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Prezentare proiect

1. Informații generale

Titlu proiect
Biblioteca de aplicații – Educație 

media în Biblioteca Județeană Arad

Propunător
Biblioteca Județeană “Alexandru D. 

Xenopol” Arad
Grup țintă Elevi între 13 – 18 ani

2.  Sumarul proiectului   [abstract] 

Acest proiect își propune să dezvolte un nou serviciu de bibliotecă dedicat 

educației media și dezvoltării gândirii critice vizavi de media digitală la 

adolescenții între 13 – 18 ani care au acces și cunoaștere limitată în a găsi, a 

analiza și a genera informație și conținut media. Proiectul va fi implementat sub 

forma de ateliere after-school unde vor fi realizate activități de educație media 

folosind laptopuri, tablete, software liber și servicii online. Ne așteptăm să 

participe 180 de adolescenți care, la finalul atelierelor, vor fi capabili să producă 

competent și să publice online conținut media, care va fi agregat pe o pagina web

dedicată (http://bibliotecaarad.ro/applib).

3. Scopul și obiectivele proiectului

Scopul proiectului este de a dezvolta un nou tip de serviciu dedicat  

adolescenților orientat spre educația media și dezvoltarea gândirii critice vizavi de

media digitală, oferindu-le tinerilor participanți o viziune de ansamblu practică și 

echilibrată asupra folosirii noilor tehnologii corelate cu contextul socio-cultural 

prezent.

Obiectivele principale sunt:

• să caute, să verifice și să analizeze critic informația și resursele 
media;

• să conceapă și să producă resurse noi media folosind noile tehnologii;

• să publice conținut online și să comunice eficient și sigur folosind noile
tehnologii.
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4. Grup țintă

Grupul țintă vizează, cu precădere, elevi din municipiul Arad între 13 și 18 

ani care au acces limitat la noile tehnologii. Următoarele cerințe au fost extrase 

din analiza de nevoi:

• să dezvolte abilități necesare căutării eficiente și analizei critice a 
informației

• să integreze informația primită la școală cu noile tehnologii folosite în 
viața cotidiană

• să producă competent resurse media cu noile tehnologii

• sa își protejeze identitatea online

• să acceseze și să folosească programe libere FLOSS

Biblioteca noastră justifică aplicarea la acest proiect prin faptul că un astfel 

de serviciu:

• complementează educația primită în școală
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• este benefic pentru dezvoltarea personalității

• susține o integrare mai bună în societatea contemporană dependentă 
de noile tehnologii. 

Vor fi implicați cel puțin 180 de tineri. 

Provocări:
• să lucreze în grup
• să participe la toate activitățile si obiectivele atelierelor

5. Rezultate așteptate

• Pe termen scurt:
• implicarea a cel puțin 180 de copii și adolescenți
• să cunoască cum să caute eficient informații online în limba 

română și în limbi străine de circulație internațională
• să știe cum să conceapă și să producă conținut digital/ resurse 

media
• să știe cum să publice online
• să știe să folosească mai mult decât calculatorul personal (PC 

desktop)
• să știe să folosească mai mult decâ un sistem de operare
• să folosească software liber și open source (FLOSS)
• să folosească conținut licențiat Creative Commons (CC)

• Pe termen lung:
• să știe să comunice competent online
• să integreze cunoașterea acumulată în școală cu noile tehnologii
• să-și protejeze identitatea online
• să-și dezvolte gândirea critică în privința noilor media și a 

mass-mediei în general
• să-și îmbunătățească rezultatele la școală
• să folosească noile tehnologii în câmpul muncii
• să înțeleagă concepte precum libertatea digitală și democrația 

participativa specifică mediului online.

Rolul formatorului în cadrul atelierelor

Avem un atelier de educație media cu 8 sessiuni de lucru. Fiecare sesiune 

are o durată de 2 ore. Sesiunea va fi programată să aibă loc o dată pe săptămână,

ziua aleasă va fi respectată până la sfârșitul atelierului. Vor fi 4 serii de ateliere, 

fiecare cu câte 5 grupe de participanți potrivit calendarului de mai jos.

