Aplicăm pentru tema:


Educație

Tipul de bibliotecă:


bibliotecă comunală.

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii: Biblioteca Comunala Mircea Voda
Adresa : Com Mircea Voda, str.Mircea cel Batran, nr 36,Braila, cod 817095
Numărul de telefon :
Judeţul
: Braila
URL-ul site-ului bibliotecii : https://www.facebook.com/bibliotecamirceavoda.braila
Persoana de contact : bibliotecar Presada Cornelia
E-mail și telefon pentru persoana de contact :
Directorul bibliotecii - Presada Cornelia
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
- eComunicare in familie De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Proiectul Biblionet „eComunicare in familie”, a fost primit cu incredere in comunitatea Mircea
Voda, atat de catre autoritatile locale cat si de grupul tinta. Prin acest proiect am reusit sa
facilitam comunicarea intre membrii familiilor cu cate un membru sau mai multi plecati din tara.
S-au alaturat proiectului nostru si familii ai caror membri nu se incadrau in grupul tinta( copii cu
varste cuprinse intre 7 – 13 ani). Au vazut promovat proiectul si s-au alaturat. Si parinti care au
„copii „ plecati din tara chiar daca au 30 – 40 ani „copii” au venit si i-am invatat sa comunice
online cu ei.
Proiectul face ca in aceste familii, copii sa nu mai simta lipsa parintilor atat de acut, stiu ca la
biblioteca este locul de intalnire cu ei si au langa ei bunicii care acum stiind sa utilizeze
calculatorul sunt „pe aceeasi lungime de unda”cu ei.
Autoritatile locale au sprijinit si sprijina acest proiect pentru ca vad schimbarea in atitudinea
parintilor/bunicilor si copiilor din grupul tinta. E o schimbare in bine in sensul ca vin la biblioteca si
se bucura de accesul la internet gratuit afland multe informatii despre ce ii intereseaza, vin
aproape zilnic copii mai ales de cand au luat vacanta si facem sesiune de vizionare filme pentru
copii. Au vizionat Ciresarii, Amintiri din copilarie, Nemuritorii etc, filme care l-i se par interesante
si folositoare.La o sesiune de vizionare/lectura participa in jur de 30 persoane, copii si parinti,
tineri, adolescenti si chiar si pensionari. In urma chestionarelor aplicate, un numar de 50, s-a
constatat efectul pozitiv al servicului in comunitate.Servicul schimba in bine comunitateasi ajuta
la dezvolatrea ei.

Domnul primar al comunei Mircea Voda a participat la asemenea sesiuni in cadrul proiectului si a
observat interesul tinerilor si adolescentilor catre aceste filme romanesti care ii ajuta apoi la orele
de curs, ii ajuta sa inteleaga mai bine o opera literara sau o lupta istorica daca o si vizualizeaza.E
de apreciat si prezenta tinerilor de peste 18 ani care in loc sa frecventeze barurile vin la biblioteca
si participa la activitati.
10 copii sunt voluntari in proiect alaturi de studenti si liceeni. Pana acum au participat la sesiuni
lectura /auditii/vizionari un numar de aproximativ 400 de peroane de diferite varste.
Proiectul atrage si prin sesiunile de lectura de ebook-ri cu cititoarele electronice. E un amuzament
total cand se citesc ghicitori si activitatea devine dintr-o data interactiva. E liniste si caldura atunci
cand se citesc povesti. E un serviciu iubit de catre utilizatori deoarece le da libertatea de a alege
ceea ce vor citi impreuna,stand jos pe covoarele din biblioteca sau in parculetul din fata
bibliotecii. E drept ca un copil care citeste mai putin bine nu doreste sa citeasca prea mult, dar
macar cand citesc copii la rand, tot citeste si el. Cred ca ii atrage spre lectura si faptul ca le citeste
bibliotecara din cand in cand .
Acest serviciu e usor de implementat, atrage utilizatori si ar fi util intregii comunitati indiferent de
varsta . Atrage prin diversitate si prin inedit.
Proiectul raspunde nevoii de comunicare in familie, nevoii de atentie de care sufera o parte dintre
copii si adolescenti. Bunicii/parinti prezenti la curs acum inteleg mai bine copii si incearca si prin
metode moderne sa le fie alaturi copiilor.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Populaţie comunei Mircea Voda:3394
Populaţia pe categorii de vârstă:
-sub 1o ani – 349
- intre 10 – 30 ani- 951
- intre 30 – 50 ani – 844
- intre 50 – 70 ani – 692
- peste 70 ani- 558
Populaţia de nivelul de educaţie:
- Studii superioare – 27
- postliceal si maistrii -20
- studii medii – 330
- profesionala si scoli de ucenici – 440
- gimnazial- 1058
- primar – 1027
-fara studii -288:
Limbi vorbite: romana
Din comunitate sunt plecate 410 peroane. 73 de copii cu varste intre 0- 18 ani sunt ramasi in tara.
Biblioteca are un numar de 850 utilizatori din care:
380 copii intre 5- 18 ani, 220 tineri cu varste intre 18 – 25 ani, 120 persoane adulte si 30
pensionari.
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)

