COORDONAREA ŞI ASISTENŢA METODOLOGICĂ
A BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI
Extras in Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale Autor: Argatu
Daniela - Editura: Stef - An: 2014
Funcţia formativ-educativă este considerată serviciu public și se asigură prin gestiune
directă de către instituţiile publice145.
Profilul bibliotecarului responsabil cu coordonarea metodică poate fi desprins din
Standardul ocupațional al unui metodist din administrație sau servicii publice, Cod COR:
214906 din 2008146, Standardul ISO 17024147 privind certificarea personalului, favorizând
mobilitatea profesională şi transnaţională în acord cu legea privind sistemul de recunoaştere
„Europass”, aprobată pe 15 decembrie 2004 de Parlamentul şi Consiliul European coroborat cu
prevederile actelor normative referitoare la domeniul bibliotecilor și ale legislației conexe.
Funcția metodică a bibliotecarului CCD, privită atât ca o funcție administrativă, cât și
ca una biblioteconomică, implică o multitudine de activități derivate din obiectivele și aria de
cuprindere detaliate mai sus.
Acestea trebuie administrate concomitent, cu profesionalism, de bibliotecarul CCD.
Documentele care stau la baza activităţii acestuia sunt:
Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 47 din Legea nr. 334 (r1) din 31/05/2002 Legea bibliotecilor, Text actualizat la data
de 2021, avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 11
februarie 2005, precum şi următoarele acte: - O.G. nr. 26/2006, Legea nr. 277/2006, (art. 45, 1,
2, 48);
Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare a
Casei Corpului Didactic;
Standard ocupaţional, ocupaţia: metodist, domeniul: administraţie şi servicii publice, Cod
Cor: 214906 /2008;
Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a Centrelor de
documentare şi informare, Anexă la OMECTS nr. 5556. Din 7.10.2011, Publicat în MO nr. 757,
Partea I, joi 27 octombrie 2011;
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului numărul
5561/2011;
Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011.
 Coordonarea şi asistenţa metodologică a bibliotecarilor şcolari este una dintre cele mai
importante sarcini ale bibliotecarului CCD. Indiferent de mărimea bibliotecii, coordonarea şi
asistenţa metodologică148 a bibliotecarilor şcolari, această activitate este una crucială pentru
realizarea cu succes a misiunii în condiţiile schimbării permanente a domeniului:
 elaborează strategii şi iniţiază un plan amplu de iniţiative în vederea creării unui mediu de
instruire în cadrul bibliotecii, promovează importanţa dezvoltării continue a personalului şi
prevede oportunităţi adecvate;
 înţelege modul în care instruirea personalul de bibliotecă se reflectă asupra calităţii
serviciilor oferite de bibliotecă;
 promovează o cultură instituţională bazată pe performanţă, care se aliniază scopurilor şi
obiectivelor de instruire urmărind rezultatele dorite;

 creează o cultură instituţională care favorizează atât procesele formale, cât şi pe cele
informale de instruire la locul de muncă;
 favorizează dezvoltarea personalului prin implicarea bibliotecarilor şcolari metodişti;
 planifică şi sprijină oportunităţile de dezvoltare a carierei personalului, efectuează evaluări
periodice pentru a aprecia nevoile de instruire;
 corelează nevoile de instruire identificate cu schimbările interne şi externe care au impact
asupra bibliotecii;
 utilizează metode verificate, bazate pe un cumul de experiențe, pentru evaluarea
competenţelor şi sprijinirea oportunităţilor de dezvoltare a carierei personalului;
 efectuează analiza sarcinilor la locul de muncă;
 elaborează planuri de dezvoltare a personalului pentru a obţine competenţele necesare
(cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, comportament, atitudini);
 dezvoltă şi implementează strategii adecvate de instruire (pentru coordonatorii activităţii,
formatori, persoane din cadrul instituţiei, responsabile de instruirea continuă);
 înţelege şi aplică teoria învăţării în rândul adulţilor;
 planifică activităţi de instruire care să corespundă auditoriului ţintă, analizează și sprijină
rezultatele specifice;
 dezvoltă şi implementează soluţii și stiluri diverse de instruire, compatibile cu nivelul
profesional al persoanelor antrenate în proces; folosind diverse stiluri de instruire;
 înţelege și aplică diverse metode de instruire, inclusiv e-învăţarea şi învăţarea mixtă;
 înţelege şi aplică diverse concepte de instruire;
 gestionează mediul de instruire pentru a oferi o experienţă optimă participanţilor;
 dezvoltă metode eficiente pentru evaluarea iniţiativelor de instruire, stabileşte măsurători
de succes pentru toate strategiile de instruire;
 utilizează multiple tehnici de evaluare;
 dezvoltă procese pentru a evalua transferul de cunoştinţe la locul de muncă şi realizarea
competenţelor propuse;
 planifică termenele şi propune proceduri de revizuire şi consolidare a instruirii.
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