Rolul formatorului va fi de a superviza și de a facilita buna desfășurare a 
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sesiunilor de workshop și de a întreține un mediu propice învățării. Aceste 

activități vor fi realizată pe baza unor planuri de lecție care vor fi finalizate în 

perioada următoare. În acest sens, între 27 mai – 20 iunie 2014 vor avea loc cel 

putin 7 întâlniri obligatorii de lucru cu o durată medie de 2 ore la care vor 

participa toți formatorii implicați în proiect în intervalul orar 15 - 18. Vor fi cel 

puțin 3 întâlniri pentru demonstrații și schițarea planurilor de lecție, cel puțin trei 

sesiuni de atelier pilot și o întâlnire de finalizare a planurilor de lecție. La începutul

lunii septembrie va avea loc cel puțin o întâlnire organizatorică înainte de 

începerea atelierelor. Toate aceste întâlniri vor avea loc la sediul central al 

bibliotecii de pe strada Gh. Popa de Teiuș, nr. 2-4.

Baza teoretică și practică prin intermediul căreia formatori vor superviza și 

facilita atelierele are următoarea tematică:

• e  ducație media

• gândire critică vizavi de noile tehnologii și noile media

• programe libere și cu sursa deschisă (free, libre and open source 
software – FLOSS)

• licențe Creative Commons și dreptul de autor

• tehnologie IT: laptop PC și tabletă cu touchscreen

• sisteme de operare: Ubuntu Linux și Android

• programe: LibreOffice, GIMP, Kdenlive, Audacity

• Internet: Web 2.0 și platforme de socializare

Pe lângă activitatea de supervizare și facilitare a învățarii în cadrul 

atelierelor, formatorii se vor asigura de ducerea la bun sfârșit de către participanți

a sarcinilor/temelor propuse spre a fi realizate până la finalul atelierului.

Calendar proiect

Activitate Perioadă
Selecția trainerilor 15.05.2014 – 02.06.2014
Întâlniri de planificare a 
atelierelor (cel puțin 3 
întălniri cu toți formatorii 

02.06.2014 – 06.06.2014
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implicați)
Atelierul pilot (simulare) 16.06.2014 – 20.06.2014
Reevaluare si schimbări 
finale la activități și 
planificarea atelierelor (o 
întâlnire cu toți formatorii)

23.06.2014 – 27.06.2014

Producția de resurse 
educaționale (demo-uri, 
tutoriale și manuale – texte 
și continut multimedia)

16.06.2014 – 15.08.2014

Implementarea websitului 
dedicat

18.08.2014 – 19.09.2014

Atelierele
(4 serii de ateliere cu câte 5
grupe fiecare; un grup va 
participa o dată pe 
săptămână timp de 8 
săptămâni)

22.09.2014 – 19.06.2015

Prima serie de ateliere 22.09.2014 – 14.11.2014
Cunoașteți 
instrumentele alegeții 
subiectul (sesiune care
acoperă primul 
obiectiv)

22.09.2014 – 26.09.2014

Caută, verifică și 
analizează critic 
(sesiune care acoperă 
primul obiectiv)

29.09.2014 – 03.10.2014

Producție media I  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

06.10.2014 – 10.10.2014

Producție media II  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

13.10.2014 – 17.10.2014

Producție media III 
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

20.10.2014 – 24.10.2014

Producție media IV 
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

27.10.2014 – 31.10.2014

Identitate și publicare 
online I (sesiune care 

03.11.2014 – 07.11.2014

6



acoperă al treilea 
obiectiv)
Identitate și publicare 
online II (sesiune care 
acoperă al treilea 
obiectiv)

10.11.2014 – 14.11.2014

Interim Report 27.10.2014 – 30.10.2014
Evaluation 13.11.2014 – 14.11.2014
A doua serie de ateliere 17.11.2014 – 29.01.2015

Cunoașteți 
instrumentele alegeții 
subiectul (sesiune care
acoperă primul 
obiectiv)

17.11.2014 – 21.11.2014

Caută, verifică și 
analizează critic 
(sesiune care acoperă 
primul obiectiv)

