OFERTA EDUCAȚIONALĂ A CENTRULUI DE FORMARE
AL BIBLIOTECII NAȚIONALE PENTRU COPII „ION CREANGĂ”
Trimestrul IV, anul 2022 (octombrie-decembrie)
Tema, subiectul și genul activității
(curs, atelier, sesiune, masă
rotundă etc.)
Inițiere în Microsoft Excel (1).
Crearea și salvarea unui
document Excel. Formatarea
documentului și a celulelor unui
document Excel
Training profesional online
Inițiere în Microsoft Excel (2).
Lucrul cu datele, sortarea datelor
după unul sau mai multe criterii.
Introducerea unei formule simple
într-o celulă
Training profesional online

Descrierea succintă a conținutului

Perioada,
nr. ore
academice

Participanților le vor fi prezentate pas cu pas crearea, 20 octombrie
salvarea și formatarea unui document Excel.
5 ore acad.

Participanții vor însuși cum se face sortarea datelor,
cum se aranjează o listă de nume în ordine alfabetică,
cum să compilează o listă. Toate aceste cunoștințe
vor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai
bună înțelegere a acestora, organizarea și găsirea
datelor dorite și, în cele din urmă, luarea unor decizii
mai eficiente.

Grup-țintă

Personalul de
specialitate din
bibliotecile școlare,
angajați noi din
cadrul BNC „Ion
Creangă”

27 octombrie
Personalul de
2022
specialitate din
5 ore acad.
bibliotecile școlare,
angajați noi din
cadrul BNC „Ion
Creangă”

Instituția de formare /
Formator
CF BNC „Ion Creangă”
Caneev Lolita
Croitoru Tamara

CF BNC „Ion Creangă”
Caneev Lolita
Croitoru Tamara

Cum să filmăm un video și cum
să-l edităm cu ajutorul aplicației
MovieMaker
Training profesional online

Inițiere în Microsoft Excel (3).
Diagrame și grafice realizate cu
ajutorul datelor din registrul de
calcul
Training profesional online

Inițiere în Programul Power
Point
Training profesional online

Participanții vor învăța cum putem face un slideshow
din poze, cum putem pune efecte pe poze sau clipuri
video, cum putem edita sau cum putem scoate partea
sonora a unui clip video si cum o putem înlocui cu
propriul nostru clip audio. MovieMaker este un soft
ce știe sa jongleze destul de bine cu audio, video,
poze, efecte.

Participanții vor însuși realizarea unor diagrame și
grafice folosind datele din registrul de calcul.

Instruirea privind inițierea în Programul PowerPoint
este un curs rapid, atât pentru începători cât și pentru
cei care au mai lucrat deja cu versiunile anterioare.
Pornim de la 0 și vom ajunge să putem face o
prezentare PowerPoint . Vom trata pe larg și
inserarea de obiecte (texte, imagini etc) în slide-uri.

3 noiembrie
2022
5 ore acad

Personalul
de
specialitate din
cadrul BNC „Ion
Creangă”

10 noiembrie
2022
5 ore acad.

Personalul de
specialitate din
bibliotecile școlare,
angajați noi din
cadrul BNC „Ion
Creangă”

15 noiembrie
2022
5 ore acad.

Personalul de
specialitate din
bibliotecile școlare,
angajați noi din
cadrul BNC „Ion
Creangă”

CF BNC „Ion Creangă”
Croitoru Tamara

CF BNC „Ion Creangă”
Caneev Lolita
Croitoru Tamara

CF BNC „Ion Creangă”
Caneev Lolita
Croitoru Tamara

CF BNC „Ion Creangă”
Metodologia Campaniei „Ora de Participanții vor cunoaște scopul și obiectivele
Programare” în cadrul inițiativei Campaniei „Ora de coding la bibliotecă” în cadrul
inițiativei globale „Hour of Code” și vor obține
globale „Hour of Code - 2022”
abilități de organizare a orei de programare conform
unei metodologii speciale.
Atelier profesional online

Cum să evaluăm activitățile de
bibliotecă cu ajutorul unor
programe și aplicații

17 noiembrie
2022
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din
bibliotecile publice
și din bibliotecile
școlare

Dezvoltarea abilităților de utilizarea a unor programe 15 decembrie
si aplicații în evaluarea activităților de bibliotecă.
2022
5 ore acad.

Personalul de
specialitate din
bibliotecile publice
teritoriale și din
cadrul BNC „Ion
Creangă”

CF BNC „Ion Creangă”

Participanții vor conștientiza importanța literației în 19 decembrie
2022
familie, vor avea abilități de aplicare a
8
ore
acad.
curriculumului, metodologiei și materialelor de
învățare în vederea organizării activităților de
literație pentru familii cu copii.

Personalul de
specialitate din
bibliotecile publice
teritoriale care
servesc copii și din
cadrul BNC „Ion
Creangă”

CF BNC „Ion Creangă”

Training profesional on-line

Metodologia de implementare a
Programului „Literație pentru
familie”
Atelier profesional on-line

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

Tcaci Lilia
Caneev Lolita

Croitoru Tamara
Caneev Lolita

Croitoru Tamara
Gangura Rodica
Harea Maria