La biblioteca se deruleaza proiecte scrise de catre bibliotecar si activitati in parteneriat cu scoala,
primaria, gradinita si biserica. Biblioteca Mircea voda, a scris pana acum 3 aplicatii din care au
fost finantate 2. Primul proiect finatat a fost un Proiect eCultura in 2012 si a avut titlul” Biblioteca
un taram nedescoperit-Exploreaza-l cu un click”, unde am pus accent pe utilizarea TIC in
biblioteca prin cursuri TIC pentru un grup de 20 elevi cu medii foarte mici la scoala.
Al doilea proiect „ eComunicare in familie”a venit deasemenea in intampinarea nevoilor
comunitatii si a avut ca scop facilitarea comunicării în cadrul familiilor din Mircea – Vodă cu
membri plecați în străinătate

Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
S-a constatat la nivel local o migratie a populatiei catre tarile europene.Acest lucru a facut ca sa
ramana in localitate un numar destul de mare de copii fara un parinte sau chiar fara amandoi.
Deasemenea s-a constatat o lipsa de comunicare intre ei din cauza distantei, a lipsurilor
financiare. Parintele/bunicul ramas in tara nu putea suplinii parintele plecat in totalitate si astfel
au aparut note mici la scoala, comportament neadecvat la copi. Prin proiectul nostru am facilitat
comunicarea dintre membrii familiilor prin mijloacele TIC din biblioteca si am ajutat la
imbunatatirea comunicarii intre cei ramasi in tara, prin activitati specifice incluzand atat copii cat
si parintii/bunicii.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Grupul tinta este format din 15 familii cu membrii plecati din tara, ei fiind beneficiarii directi in
proiect si este format din15 copii cu varste cuprinse intre 5-7 ani, 13-17 ani si 15 parinti/bunici cu
raste intre 30 – 70 ani.
Am atras deasemenea si alte 6 persoane cu aceleasi probleme, de diferite varste pentru a
beneficia si acestia de proiect. Beneficiara a acestui proiect este intreaga comunitate. La
activitatile proiectului am atras si 4 persoane din satul Dedulesti, sat apartinator comunei pentru
ca si acolo sunt copi ramasi fara parinti si comunicau doar telefonic cu parintii. 10 voluntarii sunt
deasemenea beneficiari.
Pe langa cei 15 copii au mai venit si alte rude ale lor( frati, veri) si au beneficiat de serviciu.