24.11.2014 – 28.11.2014

Producție media I  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

02.12.2014 – 08.12.2014

Producție media II  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

09.12.2014 – 15.12.2014

Producție media III  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

05.01.2015 – 09.01.2015

Producție media IV  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

12.01.2015 – 16.01.2015

Identitate și publicare 
online I (sesiune care 
acoperă al treilea 
obiectiv)

19.01.2015 – 23.01.2015

Identitate și publicare 
online II (sesiune care 
acoperă al treilea 
obiectiv)

26.01.2015 – 30.01.2015

Evaluation 28.01.2015 – 29.01.2015
A treia serie de ateliere 09.02.2015 – 03.04.2015

Cunoașteți 09.02.2015 – 13.02.2015
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instrumentele alegeții 
subiectul (sesiune care
acoperă primul 
obiectiv)
Caută, verifică și 
analizează critic 
(sesiune care acoperă 
primul obiectiv)

16.02.2015 – 20.02.2015

Producție media I  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

23.02.2015 – 27.02.2015

Producție media II  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

02.03.2015 – 06.03.2015

Producție media III  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

09.03.2015 – 13.03.2015

Producție media IV  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

16.03.2015 – 20.03.2015

Identitate și publicare 
online I (sesiune care 
acoperă al treilea 
obiectiv)

23.03.2015 – 27.03.2015

Identitate și publicare 
online II (sesiune care 
acoperă al treilea 
obiectiv)

30.03.2015 – 03.04.2015

Evaluation 02.04.2015 – 03.04.2015
A patra serie de ateliere 27.04.2015 – 19.06.2015

Cunoașteți 
instrumentele alegeții 
subiectul (sesiune care
acoperă primul 
obiectiv)

27.04.2015 – 30.04.2015

Caută, verifică și 
analizează critic 
(sesiune care acoperă 
primul obiectiv)

04.05.2015 – 08.05.2015

Producție media I  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

11.05.2015 – 15.05.2015
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Producție media II  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

18.05.2015 – 22.05.2015

Producție media III  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

25.05.2015 – 29.05.2015

Producție media IV  
(sesiune care acoperă 
al doilea obiectiv)

01.06.2015 – 05.06.2015

Identitate și publicare 
online I (sesiune care 
acoperă al treilea 
obiectiv)

08.06.2015 – 12.06.2015

Identitate și publicare 
online II (sesiune care 
acoperă al treilea 
obiectiv)

15.06.2015 – 19.06.2015

Evaluation 18.06.2015 – 19.06.2015
Final Report 22.06.2015 – 29.06.2015

Locație ateliere

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, str. Gh. Popa de Teiuș nr. 
2-4.

Cerințe/Criterii de selecție 

1. Cadru didactic activ cu domiciliul în Arad

2. Cunoștințe de utilizare PC și Internet – nivel avansat

3. Limba engleză (sau o altă limbă de circulație internațională) – nivel avansat

4. Disponibilitate în perioada 02.06 – 27.06.2014 pentru cel puțin 8 întâlniri de 

lucru (demonstrații, planificare, atelier pilot/simulare) în intervalul orar 15 – 

18.

5. Scrisoare de intenție care să conțină:

• o descriere a abilităților și cunoștințelor de utilizare calculator / Internet;

• motivația participării în proiectul Biblioteca de aplicații.

6. Curriculum vitae
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Onorariu

Formatorii vor fi plătiți cu 14,5 USD per oră net pe baza unui contract de 
muncă pentru activitatea în cadrul atelierelor. Fiecărui formator îi revin 4 ateliere 
care totalizează 64 de ore plătite (8 sesiuni * 2 ore * 4 ateliere).

Va rugam să trimiteți scrisoarea de intentie și CV-ul pe adresele 
de email director@bibliotecaarad.ro și 
secretariat@bibliotecaarad.ro până în date de 1 iunie 2014.

Notă: Dacă nu primiți un răspuns de confirmare în maxim 24 de ore va rugăm să sunați la 0257256510 
– secretariat.
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