


RAPORT DE IMPACT PRIVIND SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI DESCHISE 
LA BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ USARB ÎN ANUL 2023 

În fiecare an, în luna martie, Open Education Global găzduiește un eveniment mondial 
de o Săptămână, numită Open Education Week. Săptămâna Educației Deschise de anul acesta 
a avut loc în perioada 6 - 10 martie 2023. Scopul său este de a crește gradul de conștientizare, 
de a prezenta inițiative și de a celebra impactul educației deschise asupra predării și învățării 
la nivel mondial. În timpul Săptămânii Educației Deschise, bibliotecarii, profesorii, organizează 
și desfășoară evenimente cum ar fi ateliere, seminarii web, discuții, dezbateri și alte activități 
pentru cadre didactice, studenți şi elevi.

Toate aceste evenimente sunt listate pe site-ul web al Săptămânii Educației Deschise al 
OE Global https://oeweek.oeglobal.org/, oferind un forum pentru promovare, participare și 
organizare. 

Săptămâna Educației Deschise se desfășoară din 2013 și, de-a lungul anilor, a devenit un 
eveniment de referință pe care oamenii îl planifică și îl anticipează.

Biblioteca Ştiinţifică USARB este onorată să participe din 2016.
Educația deschisă are potențialul de a transforma educația prin creșterea accesului, 

promovarea incluziunii și promovarea echității pentru toți utilizatorii. Pentru a sprijini această 
mișcare globală continuă, BŞ USARB a găzduit o un panel de discuţii, prezentări de expoziţii 
tematice pentru a crește gradul de conștientizare și a promova beneficiile educației deschise.

Astfel, programul acestei săptămâni a fost înregistrat, la 23 februarie curent, în Calendarul 
Săptămânii Educației Deschise pe website-ul https://oeweek.oeglobal.org/events/2023/panel-
discussions-strategies-for-using-open-educational-resources-and-digital-accessibility/

La 6 martie în BŞ a USARB, Clubul Educaţie Civică Europeană
s-a dat startul la cea de-a 8-a ediţie a Săptâmânii Educaţiei 
Deschise. Studenţii anului întâi al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Sociale au participat la un panel de discuții  având ca subiect: 
•	 Recomandările UNESCO 2019 privind resursele educaționale deschise la nivel 

instituțional, Educaţia Deschisă în Republica Moldova, despre care le-a vorbit studenţilor 
Angela Hăbăşescu, sefă birou.



  
•	Valentina Topalo, bibliotecară principală, a prezentat Avantajele Resuselor Educaţionale 

deschise, utilizarea, aplicarea şi implicarea licenţelor. Cei prezenţi au aflat mai multe despre 
licențele deschise Creative Commons, care facilitează diseminarea şi partajarea muncii fiecărui   
autor de manuale şi materiale didactice, oferă comunităţilor academice de pretutindeni 
o oportunitate extraordinară de a împărtăși, utiliza și reutiliza cunoștințele. Prin utilizarea 
acestora s-a observat dezvoltarea și creșterea resurselor educaționale deschise, cercetarea cu 
acces deschis, date deschise și alte forme de conținut deschis.

•	Olga Dascal, bibliotecară, s-a axat pe Pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice a USARB – 
instrument educaţional în susţinerea învăţământului superior deschis, aportul pe care îl au 
resursele educaţionale deschise din repozitoriul instituţional ORA USABR; strategiile de 
utilizare a resurselor educaționale deschise, accesibilitatea digitală a materialelor de predare 
și de învățare, inclusiv pentru utilizatorii cu dizabilități fizice, baze de date în aprofundarea 
cunoştinţelor universitare. 

Programul Săptămânii Educaţiei Deschise a 
continuat la 9 martie cu un alt panel de discuţii, cu 
participarea studenţilor anului II de studiu a Facultăţii de 
Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. Participanţii au 
primit răspunsuri la o serie de întrebări legate de licente 
Creative Commons, incluziunea şi resursele educaţionale 
calitative, oportunităţile de dezvoltare pentru viitoarea 
profesie oferite de programele educaţiei deschise la 
distanţă de diferite universităţi din lume.



La cele 3 panele de discuţii au participat 72 de utilizatori, studenţi, cadre didactice de 
la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, ghidaţi de Mariana Spatari, conf. univ., dr. în drept şi 
prodecanul Ianina Cazacu al  Facultătii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,  Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

În spațiile inovatoare de învățare: săli de lectură, împrumuturi, pentru cele 4 facultăţi au 
fost organizate expoziţii cu acelaşi titlu, Educația deschisă: studii şi diseminare (practici și activități 
pedagogice deschise), Educația secolului 21 – perspective şi practici, expuse fiind resursele 
informaţionale cu caracter didactic şi metodic ale cadrelor didactice din USARB, sărbătorind 
eforturile uimitoare de educație deschisă care au loc în USARB și pentru a recunoaște modurile 
în care educația deschisă are un impact asupra mediului de învățământ superior.

772 de utilizatori au împrumutat de la expoziţiile organizatre 
812 documente.

În  Săptămâna Educaţiei Deschise pagina web a Bibliotecii 
Ştiinţifice a fost accesată de 231 de ori, oportunitate de a învăța 
practici eficiente în implementarea OER, colaborare şi strategie, 
programul, evenimente de 173 de ori, reţelele sociale: Facebook - 
701, Tweeter - 121, Linkedin -3. Total - 825  de accesări. În aceasta 
Săptămână, bibliotecarii au interactionat cu utilizatorii-studenţi, 
cadre didactice, carora le-au fost trimise 527 message prin 
intermediul telefonului, Messengerului, WhatsApp, grupurilor de 
discutii în care se regăsesc bibliotecarii. Kitul promoțional marca 
OEWeek (https://oeweek.oeglobal.org/promote/) a fost disponibil
pentru descărcare, reutilizare, remixare și redistribuire pentru a   

promova propriile activități și evenimente. Bannerul Open Education Week, programul invitaţie
(logoul Open Education Week) au fost afişate pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice şi postat pe reţelele
sociale.

Consemnare: Valentina Topalo, bibliotecră principală, responsabilă de activitatea
Centrului Manifestări culturale, CDI a ONU/EUI


