
“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?

Proiectul OLA oferă școlilor și 
cadrelor didactice oportunitatea de 

formare virtuală cu ajutorul 

platformelor MOOC, bazate pe 

cercetare științifică, expertiză și 
procese educaționale reale axate 

pe:

o crearea unor resurse 

educaționale multidisciplinare 

folosind STEAM.

o inițierea în folosirea softurilor și 
resurselor online pentru crearea 

OER-urilor interactive și 
multimodale.

o identificarea de metode de 

creștere a conștientizării elevilor 

asupra stereotipiilor și valorilor 

implicite oferite de manuale și 
resurse online.

De asemenea, proiectul oferă 

oportunitatea de schimb de practici, 

idei, conținuturi și scenarii 

educaționale într-un mediu 

transnațional prin platforma Moodle 

și baza de date OER.

Ce ne propunem?



CE SUNT RESURSELE ȘI PRACTICILE 
EDUCAȚIONALE DESCHISE?

• Resursele Educaționale Deschise (OER) sunt materiale de 

învățare, predare și cercetare ce pot apărea în orice 

format și mediu care se află în domeniul public, respectând 

legile dreptului de autor, oferind acces gratuit și 
posibilitatea de refolosire, adaptare, păstrare și 
redistribuire de către alte persoane.

• Practicile Educaționale Deschise (OEP) sunt un set de 

practici de predare și învățare care sunt posibile și 
practice în contextul permiterii celor 5R caracteristici OER. 

Sursa principală: UNESCO Recomandări pentru Resurse Educaționale Deschise

2019

Resurse Educaținale Deschise 5 R

Refolosire dreptul de a folosi conținutul într-o varietate de moduri (ex. în clasă, în 

grupuri de studiu, pe un website, într-un material video)

Revizuire dreptul de a adapta, ajusta, modifica sau altera conținutul (ex. traducerea 

conținutului în altă limbă)

Redistribuire dreptul de a distribui copii după conținutul original, revizuirea și re-

aranjarea către alte persoane (ex. oferirea unei copii unui prieten)

Reținere dreptul de a face, deține și controla copii ale conținutului (ex. descărcare, 

copiere, stocare și gestionare)

Remixare dreptul de a combina originalul sau conținutul revizuit cu alte materiale 

pentru crearea unuia nou (ex. Incorporarea conținutului într-un mashup)



OLA PENTRU PROFESORI

Pentru cadrele didactice, OLA urmărește să:

• Ofere capacitatea de a crea, accesa, refolosi, adapta și 
redistribui OER;

• Îmbunătățească competențele digitale ale profesorului și 
elevului, cu privire la folosirea în mod critic și responsabil a 

conținuturilor și platformelor digitale, capacitatea de a 

gestiona supra-încărcarea cu informații, combaterea 

dezinformării și a stereotipiilor;

• Inoveze metodele de învățare de la distanță sau în sistem 

blended.

Dacă sunteți profesor și sunteți interesat/ă de 

participarea la acest proiect, vă rugăm să ne 

contactați la: ola.management@irpps.cnr.it



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/
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