De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Servicul este inovativ pentru ca:
- vine in intampinarea nevoii de comunicare,
- este gratuit,
- beneficiaza de echipamentele TIC din biblioteca.
- Serviciul este pus la dispozitia comunitatii fara eforturi financiare mari.
- Atrage prin diversitatea activitatilor din proiect.
- Pune accentul pe dezvoltarea relatiilor interfamiliale;
- Faciliteaza comunicarea intre membrii familiilor cu membrii plecati din tara
Comunicarea cu parintii plecati se face intr-un cadru intim. Familiile pot vedea interesul
autoritatilor in rezolvarea problemele lor. Activitatile de lectura/ vizionari/ auditii, atrag prin

noutatea cititului pe eReader si vizionarea de filme pentru familie sau filme romanesti (Amintiri
din copilarie)

Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
SCOP: Facilitarea comunicării în cadrul familiilor din Mircea – Vodă cu membri plecați în
străinătate
Obiectiv 1: Initierea in lucrul cu calculatorul, pentru 15 bunici/parinti si 15 copii cu rudele plecate
din Mircea Voda printr-un curs TIC de 20 de ore, la biblioteca, in prima luna de proiect
Obiectiv 2
Imbunatatirea relatiilor intre membrii ramasi in tara ai celor 15 familii din Mircea-Voda cu rude
plecate in strainatate prin organizarea a 3 sesiuni de lectura / auditii / vizionari, in ultima luna de
proiect
Obiectiv 3
Imbunatatirea relatiilor parinti-bunici-copii, din cele 15 familii din Mircea-Voda cu rude plecate in
strainatate, prin organizarea a cate 10 sesiuni de comunicare online, pe Facebook, Skype si Yahoo
Messenger, in a doua si a treia luna de proiect
Cele 15 familii acum tin legatura pe site-uri de socializare, se pot vedea si pot comunica de la
biblioteca daca nu au intenet acasa.
O parte din ei au facut abonamente si au internet acasa si comunica mult mai intim.
Cei 15 copii au devenit mai sociabili si mai plini de incredere. 15 Parinti/ bunicii au vazut interesul
bicliotecarului pentru binele familiilor lor si acum vin cu incredere la biblioteca.

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Am tinut un curs TIC- de initiere in utilizarea calculatorului. Copii aveau o parte din ei cunostinte
dar parintii mai putin sau deloc. Am creat adrese de Yahoo Messenger si Facebook pentru fiecare
apoi am inceput sa comunicam.Si-au facut prieteni si au inceput cautarea rudelor plecate si
comunicarea cu ele. Daca la inceputul proiectului doar unii dintre copi comunicau online cu
parinti plecati, acum comunica si parintii si ceilalti copi. Vin cu drag la biblioteca si au devenit
utilizatori ai serviciilor. La sesiunile de lectura/auditii /vizionari au venit impreuna si cu alti
membri din familie ceea ce a facut sa comunice si mai bine intre ei si mai deschisi in comunicarea
cu alte persoane.

Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Primul pas a fost aplicarea la Biblionet in runda a 2a „Idei de 4000+”, februarie 20131. Apoi am
fost chemati la IREX si ajutati sa definitivam aplicatiile. A inceput implementarea proiectului. Am

