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Săptămâna 27-31 martie a fost declarată la nivel internaţional Open Education Week/ Săptămâna 
Educaţiei Deschise. Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a alăturat eforturilor internaţionale de promovare 
a educaţiei deschise prin organizarea ediţiei a doua în cadrul Programului http://libruniv.usarb.md/
nou/170327/Saptamana_Educatiei_Deschise2017.pdf, înregistrat la 29 martie pe website-ul https://www.
openeducationweek.org/events/resurse-open-educationale-create-pe-website-ul-bibliotecii-stiintifice-
httplibrunivusarbmd-cadrele-didactice-baltene-in-calitate-de-producatori-de-resurse-educationale 

Săptămâna 27-31 martie
este declarată, la nivel

internațional Open 
Education Week –
Săptămâna Educației
Deschise. Cu această

ocazie, Biblioteca
Ştiințifică USARB s-a 

alăturat evenimentului
internațional de promovare a educației

deschise, prinorganizarea diverselor 
activităţi.Săptămâna 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 mondial.



Conform Programului în Serviciul Comunicarea Colecţiilor, Mediatecă au fost organizate şi prezentate 
un şir de expoziţii cu acelaşi titlu „Cadrele didactice bălţene în calitate de producători de resurse ştiinţifico-
educaţionale ”, conform profilului sălilor de lectură, împrumut, mediatecă etc.... La expoziţie au fost vernisate 
publicaţiile cadrelor didactice universitare, care evidenţiază potenţialul educational şi ştiinţific USARB.

Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice 

În cadrul expoziţiei au fost propuse publicaţiile cu caracter didactic şi metodic ale cadrelor didactice de la 
Facultatea de Litere, Catedre: Limba română şi filologie romanică, Literatura română şi universală, Catedra 
de slavistică. Expoziţia a fost prezentată studenţilor de la Facultatea de Litere din grupele: JR18Z, RE21Z, 
REF31Z.

Sala de lectură nr 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte



Au fost expuse publicaţiile cu caracter didactic şi metodic ale cadrelor didactice de la Facultatea Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedre: Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Catedra Educaţie fizică. Expoziţia 
a fost prezentată studenţilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte din grupele: PE11Z, 
PP22Z, PE21Z, PP31Z.

Sala de lectură nr. 4. Documente în limbi străine

Expoziţia a fost prezentată pentru studenţii de la Facultatea de Litere

Sala de Împrumut nr. 2 Documente didactice și metodice

Expoziţia a fost prezentată studenților din grupele IMTA31Z, IP11Z de la Facultatea de Ştinţe Reale, Economice 
şi ale Mediului. Au fost prezentate lucrările cadrelor didactice de la catedrele Matematică şi Informatică, 
Ştiinţe fizice şi Inginereşti.

Mediateca



La ora publică ETIMOLOGIA ÎN LEXICOLOGIA FRANCEZĂ a fost prezentată expoziţia tematică Resurse 
educaţionale deschise on-line disponibile pe platforma website-ului. https://www.openeducationweek.org/ 
(orientări privind cele mai bune practice OER; MOOC - agregator cu posibilităţi de acces deschis, agregate
de blog-uri etc…) pentru grupele FET27z și FE27z,  Facultatea de Litere (Coșciuc A.).
Utilizatorii Mediatecii au fost familiarizaţi cu resurse educaţionale deschise on-line disponibile pe platforma 
website-ului. https://www.openeducationweek.org/.

Sala de împrumut nr. 3 Documente muzicale 

Au fost expuse publicaţiile cu caracter ştiinţific, 
didactic şi metodic ale cadrelor didactice de la 
Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte: 
Catedra de Artă şi educaţie artistică. Expoziţia a fost 
prezentată studenţilor de la Facultatea Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Arte din grupa: MZ21Z.

Săptămâna Educaţiei Deschise în Clubul Cărţii
La 30-31 martie în cadrul Clubului Cărții au fost promovate 4 seminarii de informare dedicate acestei 

săptămâni. Programul a cuprins prezentările: 
Educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs (Valentina Topalo, şefa Centrului Info-

Documentar, Promovarea resurselor educaţionale deschise (RED)din Repozitoriul Instituţional ORA USARB 
provenite de la universitarii bălţeni (Natalia Culicov, şef oficiu), Resurse educaţionale deschise on-line 
disponibile pe platforma website-ului https://www.openeducationweek.org/ (Olga Dascăl, bibliotecar principal 



,,Cadrele didactice bălţene în calitate de producători de resurse educationale”, expoziţie în PowerPoint, 
Domeniul public de licenţiere Creative Commons folosite pentru OER-Snejana Zadainova, bibliotecar, Angela 
Hăbăşescu, bibliotecar principal, Educaţie formală / non formală la distanţă şi crearea de resurse educaţionale 
deschise: www.fiipregatit-dru.ro;www.corect-dru.ro (Tatiana Pogrebneac, bibliotecar). La aceste seminarii au 
participat 160 de studenţi şi cadre didactice de la Facultăţile Ştiinţele Eduacţei, Psihologie şi Arte, Drept şi 
Ştiinţe Sociale.

Pe parcursul Săptămânii Educaţiei Deschise la Biblioteca Ştiinţifică USARB, profesorii şi studenţii de la 
cele 4 Facultăţi au aflat cum pot folosi resursele deschise, adrese de acces la resurse informaţionale deschise 
(OER), ce sunt licenţele deschise şi ce pot învăţa din experienţa altor state ale Europei.



Campania Naţională de promovare a Educaţiei Deschise a fost organizată în cadrul parteneriatului între 
Programul EIFL-OA Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), 
Biblioteca Ştiinţifică USARB fiind participantă activă în ambele structuri. 

A doua ediţie a evenimentului a avut scopul de a prezenta oportunităţile educaţiei deschise, integrarea 
acesteia în toate formele de educaţie, fie că este vorba de dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor ca suport 
al educaţiei universitare sau preuniversitare ori la locul de muncă pe parcursul întregii vieţi. Bibliotecarii 
universitari bălţeni, integraţi deplin în demersul de învăţare şi cercetare, conectează comunitatea academică la 
informaţii şi cunoştinţe noi, resurse educaţionale deschise, sporind nivelul de cultură a informaţiei studenţilor 
şi cercetătorilor, ceea ce le permite cu o mai mare eficienţă să utilizeze documentele tipărite şi în format 
electronic, inclusiv la distanţă, îmbunătăţind comunicarea ştiinţifico-didactică la nivel international.


