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Scurtă descriere a SMB
Conexiuni multiculturale pentru o societate unită
Serviciul Modern de Bibliotecă ”Conexiuni multiculturale pentru o societate unită”,
reprezintă o oportunitate pentru adolescenți și tineri din comunitățile, unde sunt biblioteci
publice ca să se conecteze la resurse valoroase și să participle în diferite activități pentru
a cunoaște diversitatea multietnică și multiculturală din tara noastră, dar și valorile UE
în acest domeniu.
Activitățile proiectului sunt încadrate în 6 module a câte 4 sesiuni fiecare. Fiecare
modul se va livra pe părcursul unei luni. Recomanam ca săptămânal să se realizeze câte
o sesiune .
Modulul I Perspective pentru o Moldovă unită.
Modulul II Găgăuzii din Moldova :Istorie, cultură și tradiții
Modulul III Bulgarii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul IY . Ucrainenii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul V. Romii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul VI . Bulgarii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Toate aceste cunoștințe, abilități și competențe sunt utilizate și testate la sfîrșitul
programului prin activități artistico-culturale: conferințe, programe de concert, ateliere de
creație.
Fiecare modul este structurat pe sesiuni săptămînale de 45-60 minute livrate în aceași
zi stabilită și la aceeași ora. (Ziua și ora este identificată la etapa evaluării necesităților).
Pentru implementarea cu success a serviciului este nevoie ca biblioteca să fie
dotată cu literatură în domeniul istoriei, culturii, tradițiilor și obiceiurilor etniilor
convețuitoare în țara noastră; minimum 2-3 calculatoare conectate la internet și resurse
umane (bibliotecari, voluntari) instruite în domeniile de referință.
Beneficiarii serviciului sunt adolescenți de 12-19 ani .
Partenerii, sunt foarte importanți în acest serviciu. Recomandăm să oficializați
contracte /acorduri de parteneriat cu următorii actori comunitari:
●
●
●
●

instituțiile educaționale: gimnaziu, liceu, case de creație;
instituțiile de cultură: case de cultură, muzee, meșteri populari;
APL
Bibliotecile, care implimentează același serviciu
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Repere metodologice privitoare la realizarea serviciului de
bibliotecă ”Conexiuni multiculturale pentru o societate unită”

I EVALUAREA NECESITĂȚILOR
La implimentarea acestui serviciu recomandăm să utilizați cercetarea directă
(prin chestionar) și indirectă, prin colectarea informațiilor din alte surse, decât grupul vizat
.
Cercetarea directă- chestionarul (Anexa nr.2)
Trei tipuri de întrebări sunt importante pentru a evalua necesitățile
de informare în acest serviciu:

Factuale

•
•
•
•
•
•
•

De opinie

De cunoștințe

Întrebări factuale
Date factuale:
Sex
Vârstă
Loc de naștere
Naționalitate
Etnie
Studiile
Starea civilă
Întrebări de opinie
Întrebări de opinie

Întrebări de cunoștințe
● Măsurarea cunoștințelor, preocupărilor intelectuale ale intervievaților
anchetați
● Întrebări de control
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● Analizează verdicitatea comportamentul autodeclarat al individului
Cercetarea indirectă— se vor colecta date și informații din alte surse decît
grupul vizat. Pentru aceasta e necesar să parcurgem următorii pași:
1. Creați profilul comunității locale (Anexa nr.1) parcurgînd cîțiva pași
importanți:
Clarificați ce cunoașteți despre diversitatea etnică din comunitatea voastră?
Colectați diferite informații la acest subiect de la prieteni, rude, examinați datele statistice
existente cu referire la acest segment de populație; Astfel veți obține tabloul real al
componenței etnice, interesele, diferențele, problemele acestei categorii de populație;
2. Identificați instituțiile, organizațiile din comunitate care se ocupă de aspectele
multietnice și multiculturale. Stabiliți ce programe au, pentru care categorie de
beneficiari. Stabiliți pe care nevoi ale grupului sunt axați, cu ce probleme se confruntă
la satisfacerea acestor nevoi. Aflați cît mai multe despre acești actori. Contactați-i și
solicitați-le o întrevedere, pentru că ulterior ar putea deveni potențiali parteneri;
Realizați interviul, dar mai întîi pregătiți-vă de interviu (pentru a pune întrebările
corecte). În procesul interviului vă propunem să vă axați pe cîteva aspecte:
✔ Care persoane beneficiază de serviciile lor?
✔ Care sunt necesitățile celora pe care îi deservesc?
✔ Care sunt aspirațiile celora pe care îi deserves?
✔ Care necesități sau dorințe ale beneficiarilor nu pot să fie satisfăcute de către
organizație sau instituție.
Totodată in timpul interviului atrageți atenția la potențialul acestor posibili parteneri:
capacitatea sediului; dotarea cu tehnologii, numărul de persoane angajate, etc.(Ulterior
toate aceste observări vă vor ajuta să conceptualizați beneficiile și avantajele partenerului
în oferta de parteneriat)
3. Evaluați rezultatele profilului comunități și ale interviului răspunsurile și datele
colectate. Vă veți convinge că există o necessitate imperativă de a dezvolta acest serviciu
în comunitatea D-voastră..
4. Evaluarea cunoștințelor și abilităților pe care trebuie să le posede bibliotecarul
ca să livreze serviciile solicitate de public.
Astfel bibliotecarii implicați în serviciu trebuie să posede cunoștințe specific despre
comunitățile entice care vor fi studiate în cadrul serviciului; să posede competențe
digitale, și de comunicare.
5. Evaluați de ce resurse materiale, umane, financiare aveți nevoie pentru buna
funcționare a serviciului, ce colecții vor oferi un suport valoros pentru dezvoltarea
serviciului.
Parcurgînd toți acești pași veți reuși să creați un serviciu apreciat de comunitate
și beneficiari, să vă asigurați parteneriate eficiente, și durabile; să sporiți vizibiltatea
bibliotecii în comunitate; să amplificați încrederea constituienților în potențialul instituțieii!
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II. FORMAREA ECHIPEI DE LUCRU
Alcătuirea unei echipe eficiente de implementare a SMB este cea mai importantă
pârghie pe care o avem la dispoziție pentru a asigura succesul. Spiritul și entuziasmul
echipei se vor reflecta atât în calitatea livrabilelor, cît și în măsura în care comunitatea va
aprecia rezultatele SMB.
Este important ca în primul rînd să creați planul resurselor umane necesare pentru
implimentarea activităților pe care vi le propuneți. În cadrul evaluarii potentiallilor membri
ai echipei vă recomandăm să urmăriți anumite caracteristici ale indivizilor:
• Aptitudinile necesare pentru realizarea activităților pe care le presupune SMB;
•Nivelul
de
influență
în
cadrul
bibliotecii
și
comunitate;
•Capacitatea
de
a
participa
efectiv
în
cadrul
serviciului;
• Spiritul de echipă și capacitatea de a colabora în realizarea activităților;
Membrii echipei de implementare pot fi atît angajații bibliotecii, cît și voluntari: liceeni,
angajați ai altor instituții, persoane casnice, etc. Important este ca înainte de a începe
să lucreze împreună, coordonatorul să comunice cu membrii echipei, altfel, aceștia pot
resimți rolul lor ca fiind impus și astfel le va lipsi dedicarea și implicarea în serviciu.
SMB solicită competențe și abilități diferite de la membrii echipei:
✔ Organizare,
✔ Monitorizare,
✔ Evaluare,
✔ Diseminare,
✔ Abilități artistice;
✔ Competențe tehnologice; etc.
Un membru de echipă poate să-și asume mai multe sarcini. Dar pentru un succes
garantat toți trebuie să fie instruiți pentru a achiziționa competențele și abilitățile
necesare.
Succesul echipei de proiect se bazează pe câteva principii comune:
● Încrederea comuna în valoarea și posibilitarea atingerii obiectivelor echipei (toți
cunosc totul despre serviciul lansat, și posibilitarea acoperiri segmentuli de care
sunt responsabili) ;
● Conștientizarea necesității contribuției fiecărui individ pentru succesul echipei (toți au
valoare și toți sunt importanți: și cel care pregătește toate condițiile pentru instruire,
contactează beneficiarii, și cel care realizează instruirea, și cel care scrie, plasează,
informează, etc.);
● Cultivarea unui mediu colaborativ, în care membrii sunt incurajați să își împărtășească
gândurile, ideile și temerile;
● Crearea unui mediu de învățare prin susținerea membrilor mai tineri;
● Recompensarea rezultatelor remarcabile ale echipei (Chiar dacă nu oferiți premii,
istoria de succes a fiecărui membru poate fi promovată în comunitate. Oferiți-le
membrilor certificate de recunoaștere a meritelor pentru implementarea cu success a
SMB)
● Sărbătoriți iplementarea cu success a SMB în comun.
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III PROIECTAREA SMB CMSU
Pentru idea de serviciu, trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:
Care grupuri țintă vor fi beneficiarii direcți ai serviciului?
În cadrul acestui serviciu se lucrează cu adolescenți și tineri, care sunt încadrați în
sistemul de educație. Ținând cont că în planul- cadru pentru învățământul general se
prevede cursul Educația interculturală, dar el este destinat doar pentru elevii claselor a
VIII-a și doar 34 de ore, iar elevii sunt puțin antrenați în activități extrașcolare cu caracter
multicultural, ei au nevoie de cunoștințe mai vaste despre diversitatea multietnică,
multiculturală și despre localitățile unde sunt concetrate aceste etnii. Propunem să
contribuim la dezvoltarea cunoștințelor acestei categorii de beneficiari prin antrenarea
lor în activități interactive, săptămânal.
Ce programe și servicii specifice pentru aceste grupuri țintă veți oferi?
Pentru început , cu toate că necesitățile de informare sunt cu mult mai mari, vă
recomandăm să vă axați pe modulele pe care le-am dezvoltat ]n cadrul proiectului:
Modulul I Perspective pentru o Moldovă unită.
Modulul II Găgăuzii din Moldova :Istorie, cultură și tradiții
Modulul III Bulgarii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul IY . Ucrainenii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul V. Romii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul VI . Bulgarii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Evaluare
Ce cunoștințe și abilități trebuie să posede bibliotecarul pentru implementarea
acestor programe și servicii?
Bibliotecarul va învăța, va cunoaște și va fi capabil să realizeze transferul de cunoștințe
către beneficiari la următoarele subiecte:
● Cunoștințe și abilități de identificare, cercetare și promovare a resurselor
informaționale despre subiectele discutate în cadrul modulelor;
● Utilizarea și gestionarea resurselor informaționale pe support digital;
● Abilități de comunicare și interacționare cu grupul țintă;
● Gestionarea situațiilor de conflict, sau neânțelegere, ca rezultat al percepției
eronate a unor mesaje din cadrul ședințelor;
● Competențe de captare a atenției, de evaluare a cunoștințelor;
● Competențe și abilități de utilizare a tehnicilor și metodelor de organizare a
sesiunilor informative;
● Flexibilitatea de a schimba strategiile de lucru, în cazul când publicul nu ne
îndreptățește așteptările (face gălăgie, nu este atent, se opun unor anumite
metode, etc.)
● Capacități de gestionare a echipei de lucru: motivare, inspirare, mobilizare,
consolidare, etc.
Ce resurse sunt necesare pentru implementarea acestui serviciu?
Orice bibliotecă informatizată, cu o colecție variată, care include literatura pe domenii:
istorie, traditii, obiceiuri, folclor, literatură artistică cu referire la etniile care convețuiesc în
Republica Moldova poate implementa acest serviciu. Important este ca în bibliotecă să
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existe o sală cu minimum 2 calculatoare conectate la internet, un spațiu comod pentru
sesiuni de instruire și discuții nonformale; etc.
Serviciul se prestează după următoarea schema:
1. Pregătirea bibliotecarului și a membrilor echipei de implementare (Crearea tuturor
condițiilor, pregătirea programului, oficializarea parteneriatelor, pregătirea
resurselor informaționale, pregătirea spațiilor și a disignului corespunzător pentru
fiecare ședință;
2. Organizarea ședințelor săptămânale (în zi concretă a săptămînii și la aceeași oră
fixă) cu o durată de minim 60 minute conform programului elaborat de echipa de
implementare;
3. Organizarea a minimum o activitate comună cu o comunitate cu reprezentanții altor
etnii;
4. Evaluarea trimestrială a rezultatelor implementării SMB;
5. Promovarea intensivă a SMB

E.D. : ” Am mai citit a câta oară versurile cântecului ”Ceremsina”, publicate pe pagina de
facebook a proiectului, chiar am fredonat în taină și cu ochii plini de lacrimi (era pe la orele
4-12 min ), emoțiile mi-o luau pe dinainte, aducându-mi aminte de anii 1962, când tata (de
origine ucrainean) a cumpărat o radiolă și un disc cu acest cântec. Se așeza la masă îl punea
sa cânte, citea un ziar de asemenea, era o sarbatoare, il asculta si mahalaua. De avea o
durere sufleteasca tot CEREMSINA era. Mulțumesc acestui proiect, multumesc celora ce
lucrează asupra proiectului. Eu de asemenea credeam ca-i un cântec popular ucrainean, nici
nu intuiam ca are si autori. Multumesc, Voua, care vă truditi în descoperirea unor adevaruri,
care odată cu promovarea lor, răscolesc și unele amintiri plăcute. Aveam eu sa-mi aduc
aminte de tata anume când cânta, anume când venea Ion Latescu (el a fost ridicat in Siberia )
și împreună cu tata comentau conținutul cântecului? ...Nu știu cui să-i mulțumesc pentru
provocare dar a fost foarte puternică, foarte emoționantă, că abea puteam să văd printre
lacrimi ceea ce scriu. mulțumesc și noi provocări!”
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IV DEZVOLTAREA SUPORTURILOR
INFORMAȚIONALE A SMB CMSU
Pentru buna implementare a SMB CMSU au fost create suporturi informaționale,
care sunt utilizate de bibliotecari în cadrul activităților.
Ele pot fi
gasite pe
pagina
Centrului de Excelență
a blogului
https://bibltelenesti.wordpress.com/centrul-profesional-bibliotecari/ , dar pot fi solicitate și
în mod tradițional la Centrul de Excelență Telenești, sau la Centrele de Formare din cadrul
bibliotecilor publice: Rîșcani, Soroca, Taraclia, Comrat datele de contact le găsiți la
sfîrșitul ghidului.
Suportul informațional al serviciului este structurat în 6 module:
Modulul I Perspective europene pentru o Moldovă unită.
Modulul II Găgăuzii din Moldova :Istorie, cultură și tradiții
Modulul III Bulgarii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul IY . Ucrainenii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul V. Romii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
Modulul VI . Moldovenii/Românii: Istorie, cultură și tradiții
Evaluare (O activitate info-culturală, organizată în comun cu alte biblioteci, recomandabil
unde sunt reprezentanți de diferite etnii)
Modulul I Perspective europene pentru o Moldovă unită.

