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LANSAREA PROIECTULUI SĂPTĂMÎNA EDUCAŢIEI DESCHISE

OPEN EDUCATION WEEK AT THE SCIENTIFIC LIBRARY USARB

Mihaela STAVER

Abstract:The article presents the inauguration of the Open Education Week  2016 
at Scientific Library USARB. Open Education Week is a celebration of the global movement 
for open education. On this occasion, Scientific Library held several events: presentations, 
communications, workshops, Licensee / Master’s, doctoral’s monthly who highlighted the 
importance of Open Education Week.

Keywords: Open Education Week, information, Open Access, publications, library, 
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Săptămîna 9 -13 martie este declarată, la nivel internați-
onal Open Education Week – Săptămîna Educației Deschise. Cu 
această ocazie, Biblioteca Ştiințifică USARB s-a alăturat eve-
nimentului internațional de promovare a educației deschise, 
prin organizarea primei ediții a Săptămînii Educației Deschi-
se. Săptămîna Educației Deschise este o celebrare a mişcării 
globale pentru o educație deschisă. Scopul acestui eveniment 
este de a sensibiliza comunitățile cu privire la această mişcare 
şi impactul acesteia asupra predării şi învățării la nivel mondi-
al. Educația Deschisă cuprinde resurse, instrumente şi practici 
care reprezintă baza schimbului deschis pentru a îmbunătăți 
accesul la educație şi a spori eficiența educației la nivel mondial. Participarea la toate 
evenimentele şi utilizarea tuturor resurselor este liberă şi deschisă pentru toată lumea. 

Miercuri, 9 martie 2016, în incinta Bibliotecii Ştiințifice USARB a avut loc inaugu-
rarea Săptămînii Educaţiei Deschise – Open Education Week 2016.

Programul a inclus o serie de prezentări, comunicări, ateliere, Lunarul licenţiatu-
lui/masterasndului/doctorandului: 

• Fenomenul şi Importanţa Săptămînii Educaţiei Deschise (Angela Hăbăşescu, bibli-
otecar principal serviciul Comunicarea colecţiilor); Resurse electronice Educaţio-
nale Deschise cu trimitere la revista online E-Learning Papers (Olga Dascal, biblio-
tecar principal Mediateca); Generaţia Y-cum o dezvoltăm?: feedback pe reţelele 
sociale, postarea succeselor online (Mihaela Staver, bibliotecar principal, servi-
ciul Cercetare. Asistență de specialitate). Moderator: Elena Stratan, şef Serviciu 
Cercetare. Asistență de specialitate. 
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• În sală de lectură №1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a avut loc prezen-
tarea expoziţiilor: Din campusul universitar bălţean spre viitoarea carieră; Ziua 
Memoriei. Documente din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice consacrate faptelor eroi-
ce ale participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrității şi indepen-
denței Republicii Moldova (1991-1992). Au participat grupele DR31Z, DR32Z, 
AS31Z, IE11Z a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. Expoziţiile au fost prezentate 
de către Aliona PURICI, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor.

• La 11 martie în Clubul Cărţii în a fost promovat atelierul Soluţionarea probleme-
lor lumii contemporane prin intermediul strategiilor art-pedagogice. Au participat 
studenţii Facultăţii de Litere, ghidaţi de lect. univ., drd. Eugenia Foca. Atelierul a 
fost deschis de Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, sala de lectură Nr. 3 „Şti-
inţe psiho-pedagogice, naturale, reale. Artă” cu o informaţie privind Fenomenul 
şi importanţa Săptămînii Educaţiei Deschise şi prezentarea expoziţiei de docu-
mente din colecţiile Bibliotecii Art-pedagogia – Mijloc de activizare a procesului 
de învăţămînt. La expoziţie au fost vernisate lucrările ce evidenţiază potenţialul 
pedagogic şi factorul educativ al artei. Dna Eugenia Foca, a intervenit cu co-
municarea „Rolul tehnologiilor art-pedagogice în soluţionarea problemelor edu-
caţionale”, dezvăluind art-pedagogia ca un domeniu nou al ştiinţelor educaţiei 
actual pentru şcoala contemporană, în care educaţia, instruirea şi dezvoltarea 
personalităţii copilului se realizează prin mijloacele specifice artei. A urmat un 
work-shop creative „Tehnici art-pedagogice” la care studenţii au însuşit tehnici 
noi în domeniul dat. 
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• În cadrul Săptămînii Educaţiei Deschise în incinta Serviciului informare şi cerce-
tare bibliografică, s-a desfăşurat Lunarul licenţiatului/masterandului/doctoran-
dului cu participarea grupelor: EF44Z, ES44Z (Facultatea de Litere); MZ21Z (Fa-
cultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie şi Arte); DF11M; Aw11M (Facultatea 
de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului). În cadrul acestei activităţi au fost 
prezentate: Expoziţia Achiziţii recente în colecţia Bibliotecii. Documentele expozi-
ţiei au fost prezentate de membrii echipei Promotorii resurselor info-documen-
tare: L. Ababii, E. Țurcan, A. Hăbăşescu; Salonul Contribuţii editoriale ştiinţifico-di-
dactice – 2015 – prezentare E. Scurtu; Reguli pentru prezentarea referinţelor bibli-
ografice şi citarea resurselor de informare în baza standardului SM ISO 690: 2012 
- A. Nagherneac, M. Magher; Baze de date pentru instruire şi cercetare –V. Topală, 
O. Dascal; ORA USARB (Arhiva electronică Instituțională ORA USARB. Depozitarea 
centralizată în Acces Deschis a produsului ştiinţifico-didactic al universitarilor băl-
ţeni) – M. Staver; Serviciul interactiv Întreabă bibliotecarul - N. Culicov

