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Ce este Educația Deschisă?

Educația deschisă cuprinde resurse, instrumente și practici care folosesc un cadru de
partajare deschisă pentru a îmbunătăți accesul la educație și eficiența în întreaga lume.
Educația deschisă combină tradițiile de schimb de cunoștințe și de creație cu tehnologia
secolului XXI pentru a crea o gamă largă de resurse educaționale împărtășite în mod deschis,
valorificând în același timp spiritul colaborativ de astăzi pentru a dezvolta abordări
educaționale mai receptive la nevoile cursanților.
Educația Deschisă urmărește să extindă oportunitățile educaționale, profitând de
puterea internetului, permițând diseminarea rapidă și în esență gratuită și permițând
oamenilor din întreaga lume să acceseze cunoștințele, să se conecteze și să colaboreze.
Deschiderea este cheia; deschide nu numai accesul, ci și libertatea de a modifica și utiliza
materialele, informațiile și rețelele, astfel încât educația să poată fi personalizată utilizatorilor
individuali sau îmbinată în moduri noi pentru publicul larg și mic.

De ce este importantă Educația Deschisă?

Oferind acces liber și deschis la educație și cunoștințe, ajutăm la crearea unei
lumi în care oamenii pot îndeplini această dorință. Elevii pot obține informații
suplimentare, puncte de vedere și materiale pentru a le ajuta să reușească. Lucrătorii
pot învăța lucruri care să le ajute la locul de muncă. Facultatea se poate baza pe
resurse din întreaga lume. Cercetătorii pot să partajeze date și să dezvolte noi rețele.
Profesorii pot găsi noi modalități de a ajuta elevii să învețe.
Oamenii se pot conecta cu alții pe care altfel nu l-ar întâlni pentru a împărtăși
idei și informații. Materialele pot fi traduse, amestecate, descompuse și împărtășite din
nou deschis, sporind accesul și invitând abordări proaspete.
Oricine poate accesa materiale educaționale, articole științifice și comunități de
învățare de susținere ori de câte ori doresc. Educația este disponibilă, accesibilă,
modificabilă și gratuită.

Componentele Ştiinței deschise
Resurse Educaţionale Deshise
Acces Deschis

Peer review Deschis
Metodologie Deschisă
Sursa Deschisă
Date Deschise

Ştiinţa Deschisă poate spori calitatea şi impactul ştiinței,
astfel încât să devină:

Știința deschisă în UE

http://www.openeducationeuropa.eu/ro

Știința deschisă este una din 3 priorități strategice ale Comisiei Europene. Astfel, în 2015, Comisia Europeană a identificat cinci
domenii de potențiale acțiuni de politici, pentru a susține dezvoltarea Științei Deschise în Europa. Intervențiile potențiale se
bazează pe presupunerea că SD va duce în cele din urmă la o știință mai bună, prin sporirea credibilității (abordând
integritatea științifică), încrederii (verificare mai bună și mai transparentă a datelor), eficienței (evitarea suprapunerii resurselor)
și receptivității la provocările societale.
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Crearea Cloud-ului European destinat Științei Deschise, în cadrul
strategiei UE privind Piața Digitală Unică este o componentă esențială a ambiției
europene de a sprijini tranziția la SD. Scopul este de a face datele de cercetare
ușor de găsit, accesibile, interoperabile și re-utilizabile pentru toți cercetătorii
europeni. Cloud european destinat științei deschise oferă unui număr de 1,7
milioane de cercetători și de 70 de milioane de profesioniști din sectoarele
științei și tehnologiei din Europa un mediu virtual pentru stocarea, schimbul și
reutilizarea datelor lor între diverse discipline și la nivel transfrontalier.

Cloud-ul va reuni infrastructurile de date
existente și în curs de dezvoltare pentru a
crea un mediu virtual pentru toți cercetătorii
europeni destinat stocării, gestionării,
analizei și reutilizării datelor.

Cartea „Open Innovation, Open Science, Open to the
World - a vision for Europe” (mai 2016)

Open Education Consortium
Săptămâna Educațională Deschisă este coordonată de Consorțiul pentru Educație Deschisă ,
o asociație de sute de instituții și organizații din întreaga lume care se dedică ideilor educației
deschise. Universități, colegii, școli și organizații din întreaga lume s-au reunit pentru a prezenta ceea
ce fac pentru a face educația mai deschisă, mai liberă și mai accesibilă pentru toată lumea.
http://www.oeconsortium.org/

Cursuri educaționale deschise
Open Education Consortium în colaborare cu MERLOT oferă un motor de căutare pe
OER (resurse educationale deschise). OER sunt materiale educaționale online,
licențiate în mod deschis.
Tastând „cursuri OEC“ putem vedea cursuri și resurse de numai instituțiile membre ale
consorțiului.

