
Săptămâna Educaţiei Deschise la Biblioteca Științifică USARB în anul 2019 

 

Săptămâna Educației Deschise este o sărbătoare a Mișcării pentru Educație 

Deschisă, care are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la educația 

deschisă și impactul acesteia asupra predării și învățării la nivel mondial. 

 

Săptămâna (4-8 martie) este coordonată de Consorțiul pentru Educație 

Deschisă, o asociație de organizații din întreaga lume care se angajează să facă 

educația mai deschisă, mai liberă și mai accesibilă tuturor. În timpul săptămânii, 

universități, colegii, școli și alte organizații educaționale prezintă ceea ce fac pentru 

a avansa educația deschisă. În 2019, peste 6 494 de participanți din 123 de țări au 

contribuit la Săptămâna Educației Deschise. 

 

Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a alăturat eforturilor internaţionale de 

promovare a educaţiei deschise prin organizarea ediţiei a patra printr-un Program 

înregistrat, la 22 februarie curent, în Calendarul Săptămânii Educației Deschise pe 

website-ul 

https://www.openeducationweek.org/events/inspirational-discussions-with-

the-university-community 

 

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2019/Program_SED_2019.pdf 

 

 

https://www.openeducationweek.org/events 

 

În cadrul Clubuui ONU NORD / UE al BŞ USARB, Centrului de Informare a 

României, au fost promovate 4 sesiuni INFO dedicate acestei săptămâni. Sesiunile 

au cuprins următoarele prezentări: 

https://www.openeducationweek.org/events/inspirational-discussions-with-the-university-community
https://www.openeducationweek.org/events/inspirational-discussions-with-the-university-community
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2019/Program_SED_2019.pdf
https://www.openeducationweek.org/events


 Rolul Internetului şi al webului BŞ USARB în predare, invăţare şi evaluare 

(resurse educaţionale deschise, electronice, proiecte didactice digitale, 

interacţionarea prin e-mail cu cadrele didactice, privind resurse educaţionale), 

Mihaela Staver, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în 

reţea;  

 Utilizarea resurselor web pentru educatie (conţinuturi şi instrumentele 

educaţionale europene, filme educaţionale, evenimente online, cum ar fi 

webinarii despre educația deschisă sau discuții online pentru promovarea 

dialogului global cu privire la educația deschisă, Valentina Topalo, 

coordonator Programe Infodocumentare, Centrul de informare şi 

Documentare a ONU şi al Uniunii Europene;  

 Resursele CIR în susţinerea Educației Deschise, Lilia Ababii, coordonatorul 

Centrului de Informare a României;  

 Educarea tinerilor pentru prevenirea intoleranței, MOOKS pentru voluntari”, 

cât şi despre site-ul Săptămânii Educației Deschise care direcționează 

utilizatorii către resurse care oferă instrumente și materiale de sprijin pentru a 

îmbunătăți practicile educaționale deschise, Olga Dascal, bibliotecar 

principal, Mediateca.  

 

La finele sesiunilor s-a discutat despre importanța învățării online, a 

învățământului electronic, precum și asupra nevoii de resurse educaționale deschise  

 

 



În sălile de lectură, împrumuturi, 

Mediateca pentru cele 4 facultăţi au fost 

organizate expoziţii cu acelaşi titlu 

,,Organizarea şi modernizarea 

educaţiei în secolul 21” (ODD 2030. 

Obiectivul 4. Educaţie de calitate) unde 

au fost expuse publicaţiile cu caracter 

didactic şi metodic ale cadrelor 

didactice din USARB. 

 

 

 

În Centrul de Informare al României utilizatorii au fost aşteptaţi să ia act de 

expoziţia ,,Surse de informare aplicate în activitatea de cercetare (dicţionare, 

inclusiv scrise de universitari bălţeni, enciclopedii)”, organizată şi prezentată de 

coordonatoarea Centrului Lilia Ababii. 

 

Pe parcursul Săptămânii Educaţiei Deschise la Biblioteca Ştiinţifică USARB, 

profesorii şi studenţii comunităţii academice bălţene au aflat cum pot folosi resursele 

deschise, unde găsesc resurse informaţionale deschise (OER), despre modul de 

utilizare a materialelor deschise, înțelegerea licențelor deschise, modul de 

modificare a materialelor pentru utilizarea în aulă, clasă sau modul de creare a OER. 

 



La aceste sesiuni de informare au participat 205 utilizatori, studenţi, 

Autoguvernarea Studenţească USARB, Centru Ştiinţific Studenţesc, cadre didactice 

de la cele 4 Facultăţi, mai activi fiind ca de obicei, Ştiinţele Educaţei, Psihologie. 

Arte, Facultatea de Filologie şi Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din Bălţi. 

 

Bannerul Open Education Week, programul invitaţie au fost afişate pe site-ul 

Bibliotecii Ştiinţifice şi postat pe reţele sociale. 

 

 

Elena Harconiţa, Director BŞ USARB  

Executat: Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, bibliotecari principali 

 


