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Scurtă prezentare

Finanțator: Fundația EIFL

Program: PLIP

Grant: 19800 USD

Durată proiect: mai 2014 – iunie 2015

Grup țintă: elevi între 13 – 18 ani



  

Rezumat

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 sub îndrumarea a 5 traineri (2 bibliotecari și 3 
profesori). Ne așteptăm să participe peste 180 de elevi care, la 
finalul atelierelor, vor fi capabili să producă competent și să 
publice online conținut media, ce va fi agregat pe o pagina web 
dedicată (http://bibliotecaarad.ro/applib).



  

Cum am aplicat? Scurtă cronologie
● Noiembrie 2013 – invitație de participare din partea 

Consiliului Județean Arad.
● Ianuarie 2014 – am aplicat
● Aprilie 2014 – am fost anunțați de acceptare și am finalizat 

proiectul
● Mai 2014 – anunțul oficial al câștigătorilor
● Iunie 2014 – întâlnirea câștigătorilor la Ljubljana, Slovenia
● Total aplicanți – 273 din Africa, America Latina, Asia și 

Europa
● Câștigători – 10 biblioteci din Bulgaria, Burkina Faso, Chile, 

Croația, Etiopia, Letonia, Polonia, România, Serbia, Uganda

http://www.eifl.net/news/ten-new-library-services-children-and-youth

http://www.eifl.net/news/ten-new-library-services-children-and-youth


  

Despre Fundația EIFL

Electronic Information for Libraries a fost 
înființată în 1999 la o inițiativă a Fundației Soros.

EIFL lucreaza cu biblioteci din întreaga lume pentru 
a permite accesul la informație digitală în țări în 
curs de dezvoltare sau în tranziție.

EIFL este o organizație internațională non-profit cu 
sediul în Europa, cu o rețea globală de parteneri.

http://www.eifl.net/

http://www.eifl.net/


  

Despre Programul PLIP

Public Library Innovation Programme își 
propune să ajute bibliotecile publice în a folosi 
tehnologia informației și comunicării pentru a crea 
servicii noi de bibliotecă care acoperă nevoi de 
dezvoltare a comunităților: în agricultură, în 
sănătate, în dezvoltare economică, în educație, 
pentru incluziune socială etc.

http://www.eifl.net/plip

http://www.eifl.net/plip


  

Prezentare proiect



  

Analiza de nevoi / Premise

Următoarele cerințe au fost extrase din analiza de nevoi efectuată 
pe baza unor chestionare adresate elevilor și profesorilor, precum 
și în urma discuțiilor cu profesori din Arad și cu personalul EIFL:
● să dezvolte abilități necesare căutării eficiente și evaluării 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 open source



  

Care sunt obiectivele:

● 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.



  

Calendar implementare proiect

● Mai 2014: alegere formatorilor de atelier din rândul 
profesorilor

● Iunie 2014: planificare
● Iulie – august 2014: producție resurse suport de curs
● Septembrie – noiembrie 2014: prima serie de ateliere
● Noiembrie 2014 – ianuarie 2015: a doua serie de ateliere
● Februarie – aprilie 2015: a treia serie de ateliere
● Aprilie – iunie 2015: a patra serie de ateliere



  

Cum sunt organizate atelierele?

● Fiecare serie de ateliere este formată din 5 
grupe de participanți (10 – 12 participanți)

● Fiecare grupă va fi coordonată de unul dintre 
cei 5 formatori

● O grupă urmează 8 sesiuni de atelier (2 ore per 
sesiune), câte o sesiune pe săptămână

● Activitățile din cadrul atelierelor vor fi realizate 
pe baza următoarelor sarcini și tehnologii



  

Atelierele: sarcini și tehnologie

1. Căutare, verificare și analiză critică a informației. 
Tema propusă:

Caută informații despre eroul tău, hobby-ul tău sau 
tema de acasă preferate.

Instrumente Web folosite: Google Web Search, Google 
Translate, enciclopedii, baze de date și arhive online 
(Wikipedia, IMDB, Discogs, Scribd, archive.org, Google 
Books etc.), pagini web ale instituțiilor publice, pagini 
web din mass-media, catalog  WebOPAC. Programe de 
vizualizare: Google Maps, Celestia, VisIt.



  

Atelierele: sarcini și tehnologie

2. Producție media și scriere articol. Tema propusă:

Crează inovativ un articol scris, o prezentare, un clip 
video sau un blog despre eroul, hobby-ul sau tema de 
școală preferată.

Programe:
● LibreOffice – suită office
● GIMP – editor imagine
● Audacity – editor audio
● Kdenlive – editor video



  

Atelierele: sarcini și tehnologie

3. Comunicare eficientă și publicare online. Teme 
propuse:

Identitatea ta online – ce spui și cum spui.

Servicii online: Google, Facebook;

Publică liber online.

Platforme de publicare: Wikipedia, YouTube, Blogger, 
SlideShare, Drupal.

Echipament: 9 laptopuri iCore7 cu Ubuntu linux și 11 
tablete Android de 8''



  

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)



  

Rezultate așteptate

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 critcă 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.



  

Concluzie! E relativ ușor să scrii un 
proiect cu finanțare externă dacă:

● Vizezi o problemă reală precum lipsa educației 
media din curicula școlară

● Soluționezi problema într-un mod inedit, eficient 
și mobilizator, cum ar fi implicarea cadrelor 
didactice și utlizarea de software liber open 
source.
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