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Titlul programului/ serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine@biblioteca ta!”

E-tiquette, please!
– Ateliere de bune maniere & netiquette –

De ce consideraţi ca programul/ serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de
bună practică? (maxim 500 de cuvinte)
Proiectul E-tiquette, please a reuşit să demonteze mitul adolescentului rebel, pentru care
regulile de bune maniere sunt nişte ritualuri absurde de pe vremea bunicii. Am folosit plini de
curaj cuvântul maniere, dar le-am atras atenţia adolescenţilor combinându-l cu unul mult mai
atrăgător: online. Le-am promis şi le-am oferit liceenilor ieşeni o trusă de prim ajutor pentru a se
descurca onorabil în situaţii cheie de interacţiune socială. Invitaţia la curs a sunat însă ca o
invitaţie la distracţie şi aici ne-am ţinut de cuvânt din nou. Am făcut acest lucru dezvoltând un curs
de 2 zile, bazat pe exerciţii, jocuri şi multă interacţiune. Am reuşit să convingem 220 de liceeni să
ne vorbească deschis – la cursurile şi atelierele derulate în şcoli sau la bibliotecă – despre situaţiile
în care se simt nesiguri şi ar vrea să se descurce cât mai elegant.
Am atras astfel atenţia profesorilor şi bibliotecarilor asupra faptului că adolescenţii sunt
adesea neglijaţi când vine vorba de informaţiile pe care le primesc pe această temă, dar care sunt
vitale pentru reuşita lor în viaţa personală şi profesională. 3 emisiuni dedicate de către posturile
TVR1, Digi24 şi SClub TV, o emisiune radio şi cel puţin 10 articole în presa locală demonstrează
că am atras şi atenţia presei.
Am construit un site şi o pagină de Facebook. Discuţiile de la curs au continuat online, iar
publicului iniţial (liceenii din Iaşi) li s-au adăugat aproape 5000 de alţi oameni, de vârste, profesii
şi din locuri diverse, vizitatori unici ai site-ului despremaniere.ro, dezvoltat prin proiect.
Timp de peste jumătate de an, vizitatorii site-ului (dintre care doar 38% sunt ieşenii) au putut
citi, în fiecare dimineaţă, un articol original şi interesant pe teme de etichetă. Le-am ascultat
sugestiile, le-am răspuns la întrebări şi, ca bibliotecari ce suntem, ne-am documentat şi am scris
pentru ei nu mai puţin de 237 de articole. Am acoperit subiecte dintre cele mai diverse, de la
maniere multiculturale la reguli de etichetă în afaceri, de la maniere la restaurant la reguli pentru
redactarea unui e-mail oficial. Cu o rată de revenire de 55%, ne-am creat astfel un public fidel
pentru site. Am generat comentarii, aducând astfel bibliotecii o rată de interacţiune cu publicul
neegalată până acum.
Făcând atât de vizibil proiectul nostru, am primit ecouri care ne spuneau că astfel de ateliere
ar fi utile şi altor adolescenţi. Drept pentru care am reunit toate materialele create pentru curs întrun pachet pe care l-am oferit gratuit tuturor solicitanţilor (43 de profesori şi bibliotecari până
acum). Cursul poate fi prin urmare replicat, cu resurse minime, de orice bibliotecă interesată.
La Iaşi, am reuşit să instruim peste 200 de elevi şi să oferim informaţii altor mii de oameni cu
o finanţare de doar 1221 USD. La acestea se adaugă o contribuţie de 6 ori mai mare din partea
bibliotecii, multe ore de muncă, plăcerea de a lucra cu şi pentru un public atât de special cum sunt
adolescenţii şi ajutorul oferit de colaboratorii noştri din cele 5 licee unde am organizat atelierele.
Echipa de proiect:
Bogdan Ghiurco: webdesign, creare şi administrare pagină Facebook, redactare articole, design şi
livrare curs.
Diana Ghiorghieş: redactare articole, administrare pagină Facebook, design şi livrare curs, redactare
suport de curs.