Este consacrat Uniunii Europene și politicilor în domeniul promovării multiculturalismului
și a tinerilor. Modulul are următoarea structură
1.
Dialogul multicultural și Intercultural ca valoare esențială a democrației, a
societății bazate pe respect și convețuire pașnică
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2.
UE- Politici de sprijin a multiculturalității
3.
Diversitatea etnică a Republicii Moldova- perspective de interacțiune și armonizare
4.
Evaluare interactivă a modululuiulul I
Fiecare subiect fiind programat ca o ședință separată (dar după necesitate se pot comasa
toate subiectele într-o singură ședință, în special când avem ca grup țintă câteva clase de
elevi) Ghidul conține o agendă desfășurată (Anexa nr.3: Agenda formatorului) a acestui
modul, cu suporturile utilizate pe parcurs. (Agenda poate fi completată, modificată, în
dependență de necesitățile locale, sau utilizată în varianta care e prezentată în ghid). La
fel la acest modul Vom anexa materialele Conferinței: ”Armonizarea dialogului interetnic
și intercultural în Republica Moldova: Realitate și perspective”.
Modulul II Găgăuzii din Moldova : Istorie, cultură și tradiții
● Modulul este structurat în 5 sesiuni.
● 1. Evoluţia istorică a poporului găgăuz din R.
Moldova
● Personalităţi de seamă ale comunităţii găguze
● Lliteratura şi arta găgăuzilor
● Tradiţiile și arta populară a găgăuzilor
● Evaluare interactivă a modulului
Scopul modulului: Favorizarea unui context de
cunoaștere a etniei găgăuze din Republica
Moldova.
Obiective:
a. Formabilii vor cunoaște specificul , similitudinile și valorile poporului găgăuz,
b. Formabilii vor comunica mai eficient cu persoanele de etnie găguză;
c. Formabilii vor înțelege că deși suntem diferiți, doar împreună putem să contribuim la
o Moldovă Unită, Pașnică și Prosperă;
În ghid prezentăm o agendă desfășurată a ședințelor, care poate fi actualizată și
modificată în permanență. (Anexa nr. 4. Agenda formatorului pentru Modulul 2), Exerciții
interactive de cunoaștere și verificare a cunoștințelor, 4 activități online, organizate și
desfășurate în cadrul proiectului:
● Vizită culturală în orașul Comrat
● Festival interregional ”Curcubeul Prieteniei”;
● Conferință tematică ”Contribuția diferitor etnii la dezvoltarea culturală a Moldovei
și Europei”;
● Atelier de creației ”Brățara găgăuză a prieteniei”
Pentru cititorul curios propunem o listă de literatură și diverse materiale informative și
artistice a scriitorilor găgăuzi, sau despre găgăuzi.
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Modulul III Bulgarii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
1. Evoluţia istorică a a poporului bulgar din R.
Moldova
2. Personalităţi de seamă ale comunităţii
bulgare
3. Lliteratura şi arta bulgarilor
4. Tradiţiile și arta populară a bulgariloro
5. Evaluare interactivă a modulului
Scopul modulului: Favorizarea unui context de
cunoaștere a etniei bulgare din Republica
Moldova.
Obiective:
a.
Formabilii vor cunoaște
specificul ,
similitudinile și valorile poporului bulgar,
b. Formabilii vor comunica mai eficient cu persoanele de etnie bulgară;
c. Formabilii vor înțelege că deși suntem diferiți, doar împreună putem să contribuim la
o Moldovă Unită, Pașnică și Prosperă;
La acest modul va propunem o agenda desfășurată a ședințelor cu beneficiarii (în
limba rusă) și 4 materiale video organizate și desfășurate în cadrul proiectului la
Taraclia:
● Vizită culturală în raionul Taraclia;
● Festival interregional ”Unitate prin diversitate”
● Conferință Tematică: ”Personalități marcante de diferite etnii din Republica
Moldova”;
● Atelier de creație ”Cel mai convingător mesaj pentru o Moldovă unită”
Au fost create câteva exerciții interactive
La fel propunem o listă de literatură și materiale informative și artistice a scriitorilor bulgari,
sau despre bulgarii din Moldova.
Modulul IY . Ucrainenii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
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Modulul este structurat în 5 sesiuni.
1

Evoluţia istorică a a poprului ucrainean din R. Moldova

2.

Personalităţi de seamă ale comunităţii ucrainene

3.

Lliteratura şi arta ucrainenilor

4.

Tradiţiile și arta populară a ucrainenilor

5.

Evaluare interactivă a modululuiÎn acest modul

Scopul modulului: Favorizarea unui context de cunoaștere a etniei ucrainene din
Republica Moldova.
Obiective:
a. Formabilii vor cunoaște specificul , similitudinile și valorile poporului ucrainean;
b. Formabilii vor comunica mai eficient cu persoanele de etnie ucraineană;
c. Formabilii vor înțelege că deși suntem diferiți, doar împreună putem să contribuim la
o Moldovă Unită, Pașnică și Prosperă;
Vă propunem o agendă desfășurată a ședințelor, suporturile de curs utilizate în cadrul
ședințelor și o serie de materiale interactive identificate sau create și utilizate pe
parcurs (Anexa nr.6). De asemenea în procesul de implementare s-au desfasurat online, ulterior au fost prelucrate și transformate în materiale video, care pot fi utilizate în
cadrul ședințelor următoarele produse.
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● Vizită virtuală în or. Rîșcani;
● Festival interregional cu participarea a 5 raioane: Unitate prin diversitate;
● Conferința tematică: ”Armonizarea dialogului interetnic și intercultural în republica
Moldova: Realitate și perspective”
● Masster class cu meșterul popular Eugenia Doroș, profesoara de educație
tehnologică, Liceul Teoretic ”Liviu Damian”
”Elemente distinctive ale costumului național ucrainean”

Modulul Y Romii din Republica Moldova

Acest modul are o structură identică cu cele anterioare. La fel este structurat în 4
sesiuni :
Modulul V. Romii din Moldova: Cultură și tradiții
1.
Evoluţia istorică a romilor din R. Moldova
2.
Personalităţi de seamă ale comunităţii rome
3.
Lliteratura şi arta romilor
4.
Tradiţiile și arta populară a romilor
5.
Evaluare interactivă a modulului
Scopul modulului: Favorizarea unui context de cunoaștere a etniei rome din Republica
Moldova.
Obiective:
a. Formabilii vor cunoaște specificul , similitudinile și valorile poporului rom;
b. Formabilii vor comunica mai eficient și vor fi mai înțelegători cu persoanele de etnie
romă;
c. Formabilii vor înțelege că deși suntem diferiți, doar împreună putem să contribuim la o
Moldovă Unită, Pașnică și Prosperă;
Propunem în acest modul o agendă desfășurată a formatorului și suporturile de curs la
agendă: 5 prezentări PPT, O bază de date a literaturii despre țigani ”Țiganiada”
4 exerciții interactive , create în aplicația learningApps. (Agenda nr.7 )
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Modulul 6. Moldovenii/Românii poporul majoritar din Republica Moldova: Istorie,
cultură, tradiții

Structura modulului:
1.

Evoluţia istorică

2.

Personalităţi marcante

3.

Lliteratura şi arta

4.

Tradiţiile și arta populară a moldovenilor, românilor

5.

Evaluare interactivă a modulului VI

Scopul modulului: Familiarizarea unui context de cunoaștere a culturii și tradițiilor
moldovenilor /românilor
Obiective:
a. Participanții vor cunoaște etnia majoritară din Republica Moldova
b. Participanții își vor dezvolta abilități de comunicare cu diferite etnii din R Moldova
c. Participanții vor contribui la armonizarea relațiilor interetnice prin diferite acțiuni
concrete;
Prin acest modul Vă propunem o Agendă desfășurată a formatorului, suporturile de
curs, o resurse informative, și mai multe exerciții interactive, create ân aplicația
LearningApps. (anexa nr.8)
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V Implementarea SMB Lab TIC
Serviciul se implementează pe parcursul a VII luni. Recomandam ca I lună să fie
cosacrată familiarizării beneficiarilor cu Uniunea Europeană.În continuare
consecutivatatea o alegeți în dependență de sărbătorile calendaristice ale diferitor etnii.
Pentru ca activitatea să se desfășoare cu success în prima etapă oficializați
parteneriatele necesare pentru buna implementare. Procurați materialele necesare și
amenașați spațiile. În dependență de tema ședinței, Vă recomandăm să invități
personalități de etnia respective, coorganizatori, specialițti din domeniul culturii, scriitori.
Nu uitați ca aceasta este o activitate nonformală și favorizați o atmosferă caldă,
deschisă, care să predispună la o comunicare sinceră. Nu utilizați prelegeri prea lungi,
adolescenții se obosesc. Fiecare ședință nu trebuie să depășească 60 minute. Ghidul
conține o variație de metode și tehnici, care pot fi utilizate cu success pe parcursul
ședințelor. La fel o resursă valoroasă sunt și cele 20 de activități organizate de
coordonatorii regionali și prelucarate ca videouri, care pot fi utilizate pe parcursul
implementării modulelor
Pentru fiecare din subiectele din cadrul SMB există suport de curs care
facilitează procesul transferului de cunoștințe.
Diseminărea
Diseminarea este un proces planificat de furnizare de informații cu privire la rezultatele
înregistrate către actorii -cheie.
Diseminarea ajută să faceți mai vizibile, mai cunoscute și mai durabile rezultatele
serviciului și să consolidați impactul pozitiv al activităților asupra unui număr cît mai mare
posibil de beneficiari.
În acest scop pentru diseminare folosiți diferite canale de transmitere a mesajelor
către grupurile țintă:
● Prezentarea SMB în cadrul diferitor întruniri profesionale;
● Crearea diferitor produse de promovare în Canva, Movie Maker, PowToon și
distribuirea lor în comunități;
Postări pe rețele de socializare Fb și Ok;
Articole în presa locală;
Reportaje la radio, TV;
Mesaje individuale prin telefon, scrisori-invitații, etc.
Diseminarea asigură încadrarea în serviciu a unui număr de beneficiari direcți mai
mare de două ori decît era preconizat; a permis atragerea de resurse financiare și
materiale atît pentru campanii comunitare, dar și pentru îmbunătățirea infrastructurii
bibliotecii.
●
●
●
●
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VI EVALUAREA SERVICIULUI
Evaluarea serviciului se realizează din două perspective:
1. Din perspectiva bibliotecii
2. Din perspectiva comunității
1.Din perspectiva bibliotecii se recomandă a evalua rentabilitatea SMB.
Orice serviciu solicită anumite investiții, iar cînd aceste investiții nu au o acoperire
financiară, implementarea SMB ar fi foarte anevoioasă sau chiar imposibilă:
● În pregătirea spațiilor: Agent termic, mobilier confortabil, iluminare
corespunzătoare, echipament tehnic, conectare la internet. Orice bibliotecă
raspunde acestor cerințe, iar APL investește anual o anumită sumă pentru
întreținerea agentului termic, electric, Internetului.
● În dezvoltarea colecțiilor necesare SMB: literatură și material video, tutoriale, . O
parte există în colecțiile bibliotecilor, unele sunt donate, dar un suport valoros
prezintă resursele on-line gratuite. Pagina Facebook ”Conexiuni multiculturalesocietate unită” este o resursă valoroasă, care poate fi utilizată gratuity și e
accesibilă tuturor.
● Competențele și abilitățile care trebuie să le achiziționeze bibliotecarii pentru a
fi competenți și abili să implementeze acest serviciu. Însușirea acestor competențe
și abilități sunt dezvoltate într-un curs de 2 zile, care este livrat gratuity la Biblioteca
Publică Raională Telenești, sau la cerere la instituția care dorește să implementeze
SMB. Cheltuielile suportate de doritorii de a implimenta serviciului se referă la
:deplasare, cazare, alimentare, birotică pentru trening. Din punct de vedere al
timpului alocat pentru pregătirea pentru ședințe și desfășurarea ședințelor este
foarte avantajos, deoarece odată dobîndite competențele ele nu cer timp
suplimentar de pregătire.
2. Din perspectiva comunității se evaluează gradul de utilizare a serviciului :
● Cite persoane beneficiază direct de serviciu;
● Cîte persoane în medie sunt prezente la fiecare ședință;
● Care este contribuția comunitară pentru dezvoltarea SMB;
● Cîte persoane beneficiază indirect de SMB; Pentru a evalua gradul de
satisfacere a necesităților comunității puteți utiliza Formular de evaluare a
SMB (Anexa nr.4):
Răspunsurile vă pot sugera noi îmbunătățiri a serviciului: ora și ziua de prestare,
subiectele suplimentare care ar trebui dezvoltate, dar vă va fortifica convingerea de al continua.
O importanță deosebită trebuie să atrageți părerilor partenerilor intervivați în procesul de
evaluare: care sunt succesele persoanelor care au beneficiat de instruiri, prestanța lor
în instituție, gradul de implicare instituțională și comunitară.
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VII. DURABILITATEA SERVICIULUI
Durabilitatea SMB trebuie să fie asigurată prin 4 aspecte:
1. Durabilitatea spațiilor, mobilierului, echipamentului, colecțiilor.
Spațiile vor fi modernizate în permanență, antrenînd în acest proces beneficiarii, care
vor participa la proiectare, amenajare, dotare. Echipamentul va fi utilizat eficient, cu
acuratețe, reparat (în caz de nevoie) cu forțe proprii sau cu resursele bugetate pentru
acest scop. .
2. Durabilitatea financiară:
Fnanțarea serviciului se va face din fondurile proprii, principalele surse fiind: bugetul
local (cheltuielele necesare vor fi incluse în bugetul bibliotecii), sponsorizari (se vor
diversifica activitățile de atragere de fonduri, utilizînd tehnici de advocacy și marketing),
identificare de noi finantari.
3. Durabilitatea informațională:
Centrul de Excelență Telenești, precum și orice bibliotecă care implementează SMB
isi va continua activitatea curenta, dupa finalizarea proiectului cu performanțe
îmbunătățite ca urmare a experienței castigate și a rezultatelor dezvoltate pe parcursul
implementării proiectului, dezvoltînd programe noi de instruire a femeilor în liderism. Se
vor utiliza în continuare suporturile de curs, pentru replicarea serviciului în alte biblioteci.
Colecțiile tematice vor fi îmbogățite cu titluri noi achiziționate anual din bugetul bibliotecii
sau din donații. Altă sursă care poate fi utilizată cu resurse minime sunt bibliotecile online gratuite, care vor fi cercetate, iar literatura sau materialele video vor fi descărcate și
utilizate în activitatea serviciului.
4. Durabilitatea la nivel de componente umane:
Durabilitatea resurselor umane va fi susținută din cîteva perspective:
-Formarea continuă a bibliotecarilor în livrarea programelor deja testate, dar și în noi
progame de instruire; Diversificarea ofertei LabTIC-lui; Colaborarea între biblioteci,
Promovarea succeselor și întroducerea unor elemente de competitivitate în reteaua
LabTIC.
-Extinderea listei de parteneri, care să susțină și să încadreze angajații în procesul de
formare oferit de serviciu.
-Atragereea unui număr cît mai mare de fete și femei în formare, răspunzînd cît mai
prompt la cerințele de instruire, motivăndu-le prin programe atractive și interactive,
oferind competență, experiență și soluție excelentă din punct de vedere al costurilor.
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VIII ANEXE
Anexa nr.1 Formular descriptiv al componenței etnice din
comunitatea____________________________
Denumire
Populația , dintre care
reprezentanți ai etniilor:
Amplasare (Centru,
sud, Nord, la ce
distanță de traseu, la
ce distanță de orașele
mai mari, centrul
raional)
Profil demografic
Vîrstele cele mai
numeroase , dintre care
persoane (pînă la 14
ani; 15-25; 25-40; 4060; peste 60)
Ce studii pot obține în
comunitate
Ce activități pot
practica în comunitate
Instituții, organizații
care funcționează în
comunitate
Ce limbi străine
cunosc membrii
comunității
Migrația populației
Trăsăturile comunității
Transport
Cazare
Tehnologie
Angajare
Competențe tehnice
Cum ați caracteriza comunitatea din care faceți parte unui nou-venit sau turist?