Massive Open Online Course (MOOC) este un curs online care
este conceput pentru a putea fi făcut de către un număr nelimitat de
persoane prin internet şi vine să completeze sistemul tradiţional de
predare. În plus faţă de cursuri tradiţionale care oferă video-uri, materiale
de citit şi seturi de probleme, MOOC-urile mai ofera şi forumuri interactive
unde studenţii pot interacţiona între ei şi cu profesorii. Fenomenul MOOC
este relativ nou pe scena învăţământului la distanţă şi a apărut in 2012.
Sistemul este implementat de o serie de organizatii non-profit din intreaga
lume, la care oricine are acces prin intermediul Internetului.
Sistemul MOOC este, de cele mai multe ori, gratuit, dar exista şi
anumite cursuri pentru care este necesară plata unei taxe, atunci cînd
absolvirea unui curs poate fi transformată în puncte de credit pentru
facultăţile respective.
Implementarea sistemelor MOOC se realizează în cadrul
parteneriatelor dintre organizaţiile non-profit şi unele dintre cele mai mari
universităţi din lume, precum Stanford sau Harvard, University of Edinburgh.
Fiind implementat în SUA, de unde vine şi cel mai mare număr de
participanţi, acest sistem a patruns rapid şi in Europa şi celelalte
continente.
În prezent cursurile acoperă o arie variată de discipline, de la
informatica, fizica sau matematica, pana la medicina, stiinte umaniste si
stiinte sociale.

http://mooc.org/

Recomandari de cursuri MOOC
Justice, Harvard University (edX) – Pare sa fie un curs despre justitie, insa in realitate este vorba de aplicarea
anumitor principii din filosofie in viata de zi cu zi, fiind axat in special pe morala si filosofie politica. Intrebarea de
baza a cursului este “What`s the right thing to do?”
Critical Thinking in Global Challenges, University of Edinburgh (Coursera) – Gandirea critica reprezinta o
abilitate care poate face diferenta intre libertatea reala si lipsa ei. Din pacate, in Romania sistemul educational nu
incurajeaza gandirea critica, ci asimilarea informatiei. Cei de la University of Edinburgh au lansat un MOOC
simplu care prezinta principiile de baza ale gandirii critice si pe care vi-l recomand.
How to Build a Startup (Udacity) – Daca te-ai gandit vreodata sa iti lansezi propria afacere, gasesti aici explicat
in detaliu cum ar trebui sa incepi. Este folosit ca instrument de planificare Business Model Canvas.
On Strategy: What Managers can Learn from Great Philosophers, Escole Centrale Paris (Coursera)
Creative Problem Solving, University of Minnesota (Coursera)

Care sunt principalele platforme MOOC?

Prelegeri, dizertații, cursuri în acces deschis
•
•

•

•

•
•

Cursuri și programe de predare a profesorilor de la
Universitatea Stanford : http://itunes.stanford.edu/
2340 programe de la Massachusetts Institute of
Technology: https://ocw.mit.edu/index.htm .
Mai mult de 1000 de cursuri în domeniul public pe diverse
discipline de la Open University din Marea Britanie.
http://www.open.edu/openlearn/
Cursuri online la marketing, finanțe, jurisprudență,
management de laKutztown Universitatea din
Pennsylvania, https://www.kutztown.edu/aboutku/administrative-offices/small-business-developmentcenter/resources/free-online- learning-programs.htm
Educație online de la Universitatea Southern Queensland
din Australia, https://www.usq.edu.au/online
Academic Earth :Cursuri în domenii academice: marketing,
matematică, management, sociologie, fizică, chimie.
http://academicearth.org/
Khanacademy oferă acces la prelegeri în acces liber.
https://ru.khanacademy.org/
Massachusetts Institute of Technology oferă cursuri în
domeniul public. Peste 2000 de cursuri în domeniile Predare
și Educație, Știință, Matematică, Științe Umane, Arte

•

•

•
•

•

•

Plastice, Inginerie, Energie, Afaceri.
https://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/
Coursera: resursă cu disponibilitatea a peste 1500 de
cursuri în diferite domenii. La sfârșitul cursului, puteți obține
un certificat. https://www.coursera.org/
Udacity oferă cursuri care pot fi utile specialiștilor în
domeniul calculatoarelor și tehnologiilor moderne.
https://www.udacity.com/
EThOS este o resursă ce oferă acces la tezele din Marea
Britanie. http://ethos.bl.uk
Disertațiile din Canada în domeniul public, platforma
acoperă 70 de universități. http:
//amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/Bas ...
Disertațiile Universității din Toulouse în format deschis în
format pdf.Există mai mult de 2500 de surse în acces.
http://thesesups.ups-tlse.fr/
Universitatea din Buenos Aires oferă acces deschis la mai
mult de o mie de dizertații. http: //digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl282/cgi-bin/lib ...

Arhiva instituţională digitală - ORA (Open Research Arhive) USARB,
elaborată pe platforma DSpace, colectează full-textele publicaţiilor
ştiinţifice şi didactice ale universitarilor din Bălţi, oferindu-le în
acces deschis.
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