Parteneri:
- Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, Colegiul Naţional
„Garabet Ibrăileanu” Iaşi, Liceul cu Program Sportiv Iaşi, Şcoala Generală „Elena Cuza” Iaşi, Centrul
pentru Servicii Sociale „Veniamin Costache” Iaşi.

Biblioteca dumneavoastră în cifre (maxim 100 de cuvinte)
Deservind o populaţie totală de 835045 de locuitori (totalul locuitorilor de pe raza judeţului
Iaşi, în anul 2012, conform datelor publicate de Direcţia Judeţeana de Statistică) Biblioteca
Judeţeană Iaşi înregistrează un număr total de utilizatori activi ai serviciilor şi programelor sale de
675252. Colecţiile bibliotecii însumează 750000 de documente pe diverse suporturi. La Biblioteca
Judeţeană Iaşi lucrează un număr total de 110 angajaţi, dintre care 78 personal de specialitate.
Biblioteca îşi derulează activitatea printr-o reţea formată din sediul central, 4 filiale de cartier, 4
puncte de împrumut aflate în incinta unor cămine de bătrâni, la Asociaţia Nevăzătorilor şi la
Penitenciar, precum şi un Centru Cultural Multifuncţional pentru vârsta a treia.
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastră (maxim 100 de cuvinte)
Numărul mare de angajaţi şi faptul că deserveşte unul dintre cele mai mari centre urbane şi
universitare din ţară sunt oportunităţi importante pentru Biblioteca Judeţeană Iaşi. Cu toate
acestea, funcţionarea provizorie în spaţii improprii, în perioada 2008-2012, odată cu evacuarea din
sediul de la Palatul Culturii au influenţat negativ imaginea şi vizibilitatea bibliotecii în comunitate.
De aici necesitatea de a recupera acest prejudiciu prin dezvoltarea de programe de formare şi
informare care să depăşească activităţile tradiţionale de comunicare a colecţiilor şi să răspundă
unor nevoi reale ale comunităţii. Cea mai importantă reuşită în acest sens este un curs de prim
ajutor, realizat în 2011, împreună cu Societatea Naţională de Cruce Roşie, filiala Iaşi. Programul a
adus în bibliotecile publice din întreg judeţul peste 2000 de persoane care au fost instruite gratuit.
La sfârşitul anului trecut, proiectul a fost premiat cu un premiu internaţional pentru contribuţia la
sănătatea comunităţii: http://www.eifl.net/eifl-plip-innovation-award/award-2-health.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/ serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Viitori adulţi, elevii de liceu de astăzi nu sunt pregătiţi să facă faţă unor exigenţe de
comunicare şi relaţionare care condiţionează şansele lor de reuşită socială şi profesională. În
acelaşi timp, importanţa tot mai mare pe care o capătă comunicarea în mediul online
impune transmiterea către adolescenţi a unui set de reguli de comportare civilizată în mediul
virtual (nettiquette). Potrivit unui studiu al IRES, în 2010, în România, existau 7.786.700 de
utilizatori de internet, însumând 35,5% din populaţia ţării. Dintre aceştia, 38,1% au vârste
cuprinse între 15 şi 25 de ani şi petrec pe internet între 1 şi 3 ore în fiecare zi. Cursul propus
prin proiectul nostru îşi propune să familiarizeze adolescenţii cu aceste reguli de
comunicare şi relaţionare, atât în viaţa de zi cu zi cât şi pe internet, pornind de la ideea că
online-ul nu este o falsă realitate, ci o transpunere a vieţii offline.
Care este grupul ţintă al programului/ serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
În cazul proiectului E-tiquette, please vorbim de 3 grupuri ţintă distincte:
1. Adolescenţii cu vârste între 14 şi 19 ani, ca beneficiari ai cursului dezvoltat prin proiect.
Prin atelierele de pilotare în şcoli şi cele 4 serii de curs am instruit 160 de adolescenţi în anul 2013,
iar în 2013 am organizat ateliere de netiquette 60 de participanţi.
