
“Promovarea resurselor și practicilor educaționale deschise 
ca oportunitate de a reduce diviziunea digitală în context 
educațional european în scopul construirii unei societăți 

mult mai inclusive”

Resurse educaționale deschise care 

promovează o societate inclusivă, 

împotriva stereotipiilor. Este un 

proiect ce se desfășoară pe o 

perioadă de 2 ani (2021-2023) în 

cadrul programului de finanțare 

europeană Erasmus+, urmărind:

• să dezvolte și să promoveze 

resursele educaționale deschise 

(OER) și practicile educaționale 

deschise (OEP), întărind 

cooperarea europeană.

• să promoveze conceptul de 

„competență digitală”, incluzând 

capacitatea de a accesa 

platforme și resurse online într-un 

mod responsabil și rațional, cu 

spirit critic.

• să sporească gradul de 

conștientizare față de stereotipii –

plecând de la diferențele de gen, 

dar nu numai - și valorile implicite 

create de manualele școlare și 
resursele electronice educaționale.

Ce este OLA?

Ca parteneri OLA, 

integrăm cercetarea

științifică, expertiza și

reforma educațională

pentru dezvoltarea

cursurilor MOOC și

asigurarea accesului 

deschis pe platforma 

MOOC, concepută să ofere 

scenarii educaționale 

multimedia. 

Până la sfârșitul proiectului, 

vor fi realizate 80 de 

scenarii de învățare, 

folosind STEAM (Știință, 

Tehnologie, Inginerie, Arte, 

Matematică).

Ce ne propunem?
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OLA MOOC
După prima fază de testare în țările partenere, platforma OLA MOOC, ce promovează

resurse educaționale deschise (OER), va fi deschisă în curând comunității educaționale

internaționale.

OLA MOOC propune 5 cursuri pe tema resurselor educaționale deschise (OER), temă

abordată din perspective diferite. Cursurile pot fi urmate independent: ’Ce sunt OER’ -

introducere; ‘Reutilizarea OER’ - sugestii practice privind modul în care pot fi reutilizate și

adaptate resursele educaționale existente; ‘Realizarea și evaluarea OER’ – sugestii pentru

profesori în vederea realizării și evaluării propriilor resurse educaționale, în concordanță cu

principiile OLA; ‘Ce înseamnă Open Pedagoy și Blended Education’ – perspectivă teoretică;

‘Creative commons’, prezentarea unor tipuri variate de licențe deschise existente.

Cursanții care trec testele de evaluare, primesc certificat pentru fiecare curs urmat.

Profesorii interesați ne pot contacta la adresa de e-mail: ola.management@irpps.cnr.it

mailto:ola.management@irpps.cnr.it


OLA - TRAINING EDUCAȚIONAL 
INTERNAȚIONAL PENTRU PROFESORI 

Salvați data de 20 mai în calendar! Începând cu ora 2 CET, partenerii din Grecia, Maria

Boubouka, profesor la Școala Experimentală Nr. 1 din Atena și Paraskevi Tzouveli,

profesor la Universitatea Tehnică din Atena vor susține online un workshop internațional,

intitulat ‘Resurse Educaționale Deschise (și unde le putem găsi)’, punând accent pe

conceptul de Resurse Educaționale Deschise și Licențe Deschise.

Deschis întregii comunități educaționale, workshop-ul va dura 2 ore, fiind parte a întâlnirilor

lunare organizate în cadrul proiectului european GSO4SCHOOL ce își propune să combine

știința cu arta, folosind metodologia GSO (Global Science Opera).

Următoarea ediție GSO, din 20 

noiembrie, este intitulată

‘Creavolution’ (vezi poster), 

punând în discuție din punct de 

vedere științific relația dintre 

creier și creativitate.

Workshop-ul organizat de OLA 

are însemnătate și pentru 

membrii comunității GSO 

întrucât, pe lângă propriile 

creații, pot folosi doar materiale 

educaționale deschise pentru 

realizarea acestora. 

Profesorii pot participa la 

workshop-ul OLA, accesând 

link-ul: 

https://hvl.zoom.us/j/68572349

296?pwd=VldVbk5BakN0dmk4

bEFxOTlMcXVYUT09

Passcode: 693722

http://gso4school.eu/
https://hvl.zoom.us/j/68572349296?pwd=VldVbk5BakN0dmk4bEFxOTlMcXVYUT09


OLA – pașii următori

Pe parcursul acestor săptămâni, toate școlile partenere sunt implicate în

realizarea scenariilor educaționale OLA, folosind STEAM (Știință, Tehnologie,

Inginerie, Arte și Matematică), în concordanță cu principiile OLA, pentru a crea o

bază de resurse educaționale deschise multimedia pentru întreaga comunitate

educațională.

În același timp, toate țările partenere organizează evenimente naționale OLA

pentru a cataliza actori sociali la nivel național și local, în jurul conceptului OER

și principiilor OLA. Dacă sunteți din Grecia, Italia, Cipru, România sau Spania și
sunteți interesați să participați la evenimentele naționale, vă rugăm să ne

contactați la adresa de e-mail: ola.management@irpps.cnr.it pentru a vă ajuta

să luați legătura cu partenerii naționali.

În mai 2021, am organizat în Italia o masă rotundă virtuală (din cauza

pandemiei) împreună cu Ministerul Educației, profesori, cercetători, studenți,
editori, responsabili politici și am dezbătut problema stereotipiilor și valorilor

implicite în educație, cu participarea d-lui deputat Alessandro Fusacchia, discuție
finalizată cu o propunere legislativă pentru a contrasta stereotipiile oferite de

manualele școlare. Raportul întâlnirii a fost prezentat inițiativei UNESCO Futures

of Education, ca parte a consultării internaționale. (Dacă sunteți interesați, puteți
găsi raportul here, iar informații despre inițiativa UNESCO - here).

mailto:ola.management@irpps.cnr.it
https://www.officinaeducazionefuturi.it/en/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/


OLA – Prima întâlnire transnațională
(cu prezență fizică!)

Ne bucurăm să vă prezentăm câteva fotografii de la prima întâlnire

transnațională, care a avut loc în Atena, în noiembrie 2021.



OLA – Prima întâlnire transnațională
(cu prezență fizică!)

Suntem mândri să vă prezentăm lucrări realizate de elevii de la

Școala Experimentală Nr. 1 din Atena, gazda întâlnirii noastre.
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PARTENERI

Italia: CNR-IRPPS (coordonator internațional al proiectului)
Istituto Comprensivo Carducci-King din Casoria

Cipru: Universitatea din Cipru

Grecia: Universitatea Tehnică din Atena 
1° Peiramatiko Gymnasio Athinas din Atena

România: Școala Gimnazială Mircea Eliade Craiova

Spania: Centro de Formación Somorrostro of Muskiz

Contact: ola.management@irpps.cnr.it
Website oficial: https://www.olaproject.eu/

Pagină Facebook: https://www.facebook.com/OLAeuproject/

mailto:ola.management@irpps.cnr.it
https://www.include-erasmus.eu/

