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Educaţia deschisă: conţinut, 
structură şi învăţare

Valentina TOPALO

Abstract
Higher education is facing an unusual challen-
ge with the advent of Massive Open Online Co-
urses (MOOCs), available online to learn for 
free.What does this mean for academic libra-
ries?  What is the role of the librarian in Moocs 
movement? What are the challenges that libra-
rians now face? Which is  the position of libra-
rians in the emergence of MOOCs as wellas the 
role that librarians might take within research, 
OER production and presentation of MOOCs 
platforms.

Keywords: MOOCs, libraries, Moocs plat-
forms, copyright, licensing, information li-
teracy, challenges.

În învăţământul superior din Europa, 
Statele Unite ale Americii, India, Austra-
lia, Canada s-au produs schimbări esenţi-
ale fi ind inclusă, învăţarea socială on-line, 
învăţarea informală, care se desfășoară pe 
platformele sociale și în cadrul comunită-
ţilor on-line. Această revoluţie educaţiona-
lă apărută pe tărâm virtual poartă numele 
MOOCs - Massive Open On-line Course / 
Cursuri Masive Deschise On-line. Învăţarea 
on-line nu este nicidecum un fenomen nou 
- cursuri universitare și programe de edu-
caţie generală on-line, ele au existat încă de 
la începuturile Internetului. Cursurile Ma-
sive Deschise On-line sunt o formă alter-
nativă a educaţiei tradiţionale și utilizează 
cele mai noi tehnici și tehnologii.

Faţă de cursurile tradiţionale care oferă 
video materiale pentru lectură şi seturi de 
exerciţii, MOOCs-urile mai oferă şi foru-
muri interactive unde studenţii pot inte-
racţiona atât între ei cât şi cu profesorii. Fe-
nomenul MOOCs este relativ nou pe sce-
na învăţământului la distanţă şi a apărut în 
2012, acest an fi ind numit Anul MOOCs.
Această platformă a fost creată pentru a 
ajuta la dezvoltarea de resurse educaţionale 
deschise şi pentru a oferi tuturor doritori-
lor să înveţe accesul la cursuri gratuite în 
diverse limbi.

În principiu, un MOOCs, după Hannah 
Gore, Senior Producer MOOCs, Universi-
tatea Deschisă din Marea Britanie, este: 

Masiv:  înregistrarea nefi ind limitată, 
poate cuprinde mai mult de 100 000 de stu-
denţi, în cele mai multe cazuri este gratui-
tă. Aceasta este o mare oportunitate pentru 
studenţii care nu pot benefi cia de studii în 
colegii și universităţi din motive fi nanciare. 
Pentru a participa la un MOOCs este ne-
voie de un computer și conexiune Internet; 

Deschis: pentru a profi ta de Resurse 
Educaţionale Deschise (OER) disponibile 
pe scară largă și de înregistrare deschisă;
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On-line: nici o cerinţă pentru prezenţa 
faţă-în-faţă; 

Curs: proiect pedagogic pentru învăţare.

Istoria MOOCs în Canada a început mai 
devreme - în anul 2008.  Profesorii Geor-
ge Siemens și Stephen Downes au susţi-
nut cursul „Connectivism and Connective 
Knowledge” (Conectivism și cunoaștere 
conectată) pentru 25 de studenţi care achi-
tau o anumită  taxă și pentru 2200 studenţi 
care nu plăteau nimic și urmăreau cursul 
on-line. Aceasta a fost prima experienţă de 
MOOCs. Ca răspuns la acest eveniment, 
Dave Cormier, Manager de Comunicare 
Web şi Inovații la Universitatea din Prince 
Edward Island și Bryan Alexander, cercetă-
tor superior în Institutul Naţional pentru 
Tehnologie în Educaţii Liberale, au inventat 
termenul  de  MOOCs sau Massive Open 
On-line Courses. Tehnic, acest sistem s-a 
dezvoltat din resursele (OER) Open Edu-
cational Resources (Resurse Educaţionale 
Deschise) care se afl ă  la îndemâna tuturor 
pe Internet. 