Care sunt principalele priorități sau preocupări ale comunității?
Despre care grupuri comunitare și probleme trebuie să aflați mai multe detalii?
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Anexa nr.2. Chestionar
Stimată doamnă/ Stimate domn,
în urma acestui scurt sondaj , sperăm să înțelegem mai bine atitudinea și
percepția comunității față de grupurile etnice din Republica Moldova.
Sexul
Bărbat
Femeie

Nivelul de studii
Medii incomplete
Medii, liceu
Medii profesionale
Superioară
Studii postuniversitare

Mediul de reședință
Urban
Rural

Vârsta
13-18
18-29
30-44
45-59
60+ ani

Apartenența etnică
Moldovean
Ucrainean
Găgăuz
Bulgar
Rom
Rus
Altele______________________

Loc de naștere
Moldova
Ucraina
Rusia
Bulgaria
România
Altele______________________

Adevăra
t

Adev Fals Nu
ărat
știu
Alegeți răspunsul în funcție de
veridicitatea afirmației

Alegeți răspunsul în
funcție de veridicitatea
afirmației

Cămașa națională la moldoveni se
numește ie

Sărbătoarea
Mărțișorului este
specific moldovenilor

Borșul cu pampuște este mâncare
tradițională ucraineană

Festivalul Humorina se
sărbătorește în
Ucraina de 30 aprilie în
fiecare an

Găgăuzii au origine turcă și greacă

Basmaua nu este
elementul cheie în
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Fals

Nu știu

vestimentația femeii
găgăuze
Gadulka este instrument muzical
specific poporului bulgar

Trandafirul nu este un
simbolul Bulgariei

Maslenița, sărbătoarea care
reprezintă trecerea de la iarnă la vară
este specifică poporului rus

Instrumentele muzicale
tipic rusești sunt
guzla, balalaica, jaleika
și garmoșka

Romii ursari sunt lăutari

Culoarea roșie este
culoarea preferată în
portul tradițional al
femeilor rome

Dionisie Tanasoglu este un scriitor,
compozitor şi pedagog găgăuz

Piotr Burlak- Volkanov
este un poet bulgar
din Basarabia

Natalia Gordienco este o artistă de
origine ucraineană din Ucraina

Ion Druță este un
scriitor român, care a
scris drama ”Sfânta
sfintelor”

Ce calităţi consideraţi că caracterizează cel mai bine persoanele de diferite etnii din RM?

moldoveni

ucraineaneni

Buni la suflet
Săritori la nevoie
Respectă legea
Trebuie izolați
Nenorociți
Discriminați
Excluși
Harnici
Bețivi
Modești
Ospitalieri
Mândri
Mincinoși
Leneși
Conservatori
Buni la suflet
Săritori la nevoie
Respectă legea
Trebuie izolați
Nenorociți
Discriminați
Excluși
Harnici
Bețivi
Modești

bulgari

romi

Buni la suflet
Săritori la nevoie
Respectă legea
Trebuie izolați
Nenorociți
Discriminați
Excluși
Harnici
Bețivi
Modești
Ospitalieri
Mândri
Mincinoși
Leneși
Conservatori
Buni la suflet
Săritori la nevoie
Respectă legea
Trebuie izolați
Nenorociți
Discriminați
Excluși
Harnici
Bețivi
Modești
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Ospitalieri
Mândri
Mincinoși
Leneși
Conservatori
găgăuzi

Ospitalieri
Mândri
Mincinoși
Leneși
Conservatori

Buni la suflet
Săritori la nevoie
Respectă legea
Trebuie izolați
Nenorociți
Discriminați
Excluși
Harnici
Bețivi
Modești
Ospitalieri
Mândri
Mincinoși
Leneși
Conservatori

Toate în
egală
Cu care dintre aceste afirmații măsură
sunteți de acord

ruși

Buni la suflet
Săritori la nevoie
Respectă legea
Trebuie izolați
Nenorociți
Discriminați
Excluși
Harnici
Bețivi
Modești
Ospitalieri
Mândri
Mincinoși
Leneși
Conservatori

Nici
Nu
una știu/refu
z să
răspund

Cu care dintre aceste
afirmații sunteți de
acord

Moldovenii sunt buni la suflet

Moldovenii sunt bețivi

Ucrainienii sunt excluși

Ucrainienii sunt
conservatori

Găgăuzii sunt ospitalieri

Găgăuzii sunt buni la
suflet

Bulgarii sunt bețivi

Bulgarii sunt modești

Rușii trebuie izolați

Rușii respectă legea

Romii nu respectă legea

Romii sunt un popor
muzical

La fiecare întrebare vă
rugăm să dați câte un singur
răspuns din 5 alternative
posibile. Nr. alternativei
alese se va încercui

1
V-ați
căsători
membrii
familiei
dvs. cu?

2
Ați fi de
acord
să-i aveți
ca
prieteni
pe ?

Toate
în
egală
măsu
ră

3
Ați fi de
acord să
aveți
vecini de
locuință
dvs. pe ?

4
Ați fi de
acord să
se
angajeze
în profesia
dvs. ?

5
Ați
admite
să fie
locuitor
de orașsat cu
dvs. ?
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Ni
ci
un
a

6
Ați
admite
să vină
în RM
numai
ca
turiști

Nu
știu/refuz
să răspuns

7
Ați
prefera
să fie
dați
afară din
țară?

moldovean

ucrainean

găgăuz

bulgar

rom

rus

Dezacord
total
Dezacord
parțial
Și da și nu
Acord total
Acord parțial
Dezacord
total
Dezacord
parțial
Și da și nu
Acord total
Acord parțial
Dezacord
total
Dezacord
parțial
Și da și nu
Acord total
Acord parțial
Dezacord
total
Dezacord
parțial
Și da și nu
Acord total
Acord parțial
Dezacord
total
Dezacord
parțial
Și da și nu
Acord total
Acord parțial
Dezacord
total
Dezacord
parțial
Și da și nu
Acord total
Acord parțial

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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Anexa nr. 3. Modulul I (Agenda formatorului)
Modulul I
Perspective europene pentru o Moldovă unită.
Obiectiv general:
Încurajarea dialogului multicultural în spiritul valorilor democratice europene între 5
raioane din R Moldova Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Râșcani pentru armonizarea
coexistenței interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză, bulgară, romă,
rusă.iunie 2019
Obiectiv modul I:
Favorizarea unui context de cunoaștere a valorillor și politicilor Uniunii Europene în
domeniul multiculturalismului, multietnicităţii, incluziunii, drepturilor minorităţilor.
AGENDA FORMATORULUI
1.

Subiectul activităţii

2.

Tipul activităţii

Perspective europene pentru o Moldovă unită.

Atelier

3.
Obiective de formare
a. Participanții vor cunoaște noțiunile de multietnie, multiculturalitate,
naționalitate și perspectivele europene pentru țara noastră în domeniile
respective.
b. Participanții își vor dezvolta abilități de comunicare , și utilizare a resurselor
informaționale la subiectul atelierului
c. Participanții acceptă diversitatea și contribuie la armonizarea relațiilor
interetnice;
4.

Strategia de formare
a.
b.
c.

Metode utilizate: Braimstorming, Discuție, prezentare, rebus,vizionare
film, PPT .
Forme de activitate: activitate frontală, lucrul în grup, activitate
individuală.
Resurse necesare:
Resurse materiale: tabla si foi de flipchart, markere, stikere, fise de

lucru,
Resurse tehnologice: calculator, proiector, conectare web, videouri,
etc
5.

Managementul timpului Durata atelierului – 3 ore

6.

Strategia de evaluare

Tehnica de evaluare : Quize Kahoot.

7.
Cuvinte şi concepte-cheie:
etnie, multietnii, cultură, multiculturalitate,
înțelegere, , Uniunea Europeană, politici europene
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Structura sesiunilor de formare.
Algoritmul realizării

Manag Activitatea
ement
ul
timpulu
i
60
minut
e

Organizarea
participanţilor:
Salut
multicultural
Formatorul
prezintă
obiectivele şi
agenda modul
de desfăşurare
a activităţii.

45
A. Lucrul în echipăC.
minut Europa
e
multietnică și D.
multiculturală
B.

E.

J.

Sesiunea 1 . Etnie, multiculturalism
Exercițiu de încălzire: Salut multicultural.
Participanții se așează într-un cerc și sunt
solicitați sã numeascã forme de salut pe
care le cunosc în diferite limbi: românã,
maghiarã, englezã, germanã, francezã.
Discutăm despre formulele de salut care
diferã cel mai mult, și încercăm să defenim
cărei etnii îi aparține și ce știu despre ea.
10 minute
Formatorul Îi invită să se așeze. Face o
evaluare a răspunsurilor. și le prezentă
agenda atelierului, 5 minute
Braimstorming: Cum înțelegeți noțiunea F.
ETNIE
Pe o foaie de flipchart formatorul
G.
înregistrează răspunsurile
H.
participanților.(important: răspunsuri scurte,
nu criticăm răspunsurile). După ce avem
vre-o 10, 12 cuvinte, formăm grupuri de 68 participanți și le propunem să alcătuiască
o definiție a ETNIEI (le oferim maximum 57 minute ), după care fiecare grup
deleghează o persoană ca să prezinte
definiția.
Formatorul vine cu un set de definiții
formulate din diferite surse. Atrage atenție
că în toate definițiile se regăsește cuvântul
CULTURA COMUNĂ. , 10 minute
Formatorul le propune formabililor
M.
definițiile culturii . Ulterior împarte
audiența în 7 echipe si oferă fiecărei
N.
echipe o fișă cu un rol pe care îl are
cultura. Fiecare echipă citește și discută
timp de 5-7 minute, în acest timp, pe o
foaie de flipchart reprezintă rolul respectiv,O.
apoi reprezentanți de la fiecare echipă, în

Suporturi
curiculare ,

Necesit
ăți
material
e

Suport de curs
1.1
Salutul în 35
de limbi

Hârtie
Xerox,
toner

Suport de
I.
curs 1.2
Definiții ETNIE
Suport de
curs 1.3
Multietnie și
multiculturalis
m PPT, slideul 1-9

Foaie
de
Flipchar
t,
marcher
e

Suport de
S.
curs 1.3
PPT Multietnie
și
T.
multiculturalis
m,
slide-ul 10-19

Fise cu
rolurile
scrise;
Foi de
flipchart
pentru a
descifra
rolurile
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baza produsului elaborat, le explică pe
rând celorlalți rolul pe care l-au
discutat.(cîte 3-4 minute fiecare).
K. După ce sunt prezentate toate rolurile,
formatorul le explică noțiunea de
multiculturalism.
L. 35 minute

P. Suport de
U. Marcher
curs 1.4
e
Q. Rolurile culturii
R.

Sesiunea a II-a . Uniunea Europeană mai aproape de noi
60
minut
e

Ce este
Uniunea
Europeană

Familiarizăm audiența cu structura și
politicile Uniunii Europene, utilizând
prezentarea PPT ”Europa pentru tine”.
Pentru a integra mai activ formabilii le
propunem să citească fiecare câte un slide.
În situația când apar întrebări oferim
răspunsuri, dacă ne este dificil să oferim
un răspuns, propunem ca întrebarele să
fie scrise pe o foaie de flipchart, iar ulterior
vom căuta răspunsurile solicitate.
30 minute;

Suport de
curs 1.5
PPT Europa
pentru tine

Însemnele
Uniunii
Europene

Pornim de la premiza că participanții
dețin informații despre UE.
Participanții rămân în componența celor 7
echipe :
Formatorul va pregăti 7 seturi de însemne
decupate din suportul de curs nr.1.6 ale
diferitor țări printre care și ale Uniunii
Europene. Fiecare echipă se va strădui să
le selecteze cât mai repede pe cele ale
Uniunii Europene. Care echipă va realiza
sarcina mai repede, va beneficia de mici
surprize, maximum 10 minute
Sarcină individuală
Pentru a recapitula cunoștințele oferim
participanților posibilitatea să rezolve un
rebus. Motivăm pe cel care a rezolvat
primul un mic suvenir.
10 minute.

Suport de
curs 1.6
Insemnele UE

Suport de
curs 1.7
Rebus:
Descoperă
deviza UE

Hârtie
xerox,
toner

Prezentăm cîteva videouri despre
programele culturale ale Uniunii Europene
Cultura creativă

https://ec.euro
pa.eu/program
mes/creative-

Calculat
or,

Rebus

Programe
finanțate de
Uniunea
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Proiecto
r,
calculat
or,
prezent
area,
Foaie
de
flipchart
,
marcher
e
Hirtie
xerox,
toner,

Europeană
care susțin
cultura

Programul Erasmus
Proiecte de conservare a patrimoniului
cultural
Vom viziona și vom discuta aceste
filmulete, pentru a ne asigura ca au inteles
corect mesajul
10 minute

europe/node/3
06_it
https://ec.euro
pa.eu/program
mes/erasmusplus/about_ro
https://europa.
eu/culturalheritage/about
_ro.html

proiecto
r

Sesiunea a III. Moldova Multietnică
50
a) Moldova
minut multietnică
e

10
minut
e

b) In această sesiune le propunem
participanților să vizioneze filmul ”Soroca
multietnică” apoi discutăm cu formabilii pe
marginea filmului vizionat

Evaluare

Debrifarea activităților. Prezentarea temei
de acasă.
Evaluarea activității utilizând aplicația
Kahoot

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=QkhNad
LmEIU&t=270
2s
www.kahoot.c
om

Suport de curs nr.1.1
Salutul în 35 de limbi
Când te întâlneşti cu un prieten sau o rudă, cum îi saluţi, în general? Cei mai mulţi
ar spune „Bună”, alţii preferă „Salut”. Fiecare are diferite forme de a saluta pe
cineva. Dar cum se salută în alte limbi? Poate ai un prieten sau un coleg pe care
vrei să-l surprinzi...

