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CURSURI ON-LINE – OPORTUNITATE OFERITĂ DE RESEARCH4LIFE

ONLINE COURSES - OPPORTUNITY OFFERED BY RESEARCH4LIFE

Angela HĂBĂŞESCU

Abstract: In the article are described  “AGORA on-line Course: Fundamentals of Information 
Literacy and Access to Global On-line Research in Agriculture”, organized by the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, FAO, in Cooperation with RUFORUM 
(Research4Life). More than 1,500 audiences from around 100 countries participated in the 
courses, including a librarian from Scientific Library USARB. 
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Conceptul educaţia pe tot parcursul vieţii  a devenit un obiectiv major al 
sistemelor educative din întreaga lume. Un rol important îi aparţine învăţământului 
la distanţă - procesului educaţional caracterizat prin programe de pregătire ale căror 
componente sunt: utilizarea de resurse specifice învăţământului informatizat, sisteme 
de comunicare la distanţă, sistem tutorial, precum şi autoinstruirea şi autoevaluarea. 
Învăţământul la distanţă este o formă flexibilă de învăţământ care oferă cursanţilor 
posibilitatea de a-şi administra propriul proces de învăţare în program convenabil. 
Dezvoltarea exponenţială cunoscută de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în 
ultimii ani a condus la înregistrarea unei adevărate revoluţii în domeniul instruirii 
asistate de calculator. Astfel, practica educaţională a fost completată cu metode 
moderne de predare-învăţare-evaluare, metode specifice societăţii informaţionale. 

Biblioteca Ştiinţifică USARB contribue la dezvoltarea învăţământului universitar 
prin satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, 
cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori, oferind acces la o 
paletă variată de resurse ştiinţifice on-line, facilitând astfel şi la învăţarea la distanţă. 
De pe pagina Web a instituţiei1 este oferită posibilitatea accesării unui număr esenţial 
de baze de date naţionale şi internaţionale.

O metodă eficientă a învăţământului la distanţă sunt cursurile on-line. Este 
furnizată o gamă largă de soluții care permit învățarea continuă și îmbunătățirea 
1 (http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/baze-de-date) 
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performanțelor profesionale. 
Graţie accesului la mai 

multe portaluri şi baze de 
date, oferit de BŞ USARB, am 
avut posibilitatea să particip 
în perioada 10-21 septembrie 
2018  la cursurile on-line oferite 
de Research4Life2 - o platformă 
știinţifică ce oferă reviste și 
cărți electronice din domeniul 
sănătății, agriculturii, mediului, 
științelor conexe și științelor 
sociale. În portalul de formare 
Research4Life există linkuri către 
materialele de curs pentru cele 
cinci programe HINARI, AGORA 
(Access to Global Online Research 
in Agriculture, Fisheries and 
Forestry), OARE, ARDI și GOALI. 
Toate programele oferă instruire 

personalizată și materiale educaționale suplimentare disponibile pe pagina de pornire 
Research4Life. Resursele sunt disponibile numai în limba engleză. Temele propuse 
pentru cursuri, vebinare sau training-uri vizează unele dintre domeniile esențiale ale 
activității Organizaţiei pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO) a Organizației Națiunilor 
Unite. Această listă este în mod constant revizuită și actualizată pentru a prezenta 
noi teme și subiecte.  Conținutul portalului de formare este destinat bibliotecarilor, 
specialiștilor în domeniul IT, oamenilor de știință, cercetătorilor și studenților. 