• Conform programului Săptămînii Educaţiei Deschise, în Serviciul Comunicarea 
colecţiilor, sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi Metodice a fost orga-
nizată şi prezentată utilizatorilor expoziţia tematică: „Dezvoltarea competenţelor 
pedagogice” (În susţinerea practicii pedagogice). Au fost expuse manuale, ma-
teriale metodice şi didactice. Expoziţia a fost prezentată studenţilor grupelor 
401, specialitatea primară – 25 elevi şi 403, specialitatea preşcolară 27 elevi de la 
Colegiul Teoretic Regional „Ion Creangă”. Expoziţia a fost prezentată de Luchian-
ciuc Natalia, bibliotecar Serviciul Comunicarea colecţiilor, sala de împrumut nr. 
2 Documente didactice şi Metodice.
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 În cadrul Săptămînii Educaţiei Deschise ce s-a axat pe aspectele de îmbunătățire 
a accesul la educație a fost prezentată prezentarea „Generaţia Y – cum o dezvoltăm? ” 

 Generaţia Y sunt tinerii, născuți între 1981 şi 2000, 
a fost numită de sociologii internaționali Generatia Y. Ei 
se  diferențiază  considerabil  de  generațiile  anterioare  şi 
au alte valori. Generaţia Y sînt cu ochii în telefon, cu de- 
getul pe butonul like şi cu abordări personale, ce se pre- 
gătesc să schimbe lumea. 

 NOILE VALORI „Aceşti tineri nu vor să se piardă in 
mulțime, ci îşi doresc să fie remarcați, să se dezvolte ar- 
monios. Sunt atraşi de orice noutate şi mai putin 
interesați de planificarea pe termen lung. 

 Ei sunt generația copiilor doriți, iubiți pro- 
tejați de către parinți. Sunt inteligenți şi educați, 
pentru că au avut parte de activități extraşcola- 
re, ce le-au dezvoltat diverse aptitudini şi com- 
petențe, şi cred că educația reprezintă un factor 
important  al  succesului.  Sunt  ataşați  de  noile 
tehnologii şi îşi dezvoltă abilitățile de comunica- 
re atît în viața reală, cît şi în mediul virtual. Mar- 
cel Just de la Carnegie Mellon University, spune 
că atîta timp cît tehnologia ne exerseaza mințile şi ne furnizează din ce în ce mai multe 
informații, trebuie să ne îmbunătațească abilitațile cognitive. 

 Tineri acestei generaţii sunt extrem de fascinaţi de minunile tehnologice care nu 
contenesc  să  apară.  Ei  folosesc  aceste  noi 
tehnologii pentru a deveni tot mai produc- 
tivi  în  activităţile  profesionale.  Au  o  mare 
încredere în sine şi sunt tot mai dornici de 
noi provocări. De asemenea, cunosc multe 
şi au acces la un imens volum de informaţii 
graţie  accesibilităţii  conexiunilor  la  inter- 
net. Prin rețelele sociale, blog, pagina web, 
Biblioteca USARB pentru generația Y vine cu diverse informații alternative privind edu- 
cația şi instruirea. 

 Gen Y s-a născut în epoca rețelelor sociale - au crescut cu Google, Facebook şi 
Twitter, Youtube – canale care le-au oferit acces instant la o multitudine de informații. 

 Prin aceste rețele promovăm ofertele noastre informaţionale: publicăm articole, 
distribuim  fotografii  şi  videoclipuri  referitoare  la  evenimentele  recente  petrecute  în 
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Bibliotecă Ştiințifică USARB. 

 Prin urmare, majoritatea studenţilor folosesc o reţea de socializare pentru studii, 
cercetare şi pentru aşi face prieteni noi sau pentru a fi la curent cu tot ce se intampla 
în jurul lor. 

 Cercetătorii sau simplii utilizatori, în zilele de azi, doresc să aibă acces la informa- 
ţie, educație cît mai rapid şi uşor, să aibă la îndemînă oferte cît mai variate şi posibilităţi 
multiple de a regăsi şi accesa informaţia. 

 În acest context, oferim acces des- 
chis studenţilor spre documentele ştiin- 
ţifice,  educaţionale  elaborate  de  către 
cadrele  didactice  şi  bibliotecarii  USARB 
din arhivă electonică instituțională ORA 
USARB.  http://dspace.usarb.md:8080/ 
jspui/ 

 Biblioteca Ştiinţifică USARB asigu- 
ră  accesul  la  infrastructura  informaţio- 
nală pentru studiu şi ştiinţă studenţilor, 
oferă  servicii  şi  produse  informaţionale 
relevante. 

 Săptămîna  Educaţiei  Deschise  s-a  manifestat  prin  acţiuni  de  promovare şi 
valorificare a resurselor ştiinţifice şi culturale, utilzînd acces la informaţii; realizarea 
unui şir de manifestări de promovare prin intermediul Websit-ului Bibliotecii Ştiinţifice 
Universitare,  blogului  Bibliotecii,  reţelelor  de  socializare:  Facebook,  ISSUU,  Google+, 
Calameo etc., ce duc la îmbunătățirea accesul la educație. 
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