1 . Arabă ( Orientul Mijlociu ) - Marhaba
2 . Armeană ( Armenia ) - Barev dzez
3 . Bască ( Spania şi Franţa ) - Kaixo
4 . Belarusă ( Belarusia ) - Dobri Dzen
5 . Bengali ( India ) - Namoshkar
6 . Bulgară ( Bulgaria ) - Zdravei

27

7 . Birmanez ( Birmania ) - Min GA la BAA
8 . Cantoneză ( China ) - Nei Ho
9 . Cambodgienă ( khmer ) ( Cambodgia ) - Joom Reab Suor
10 . Catalană ( Spania ) - Hola
11 . Cehia ( Czech Republic ) - Ahoj
12 . Daneză ( Danemarca ) - Goddag
13 . Olandeză ( Olanda ) - Goedendag
14 . Finlandeză ( Finlanda ) - Hyvää päivää / instituţii de învăţământ superior
15 . Franceză ( Franţa ) - Bonjour
16 . Germană ( Germania ) - Guten Tag
17 . Greacă ( Grecia ) - TiA Sas
18 . Hawaii ( Hawaii ) - Aloha
19 . Ebraică ( Israel ) - Shalom
20 . Hindi ( India ) - Namaste
21 . Italiană ( Italia ) - Ciao
22 . Japoneză ( Japonia ) - Konnichiwa
23 . Mandarină ( China ) - Ni Hao
24 . Nepaleză ( Nepal ) - Namaste
25 . Persană ( Iran ) - Salaam
26 . Poloneză ( Polonia ) - Dzien dobry
27 . Portugheză ( Portugalia , Brazilia ) - Olá
28 . Punjabi ( Punjab , India ) - Sat Sri Akal
29 . Rusă ( Rusia ) - Privet
30 . Spaniolă ( America de Sud şi Centrală , Spania ) - Hola
31 . Suedeză ( Suedia ) - Hej
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32 . Thai ( Thailanda ) - Sawadee krap ( pentru femei ) ; Sawadee ka ( de sex masculin )
33 . Turcă ( Turcia ) - Merhaba
34 . Urdu ( Pakistan ) - Asalam alaykum
35 . Vietnameză ( Vietnam ) – Chao
______________________________________________________________________
______________________________________________
Suport de curs 1.2
Ce este etnia:
DEX: etnie - Totalitatea oamenilor care vorbesc aceeași limbă și care au o cultură
comună. Etnică înseamnă un grup care este omogen din punct de vedere cultural .
Din etnia greacă, oamenii care au același etos, obiceiul și au aceeași origine, cultură,
limbă, religie etc.
DEX: ETNÍE s. f. unitate etnică, determinată în timp și spațiu, cu trăsături de civilizație și
cultură (limbă, tradiții etc.) comune.
Wikipedia: Un grup etnic (denumit și etnie, din greacă ἔθνος , etnos, „popor”) este
definit ca o colectivitate în interiorul unei societăți mai mari, ai cărei membri au, în
realitate sau presupus, origine comună, amintiri comune, sau împărtășesc același trecut
istoric, și un punct de vedere cultural, asupra unuia sau mai multor elemente simbolice,
ca un rezumat al poporului lor. Exemple ale acestor elemente simbolice sunt: sistemul
de înrudire, înfățișarea fizică, confesiunea religioasă, limba sau formele dialectale,
afiliația tribală, naționalitatea, fizionomia tipică sau alte combinații ale acestora.[1]
Dicţionarul de sociologie, Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu (coordonatori) definesc
etnia într-o manieră destul de generală fiind „orice grup cu tradiţii ca subgrup în cadrul
societăţii înglobante”
______________________________________________________________________
_______________________________________________
Suport de curs nr.1.3
Prezentare PPT Mulietnii și multiculturalism
______________________________________________________________________
______________________________________________
Suport de curs 1.4
Rolurile culturii
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1.Cultura păstrează și transmite cunoștințele
Cunoştinţe despre societatea din sudul Angliei în prima jumătate a secolului 19 –
începând cu dansurile la modă pe atunci și până la activitățile cotidiene – pot fi
acumulate atât din cărțile de istorie, cât și din romanele scrise de Jane Austen. Iar detalii
despre viața cotidiană în Londra la începutul secolului pot fi găsite în seria de cărți
despre Sherlock Holmes.
2. Cultura creează valori și simboluri
Până și o barbă poate deveni o valoare sau un simbol, sau o lipsă a acestora. De
exemplu, în anul 1705 Petru I – care și-a propus să modernizeze Rusia și să o aducă la
nivelul Europei – a introdus anumite taxe pentru bărbații cu barbă și mustăți. În contrast
cu aceasta, în anul 1999 – cu vreo 300 de ani mai târziu, a avut loc primul eveniment de
caritate Movember. Pentru acest eveniment bărbații își creșteau barba și mustățile pe
durata întregii luni noiembrie pentru a sensibiliza opinia publică despre cancerul de
prostată și pentru a aduna bani în scopuri caritabile. În ambele cazuri, simbolurile au
influenţat dezvoltarea culturii.
3. Cultura cultivă
Faptul de a fi parte a culturii și potențialul de creație sunt importante pentru „omul
universal” al Renașterii. Unul dintre cele mai proeminente exemple în acest sens este
Leonardo da Vinci, care a combinat activitatea în domeniul științei și literaturii cu arta.
4. Cultura fortifică relațiile sociale
Festivalul „Kraina Mriy” adună aproximativ 40 de mii de vizitatori în fiecare an. Festivalul
promovează formarea unei identități naționale unice prin familiarizarea oamenilor cu
formele tradiționale ale culturii ucrainene, de la muzică și până la ceramică.
5. Cultura creează necesități noi
Cultura economisirii energiei și utilizării inteligente a resurselor naturale creează
necesități precum necesitatea de a crea infrastructuri pentru sortarea și reciclarea
diferitor tipuri de deșeuri, de a instala panouri solare acasă și de a face accesibile
vehiculele electrice. De exemplu, în 2017 compania Tesla Motors va oferi cumpărătorilor
un automobil electric care va costa 100 000 de dolari – la prețul de 35 000 de dolari.
6. Cultura contribuie la economie
Cifra de afaceri a sectorului cultural și a celui creativ este de 1,3 miliarde de dolari, iar
rata de creștere a acesteia o depăşeşte pe cea a sectoarelor de producere și de servicii.
Turismului cultural îi revin 40% din veniturile câștigate de sectorul turismului în toată
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lumea, iar în ultimii zece ani acesta și-a demonstrat capacitatea de a continua să se
dezvolte constant. Cultura mondială devine o sursă și mai importantă de locuri de
muncă și venituri. Mai multe găsiți pe: http://www.culturepartnership.eu/page/culturematters
7. Cultura ajută orașele
În anul 1997 a fost deschis muzeul Guggenheim în Bilbao, Spania. Datorită originalității
acestuia, muzeul a devenit un obiect de arhitectură, care a insuflat o nouă viață în acest
oraș de provincie. În primii trei ani de când fusese deschis, turiștii care au vizitat Bilbao
au cheltuit mai mult de 100 de milioane de euro (110 milioane de dolari SUA) sub formă
de impozite regionale. O astfel de influență a arhitecturii asupra economiei unui oraș a
fost denumită „Efectul Bilbao”.
______________________________________________________________________
_______________________________________________
Suport de curs nr. 1.5
Prezentare PPT: Europa pentru tine
______________________________________________________________________
_______________________________________________
Suport de curs 1.6
Alege însemnele Uniunii Europene
Drapel

Imn
”Oda bucuriei”
Marselieza
"UN STEAG ÎMPESTRIŢAT CU STELE"
O, Canada
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Moneda

Ziua de ”naștere” a țării
9 mai
4 iulie
18 martie
1 iulie
Deviza
Unitate prin diversitate
Libertate, egalitate, fraternitate
În Dumnezeu ne punem încrederea
A Mari Usque Ad Mare

Capitala
Paris
Bruxelles (Belgia)
Wașington
Otava
Suport de curs 1.7
Rebus: Deviza Uniunii Europene
Rezolvand corect rebusul, pe verticala AB veti descoperi deviza Uniunii Europene
"..............in diversitate"
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A
1
2
3
4
5
6
7
B
1. Stat al UE cu capitala la Viena
2. Capitala Greciei
3. Oras in care se gaseste turnul Eiffel
4. Stat care a aderat la UE in anul 2013
5. Stat european care a aderat alaturi de Bulgaria la UE in anul 2007
6. Perfectiunea UE este reprezentata de .......UE
7. Moneda unica a UE

Suporturi interactive create în cadrul proiectului:
Ordonați în ordine cronologică etapele istorice ale Uniunii Europene

https://learningapps.org/display?v=pnuxghzn320
Date istorice UE
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=3fe25969-74dc-4ec2-a77e6bad1b040f58
Ce știu EU despre Uniunea Europeană
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=d4fbd74b-a324-4964-9319-172b07754360
Etniile din Republica Moldova
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=787c0549-b261-44ca-a251-572f57257cca
Referinte bibliografice:
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12 lecții despre Europa (Citat 13.10.2020). Disponibil:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/009305e8-2a43-11e7-ab6501aa75ed71a1.0009.01/DOC_1
Educație multiculturală: Ghid methodologic (Citat 13.10.2020). Disponibil:
http://www.edrc.ro/docs/docs/em/03_EM_ghid_metodologic.pdf
Multiculturalitatea- unitate în diversitate. (Citat 13.10.2020). Disponibil:
https://www.moisenicoara.ro/public/2010/12/LaboremusDec20111.pdf
Repere ale educației interculturale: Material elaborat în cadrul proiectului „Dialog
Intercultural în Moldova”. (Citat 13.10.2020). Disponibil:
https://www.cntm.md/sites/default/files/Repere-ale-Educatiei-Interculturale.pdf

Cetăţenie, naţiune şi etnicitate.
O perspectivă comparată
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ANEXA Nr.4 Agenda formatorului Modulul 2.
Modulul II
Istoria, cultura, tradițiile și obiceiurile găgăuzilor
Obiectivul general al proiectului:
Încurajarea dialogului multicultural în spiritul valorilor democratice europene între 5
raioane din R Moldova Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Râșcani, armonizarea
coexistenței interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză, bulgară, romă, rusă
Obiectiv Modul: Favorizarea unui context de cunoaștere a etniei găgăuze din
Republica Moldova, prin prisma valorillor și politicilor Uniunii Europene în domeniul
multiculturalismului, multietnicităţii, incluziunii, drepturilor minorităţilor
Formatori: Furdui Maria, Dobjanschi Aurelia
Grup-țintă: adolescenți de 13-19 ani
AGENDA FORMATORULUI
1.

Subiectul activităţii: Istoria, cultura, tradițiile și obiceiurile găgăujilor

2.

Tipul activităţii

Atelier

3.
Obiective de formare
a. Formabilii vor cunoaște specificul , similitudinile și valorile poporului găgăuz,
b. Formabilii își vor comunica mai eficient cu persoanele de etnie găguză;
c. Formabilii vor înțelege că deși suntem diferiți, doar împreună putem să contribuim la o
Moldovă Unită, Pașnică și Prosperă;
4.
a.
grup.
b.
c.

Strategia de formare
Metode utilizate: Braimstorming, Jocul: Kur-kur babu, prezentare PPT,Sarcini de

6.

Strategia de evaluare

Forme de activitate: activitate frontală, lucrul în grup, activitate individuală.
Resurse necesare:
Resurse materiale: tabla si foi de flipchart, markere, stikere, fise de lucru,
Resurse tehnologice: calculator, proiector, conectare web, videouri, etc
5.
Managementul timpului
Durata atelierului –70 minute.
: 3-2-1

7.
Cuvinte şi concepte cheie: multietniii, etnie, cultură, multiculturalitate, găgăuz,
limbă, tradiții obiceiuri, istorie, ‚artă, Uniunea Europeană, Moldova, pace, înțelegere
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Structura sesiunii de formare.
Algoritmul realizării

jManagem
entul
timpului
15 minute

Sesiunea I
Formarea
comunității

20 minute

Din istoria
gagaujilor

Jocul: Kur-kur babu
Formatorul anunță publicul că astăzi se
vor familiariza cu istoria, cultura, arta ,
tradițiile găgujilor din Moldova. Dar vor
începe cu un joc foarte popular printre
copiii din Găgăuzia. Se numește KurKur babu.
Înainte de a începe jocul se alege
padiișahul (regele) și vrăjitoarea. Mai apoi
ceilalți jucători se așează lanț în urma
padișahului, ținându-se cu mâinile de talia
jucătorului din față. Lanțul se începe a
mișca, iar vrăjitoarea se străduie să rupă
un jucător din lanț, în timp ce padișahul îl
apără. Dacă vrăjitoarea reușește să
smulgă jucătorul , acesta trece în spatele
ei și o ține de talie pe ea. Jocul durează
până atunci când vrăjitoarea nu mai poate
smulge nici un jucător. Atunci padișahul și
vrăjitoarea, fiecare cu lanțul său, stau unul
în fața celuilalt și înșfăcându-se, se
străduie să-l tragă pe celălalt. Cine învinge
acela devine ”padișah”, iar celălalt devine
”vrăjitoare în locul său și jocul incepe din
nou”
Formatorul Îi invită să se așeze și le
prezentă agenda atelierului.
Activitate frontală
Prezentare PPT ”Găgăujii: Istorie și
contemporanietate”

Suporturi
curiculare ,
necesități
materiale
Suport de
curs 1
Agenda

Suport de
curs nr. 2
Prezentare
PPT
”Găgăujii:
Istorie și
contempor
anietate”
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Resurse
materiale
:
Coroană;
Mască de
vrăjitoare

Calculato
r, ecran,
proiector

30 minuteV. Galeria
X.
personalitățilY.
or
W.

Participanții sunt împărțiți în 5 echipe.
Fiecare echipă primește câte o fișă text ,
însoțită de o imagine. Se citește textul 5
minute în grup. După ce se citește în grup
este delegata câte o persoana să
povestească despre personalitatea din
informația care a fost propusă, iar portretul
este fixat în galereia personalităților
găgăuze, pe o foaie de flipchart.

Suport de AA.
Fo
curs nr.3
aie de
Personalită Flipchart,
ți găgăuze
marchere
,
BB.
lipi
ci

Activitate la viteză: Lucrul în echipe:
Împărțim audienta în 5 echipe. (se poate
cum stau la 5 mese)
Fiecare masa primeste câte un set de
cuvinte în două limbi: română- găguză, pe
fișe (Fiecare fișă un cuvânt în limba
româna- turcă). De la fiecare masă un
elev extrage o fișă pe care este scrisă
sarcina.
1. Selectați cât mai multe cuvinte
care reprezintă corpul uman;
2. Selectați cât mai multe cuvinte
care reprezintă - alimentația
3. Selectați cât mai multe cuvinte
care reprezintă- sentimente
4. Selectați cât mai multe cuvinte
care reprezintă- vestimentație;
5. Selectați cât mai multe cuvinte
care reprezintă- societate;
6. Selectați cât mai multe cuvinte
care reprezintă –familia
Se dă start. În 2 minute pe masă sunt
aranjate cât mai multe cuvinte la tema
propusă. După 2 minute, oprim activitatea.
Fiecare echipă își prezintă cuvintele
selectate, mai intâi în română, apoi în
găgăuză. Câștigă echipa, care a selectat
cele mai multe cuvinte corecte.
Braimstorming: Formatorul ii intreabă daca
cunosc cum arată costumul găgăuz.
Recepționăm răspunsurile, putem să nu le
înregistrăm. După ce am primit câteva

Suport de
curs nr. 4:
Cuvinte în
limba
gagauză

Foaie de
flipch,
marchere

Suport de
curs nr.5
Costumul
popular
găgăuz

Calculato
r,
proiector,
Conexiun
e internet

Z.
20 minute

Învâțăm
cuvinte in
limba
gagauză

30 minute

Costumul
popular
gagauz
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30 minutec) Folclorul
găgăușilor

raspunsuri le prezentăm videoul ” Portul
popular găgăuz, între meșteșug și artă”
https://www.youtube.com/watch?v=HJSm
DlzqXSQ

https://www.
youtube.co
m/watch?v=
HJSmDlzqX
SQ

Formatorul invită formabilii să se unească
în 3 echipe (dacă stau la mai multe mese ii
rearanjăm astfel ca să fie 3 echipe.
Fiecărei echipe le oferim câte o sarcină
din cele enumărate mai jos:

d) Foaie de
flipchart,
marchere
Suport de
, stichere
curs nr 6:
Trilogia
Salvgardare
a limbii şi
tradiţiilor
culturale
găgăuze

I echipă: Sarcina: Citiți povestea găgăuză
și o prezentati cât mai artistic pentru toți
colegilor.
Oferim volumul Povești populare
găgăuze:, p. 419 ”Cum a mâncat finul
pidea”
II echipă: Sarcina :Selectati 10 proverbe
pe care nu le-ați auzit până acum, scieți-le
pe o foaie și prezentați-le colegilor.
Oferim volumul : Cântece, proverbe,
ghicitori găgăuze: p. 453-602 ”Proverbe