,,Resursele educaţionale deschise (RED) 
sunt materiale educaţionale şi de cercetare 
care se afl ă în orice mediu, digital sau de altă 
natură şi care sunt în spaţiul public sau au 
fost puse la dispoziţie sub o licenţă deschisă 
ce permite accesul gratuit, utilizarea, 
adaptarea şi redistribuirea de către alţii fără 
restricţii sau cu restricţii limitate” (defi niţie 
dată de UNESCO).Resursele educaţionale 
deschise pot fi  cursuri, planuri de lecţii, pre-
zentări, cărţi, manuale, teme pentru acasă, 
chestionare, activităţi în aule sau în labo-
rator, jocuri, simulări, teste, resurse audio 
sau video şi multe altele puse la dispoziţie 
în format digital sau pe un suport fi zic şi la 
care ai acces liber. Mai mult, aici sunt abor-
dabili mai mulţi profesori, mai multe forme 
de învăţământ şi poate contribui efectiv la 
perfecţionarea resurselor de învăţare da-
torită modului liber de licenţierea resur-
selor educaţionale. Resursele educaţionale 
deschise (RED) pot proveni de la colegi şi 
unversităţi, biblioteci, arhive, agenţii gu-
vernamentale, organizaţii comerciale, cum 
ar fi  editurile sau persoanele care dezvoltă 
resurse educaţionale și care sunt dispuse să 

se împartă on-line.
Impactul MOOCs. Conceptul a fost 

adoptat de către cele mai renumite univer-
sităţi din lume, precum Standford, Oxford, 
Cambridge, Salford, Yale, etc. Cursurile 
gratuite oferite de aceste universităţi pot fi  
accesate de un număr nelimitat de persoa-
ne care pot parcurge materialele date într-o 
perioadă care durează, în general, între 4 și 
6 săptămâni. Obţinerea unui certifi cat este 
cel mai important aspect, având în vedere 
importanţa unui CV bogat şi relevant, dar 
și aprofundarea cunoștinţelor în diferite 
domenii. Cursurile se desfășoară în limba 
engleză, exclusiv în mediul on-line şi in-
clud testări periodice în urma cărora cur-
santul se alege cu un certifi cat recunoscut 
în întreaga lume. Aşadar, aceasta este o sur-
să de informare, de învăţare și de educare 
inovativă care deschide orizonturile multor 
copyriteri. Printre primele platforme care 
au oferit astfel de cursuri au fost Course-
ra şi EdX. De atunci au apărut mai multe 
platforme de cursuri on-line distribuite în 
masă, cele mai multe în limba engleză, dar 
şi cursuri în alte limbi de circulaţie interna-
ţională. Numai în anul 2013 circa 300 000 
de studenţi au accesat cele mai mari site-
uri MOOCs (Udacity și CS 101 Computer 
Science 101), ne informează Wikipedia 
https://en.wikiversity.org/wiki/Open_edu-
cational_resources.

În noiembrie 2012, Universitatea din 
Miami Global Academy a lansat primul 
MOOCs pentru elevii de liceu, pentru a-i 
susţine în pregătirea lor pentru testul la bi-
ologie. Experţii propun cursuri on-line care 
sunt plasate pe cele mai populare platforme:

Coursera: 120 de cursuri în medicină, 
afaceri, știință şi literatură. Are mai mult de 
un milion de studenţi, elevi înscriși din 196 
de ţări. Aproape 40 la sută dintre studenţi 
sunt din SUA, urmată de Brazilia, India, 
China, Canada şi Regatul Unit. 