 Organizaţia pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO) a Organizației Națiunilor 
Unite (ONU)3, în colaborare cu RUFORUM (Research4Life)4 a anunţat în septembrie 
2018 cursurile on-line „AGORA On-line Course : Fundamentals of Information Literacy 
and Access to Global On-line Research in Agriculture = Fundamentele alfabetizării 
informaționale şi accesului la cercetarea on-line în agricultură (AGORA)”5 cu scopul de 
a spori cercetarea agricolă în țările în curs de dezvoltare prin susținerea accesului la 
literatura de specialitate din domeniile: agricultură, alimentaţie, știința mediului și 
științele sociale conexe. Cursurile au fost promovate în limbile engleză, franceză şi 
spaniolă. De aceste cursuri au beneficiat peste 1500 de audienţi (cercetători, cadre  
universitare, bibliotecari, specialiști din domeniul IT, alte categorii de practicieni și 
studenți), din peste 100 de ţări eligibile pentru programele Research4Life, din grupurile 
A și B (ţările din grupa A au acces gratuit la AGORA,  instituțiile din țările grupului B 
trebuie să plătească 1500 USD pe an pentru a accesa colecțiile Research4Life). 

La varianta franceză a cursurilor „Bases de la maîtrise de l’information et de l’accès 
à la recherche mondiale en ligne sur l’agriculture (AGORA)” s-au înregistrat circa 320 

2 https://www.research4life.org/ 
3 http://www.fao.org/home/en/ 
4 https://www.research4life.org/ 
5 http://aims.fao.org/online-courses/agora 
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de participanţi din 35 de ţări. Ca moderatori şi consultanţi au fost doamnele Imma 
Subirats şi Alice Van der Elstraeten, specialişti în managementul informațiilor în echipa 

AGORA la ONU pentru Alimentație și Agricultură. În acest curs toate programele de 
pe platforma Research4Life au fost prezentate succint, obiectul unei analize detaliate 
fiind AGORA. 

Cursul a fost format din două module și șase lecții: 
Modulul 1: Identificarea, accesul și utilizarea resurselor informaționale.  
Cursanţii au studiat în acest modul elementele de bază ale alfabetizării 

informaționale, inclusiv identificarea surselor de informare (primare, secundare 
şi terţiare) și evaluarea lor, dezvoltarea strategiilor de cercetare și familiarizarea 
cu tehnicile de cercetare. El a fost structurat în trei lecţii: identificarea surselor de 
informare, utilizarea lor, citarea şi alcătuirea corectă a referinţelor.

Modulul 2: Accesul la cercetarea on-line la nivel mondial în agricultură (AGORA).
În acest modul a fost oferită o analiză în detalii a conținutului programului 

AGORA, a criteriilor de eligibilitate, a modului de abonare și a resurselor educaționale 
oferite. Suplimentar s-a propus şi o 
lecţie obţională de utilizare a bazei de 
date SCOPUS.

Fiecare cursant a avut 
posibilitatea de a se înregistra şi 
crea profil personal pe platforma 
pentru studii „Collaborate&Learn”6, 
gestionată de FAO, primind prin 
e-mail parola. Timp de unsprezece 
zile audienţii au studiat materialele 

educaţionale oferite de pe platforma 
cursului (ghiduri, lecţii, tutoriale şi 
videoclipuri), au participat la discuţii 
în chat-uri la orele stabilite în orar. 
Lecțiile cursului au fost disponibile în 
format pdf, puteau fi uşor descărcate 
şi citite offline în timpul potrivit, 
oricând și oriunde. Tot pe platformă 

6 https://www.collaborateandlearn.
org/?redirect=0 

Formare profesională

https://www.collaborateandlearn.org/my/
https://www.collaborateandlearn.org/my/


61

putea fi consultat un calendar, elaborat de formatori, care informa participanţii la 
cursuri cu privire la datele și evenimentele importante legate de formare, cum ar fi 
evaluări, tutoriale, lansarea noilor module etc.

Cursurile au fost finalizate cu susţinerea examenului - o evaluare on-line a 
cunoștinţelor obţinute. Audienţii care au luat o notă mai mare de șase, au intrat în 
posesia certificatelor de participare cu indicaţia punctajului obţinut la evaluarea finală.

Participanţii au remarcat demersul ştiinţific obiectiv şi riguros al bazei de 
date AGORA şi a platformei Research4Life. A fost o deschidere spre informare, spre 
schimbare și formare continuă pe tot parcursul vieţii, aceste proprietăţi reprezentănd 
cerinţele dezvoltării societăţii de azi - cea a cunoașterii.
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