Povești
populare
găgăuze:
Cântece,
proverbe,
ghicitori
găgăuze

III echipă: Sarcina: Selectați 10 gicitori și
scriti-le pe o foaie pentru a le propune
colegilor să le ghicească.
Oferim volumul : Cântece, proverbe,
ghicitori găgăuze: p. 605-624 ”Ghicitori.
IV echipă: Sarcina: Selectați cât mai
multe obiceiuri și tradiții legate de nașterea
copilului.
Oferim volumul ”Sărbători găgăuze,
tradiții obiceiuri”: p.386-394,
compartimentul: Obiceiuri și datini găgăuze
legate de naștere și lăuze.
20 minutee) Evaluarea

f) Fiecare participant este indemnat de cătreg)
formator să scrie o achiziție (informație
nouă) cu care pleacă acasă

h) Foaie de
flipchart,
stichere
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Resurse informaționale: https://newsmaker.md/ro/gagauz-adamli%D1%81-cummoldova-a-devenit-casa-comuna-pentru-diferite-popoare-partea-a-doua/
https://independent.academia.edu/DianaNikoglo
https://newsmaker.md/ro/gagauzii-asa-cum-nu-i-a-vazut-nimeni-cum-a-aparut-inbesalma-primul-muzeu-de-istorie-gagauza-din-lume/
Salvgardarea limbii şi tradiţiilor culturale găgăuze
Povești populare găgăuze: Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze
Suport de curs nr. 1
Asociația Obștească ”Centrul Multifuncțional de Educație, Informație, Cultură”
Biblioteca Publică Raională ”Vasile Alecsandri” Telenești
Proiectul ”Conexiuni Multiculturale- societate unită”
Modulul II
Istoria, cultura, tradițiile și obiceiurile găgăujilor
Obiectivul general al proiectului:
Încurajarea dialogului multicultural în spiritul valorilor democratice europene între 5
raioane din R Moldova Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Rîșcani, armonizarea
coexistenței interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză, bulgară, romă, rusă
Obiectiv Modul: Favorizarea unui context de cunoaștere a etniei găgăuze din
Republica Moldova, prin prisma valorillor și politicilor Uniunii Europene în domeniul
multiculturalismului, multietnicităţii, incluziunii, drepturilor minorităţilor
Formatori: Furdui Maria, Dobjanschi Aurelia
Grup-țintă: adolescenți de 13-19 ani
AGENDA
Managem
entul
timpului
10 minute

Activitatea

10 minute

Din istoria gagaujilor

Formarea comunității

10 minute CC.
Galeria personalităților
DD.
10 minute
Limba gagauză: origini și dezvoltare
10 minutei) Folclorul găgăujilor
5 minute j) Costumul popular gagauz
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5 minute k) Evaluarea Atelierului

Suport de curs nr.3 Galeria personalităților:
1. DMITRY KARA-CIOBAN (1933-1986)
Scriitor, pictor, sculptor, folclorist, regizor de
film și creator al Muzeului de Istorie și
Etnografie Beșalma. El Iu numai a crescut pe
acest pământ, Beșalma, - aici și doar aici s-a
simțit pe sine, aici a atras energie pentru
creativitatea sa pură și sinceră. El a fost un
dirijor al luminii, bucuriei și frumuseții acestui
sat.
Dmitrii era singurul copil dintr-o familie de
țărani. La început, a decis să părăsească
Beșalma în căutarea romantismului. A mers să
studieze la Colegiul de Construcții Harkov, de
acolo a plecat să slujească în Orientul
Îndepărtat. Căutarea lui a fost țesută într-o
personalitate unică a caracterului. A fost
profesor, bibliotecar, apoi a intrat la Școala de
Arte și, în sfârșit, la Institutul literar ”M.
Gorky”. În același timp, nu numai că a menținut modestia și deschiderea,
rămânând un om al satului, dar era bine citit, educat, familiarizat cu elita
literară a întregii Uniuni Sovietice.
În 1959 a fost un moment de cotitură în viața sa: a fost admis la
Institutul de Literatură și a început să-și publice poeziile în ediția
profesională ”Vocile Bugeacului”.
Patru ani mai târziu, în 1963, a fost publicată prima colecție poetică a
lui Dumitru Karaciobanu în limba găgăuză ”Primul cuvânt”. Multe din
aceste versuri s-au transformat în cântece populare. Așa că nu numai
folclorul l-a hrănit pe scriitor, dar și Karacioban a hrănit folclorul.
Din 1968 până în 1972 au fost publicate cinci colecții de poezii în care
poetul explorează profunzimea lumii interioare a omului. Iar cea mai bună
colecție de poezie în limba rusă - „ABC-ul descoperirilor”, a fost publicată
după moartea poetului. A scris și proză. Karacioban în literature găgăuză
este asemuit cu Cehov în limba rusă.
La începutul anilor 60. a început să facă filme despre viața din
Beșalma, nu numai documentare, ci și scurtmetraje. Scenarist, regizor,
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actor, a creat peste 20 de filme sub genericul „Povestiri scurte din
Gagauzia”.
Una dintre manifestările darului său creator a fost pictura. A pictat din
tinerețe până la moartea sa. Timp de 30 de ani, Dmitri Karacioban a colectat
obiect cu obiect, materiale etnografice, adunând o colecție bogată. El a
creat primul muzeu istoric și etnografic lume al găgăujilor în satul său
Beshalma. Muzeul a fost deschis în 1966. Acolo Caracioban era regizor,
fotograf și cameraman, sculptor, artist, om de știință și lucrător al muzeului
... El spunea adesea că este necesar să contribuim la cultura generală
mondială, conectând la ea cultura găgăuză.

2. МИНА КЁСЯ (1933-1999)
Cunoscător și colecționar de folclor, unul dintre autorii colecției iconice de
literatură Vocile Bugeacului, personaj public și adevărat beshalmin, de la naștere
până la moarte. Mina Kiosia și Dmitry Karachoban nu
sunt doar săteni, ci și colegi. Când au împlinit 15 ani, doi
tineri beshalmini, în căutarea romantismului, au mers la
Harkov pentru a lucra la fabrică. Kiosia adora să
vorbească despre această călătorie. Nu găsind nici un
romantism în munca grea din fabrică, prietenii s-au
întors acasă. După ce a slujit în armată, Kiosya a intrat în
Colegiul Pedagogic Cahul, filiala Găgăuz. Întrucât Mina
era cel mai în vârstă de la curs, a fost repartizat să emită
un ziar de perete. Și așa și-a început activitatea socială.
A lucrat ca director al școlii din Beshalma, al muzeului
din Beshalma. A absolvit prin frecvență redusă
facultatea de istorie al Universității de Stat din Chișinău,
a fost ales ca deputat al Adunării Naționale din Găgăuzia. În ultimii ani ai vieții
sale, Mina Kyosia a condus departamentul de cultură din Găgăuzia. Mina Kyosya
a scris întotdeauna poezie și proză scurtă, a publicat cărți.
Beshalma nu și-a lăsat poetul să plece. Aproape toată viața, Mina Kyosya a trăit în
satul natal.
În 1973 a fost publicată prima sa colecție de poezie „Fericirea”. Cărțile merg una
după alta: „Frăția”, „Mirosul Pământului”, „Bătăile inimii Pământului”, „Speranța”,
„Gustul vieții” și altele ... Versurile sale pot fi găsite în toate manualele de limbă și
literatură. Au fost traduse în rusă, turcă, moldovenească și alte limbi. În anii 80,
Mina Kyosia a fost admis în Uniunea Scriitorilor din Moldova.
A murit brusc și repede. A adus două găleți de apă din fântână, cu inima prinsă ...

41

4. Mihail Ciakir (9 mai 1861- 8 septembrie 1938)
Preot și iluminator moldovean și găgăuz, inițiator al tipăririi
cărților în limba moldovenească și găgăuză. Mikhail Chakir
s-a născut în satul basarabean Ciadîr-Lunga în familia unui
funcționar-găgăuz. Împreună cu fratele său mai mic, Fedor a
absolvit Seminarul Teologic din Chișinău. A predat la
Colegiul Teologic pentru bărbați din Chișinău. Trei ani mai
târziu, a fost ales președinte al Consiliului Școlar Chișinău
din Ministerul Educației.
În 1896, Mikhail Chakir a solicitat Ministerului Educației al
Imperiului Rus printr- o cerere permisiunea pentru a tipări
cărți în limba moldovenească. O astfel de autorizație a fost
acordată, cu condiția ca textul moldovenesc să fie plasat în cărți paralel cu cel în
limba rusă. Din 1901, Ciakir publică mai multe cărți „Bucovina”, „Scurtă
gramatică moldovenească”, „Îndrumar despre limba rusă cu învățarea
gramaticii”. Cartea lui Ciakir, „Asistență moldoveanului care începe să învețe
limba rusă”, a reeditată de 3 ori în 14 ani.
În 1904, Mikhail Ciakir a solicitat Sinodului permisiunea de a publica
literatura religioasă în limba găgăuză . După ce a primit permisiunea, el a editat
deja în 1907 în limba găgăuză extrase din Vechiul Testament, Evanghelia liturgică
și Evanghelia după Matei.
După 1918, când Basarabia a devenit parte a regatului românesc, Mikhail
Ciakir a inițiat adaptarea limbii găgăuze, care folosise anterior scrisul chirilic, la
scriptul latin.
În 1934, a fost publicată cartea lui Chakir, „Istoria găgăuzilor basarabeni”, în limba
găgăuză, iar doi ani mai târziu, opera sa, „Ritualurile de nuntă ale găgăuzilor”. În
aceste două cărți, Mikhail Chakir a acționat ca etnograf. În 1938, în ediția sa a fost
publicat dicționarul găgăuz-român.
Protopopul Michael Chakir a murit după o scurtă boală în 1938.

Suport de curs nr.4 Vocabular găgăuz
1. Selectați cât mai multe cuvinte care reprezintă corpul uman;
Picior-ayak
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Piele- deri
Piept- guus
Pântece- karni
Pleșuv-çıplak(giplac)
Deget-parmak
Gambă- bucak (bugeac)
Gât-buaz
Buză- dudak
Cap- baș, kafa
Ureche- kulak
Nas- burnu
2. Selectați cât mai multe cuvinte care reprezintă - alimentația
Alıment- ımeelık (îmeelîc)
Arpacaș- bulgur
Pîine-ekmek
Pătrunjel-maydanoz
Pepene verde- karpuz
Pepene galben- kaun
Peste- balik (balâc)
Piersik- șeftrli aaci (șeftrlî aagî)
Piper- kara biber
Pârjoală- kotlet
Plachie-balik ımaa
Plăcintă- kivirma (câvârma)
Poama- meyva
Prânz- üülen ımeesı
Ceapă- suan
Cină- avșamekmăă
Dulceață - tatlilik
3. Selectați cât mai multe cuvinte care reprezintă- sentimente, trăsături de
caracter
Cumsecădenie- namuzluk
Curios- merakli
Darnic-bol elli
Ambiție- kendini sevmak
Plăcere-zevk
Plânge- aalamaa
Posomorât-kederli
Prietenos-dostça
Cruzıme-sertlik
Cumințenie-usluluk
Destoınıcıe -akıl gücü
Generozitate- cömertlık (giomertlic)
4. Selectați cât mai multe cuvinte care reprezintă- vestimentație;
Perucă- takma sac, paric
Palton-palto
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Cojoc-kürk
Flanelă-gölmek (gıolmek)
Mănușă- eldiven
Halat- capot
Pantof-emeni
Rochie- fistan (fâstan)
Bluza- kofta
Căciulă- kalpak
Ciorap- curab
Brâu- kușak
5. Selectați cât mai multe cuvinte care reprezintă- societate;
Adevăr –dooruluc
Adeverință- tanitmak kiyadi
Administrație- Kuvetta bulunan
Amenda- cezalamaa
Egalitate-denklik
Epokă- zaman parçası
Eroıc- gırgın
Prımar-bașlangıç
Discriminare-fark
Alegător-aiyrici, seçımcı
Guvernator-bașcan
İndependență- karșilikli baali olan
Armonie-uygunnuk
Învățământ- ders
6. Selectați cât mai multe cuvinte care reprezintă –familia
Parinte- boba, baka
Căsătorie- evlenmak
Cumnat-kayincu (caiîncu)
Divorța – karidan (carâdan)
Famılıe-ayla
Femeie- kari, kadin
Fiică- kiz evlat
Fecior –erkek evlat
Bunic- dadu (deadu)
Bunică- babu, mali
Mătușă- bulü (buliu)
Frate-kardaș
Soră- kizkardaș
Suport de curs nr.5
Costumul popular găgăuz https://www.youtube.com/watch?v=HJSmDlzqXSQ

Suport de curs nr.6
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I echipă: Sarcina: Citiți povestea găgăuză și o prezentati cât mai artistic pentru toți
colegilor.
Oferim volumul Povești populare găgăuze:, p. 419 ”Cum a mâncat finul pidea”
II echipă: Sarcina :Selectati 10 proverbe pe care nu le-ați auzit până acum, scieți-le pe
o foaie și prezentați-le colegilor.
Oferim volumul : Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze: p. 453-602 ”Proverbe
III echipă: Sarcina: Selectați 10 gicitori și scriti-le pe o foaie pentru a le propune
colegilor să le ghicească.
Oferim volumul : Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze: p. 605-624 ”Ghicitori. Sarcina:
Selectați cât mai multe obiceiuri și tradiții legate de nașterea copilului.
IV echipă: Sarcina: Selectați cât mai multe obiceiuri și tradiții legate de nașterea
copilului.
Oferim volumul ”Sărbători găgăuze, tradiții obiceiuri”: p.386-394, compartimentul:
Obiceiuri și datini găgăuze legate de naștere și lăuze.
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Anexa nr.5 Modulul IV. Bulgarii din Republica Moldova
Тараклия – центр болгар Молдовы
Районная публичная библиотека г. Тараклия
Проект «Мультикультурные связи объединённое общество»
Модуль III Знакомство с Центром болгар г. Тараклия
Общая цель;
Создание мультикультурного диалога в духе европейских демократических
ценностей между 5 районами Молдовы Теленешты, Комрат, Тараклия,
Сорока, Рышканы и для гармонизации межэтнического сосуществования
языков, молдавский, гагаузский, украинский, болгарский, русский и цыганский.
Цели модуля:
Довести до каждого участника проекта «Мультикультурные связи
объединённое общество» информацию о истории, культуре, традициях и
литературе болгар Молдовы.
Дата проведения : Март 2020 года 4 мероприятия с разными группами из 25
человек.
Ответственные: Районная публичная библиотека г. Тараклия
Целевая группа : учащиеся 8, 9, 10 классов разных учебных заведений г.
Тараклии - 2 Лицея и 2 гимназии.
ПРОГРАММА
Информационно - образовательных сессий
1 Представление программы- информационного материала о болгарах –
Презентация
2. История о болгарах, переселение, развитие и сохранение культуры и традиций.
Создания центра болгар в Тараклийском районе
3. Просмотр видео ролика о болгарах и культурном наследии.
4. Литература и искусство болгар Молдовы. Книжная выставка, представление
литературы и Фото выставка. Встреча с писателями и краеведами болгар.
5. Национальные костюмы, обряды и музеи болгар.
6. Праздники и национальные блюда болгар ( Живая библиотека)
7. Просмотр роликов о национальных болгарских праздниках.

Необходимые ресурсы:
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Материальные ресурсы; листы А4, листы флипчарта, фотобумага, клей,
цветная бумага, маркеры, книги, наклейки, рабочие листы А3 и др.
Технологические ресурсы: компьютер, проектор, экран, интернет –
соединение, видео и т.д.