identificat grupul tinta, lansarea, cursurile TIC, sesiunile lectura/vizionari/auditii, activitatile
conform aplicatiei. Am tinut cont de termene si de regulamentul concursului, am facut achizitiile.
Am atras voluntarii si partenerii in proiect. Am promovat proiectul pe site-uri, in presa si in
comunitate.
Proiectul a fost lansat pe 21 mai.2013
Prima evaluare a constat in teste de evaluare a cunostintelor si aplicare de chestionare de
feetback.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resursa umane existente – bibliotecar si administrator IT
Resurse existente
-3 calculatoare conexiune internet
-1 video proiector
- 2 camere web
- 2 perechi de casti
-Sala Centrului PAPI cu cele 8 calculatoare, conexiune internet
- 2 eReader
Resurse umane atrase – 10 voluntari
Resurse necesare :
-un laptop
- boxe pc
-flipchart
-camera foto
-camere web + casti
- mese + scaune
- carti electronice
-cartus imprimanta
-coli xerox
Cursurile TIC din proiect au avut loc pe doua grupe de cate 16 persoane ( 8 copii si 8
parinti/bunici), 6 zile X 4 ore. La fiecare ora de curs am avut cate 3 voluntari pentru a ajuta la
desfasurarea activitatii. S-a folosit sala Centrului PAPI pentru cursul TIC si Sala Caminului Cultural
pentru sesiunile de lectura/vizionari/auditii.
Au fost prezenti la activitati si cadre didactice si reprezentanti ai Primariei Mircea Voda
Am atras si sponsorizari sub forma de protocol din partea altor persoane din afara proiectului.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Am intampinat probleme la cursul TIC, datorita muncilor agricole de sezon, am fost nevoiti sa
impartim grupul tinta in doua. A fost insa mult mai bine ca ne-am ocupat mai bine de fiecare in
parte. Ne-am mai confruntat cu o problema din cauza religiei, 2 persoane in varsta nu au acceptat
sa utilizeze initial calculatorul. Dupa mai multe explicatii si aratandu-le informatii si despre religia
lor care se gaseau pe internet , au acceptat sa utilizeze p.c.

Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)

Am invatat ca lucrul cu oameni poate fi in acelasi timp greu si distractiv.Am invatat ca educatia
din cei 7 ani de acasa data de un bunic nu difera de cea data de un parinte doar ca e mai
conservatoare. Am invatat sa lucrez cu un grup divers de persoane( parinti, copii, bunici ). Am
vazut cata bucurie este in ochii unui copil atunci cand isi vede mama dupa un an si cand o aude.
Am vazut cata tristete este in sufletul unui parinte indeparat de familia din tara. Am invatat ca
trebuie sa lucrezi cu aceste familii mult mai delicat si cu dragoste ca altfel nu te accepta in cadrul
lor. Am invatat sa le respect intimitatea si sa le ofer ajutorul neconditionat si pe viitor.
Aplica, respecta regula concursului, termenele - si va fi bine.
Respecta oamenii cu care lucrezi indiferent de varsta si conditie sociala – si va fi bine.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Proiectul - eComunicare in famile- este in derulare, deja in aceasta perioada se tin sesiunile online
cu membrii familiilor.Mai avem de realizat un obiect traditional impreuna in biblioteca si se
inceheie proiectul. Dar, el va continua si va sta la dipozitia comunitatii, constand in cursuri de
utilizare calculator si sesiunilectura/auditii/vizionari in familie. Este foarte important ca biblioteca
si autoritatile locale sa se implice in problemele comunitatii si atat cat sunt lasati sa incerce sa
ajute familiile cu probleme. Biblioteca poate realiza cel putin trimestrial cate un curs TIC la care sa
participe copii cu parintii/bunici si poate realiza cel putin lunar cate o sesiune
lectura/auditii/vizionari in familie.
Lectura pe eReader este placuta copiilor, deja serviciul este promovat in comunitate si tot mai
multi copii citesc si numai din curiozitate zilnic, chiar daca suntem in vacanta. Studenti la
Facultatea de Litere Galati vin si folosesc cititoarele pentru ca avem si carti de critica literara,
gramatica si dictionare. Am organizat si vom organiza si anul viitor in parteneriat cu Scoala
activitati si vom incerca sa fim alaturi alaturi de acesti copii si pe viitor. Si cu grupul tinta din
proiectul eCultura continuam pregatirea si desi anul trecut erau copii corigenti, anul acesta o
parte din ei nu mai sunt. Chiar cadrele didactice au remarcat faptul ca venind la biblioteca si
participand la activitatile proiectului copii au inceput sa fie mai comunicativi si sa nu mai aiba
atat de multe devieri de comportament.Sunt mai toleranti si cu cei mai mici dar si cu bunicii in
familie.
Imagini si informatii despre proiect –
https://www.facebook.com/bibliotecamirceavoda.braila
https://www.facebook.com/cornelia.presada