Edx. Este platforma susţinută de Bill & 
Melinda Gates Foundation. Spre deosebire 
de Coursera şi Udacity, funcţionează non-
profi t. Unul dintre obiectivele sale este de a 
desfăşura activități de cercetare cu privire 
la modul în care studenţii învaţă şi despre 
modul în care tehnologiile pot facilita stra-
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pus. 
Udacity. În anul 2011 prin intermediul 

acestei platforme au fost furnizate cursuri 
on-line de inteligenţă artifi cială, de știinţă 
fi ind atrași 160 000 de studenţi din 190 de 
ţări. Iniţiat de Sebastian Th run, un expert 
cu renume mondial, profesor de informa-
tică şi robotică la Universitatea Stanford şi 
doi dintre colegii săi, fenomenul MOOCs 
lucrează direct cu profesori şi oferă 16 cur-
suri, în principal în informatică şi matema-
tică. Este contra cost.

Iversity.org este o platformă europeană 
on-line din Berlin, Germania. Începând cu 
luna octombrie 2013 Iversity s-a specializat 
în furnizarea de cursuri on-line în învăţă-
mântul superior, în mod specifi c MOOCs. 
Cursurile sunt gratuite şi deschise pentru 
oricine. Multe dintre ele se desfăşoară în 
limba engleză sau germană, dar şi în alte 
limbi. Iversity cooperează cu profesori indi-
viduali, precum şi diferite universităţi euro-
pene. Iversity.org a lansat ofi cial platforma 
MOOCs în octombrie 2013, iar din februa-
rie 2015 are o bază de 600 000 de utilizatori, 
înscriși la 63 de cursuri oferite de 41 de uni-
versităţi partenere. Iversity.com este singura 
platformă europeană MOOCs care utilizea-
ză  sistemul de credite transferabile (ECTS).

Platforma mooc.ro este una dintre pri-
mele platforme de cursuri on-line distri-
buite în masă în limba română. Această 
platformă a fost creată pentru a ajuta la 
dezvoltarea de resurse educaţionale des-
chise şi pentru a oferi tuturor doritorilor 
accesul la cursuri gratuite în limba româ-
nă. Maastricht School of Management Ro-
mânia (http://msmromania.org/) a pro-
dus primul Massive Online Open Course 
(MOOC – curs masiv on-line deschis) din 
Europa de Est în anul 2011, în luna noiem-
brie. Cursul a rulat pe platforma europeană 
iversity (iversity.org, din Germania) timp 
de șase săptămâni. Cursul este gratuit și are 
subtitrare în limba română. Sunt peste zece 
mii de studenţi înscriși din toată lumea, din 
care aproape o mie de români. 

Cum poate biblioteca universitară să 
se poziţioneze în mișcarea educaţiei des-
chise MOOCs? 

După cum educaţia superioară suferă 

schimbări majore tot așa și Biblioteca uni-
versitară își modernizează serviciile atât în 
mediul tradițional cât și în mediul on-line /
digital, participând la proiecte naţionale şi 
internaţionale, inclusiv: Tempus MISISQ – 
Modern Information Services for Improve-
ment Study Quality (2013 - 2016);  ERAS-
MUS + Project Higher Education Capacity 
Building in Moldova - Library Network 
Support Services: modernizing libraries in 
Armenia, Moldova and Belarus through 
library staff  development and reforming 
libraries - regional project, the purpose of 
modernization and strengthening of libra-
ries, improving the competences of staff  
librarian in higher education institutions 
from Moldova, Armenia and Belarus; Mo-
dernization of academic library services 
in Moldova, SIU Eurasia (Th e Norwegian 
Centre for International Cooperation in 
Education)- proiecte care au potenţialul de 
a îmbunătăţi activitatea bibliotecilor uni-
versitare din ţară: crearea de e-Biblioteci, 
e-Repozititorii instituționale cu produse 
știinţifi ce, educaţionale (OER) ale staff ului 
universitar oferit în Acces Deschis pentru 
studii și cercetare. Alt obiectiv principal este 
ridicarea nivelului de cultură a informaţiei 
a studenţilor și cercetătorilor, care permite 
utilizarea efectivă și efi cientă a resurselor 
informaţionale și îmbunătăţirea comunică-
rii internaţionale știinţifi ce și didactice. În 
cadrul orelor de cultură a informaţiei vor 
fi  oferite conţinuturi suplimentare pentru 
studenţi în conformitate cu curriculumul 
de studii și cunoștinţele noi însușite de bib-
liotecari. Multiplele idei ale proiectelor au 
un impact pozitiv asupra educaţiei pe tot 
parcursul întregii vieţi, una din ele fi ind și 
MOOCs. Bibliotecarii sunt, de fapt, incluși 
în întregul demers al instruirii, datorită ca-
pacităţii lor de a conecta oamenii la infor-
maţii, de a descoperi și deschide noi  resur-
se informaţionale,  noi  cunoştinţe, inclusiv  
despre MOOCs. 