Продолжительность информационно-образовательной сессии - 4 часа – 4
недели по 60 мин.
Тайм
Мене
джем
ент

Деят
ельн
ость

СЕСС Орга
ИЯ 1 низац
ия
40
участ
мин.
ников
.
Звучи
т
болга
рская
мело
дия.
Трен
ер
предс
тавля
ет
цели
и
повес
тку
дня
10
мину
т

Алгоритм

достижения

История переселения болгар
в Молдову. ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА
БОЛГАР в Молдове
Участников просят назвать,
что они знают о болгарах
и этническом народе. Что
они хотят узнать.
Проводим по новому методу
«График Т»
информационный опрос с
выявлением знаний и
аргументовВ зале оформлена
выставка книг о болгарском
народе и писателей
болгаристов. Участникам
рассказывают о
болгарах.Просмотр ролика
о болгарах « Жизнь и быт
бесарабских болгар». 30
минут.
ЛИТЕРАТУРА И
ИСКУССТВО БОЛГАР

Учебные
план

На листе
флепчарта
тренер
записывает
ответы
участников

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=W36S7
VNZTh0

https://www.y
outube.com/
watch?v=bh
VHMkrqFW
M

Материальные
потребности

Лист флипчарт
маркер, книги
проектор, экран
Книги
бесарабских
болгарских
писателей
Зёрна кукурузы
желтого цвета,
красного цвета
или фасоль
белого цвета и
коричневого.
Каждого цвета
зёрна по 9 штук
. Лист ватман ,
маркер, линейка
Книги
бесарабских
болгар. Проектор
и экран
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Тренер знакомит участников
с творчеством болгарских
писателей, поэтов,
художников, показывая
книги с выставки которая
организована в зале.
Возможно приглашение и
самого писателя. В книгах
можно показать участникам
картины болгарских
художников.
30 мин.

СЕСС
ИЯ 2
60
мин.
СЕСС
ИЯ 3
60
мин.
Сесси
я4
60
мин.

Веду
щий
и
трене
р
расск
азыв
ают о
культ
урно
ми
литер
атурн
ом
насле
дии
През
ентац
ия..

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ И БЛЮДА
БЕСАРАБСКИХ БОЛГАР
Живая библиотека)

(

В данной сессии участников
просят разделиться на 3
группы . Каждая группа
сидят за столиками. К
каждой команде подходят
тренеры специалисты в
области культуры или
библиотекари. В каждой
группе одновременно
тренера рассказывают о
национальных праздниках и
блюдах бессарабских
болгар. Через 20 минут
команда участников встаёт
и передвигается по кругу.
Тренера можно слушать и
задавать вопросы. Таким
образом команды
побывают у трёх тренеров
и прослушают 3
информации о праздниках и
блюдах болгар.
Предлагается просмотр
видео ролика о празднике и
блюдах болгар.
Подведение итогов, просмотр
видео фильмов о истории и

https://www.y
outube.com/
watch?v=6xX
Kz6ZjNKI
На
флепчарте
пишем
Авторов и
Название
Книг.
Доктор
хабилитат и
историки Ник.
Ник. Червенков,
Иван Думиника.
Иван Грек
Краеведы
Петр Кайряк»
Родословное
Древо»,
Танов
Георгий,
Барбаров,
Николай
Куртев, Анна
Малешкова
Встреча и
знакомство с
фотографиям
и писателей
фотовыставк
а/
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=V7RNz5
t5G8o&fbclid=
IwAR3hVJ7N8
qVHJNpL6iPG
RIXpArhi8STR
9JAbnpknao7
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культуре болгар( 40 мин) и
проведение ВИКТОРИНы
20 минут

XlfZfozIH1P8c
3ow

Для закрепления материала или выявления насколько узнали информацию о
бесарабских болгарах предлагается ВИКТОРИНА про болгар или про г.
Тараклия
1. В каком году основан город Тараклия и какие легенды Вы знаете? (1813,
легенда о ……)
2. Назовите литературные источники где говорится о г. Тараклия? ( книга
Тараклия, Родословные древа Тараклии и др.)
3. Кто написал слова и музыку к песне « гимн о Тараклии» ? ( Тодорова М. И.
)
4. Сколько православных церквей в городе Тараклия ? (1)
5. Какие памятники есть в г.Тараклия ? 7 ( Памятник Штефан чел Маре,
памятник Ленина В.И, воинам Афганистана, Великой Отеч. Войне, О. Панов, В.
Левский, М.Серебряк)
6. Сколько библиотек публичных в городе? ( Районная публичная библиотека,
городская библиотека филиал №2, детская библиотека)
7. Какие учебные заведения есть в г.Тараклия? ( лицеи 2, гимназий 2,
Государств. Университет, )
Materiale create în cadrul proiectului:
Costume populare naționale din Republica Moldova
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR268Bd1mMywr1SgO74o820
Ujxi7JorSSMsQqzPltVXJpntaYID3-FfqQ7Q
Descoperă îndeletnicirile minorității naționale
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR0uqCyYhVSxtll0e61FhJDq22ZBAyI
zRxI7bdnN_D2pvOpWddTE_A2A_yU

Anexa nr. 6 Modulul V Ucrainenii din Republica Moldova
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AO Centrul Multicultural de Educație, Informație, Cultură
Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani
Proiect ”Conexiuni multiculturale – societate unită”.
Modului V. Ucrainenii din Moldova. Cultura și tradiții.
Obiectiv general:
Favorizarea unui context de cunoaștere a etniilor din Republica Moldova, prin prisma
valorillor și politicilor Uniunii Europene în domeniul multiculturalismului, multietnicităţii,
incluziunii, drepturilor minorităţilor.

Coodonator: Sacaliuc Galina, director Biblioteca Publică Orășenească
Grup-țintă: adolescenți, tineri, membrii comunității
AGENDA FORMATORULUI
Subiectul activităţilor:

1. Date istoriceși personalități marcante
1.1 Evoluţiaistorică a apoporuluiucrainean din R. Moldova
1.2 Personalităţi de seamă ale comunităţiiucrainene

2. Cultura și arta populară a ucrainenilor
2.1 Lliteratura şi arta ucrainenilor
2.2 Tradiţiile și obiceiuri
2.3 Evaluare interactivă a modulului

Tipul activităţii: ședințe informativ-educative
Obiective de formare
1.1 Încurajarea dialogului multicultural în spiritul valorilor democratice între 5
raioane din R. Moldova: Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Râșcani,
armonizarea coexistenței interetnice: moldovenească, ucraineană,
găgăuză, bulgară, romă, rusă.
1.2 Familiarizarea cu istoria și culturile etniilor care convețuiesc în raioanele
implicate în proiect, pregătirea programei artistico-literare care va
reprezenta varietatea etnică a ucrainenilor din Moldova.
1.3 Obținerea cunoștintelor despre diversitatea multietnică din Moldova,
politicile UE de susținere a dialogului multicultural și multietnic,
dezvoltarea abilităților de documentare și utilizare a resuselor de
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informare și artistice, astfel ca beneficiarii să-și dezvolte o atitudine
tolerantă și de respect pentru valorile diferitor etnii cu care convețuiesc și
să contribuie la armonizarea relațiilor între ele.

Strategia de formare
Metode utilizate: tehnica SINELG, Request, , Portretul robot,brainstorming
Forme de activitate: activitate frontală, lucrul în grup, activitate individuală.
Resurse materiale: tabla si foi de flipchart, markere, stikere, fise de lucru, robot
din carton, foi de hîrtie A4
Resurse tehnologice: calculator, proiector, conectare web, videouri, etc.
Managementul timpului:

3 ore

Strategia de evaluare
Tehnica de evaluare : chibritul aprins, evaluarea reciprocă, evaluare frontală,
Cuvinte şi concepte-cheie: copil, tânăr, adolescent, consolidarea, promovarea,
etnie, comunitatea, relații interetnice, democrația,

Structura sesiunii de formare.

1. Sesiunea I. Date istorice și personalități marcante
Managementul
timpului

13.00 – 13.15

13.15 – 13.30

Activitatea

Algoritmul realizării

Organizarea
Participanții sunt invitati să arunce și
participanţilor:
să prindă un globuleț cu insigna UE
spargerea
și să se prezinte auditoriului,
gheței.Formatorul
caracterizându-se cu 2-3 calități.
prezintă obiectivele şi 10 minute
agenda modul de
Formatorul Îi invită să se așeze și le
desfăşurare a
prezentă agenda atelierului, 5
activităţii.
minute
Activitate frontală EE.
Formatorul adresează
Metoda
întrebarea ,,Ce este o etnie”, prin
Brainstorming
metoda Brainstorming, se
Lucrul cu fișa
colectează diverse răspunsuri și se
,,Componența etnică acceptă toate.
a populației R.
l) Fiecare invitat primește câte o fișă
Moldova”
de lucru, formatorul le va explica
Tehnica de lucrul cu
sarcina din tehnica de lucrutextul- SINELG
SINELG
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Suporturi
curiculare,
necesități
materiale
Suport de curs
1.1
Agenda
atelierului

Stichere de trei
culori,Foaie de
Flipchart,
marchere
http://studiamsu.e
u/wpcontent/uploads/0
2.-p.13-181.pdf

m) 1. Să citească atent textul și să
marcheze pe marginea textului cu
un ”V”- dacă informația este
cunoscută și confirm ceea ce știu;
n) 2. Un ” –”dacă informația care a
citit-o contrazice sau diferă de ceea
ce știe;
o) 3. Cu un ”+” dacă informația este
nouă
p) 4. Cu ”?” dacă informația pare
confuză și cere o documentare
suplimentară.
FF. După 5 minute de lectură întreabă
formabilii cine și cum a bifat cu
semnele propuse, respectând
consecutivitatea.
GG.
HH.
Metoda CCC./10 minute/
Participanții sunt invitati să scrie pe
sticherele de culoare roșie ce știu
despre etnia ucraineană, pe cele de
culoarea galbenă ce și-ar dori să
știe, fiecare își expune ideea, iar
formatorul scrie pe foaie de
flipchart.
13.30-13.55 II. Evoluţia istorică a a KK.
Formatorul prezintă
MM.
Foaie de
poporului ucrainean
comunicarea în PPT. Participanții
Flipchart,
din R. Moldova
vizionează un film, apoila finele
marchere
JJ. Prezentare PPT
activității răspund la întrebarea ce NN.
Suport de
nou au aflat despre subiectul
curs 1.2 PPT
discutat.
LL.
13.55 -14.10 OO.
Discuție
PP.
Formatorul propune un șir deQQ.
ghidată
întrebări la acest subiect,
participanții formulează răspunsuri
corespunzător celor vizionate.
14.10-14.30
Personalităţi de
Formatorul întreabă formabilii ce
pixuri, hîrtie A4
seamă ale comunităţii personalități notorii de etnie
Suport de curs
ucrainene
ucraineană cunosc participanții.
1.3(expoziție
Tehnica de lucrul
Răspunsurile se înregistrează pe
virtuală)
,,Pixuri în pahar”
tablă. Se propune de a viziona o
expoziție virtuală despre
Metoda CCC
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personalitățile remarcante etniei
ucrainene.
Formatorul pregătește câteva
întrebări care vor monitoriza
înțelegerea ulterioară a temei
Întrebările sunt prezentate pe o
foaie s-au separat.Toți participanții
scriu pe foaie răspunsul la prima
întrebare, cine finisează pune pixul
în pahar, când toate pixurile sunt în
pahar, formatorul adresează
următoarea întrebare.
14.30-14.40

Pauză

1. SESIUNEA II Cultura și arta populară a ucrainenilor
q) Lliteratura şi arta
14.40-15.10
ucrainenilor
r) Discuția ghidată
s)
t)

u) Formatorul abordează subiectul v) Expoziția de
prezentând comunicarea și revista
carte din colecția
bibliografică a cărților din colecția
bibliotecii pe
bibliotecii și a celor achiziționate pe
suport tradițional.
parcursul proiectului. Se propune de
a iniția o discuție, de a-și împărtăși
impresiile despre literatura și arta
ucraineană(discuție ghidată).
w) Metoda Domino
x) Participanții primesc câte două
y) Stichere de două
stichere de diferite culori, pe care
culori,pixuri
scriu numele a doi scriitori din
literatura ucraineană și pe alt sticher
ce cărți și- ar dori să citească din
colecția bibliotecii, apoi ei formează
un cerc al elementelor comune, iar
formatorul declanșează șirul
prezentărilor pe cerc .
15.10-15.40 z) Tradiţiile și obiceiuri
Vizionarea videoului ,,Tradiții și
aa) Suport de curs
populare a
obiceiuri populare la ucraineni”.
1.4 (adresa)!!!!!!!
ucrainenilor
Discuție ghidată în baza filmului
Postere cu
Diagrama Venn.
vizionat, participanții se grupează în diagrame, pix
grupuri mici de 4-5 persoane ,care
desenează cercurile și scriu textul
prin care se reperează specificul
fiecărei noțiuni.

53

15.40-16.10

Metoda CCC

16.10-16.30 cc) Evaluare

bb) Participanții primesc câte un sticher
albastru pe care formulează câteva
idei la întrebarea Ce am aflat ?
Debrifarea activităților. Evaluarea
activității în tehnica „Chibritul
aprins”.

Stichere, Foaie
de Flipchart,

Anexe
Suport de curs nr.1.1
Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani
Proiect ”Conexiuni multiculturale – societate unită”.
Modului IV. Ucrainenii din Moldova. Cultura și tradiții.
Obiectiv general:
Favorizarea unui context de cunoaștere a etniilor din Republica Moldova, prin prisma
valorillor și politicilor Uniunii Europene în domeniul multiculturalismului, multietnicităţii,
incluziunii, drepturilor minorităţilor.
Coodonator: Sacaliuc Galina, director Biblioteca Publică Orășenească
Grup-țintă: adolescenți, tineri, membrii comunității
AGENDA ATELIERULUI
Sesiunea I.Date istorice și personalități marcante
13.00 – 13.15

Organizarea participanţilor:
Obiectivele şi agenda modul de desfăşurare
a activităţii.

13.15 – 13.30

Activitate frontală

13.30-13.55

Evoluţia istorică a a poporului ucrainean
din R. Moldova

13.55-14.10

Discuție ghidată

14.10-14.30

Personalităţi de seamă ale comunităţii
ucrainene
Pauză

14.30-14.40

SESIUNEA II Cultura și arta populară a ucrainenilor
Activitate în grup
14.40-15.10
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15.10-15.40

Tradiţiile și obiceiuri populare ale
ucrainenilor

15.40-16.10
16.10-16.30

Activitate frontală
Debrifarea activităților. Evaluarea.