2. Profesori, bibliotecari, traineri din ONG-uri interesaţi de replicarea cursului, cărora le
punem la dispoziţie, gratuit, toate materialele necesare livrării cursului. Până în prezent am primit
43 de solicitări pentru pachetul de materiale.
3. Vizitatorii site-ului şi ai paginii de Facebook, pentru care articolele pe teme de bune
maniere şi netiquette sunt o sursă de informaţii şi un prilej de interacţiune online. Începând din
momentul lansării, în aprilie 2012 şi până în prezent (iulie 2013) site-ul despremaniere.ro a
înregistrat 23.034 de vizualizări şi un număr total de 4978 de utilizatori unici.

De ce este acest program/ serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Elementele de inovaţie din cursul nostru sunt:
1. Îi învăţăm manierele pe adolescenţi, nu pe copii, şi selectăm regulile de care au ei nevoie
acum.
2. Învelim pilula amară a regulilor tradiţionale de etichetă într-un ambalaj atrăgător:
adolescenţii petrec mult timp pe internet, vor să-şi îmbunătăţească imaginea, deci le atragem
interesul combinând regulile de bune maniere cu elemente de netiquette şi dezvoltare personală.
3. Am combinat cursul cu o platformă online, ceea ce s-a dovedit a fi un succes.
4. Şi, cel mai important, am oferit o resursă de formare de care pot beneficia toţi bibliotecarii
şi profesorii care vor să ţină cursuri similare.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Scopul proiectului este îmbunătăţirea educaţiei adolescenţilor cu un set de abilităţi,
comportamente şi valori indispensabile pentru o bună relaţionare interumană.
Obiectivele pe care ni le-am propus au fost:
1. Elaborarea unui curs resursă de bune maniere şi netiquette pentru elevii de liceu.
2. Livrarea cursului pentru 3 serii a câte 10 elevi de liceu.
3. Dezvoltarea şi promovarea unei comunităţi online de tineri manieraţi.
Cei mai importanţi indicatori de performanţă avuţi în vedere au fost costuri totale bugetate per
cursant: (30 $) şi raportul dintre fondurile bugetate şi contribuţia bibliotecii: contribuţia bibliotecii
este de 6,6 ori mai mare decât fondurile bugetate.
Rezultatele cursului sunt:
1. Un total de 220 de adolescenţi instruiţi din martie 2012 până în prezent (prin 4 serii de curs
şi 7 ateliere).
2. O platformă de curs oferită gratuit tuturor bibliotecarilor şi profesorilor interesaţi de
replicare (pachetul de materiale conţine prezentări PowerPoint, planuri didactice, manualul, alte
materiale auxiliare pentru fiecare dintre cele 8 sesiuni de curs.)
3. O pagină web: despremaniere.ro, completată de o pagină Facebook, devenite o resursă
online pe teme de maniere şi netiquette (cu 237 de articole publicate până în prezent) şi o
platformă de discuţii pe aceste subiecte. De la începutul perioadei de implementare site-ul a
înregistrat 23.627 de afişări de pagină. Conform statisticilor furnizate de Google Analytics, din
numărul total de 9108 de accesări ale site-ului, doar 38 la sută au fost ale utilizatorilor din Iaşi
restul fiind vizite de pe computere din alte oraşe şi din afara ţării.
Descrierea programului/ serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Proiectul E-tiquette, please a fost conceput ca o platformă de informare şi educare a
adolescenţilor în chestiuni legate de bune maniere online şi offline, având 2 componente:
- 1. O componentă de training, prin dezvoltarea unui curs de 2 zile (8 sesiuni a câte 90 de
minute).
- Cursul este interactiv, implicând în special exerciţii, teste, jocuri de rol. Subiectele abordate
au mare aplicabilitate practică: adolescenţii învaţă cum să se descurce în situaţii concrete, cum să-şi
îmbunătăţească imaginea, ţinuta, limbajul pentru a-şi creşte şansele de reuşită profesională şi
personală;
- 2. O componentă online, ce constă în construirea unui site: despremaniere.ro şi a unei
comunităţi Facebook de adolescenţi manieraţi. Site-ul a fost completat zilnic, pe toată durata de
implementare a proiectului, cu articole originale legate de tema proiectului, devenind astfel o
resursă de bune maniere şi netiquette.