Rolul bibliotecarului este unul princi-
pial. Nivelul optim de realizare și cerinţele 
pentru serviciile bibliotecare sunt: promo-
varea MOOCs la diverse etape de dezvol-
tare a studentului în cadrul universităţii; 
difuzarea cunoştinţelor privind MOOCs şi 
sensibilizarea autorilor în ceea ce priveşte 
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disponibilitatea Resurselor Educaţionale 
Deschise (OERS); Cultura Informaţiei şi 
materiale privind competenţele digitale; 
oferirea de consiliere cu privire la dreptu-
rile de proprietate intelectuală, licenţe și 
accesibilitate; negocierea licenţelor necesa-
re pentru studenţi privind accesarea conţi-
nutului ca parte a experienţei lor de învăţa-
re; creşterea ofertelor bibliotecii digitale şi 
alternativele de acces liber prin sprijinirea 
cadrelor universitare, a echipelor de stu-
denţi în  lucrul pe platforma MOOCs.

Când au  fost primii  paşi ai bibliotecarilor 
USARB spre MOOCs? 

Informaţiile existau, dar cunoașterea 
mai apropiată a platformei MOOCs a avut 
loc în perioada participării, pentru prima 
dată,  în Săptămâna Educaţiei Deschise 
(Open Education Week 2016, 7-11 martie), 
eveniment promovat de Asociaţia Mondia-
lă Open Education Consortium, având ca 
scop prezentarea oportunităţilor pe care le 
oferă educaţia deschisă, a rezultatelor inte-
grării acesteia în toate formele de educaţie, 
fi e că este vorba de dezvoltarea de abilităţi 
sau cunoştiinţe la locul de muncă, ca suport 
al educaţiei universitare sau pre-universi-
tare ori, pur şi simplu,  pentru a afl a ceva 
nou, legat de un interes personal al fi ecarei 
persoane. Campania Naţională de promo-
vare a Educaţiei Deschise a fost organizată 
în cadrul parteneriatului între Programul 
EIFL-OA Moldova și Asociaţia Biblioteca-
rilor din Republica Moldova (ABRM).

Biblioteca universităţii din Bălți  şi-a pro-
pus să susțină și să îmbunătățească calitatea 
educaţiei din spaţiul academic promovând  
un program de debut în acest sens, care a 
fost înregistrat pe website-ul: https://www.
openeducationweek.org/resources/access-
to-informationl-modern-resources

• Pe parcursul Săptămânii Educaţiei 
Deschise la Biblioteca Știinţifi că USARB, 
profesorii și studenţii au afl at: cum pot fo-
losi resursele deschise, primii – pentru a 
concepe ore de curs on-line, alţii pentru a 
se instrui?;  Unde găsesc resurse informa-
ţionale deschise (OER)?, Ce sunt licenţele 
deschise şi ce putem învăţa din experienţa 
altor state ale Europei?

• Programul a inclus prezentări: Fe-
nomenul și Importanţa Săptămânii Educa-

ţiei Deschise; Generaţia Y-cum o dezvoltăm: 
feedback pe reţelele sociale, postarea succe-
selor on-line.