Suportul de curs 1.2
07.05.2020 Luna mai este marcată prin faptul că vom promova una din cele mai
numeroase etnii – ucraineană.
https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2475360142774774/
09.05.20 20 ZIUA EUROPEI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2476875359289919&set=pcb.93007310079
6082&type=3&theater&ifg=1
12/05/2020 Vă propunem spre vizionare ”Ucraineni din Moldova. Tradiții și obiceiuri”
https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2479232095720912/
13.05.2020 Viața și tradițiile ucrainenilor care trăiesc în mediul rural
https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2480188922291896/
15.05.2020 Atenție concurs!
Biblioteca orășenească anunță organizarea a concursului de eseuri: „Ucrainenii din
Moldova: Ce cunosc EU despre ei”
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2481605122150276&set=pcb.93425980704
4078&type=3&theater&ifg=1
19.05.2020 Ucraineni remarcabili din Moldova
https://www.facebook.com/groups/803175800152480/
21.05.2020 Ziua Вышиванки este sărbătorită în a treia joi a lunii mai
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2485994651711323&set=pcb.93828796997
4595&type=3&theater&ifg=1
21.05.2020 Cultura broderiei ucrainene are multe în comun cu tehnica moldovenească
https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2485998481710940/
24.05.2020 День славянской письменности и культуры. День святых
Мефодия и Кирилла.
https://www.facebook.com/groups/803175800152480/
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Suportul de curs 1.3
Fișa 1
Componenţa etnică a populaţiei Republicii Moldova (fără populaţia din Transnistria),
înregistrată la recensământ, relevă că moldovenii, etnia majoritară, constituie 75,8% din
totalul populaţiei, ucrainenii – 8,4%, ruşii – 5,9%, găgăuzii – 4,4%, românii – 2,2%,
bulgarii – 1,9% şi alte naţionalităţi – 1,0%. Etnia este un grup relativ mare de persoane
care au aceeaşi origine şi care se particularizează în raport cu alte grupuri prin trăsături
proprii. O comunitate etnică se diferenţiază de altele prin următoarele caracteristici
fundamentale
⮚ „numele colectiv” care este de fapt elemental identificabilităţii unei etnii în
înregistrările istorice, emblem comunităţii entice
⮚ un „mit comun al originii” care furnizează înţelesul unei aşezări colective şie
xplică originile,creşterea şi destinul acesteia
⮚ „împărtăşirea unei istorii” care reprezintă experienţele diferitelor generaţii care se
adăuga la arborele genealogic comun şi defineşte o populaţie în termenii
succesiunii temporal experimentate, transmiţând totodată generaţiei viitoare
istoria proprieilor experienţe;
⮚ „împărtăşirea unei culturi, tradiţii” ce ajuta la unirea membrilor şi la separarea lor
de cei din afară;
⮚ „asocierea cu un anumit teritoriu” etc. Printre trăsăturile specific ce caracterizează
diferite etnii se mai înscriu limba vorbită şi religia

Etniile se deosebesc de celelalte prin: tradiţii şi obiceiuri: „...nunţile care sunt însoţite de
dansuri specifice..”; „...sărbătorile de Anul Nou, obiceiurile de Paşti, în general
sărbătorile religioase”, inclusiv bucătăria naţională; limba care provoacă unele dificultăţi
în procesul comunicării; felul de a fi al fiecărei etnii „modul de a gândi” sau de a munci,
„bulgarii, ruşii sunt capricioşi în privinţa muncii pe care o fac, iar moldovenii lucrează la
ceea ce este”.
Lista de literatură:
1.
2.
3.
4.
5.

Шевченко Т. Г., Повести. – K.:Днiпро, 1983. – 456c., ил.;
Шевченко Т. Г., Кобзарь – К.: Днiпро, 1983. -646 с.;
Франко, Иван.Избранные сочинения.– М.: Худож. Лит., 1981. – 500 с.;
Украинка, Л. Лесная песня. – М.: Худож. Лит., 1988.- 399 с., ил.
Загребельный, П. Разгон. – К.: ДнIпро, 1990. - 686 с.,
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Anexa nr. 7
Asociația Obștească ”Centrul Multifuncțional de Educație, Informație, Cultură”
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca
Proiectul ”Conexiuni multiculturale- societate unită”
Modulul V Romii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții.
Obiectiv general:
Încurajarea dialogului multicultural în spiritul valorilor democratice europene între 5
raioane din R Moldova Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Râșcani pentru armonizarea
coexistenței interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză, bulgară, romă, rusă.
Obiectiv modul I:
Favorizarea unui context de cunoaștere a entității rome din RM
AGENDA FORMATORULUI
1. Subiectul activității - Romii din Moldova: Istorie, cultură și tradiții
2. Tipul activității - Atelier
3. Obiective de formare
a) Participanții vor cunoaște evoluția istorică, personalitățile de seamă,
literatura şi arta, tradițiile și arta populară a romilor
b) Participanții își vor dezvolta abilități de comunicare , și utilizare a resurselor
informaționale la subiectul atelierului
c) Participanții acceptă diversitatea ce contribuie la armonizarea relațiilor
interetnice
4. Strategia de formare
d.
Metode utilizate: Brainstorming, Discuție, prezentare, rebus, vizionare film,
PPT .
e.
Forme de activitate: activitate frontală, lucrul în grup, activitate individuală.
f.
Resurse necesare:
Resurse materiale: tabla si foi de flipchart, markere, stikere, fise de lucru
Resurse tehnologice: calculator, proiector, conectare web, videouri, etc
5. Managementul timpului: Durata atelierului – 3 ore
6. Strategia de evaluare:
Tehnica de evaluare : Quize Kahoot.
7. Cuvinte şi concepte-cheie:
etnie, multietnii, cultură, multiculturalitate,
înțelegere, , Uniunea Europeană, politici europene
Structura sesiunilor de formare.
Managemen
tul timpului
15 minute

Suporturi
Necesități
curriculare,
materiale
Sesiunea 1 . Evoluția istorică a romilor din R. Moldova
Organizarea
Exercițiu de încălzire: Suport de curs Hârtie
participanților:
Salut multicultural.
1.1
Xerox, toner
Salut multicultural
Repartizăm
Salutul în 35 de
Formatorul
participanților câte o limbi
prezintă obiectivele formă de salut în
şi agenda modul de diferite limbi. Câte unul
se vor saluta prin
Activitatea

Algoritmul realizării
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desfășurare
activități.

a cuvântul
primit,
explicând cărei țări îi
aparține și se vor
prezenta spunându-și
numele.
10 minute
Formatorul
face
o
evaluare
a
răspunsurilor
și
prezentă
agenda
atelierului, 5 minute
45 minute RR.
Lucrul
în
UU.
Formatorul
le Suport de curs Ecran,
echipă Etnia
explică
Evoluția 1.2
Evoluția proiector,
SS.
Romă
istorică a romilor
istorică a romilor laptop
TT.Prezentarea
VV.
35 minute
PPT
Evoluția istorică a
romilor în RM
Sesiunea a II-a . Personalități de seamă ale comunității rome
5 minute

30 minute

15 minute

Domeniile
de
WW.
Brainstorming:ZZ.Suport de curs
activitate
a caracteristica
1.3
personalităților
psihologică a romilor,
AAA.
Caracterist
de etnie romă
bulgarilor, găgăuzilor, ica psihologică
moldovenilor,
ucrainenilor, rușilor
XX.
Fiecare
participant va rosti o
caracteristică pe care
formatorul le va scrie pe
foaie de flipchart.
YY.
Formatorul vine
cu
caracteristicile
comune ale portretului
romilor, 10 minute
Care
sunt Familiarizăm audiența Suport de curs
personalitățile de cu Personalitățile de 1.4
seamă
ale seamă ale comunității PPT Personalități
comunității rome rome,
utilizând de seamă ale
prezentarea PPT cu comunității rome
același nume.
30 minute;
Rebus Descoperă Sarcină individuală. Suport de curs
minoritatea
Pentru a recapitula 1.5 Rebus:
națională
cunoștințele
oferim
participanților
posibilitatea să rezolve
un rebus. Motivăm pe
cel care a
rezolvat
primul un mic suvenir.
10 minute.
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Foaie
de
flipchart,
marchere
Hârtie xerox,
toner,

Proiector,
calculator,
prezentarea,
Foaie
de
flipchart,
marchere
Hârtie
toner

xerox,

Sesiunea a III. Literatura și arta romilor
Găsește
elementele
costumului
național:
rus, ucrainean, bulgar,
găgăuz,
evreiesc,
moldovenesc, rom.
50 minute dd) Literatura și arta Familiarizăm audiența
romilor
cu Literatura și arta
romilor,
utilizând
prezentarea PPT cu
același nume.
15 minute

10 minute

Lucrul în echipă:
jocul
puzzle:
Costumele
naționale din RM

Suport de curs Puzzle,
1.6
flipchart
Costumele
naționale din RM

foaie

Suport de curs Calculator,
1.7
proiector
PPT literatura și
arta
ale
comunității rome

Evaluare

Suport de curs nr.1.1
Salutul în 35 de limbi
Când te întâlnești cu un prieten sau o rudă, cum îi saluți, în general? Cei mai mulți
ar spune „Bună”, alţii preferă „Salut”. Fiecare are diferite forme de a saluta pe cineva. Dar
cum se salută în alte limbi? Poate ai un prieten sau un coleg pe care vrei să-l surprinzi...
1 . Arabă ( Orientul Mijlociu ) - Marhaba
2 . Armeană ( Armenia ) - Barev dzez
3 . Bască ( Spania şi Franţa ) - Kaixo
4 . Belarusă ( Belarusia ) - Dobri Dzen
5 . Bengali ( India ) - Namoshkar
6 . Bulgară ( Bulgaria ) - Zdravei
7 . Birmanez ( Birmania ) - Min GA la BAA
8 . Cantoneză ( China ) - Nei Ho
9 . Cambodgienă ( khmer ) ( Cambodgia ) - Joom Reab Suor
10 . Catalană ( Spania ) - Hola
11 . Cehia ( Czech Republic ) - Ahoj
12 . Daneză ( Danemarca ) - Goddag
13 . Olandeză ( Olanda ) - Goedendag
14 . Finlandeză ( Finlanda ) - Hyvää päivää / instituţii de învăţământ superior
15 . Franceză ( Franţa ) - Bonjour
16 . Germană ( Germania ) - Guten Tag
17 . Greacă ( Grecia ) - TiA Sas
18 . Hawaii ( Hawaii ) - Aloha
19 . Ebraică ( Israel ) - Shalom
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20 . Hindi ( India ) - Namaste
21 . Italiană ( Italia ) - Ciao
22 . Japoneză ( Japonia ) - Konnichiwa
23 . Mandarină ( China ) - Ni Hao
24 . Nepaleză ( Nepal ) - Namaste
25 . Persană ( Iran ) - Salaam
26 . Poloneză ( Polonia ) - Dzien dobry
27 . Portugheză ( Portugalia , Brazilia ) - Olá
28 . Punjabi ( Punjab , India ) - Sat Sri Akal
29 . Rusă ( Rusia ) - Privet
30 . Spaniolă ( America de Sud şi Centrală , Spania ) - Hola
31 . Suedeză ( Suedia ) - Hej
32 . Thai ( Thailanda ) - Sawadee krap ( pentru femei ) ; Sawadee ka ( de sex
masculin )
33 . Turcă ( Turcia ) - Merhaba
34 . Urdu ( Pakistan ) - Asalam alaykum
35 . Vietnameză ( Vietnam ) – Chao
Suport de curs 1.2
Prezentarea PPT - Evoluția istorică a romilor
Suport de curs 1.3
Brainstorming: caracteristica psihologică a romilor, bulgarilor, găgăuzilor, moldovenilor,
ucrainenilor, rușilor
Țigani
Furători, guralivi, minciunoși, analfabeți, leneși, needucați, cerșetori, muzicali, gălăgioși,
spirit comercial, mândri, ambițioși, adaptabili, optimiști, solidari, curați, meşteri, iubesc
tradițiile, obiceiurile, liberi, veseli, uşuratici, neorganizaţi, umblă cu ghicitul, nu muncesc,
un popor fără noimă, hoţi de cai.
Moldovenii
veseli, ospitalieri, cântăreți, dansatori, blânzi, blajini, pacificatori, răbdători, simpatici,
respectuoși, cumsecade, muncitori, mărinimoși.
mai puţin educaţi, mai puţin urbani, mai labili (inconsecvenţă, lipsă de curaj, nehotărâţi,
maleabili), mai uşor de păcălit decât alte etnii, uneori umili.
Ruşii
oameni sinceri, cu suflet mare, gata oricând să se sacrifice pentru prieteni, neîndurători
cu duşmanii.
Beţivi, hrăpăreţi, imprevizibili, comuniști şi imperialiști
Ucrainenii
ţin la tradiţiile lor comunicativi, veseli, petrecăreţi, au umor, cântă, mânâncă şi dansează
bine, harnici, ingenioşi, descurcăreţi, izbândesc în ceea ce îşi propun.
Găgăuzii
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Gospodari, creştini de origine turcă, iuţi, muncitori, tradiţii bogate, petrecăreţi, uniţi, iubesc
libertatea şi dreaptatea
Proşti, agresivi, şireţi, obraznici.
Bulgarii
Oameni harnici, gospodari, cu succes în domeniul economic, punctuali, deştepţi, avuţi,
strângători, civilizaţi, pragmatici, calculaţi, atenţi, gândesc mult iar apoi iau o decizie bună,
uniţi, solidari, ţin la tradiţiile lor.
Evreii
ţin foarte mult la comunitatea lor, se ajută reciproc, deştepţi, culţi, descurcăreți,
profesionali, înclinaţi spre afaceri.
Nu sunt foarte cinstiţi, se cred mai deştepţi decât ceilalţi, sunt cinici, te cumpără şi te vând
oricând au ocazia, îi desconsideră pe ceilalţi.

Suport de curs 1.4
PPT Personalități de seamă ale comunității rome
Suport de curs nr. 1.5
Rebus Descoperă minoritatea națională
Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veți descoperi denumirea minorității naționale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 2 3 4 5
F I E R A R
1
C A N T A R E T
2
D A N S A T O R 3
S C R I
I T O R
4
G H I C I T O A R E
5
L A U T A R
C E R S A T O
B U S S I N E S M
A
B
1. potcoavă, sapă, gard

R
A N
C T O R

6
7
8
9

2. microfon, melodie
3. scenă, muzică, pantofi
4. peniță, foaie, carte
5. mâna, viitor, bani
6. vioară, scenă, nuntă
7. mâna, asfalt, cutie, bani
8. afacere, bani, palate
9. scenă, rol, teatru, public
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Suport de curs nr. 1.6
jocul puzzle: Costumele naționale din RM

62

63

64

65

Produse elaborate în cadrul proiectului la modulul V
PPT literatura și arta ale comunității rome
Costume populare naționale din Republica Moldova
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR268Bd1mMywr1SgO74o820
Ujxi7JorSSMsQqzPltVXJpntaYID3-FfqQ7Q
Descoperă îndeletnicirile minorității naționale
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR0uqCyYhVSxtll0e61FhJDq22ZBAyI
zRxI7bdnN_D2pvOpWddTE_A2A_yU
Tiganiada: Invitație la lectură
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2020/04/21/tiganiada/?fbclid=IwAR14_gVeE
USrU9cgclajww2TaJSDTuPNgOIidXbTWnDiRYbvs1A86_Qe4eY
Romii din Republica Moldova: istorie, îndeletniciri, personalități
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR1YbKO298l76O1qzBaGCx0PUY5rS
0y7ckkLae52lT-mGJUJWGufGYB7GEg
Literatura și arta comunității rome din Republica Moldova
https://www.facebook.com/groups/803175800152480/permalink/911345282668864/
Istoria și miturile tiganilor (limba rusă)
https://www.facebook.com/RPBTaraclia/videos/226672338540926/?comment_id=92762
7887707270&reply_comment_id=927633047706754&notif_id=1588705782629749&noti
f_t=group_comment_mention
Ppersonalități de vază ale comunității rome
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https://www.facebook.com/viorica.gajacojocaru/videos/2813237438758255/?comment_i
d=927627887707270&reply_comment_id=927633047706754&notif_id=1588705782629
749&notif_t=group_comment_mention
Tradițiile și arta populară a romilor din RM
https://www.facebook.com/viorica.gajacojocaru/videos/2811429458939053/?comment_i
d=927627887707270&reply_comment_id=927633047706754&notif_id=1588705782629
749&notif_t=group_comment_mention
Evoluția istorică a romilor din republica Moldova
https://www.facebook.com/viorica.gajacojocaru/videos/2809108365837829/?comment_i
d=927627887707270&reply_comment_id=927633047706754&notif_id=1588705782629
749&notif_t=group_comment_mention
Produse elaborate pentru o bună desfășurare a activităților din cadrul modulului:
Цыганы/ромы из Республики Молдова: история, занятия, известные люди
https://learningapps.org/display?v=pbw8xid1n20
Romii din Republica Moldova: istorie, indeletniciri, oameni de vază
https://learningapps.org/10844940
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Anexa nr.8. Modulul VI Moldovenii/ românii populația majoritară a
Republicii Moldova

AO Centrul Multicultural de Educație, Informație, Cultură
Biblioteca Publică Raională ”Vasile Alecsandri” Telenești
Proiectul ”Conexiuni multiculturale- societate unită”
Modulul I
Moldovenii și Moldova : Cultură și tradiții
Obiectiv general:
Încurajarea dialogului multicultural în spiritul valorilor democratice europene între 5
raioane din R Moldova Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Râșcani pentru armonizarea
coexistenței interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză, bulgară, romă, rusă.
iulie 2020
Obiectiv modul 7:
Favorizarea unui context de cunoaștere a culturii și tradițiilor moldovenilor
AGENDA FORMATORULUI
1.