Care au fost paşii de implementare a programului/ serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Planificarea programului a început odată cu semnarea acordului de parteneriat, pe 6 martie
2012. Timp de o lună am lucrat la design-ul site-ului web, am construit pagina şi contul de
Facebook. Am finalizat o primă variantă a suportului de curs.
Am lansat site-ul şi proiectul în Săptămâna Şcoala Altfel (2-6 aprilie 2012), prin organizarea
unor ateliere de promovare şi pilotare a cursului în 5 licee.
Prima evaluare a rezultatelor programului a fost pe 30 aprilie 2012: 120 de participanţi la
ateliere, 3034 vizualizări ale site-ului. În perioada mai-noiembrie 2013 am livrat 4 serii de curs,
concomitent cu actualizarea permanentă a conţinutului de pe site şi pagina de Facebook, devenite
astfel resurse de bune maniere şi netiquette. Centralizarea chestionarelor de evaluare aplicate
cursanţilor indică o medie de 4,8 (din maxim 5) puncte în ceea ce priveşte gradul de utilitate al
conţinuturilor abordate în curs.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Am utilizat finanţarea câştigată (1221 $) pentru achiziţionarea domeniului şi hostingului
pentru site, a unui laptop necesar în munca de webdesign şi livrare curs, pentru asigurarea mesei
de prânz a participanţilor, pentru consumabile şi tipar. Contribuţia bibliotecii, estimată la 2994 $, a
constat în logistica necesară livrării cursului (spaţii, echipamente) şi salariile celor 2 traineri.
Numărul de ore alocate săptămânal a fost de 15 ore/ săptămână în perioada de lansare a proiectului
şi de realizare a platformei de curs (martie 2013), urmat de o medie de 5 ore/ săptămână pentru
restul perioadei de implementare. Partenerii bibliotecii au fost 5 licee din municipiul Iaşi, care neau pus la dispoziţie spaţii şi echipamente pentru activităţile desfăşurate în sediul şcolii, precum şi
resurse umane, profesori cu care am colaborat în promovarea proiectului şi administrarea
înscrierilor.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Nu mai lucrasem cu adolescenţii, nu ştiam dacă metodele noastre, testate la adulţi, sunt
adecvate pentru ei, dacă nu vor fi reticenţi în a recepta conţinuturile legate de bune maniere,
considerate un subiect desuet. Am depăşit provocarea printr-o muncă susţinută de documentare
despre cursuri similare, metode de lucru cu grupa 14-19 ani. Am pilotat câteva ateliere şi am făcut
ajustări din mers. I-am câştigat pe adolescenţi de partea noastră dialogând cu ei pe Facebook pe
teme de netiquette.
O altă provocare au fost resursele umane limitate (2 bibliotecari), lucru depăşit prin alocarea
unui număr mai mare de ore, dar în detrimentul altor proiecte. Livrarea unui curs în weekend, aşa
cum plănuiam iniţial, nu s-a dovedit fezabilă, am depăşit obstacolul prin găsirea altor formule:
livrarea a câte 2 sesiuni mai scurte, după orele de şcoală, în mai multe zile sau în vacanţă.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Cea mai importantă lecţie învăţată prin munca la acest proiect este că un buget relativ mic
(1221 $) poate fi compensat cu o strategie care să asigure multă vizibilitate.
Am investit foarte multe ore de lucru în crearea conţinutului online, însă aceste eforturi au
adus o valoare adăugată proiectului: am atras 3034 de vizualizări ale site-ului în prima lună de
proiect, am generat comentarii, interacţiuni. În ceea ce priveşte componenta de training, am învăţat
că adolescenţii sunt un public exigent, dar foarte valoros prin curiozitatea şi deschiderea lor, prin
lipsa de prejudecăţi şi gradul lor foarte mare de sociabilitate. Cea mai importantă observaţie este că
adolescenţii, mai puţin blazaţi ca adulţii în ipostaza de cursant, au fost foarte receptivi la
elementele de dezvoltare personală, deci accentuarea pe astfel de elemente este un mod ideal de a
livra conţinuturi mai aride. (Concret, nu le vorbim despre reguli de bună purtare, ci despre moduri
de a-şi crea o imagine cât mai bună şi despre beneficiile acestei imagini).