• Promovarea atelierului ,,Soluţiona-
rea problemelor lumii contemporane prin 
intermediul strategiilor art-pedagogice”, Ex-
poziţie / Prezentare de documente din co-
lecţiile Bibliotecii ,,Art-pedagogia – mijloc 
de activizare a procesului de învăţământ” 
cu comunicarea „Rolul tehnologiilor art-pe-
dagogice în soluţionarea problemelor edu-
caţionale”, dezvăluind art-pedagogia ca un 
domeniu nou al știinţelor educaţiei actual 
pentru școala contemporană, în care edu-
caţia, instruirea și dezvoltarea personali-
tăţii copilului se realizează prin mijloacele 
specifi ce artei, urmat de un workshop crea-
tiv „Tehnici art-pedagogice” la care studenţii 
de la Facultatea de Litere au însușit tehnici 
noi în domeniul dat, în rezultatul accesării 
unui MOOCs artistic.

• Organizarea sesiuni de prezentare 
a web site-ului https://www.openeducati-
onweek.org/

• Promovarea resurselor educaţiona-
le deschise cu trimitere la revista online E-
Learning Papers în care s-a discutat despre: 
ce sunt drepturile de autor şi care sunt li-
mitele lor? Ce sunt licenţele libere şi cum le 
poţi aplica în operele tale? Cum poţi refo-
losi opere licenţiate deschise în bibliotecă?, 
Ce sunt resursele educaţionale deschise şi 
cum le poţi crea, folosi şi benefi cia de ele?

• Discuţii despre resursele educaţio-
nale deschise şi cursuri on-line pe platfor-
me ale MOOCs, surse bibliografi ce, stra-
tegii de căutare, selectarea platformelor şi 
resurselor utile.

• Popularizarea tuturor evenimentelor 
în web site-ul Biliotecii, în reţelele sociale.

Următorii paşi?
• Îmbunătăţirea nivelului profesional al 

bibliot ecilor, obţinerea abilităţilor noi de a în-
văţa și utiliza resurse on-line gratuite disponi-
bile pe platforma MOOCs Library, astfel spo-
rind cunoștinţele privind educaţia deschisă.

• Dezvoltarea mai profundă a înţele-
gerii fenomenului MOOCs. 

• Promovarea resurselor educaţiona-
le deschise (RED) din Repozitoriul Institu-
ţional ORA USARB provenite de la univer-
sitarii bălţeni.
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rii Informaţiei în maniera faţă-în-faţă (face-
to-face) şi on-line. 

• Consilierea facultăţilor privind în-
scrierea în MOOCs pe platformele Cour-
sera, EDX, Udacity, Iversity.org, Mooc.ro 
(fi ecare profesor trebuie să ia decizia unde 
vrea să se situeze în acest continuum on-
line și unde ar trebui să posteze cursul său?

• Conştientizarea domeniului public 
de licenţiere Creative Commons folosite 
pentru OER

• Bibliotecarii sunt experţi în era in-
formaţiei, iar în această eră utilizatorii MO-
OCs au nevoie de ei.

„Toate se schimbă și noi, parte a creaţi-
ei, trebuie să ne schimbăm de asemenea.” 
(Ovidiu)

În permanentele valuri ale schimbărilor 
este cuprinsă Biblioteca Știinţifi că USARB, 
a cărei misiune de a învăţa şi educa este 
completată de noi responsabilităţi ce trebuie 
să şi le asume pentru a putea răspunde 
continuu acestor schimbări. Respectivele 
circumstanţe dictează necesitatea identi-
fi cării unor noi oportunităţi de submontare 
a barierelor, de adaptare a bibliotecarilor 
întru realizarea dezideratelor la zi într-un 
cadru al diversităţii, concomitent, de „asi-
gurarea accesului la informaţie de calitate 
pentru toţi”. În contextul dat, Biblioteca își 
extinde funcţiile, aceasta devenind accesi-
bilă pentru toţi utilizatorii, în ale exercita 
dreptul la învăţătură la distanţă. Educaţia 
deschisă este educaţia necesară, dar nici-
odată sufi cientă. (http://www.aped.ro/des-
pre-noi/).
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