Subiectul activităţii

2.

Tipul activităţii

Moldovenii și Moldova.

Atelier

3.
Obiective de formare
a. Participanții vor cunoaște etnia majoritară din Republica Moldova
b. Participanții își vor dezvolta abilități de comunicare cu diferite etnii din R
Moldova
c. Participanții vor contribui la armonizarea relațiilor interetnice prin diferite
acțiuni concrete;
4.

Strategia de formare
g.
h.
i.

5.

Metode utilizate: Braimstorming, Discuție, prezentare, rebus,vizionare
film, PPT, SVA, Galeria personalităților .
Forme de activitate: activitate frontală, lucrul în grup, activitate
individuală.
Resurse necesare:
Resurse materiale: tabla si foi de flipchart, markere, stikere, fise de lucru,
Resurse tehnologice: calculator, proiector, conectare web, videouri, etc
Managementul timpului Durata atelierului – 3 ore
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6.

Strategia de evaluare

Tehnica de evaluare :Chestionare

Structura sesiunilor de formare.
Manageme
ntul
timpului
50 minute

Activitatea

Algoritmul realizării

Organizarea
participanţilor
:
.

Sesiunea 1 . Istoria moldovenilor
Exercițiu de Spargere a
gheții(folosirea unei mingi
improvizate sau a unui ghem cu
ață )

Suporturi
curiculare ,

Necesități
materiale

Mingea,
Hârtie,
xerox

Participanții se așează într-un cerc și
sunt solicitați sã se numeascã
transmițând mingea unul altuia își spun
numele și etnia din care face parte.

10 minute
Formatorul Îi invită să se așeze și
le prezentă pe scurt structura
atelierului 5 minute
BBB.
T Tehnica de lucru: Stiu, vreau să
estarea
știu, am aflat. Pe o coală de hârtie Suport de
cunoștințelo flipciart se desenează un tabel cu
curs nr.1
r
trei rubrici:1.Știu; 2.Vreau să știu;
ȘVA
3.Am Aflat
Formatorul îi întreabă pe elevi ce
cunosc despre istoria
moldovenilor. Și ce vor să afle.
Fiecare elev scrie pe o foaie ce știe
și ce dorește să afle.
CCC.
Ulterior fiecare spune în
voce ce cunoaște, și ce dorește să
cunoască, iar formatorul fixează
pe o foaie de flipchart enunțurile în
rubrica ȘTIU și respectiv VREAU
SĂ ȘTIU, le propunem să nu
repete ceea ce s-a spus. 10 min.
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Foaie de
Flipchart,
marchere
Foi xerox
pentru
fiecare
participant

50 minute

DDD.
Tehnica de lucru: Cum să
Suport de
devii milionar.
curs nr.2
EEE.
Exercițiul: Etnia
Cum să devii
moldovenească/ română
milionar.
FFF.
Formatorul invită în față doi M.
formabili ( la dorință) să -și testeze
Exerciț
cunoștințele prin participare la
iul: Etnia
jocul ”Cum să devii milionar”moldoveneas
Etnia moldovenească-română”
că/română
invitații se vor așeza în fața
https://learni
audienței, dar să le fie destul de
ngapps.org/vi
vizibil ecranul și vor parcurge un
ew8800557
set de întrebări, pornind de la
suma mai mică spre cea mai mare
și vor încerca să răspundă corect,
utilizând cunoștințele, dar și logica.
În situația când greșesc vor trece
la loc și vor fi invitați alți doi
participanți. Jocul se repetă până
când o pereche învinge.
(Repetarea întrebărilor va permite
să memorizeze informațiile
prezentate). Perechea
învingătoare va fi premiată
simbolic.
GGG.
25 minute
Sesiunea a II-a . Personalități de vază din R Moldova

Ecran,
proiector,
calculator
conectat la
internet,
2 premii
simbolice
pentru
învingători

Suport de curs
nr.3
Personalități
marcante ale
culturii și
stiinței
moldovenești
https://prezi.co
m/_yp8z86gp5
z5/personalitati
-marcante-aleculturii-sistiintei-dinrepublic/

Proiector,
Ecran,
Calculator
conectat la
internet,
Foaie de
flipchart,
stichere

Formatorul
prezintă
Informație
din internet

Metoda de lucru-Prezentare
Prezi
Personalități marcante ale culturii și
stiinței moldovenești

30 minute.
Desigur că nu poți cuprinde într-o
prezentare multitudinea de
personalități moldovene, deaceea
vom propune încă un exercițiu:
Tehnica de lucru- Galereea
personalităților
Formatorul oferă fiecăruia câte un
sticher. Participanții vor scrie
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numele unei personalități de etnie
moldovenească/română, apoi o
vor lipi pe tablă și vor spune în 3-4
enunțuri prin ce s-a remarcat
personalitatea respectivă. Îi
încurajăm pe toți să participe.
20 minute

Maria Biesu:
Ochiul tău iubit

https://www.
youtube.com/
watch?v=YKh
jw408XKM

Sesiunea a III. Sărbătorile moldovenilor. Obiceiuri, Datini și tradiții
50 minute

20 minute

Lucrul în echipe: Împărțim
participanții în 4 echipe:
Fiecare echipă primește o sarcină
pe care să o realizeze:
1. Ce sărbători ale
moldovenilor cunosc;
2. Ce obiceiuri de-ale
moldovenilor cunosc
3. Ce datini cunosc
4. Ce tradiții cunosc
Vom pune la dispoziția
participanților și resurse
informaționale pe care ei le vor
putea consulta rapid.
15 minute

Proiector,in
ternet

Fiecare echipă are 5 minute
pentru ași prezenta produsul
creat.
20 minute
După prezentarea participanților îi
invităm să vizioneze câteva
videouri care reflectă diferite
obiceiuri și tradiții:
Nunta Moldovenească
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=17&v=u3iKqxRreM0&featur
e=emb_logo
Cei 40 de mucenici
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http://stiri.tvr.ro/40-de-mucenicisfintisori-si-pahare-cu-rachiu-traditiisi-retete_56959.html#view
Dragobetele
https://www.youtube.com/watch?v=HV
nJPOGDdLw

Formatorul propune ca
participanții să se împarta in 4
echipe și să rezolve un rebus,
pentru a recapitula cunoștințele
despre portul popular al
moldovenilor. Echipa care câștigă
primeste mici stimulari
Sărbători populare moldovenești
Crăciunul
Colindatulhttp://www.traditieialomita.
ro/obiceiuri/cu-data-fixa/colinde-siobiceiuri-deiarna/https://www.youtube.com/watch
?v=yuvkxvscmT0
Uratul la moldoveni
https://www.youtube.com/watch?v=Q7
19PSwWcBA

Uratul cu măștile
popularehttps://www.youtube.com/w
atch?v=FOVsGTaX0Hg

Dragobete
https://m.moldovenii.md/md/section/6
52

Mărțișorul
https://www.publika.md/trebuie-sa-stiipe-ce-parte-si-cand-se-poartamartisorul_3035598.html

Rusaliile
https://m.moldovenii.md/md/section/4
91

Sânziene
https://www.ziarulnational.md/tradi-iide-sanziene-nasterea-lui-ioanbotezatorul/
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șezătoarea
https://www.youtube.com/watch?v=wj
UQst_vb3c
https://www.youtube.com/watch?v=EF
ayfps6Xc4

25 minute

Evaluare

HHH.
Participanților li se propune
să revină la graficile inițiale ȘVA și
să noteze în rubrica AM AFLAT ,
ce lucruri noi au aflat în timpul
atelierului.
III. 10 minute
JJJ.
Îi încurajăm să
împărtăsească în public cu ce
informații noi pleacă acasa.
KKK.
Le multumim si facem o
fotografie comună
LLL.
15 minute

Suport de
curs nr.4
Rebus.
Costumul
popular

Suport de curs nr.1. Ce cunosc despre Etnia moldovenească/românească
Stiu

Vreau să stiu

Am aflat
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Foi de
flipciart ;
Marchere
Foi
flipchart

Suport de curs nr.4
Costumul popular moldovenesc:

Anexă
Rebus Portul Popular Moldovenesc
B A S M
O
M Ă R G E L
B O N D
P O
M O L D O V
C A

A
P
E
I
R
E
T

I

N C i

a

Ț Ă
T
N E S C
R I N Ț Ă

Răspunzând corect la întrebările de mai jos identificând numele Republicii pe
verticală ve-ți afla lucruri interesante.
Având numele Republicii pe verticală ca indiciu răspunde-ți la întrebări pentru a
afla mai multe despre Moldova.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obiect capilar care face parte din vestimentația moldovencelor căsătorite
Incălțăminte tradițională a portului popular al moldovenilor
Element decorativ la costumul popular moldovenesc, care se poartă la gât
Obiect vestimentar popular care se poartă în perioada rece a anului
Hainele care reprezintă un element comun al etniei
Continuați enunțul Costum Popular
Element al costumului popular femeiesc
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Rebus Moldova
M
O
L
D
O
V
A
Răspunzând corect la întrebările de mai jos identificând numele Republicii pe
verticală ve-ți afla lucruri interesante.
Având numele Republicii pe verticală ca indiciu răspunde-ți la întrebări pentru a
afla mai multe despre Moldova.
Capitala Găgăuziei? (Comrat)
Cetate de la nordul Moldovei? (Soroca)
Oraș de la sudul Moldovei (parte din proiect)? (Taraclia)
Numele cățălușei din legendă de la care provine denumirea de Moldova ?
(Molda)
5. Numește continentul unde este situată Uniunea Europeană ? (Europa)
6. Vinărie vestită din Republica Moldova situată nu departe de capitala
republicii ? (Cricova)
7. Oraș situat la nordul Moldovei (parte din proiect)? (Râșcani)
1.
2.
3.
4.

Resurse informaționale:
Silvia Șărănuță
Cultura materială și spirituală a românilor din Basarabia sec.XIX-XX.Schițe și studii
etnografice
Colindatulhttp://www.traditieialomita.ro/obiceiuri/cu-data-fixa/colinde-si-obiceiuride-iarna/https://www.youtube.com/watch?v=yuvkxvscmT0
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Uratul la moldoveni
https://www.youtube.com/watch?v=Q719PSwWcBA
Uratul cu măștile popularehttps://www.youtube.com/watch?v=FOVsGTaX0Hg
Dragobete
https://m.moldovenii.md/md/section/652
Mărțișorul
https://www.publika.md/trebuie-sa-stii-pe-ce-parte-si-cand-se-poartamartisorul_3035598.html
http://www.moldovenii.md/md/section/199
https://prime.md/sezatoarea-basarabiei---60949.html
http://www.liaciutac.com/iprosop-festivalul-prosopul-traditiona/
http://www.heymoldova.com/ro/2019/03/29/citeste-stirea/argomenti/tradizioni-ecultura/articolo/translate-to-romana-il-tappeto-segno-distintivo-della-moldova
https://www.virtualtur.md/ro/pages/articles/21/
https://harlauletnografie.wordpress.com/2014/05/22/obiceiuri-de-alta-datascoaterea-fetelor-din-joc/
https://www.libertatea.ro/lifestyle/sanziene-sarbatoare-2301705

https://www.gandul.info/magazin/traditii-si-obiceiuri-de-9-martie-ziua-sfintilor-40-demucenici-15101457
http://stiri.tvr.ro/40-de-mucenici-sfintisori-si-pahare-cu-rachiu-traditii-siretete_56959.html#view

http://www.moldovenii.md/md/section/199
https://prime.md/sezatoarea-basarabiei---60949.html
http://www.liaciutac.com/iprosop-festivalul-prosopul-traditiona/
http://www.heymoldova.com/ro/2019/03/29/citeste-stirea/argomenti/tradizioni-ecultura/articolo/translate-to-romana-il-tappeto-segno-distintivo-della-moldova
https://www.virtualtur.md/ro/pages/articles/21/
https://harlauletnografie.wordpress.com/2014/05/22/obiceiuri-de-alta-datascoaterea-fetelor-din-joc/
șezătoarea
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https://www.youtube.com/watch?v=wjUQst_vb3c
https://www.youtube.com/watch?v=EFayfps6Xc4
Prosopul moldoveneschttp://www.heymoldova.com/ro/2018/08/31/citestestirea/argomenti/tradizioni-e-cultura/articolo/translate-to-romana-il-prosoptradizionale-carta-da-visita-della-moldova.htm
Prosopul moldoveneschttp://www.heymoldova.com/ro/2018/08/31/citestestirea/argomenti/tradizioni-e-cultura/articolo/translate-to-romana-il-prosoptradizionale-carta-da-visita-della-moldova.htm
http://www.liaciutac.com/iprosop-festivalul-prosopul-traditiona/
Covorul moldovenesc
http://www.heymoldova.com/ro/2019/03/29/citestestirea/argomenti/tradizioni-e-cultura/articolo/translate-to-romana-il-tappetosegno-distintivo-della-moldova
http://culturalheritage.acad.md/
http://culturalheritage.acad.md/?p=559
Produse elaborate în cadrul proiectului la modulul
Națiunea moldovenească/română
https://learningapps.org/8800557
Scriitori români
https://learningapps.org/12631493
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Anexa nr.9. Formular de evaluare a SMB CMSU
1.
Considerați că acest serviciu este util pentru adolescenți și tineri în dobîndirea
abilităților , competenților, cunoștințelor despre țara noastră și îmbunătățirea dialogului
multicultural?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
2.

Cum apreciați prestația bibliotecarului în implementarea serviciului ”CMSU”?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
3.

Care activități din cadrul Serviciului CMSU le considerați cele mai reușite?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
4.

Care a fost cea mai semnificativa realizare a D-stra in cadrul acestui serviciu?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
5.
Ce ar trebui să fie perfecționat în continuare în organizarea și prestarea acestui
serviciu?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.
Ce schimbare ați înregistrat în activitatea D-stră ca urmare la participările în
cadrul acestui serviciu?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7.

Alte comentarii, recomandări, sugestii, idei, critici referitoare la serviciul ”CMSU”

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Va muțumim
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