Continuitatea şi durabilitatea programului/ serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Site-ul despremaniere.ro, precum şi contul şi pagină de Facebook sunt în continuare
funcţionale şi actualizate cu informaţii referitoare la bune maniere şi netiquette. Hosting-ul pentru
site este asigurat până în martie 2014. Ţinând cont de costurile mici implicate de acest serviciu
(aproximativ 50 euro/ an) intenţionăm să asigurăm în continuare funcţionalitatea site-ului, prin
contribuţia bibliotecii sau printr-un sponsor. Cursul dezvoltat prin proiect a fost oferit gratuit
tuturor bibliotecarilor, profesorilor, trainerilor din mediul ONG care intenţionează replicarea sa.
Până în prezent am oferit aceste materiale unui număr de peste 50 de solicitanţi şi continuăm să
primim cereri. Din păcate, în ciuda apelului nostru la feed-back şi a ofertei noastre de a acorda
asistenţă celor care doresc replicarea, nu am primit suficiente informaţii despre livrarea cursului de
către solicitanţi.
În biblioteca noastră am continuat replicarea parţială şi adaptată a cursului. Am organizat
ateliere de bune maniere şi netiquette în licee, în Săptămâna Şcoala Altfel 2013. În Săptămâna Hai
pe Net 2013 am organizat ateliere de netiquette pentru copii, adaptând sesiunile din curs unui
public mai tânăr. În luna august vom folosi resursa creată prin proiect pentru includerea unor
sesiuni de etichetă şi siguranţă pe internet livrate seniorilor.
Pe termen mediu intenţionăm transformarea cursului într-un program permanent oferit de
biblioteca noastră publicului adolescent.

Site: http://despremaniere.ro/
Pagina Facebook, inclusiv galerie foto: https://www.facebook.com/stiintabunuluisimt?ref=hl
Emisiuni TV şi Radio:
- Digi24:
http://beta.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Iasi/Turist+acasa/8+01+2013++Despre+mo
da+din+Romania++cu+designerul+Alina+Buzila++Casa+Memoriala+George+Topirceanu++Curs+
de+bune+maniere+on-li
- SClub TV:
http://www.sclubtv.ro/index.php/sa-spunem-nu/1231-sa-spunem-nu-11-01-2013
- Radio Iaşi:
http://portal.radioiasi.ro/audio-cursuri-de-bune-maniere-pentru-tinerii-institu-ionaliza-i-desf-uratede-biblioteca-jude-ean-gh-asachi-din-ia-i-a103481.html
Ziare online:
-http://adevarul.ro/locale/iasi/cursuri-bune-maniere-online-tinerii-ieseni-finantate-bill-gates1_50c4bd4f596d720091d97ed6/index.html
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/eticheta-se-invata-in-biblioteca-cursuri-gratuite-de-bune-manierepentru-adolescenti/52356/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/eticheta-se-invata-in-biblioteca-cursuri-gratuite-de-bune-manierepentru-adolescenti/52356/
Replicare:
- http://copiibrasov.wordpress.com/category/activitati/page/2/

- http://bibliotecapublicaciurea.wordpress.com/2012/07/
- http://bibliotecapietrari-crina.blogspot.ro/2012/06/vacanta-la-biblioteca.html
- http://www.bibliotecivalcene.ro/evenimente_det.asp?e=1144
Prin prezenta, confirm că toate informaţiile din aplicaţie sunt corecte şi complete.
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Data: 10.07.2013
Nume: Diana Ghiorghieş
Funcţie: Şef Serviciu Proiecte şi Programe Culturale, PR

