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Activ Computer - Proiect educațional

Argument

Tehnologizarea continuă a societății și amplificarea trecerii în planul virtual a activităților ce țin

mai  ales  de  comunicare  și  relaționare,  accelerate  de  condițiile  speciale  de  astăzi  (a  se  vedea

necesitatea evitării aglomerărilor de persoane), au determinat trecerea de la cunoașterea utilizării

computerului ca hobby la nivelul de necesitate. În aceste condiții, generațiile care au luat contact cu

aceste noțiuni și echipamente mai târziu sunt în dezavantaj, cu atât mai mult cu cât pot interveni

factori  nefavorabili  suplimentari,  de  genul  lipsei  de  abilități  tehnice  sau  abilități  reduse,  lipsa

elementelor  de  infrastructură  necesare  (internet,  computer,  tabletă,  telefon  smart  etc.)  scăderea

capacității de înțelegere și învățare, de adaptare etc.

Scop

Pentru diminuarea discrepanțelor apărute în ceea ce privește utilizarea mediilor electronice moderne

între populația aptă să lucreze și cerințele angajatorilor, serviciul  urmărește dobândirea de către

beneficiari a cunoștințelor minime de utilizare a calculatorului - atât pentru realizarea de documente

cât și pentru utilizarea diverselor aplicații și obținerea de informații  prin intermediul internetului –

și aprofundarea și amplificarea acestora în timp în funcție de necesități, dorințe și capacități.

Obiective

Învățarea cunoștințelor de bază în utilizarea calculatorului (și eventual în combinație cu telefoanele

mobile):  principalele  3  aplicații  de  birou  –  Word,  Excel,  PowerPoint,  respectiv  navigarea  pe

internet, realizarea unei adrese de e-mail și utilizarea aplicațiilor de mesaje instant în scris, audio și

video.

Dezvoltarea comportamentală, socială, a dorinței de cunoaștere, colaborare, schimb de idei; 

Dezvoltarea creativității, stimularea imaginației

Rezultate așteptate:

• dobândirea abilităților de utilizare a unor echipamente electronice;

• dobândirea  cunoștințelor  de  bază  din  principalele  aplicații  de  birou  –  Word,  Excel,

PowerPoint;

•  realizarea unor lucrări de mici sau mai mari dimensiuni cu ajutorul cunoștințelor dobândite;

• însușirea cunoștințelor de bază în utilizarea internetului și a unor aplicații de comunicare și

relaționare – Facebook; WhatsApp; etc.

• conștientizarea de către participanți a faptului că pot învăța lucruri noi;

• dezvoltarea imaginației, creativității și descoperirea unor aptitudinilor;

• dobândirea abilităţilor de comunicare şi socializare prin relaţionarea cu ceilalţi participanţi;



• conștientizarea faptului că biblioteca este o alternativă educativă  prin activitățile desfășurate

și de petrecere a timpului liber.

Grupul țintă:

Grupul ţintă va fi format din utilizatori ai serviciilor bibliotecii cu vârsta mai mare de 18 ani, apți

pentru angajare, care vor fi organizați în grupe de maxim 5 persoane/sesiune, în funcție de numărul

echipamentelor electronice care vor fi puse la dispoziție.

Locul de desfăşurare a activităţii, durata și programul de desfășurare:

• Activităţile  din cadrul proiectului se vor desfăşura  la Filiala nr. 5 „Hortensia Papadat-

Bengescu” a B.J.V.A.U. (str. Furnaliștilor nr. 12, micro 20), în sala de internet, unde există

mobilierul (mese, scaune) şi echipamentele (computere, imprimantă, scaner) necesare.

• Înscrierile  se  vor  face  pe  baza  principiului  „primul  venit,  primul  servit”,  realizându-se

programări  pentru  sesiunile  următoare  în  cazul  în  care  numărul  solicitanților  depășește

numărul maxim admis pentru formarea unei grupe. 

• Desfășurarea proiectului: perioada 1 martie – 31 decembrie 2021

• Data începerii: 1 martie 2021

Concluzii:

Proiectul își propune să aducă un echilibru între cunoștințele deținute de persoanele din grupul țintă

și nivelul tehnologic al societății, să înlăture unele cauze de inadaptare ale acestora și a senzației de

inutilitate,  să  ajute  la  formarea  unei  comunități  pe  baza  unor  interese  comune,  să  faciliteze

participarea  instituției  bibliotecii  la  dezvoltarea  unor  abilități  și  capacități  și  la  obținerea  unor

rezultate pozitive în dezvoltarea personală a participanților.



BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ   în colaborare cu           FUNDAȚIA 

„V.A. URECHIA”    „ANDREIANA  JUVENTUS”

organizează

CURSUL GRATUIT

INIȚIERE ÎN UTILIZAREA COMPUTERULUI 
„Activ Computer”

( pachet Office, creare adresă de e-mail, realizare C.V., conturi pe site-uri web, navigare pe internet

etc.)

Tehnologizarea continuă a societății și amplificarea trecerii activităților (ce țin mai ales de

comunicare  și  relaționare)  în  planul  virtual,  în  ultima  perioadă,  au  determinat  trecerea  de  la

cunoașterea utilizării computerului ca hobby, la nivelul de necesitate. 

Prin proiectul „Activ Computer” intenționăm să venim în sprijinul persoanelor apte pentru

angajare (minim 18 ani), ajutându-le să-și dezvolte abilități în utilizarea tehnologiei moderne și să

dobândească cunoștințe minime de utilizare a calculatorului - atât pentru realizarea de documente,

cât și pentru utilizarea diverselor aplicații și obținerea de informații prin intermediul internetului – și

aprofundarea și amplificarea acestora în timp în funcție de necesități, dorințe și capacități.

Cursul  se  va  desfășura  pe  durata  a  20  zile  lucrătoare,  2h/zi  la  sediul  Filialei  nr.  5

„Hortensia Papadat-Bengescu” – Biblioteca Municipală (Micro 20, 

str. Furnaliștilor nr. 12), începând cu 1 martie 2021. Înscrierile se fac în perioada 15 – 26.02 a.c. 

Relații suplimentare la tel.: 0336.10.00.95 sau 0771.603.819
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