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NOVAMOOC
Modul 1 – Familiarizarea cu OER și OEP

Educație deschisă, resurse deschise, practici deschise. În această primă secțiune a cursului,
dorim să facem lumină în jungla de noi termeni și abrevieri cu care ne vom întâlni. La ce ne
referim când vorbim de "resurse deschise": "gratis" sau “accesibile”? Acest prim modul oferă
definiții ale Resurselor Educaționale Deschise (Open Educational Resources, engl.) și Practicilor
Educaționale Deschise (Open Educational Practices, engl.) precum și o perspectivă în contextul
conceptului de educație deschisă și filozofia ei.

Introducere
Familiarizarea cu OER și OEP
Educație deschisă, resurse deschise, practici deschisă etc. În această primă secțiune a
cursului dorim să clarificăm noii termeni și abrevieri. Ce intenționăm să spunem când vorbim
de 'deschis', 'liber' sau 'resurse'?
Acest modul pune la dispoziție definițiile Resurselor Educaționale Deschise (OER) și ale
Practicii Educaționale Deschise (OEP) și oferă o vedere din interior asupra istoriei conceptului
de educație deschisă și filosofia din spatele acestuia 1.
Veți citi rezumate ale celor mai des întâlnite definiții din literatură, vi se va cere să reflectați
asupra beneficiilor unei educații deschise precum și asupra diferitelor viziuni asupra educației
deschise.
Vă rugăm vizionați următorul videoclip: LINK
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Facem mențiunea că am păstrat acronimele din limba engleză.

1. Definirea RED/OER
Ce ESTE RED/OER. Termenul ‘Resurse Educaționale Deschise’ (RED) descrie orice
resurse educaționale care au fost puse la dispoziție pentru a fi folosite sub licențe
deschise – ceea ce înseamnă că oricine poate folosi, adapta și redistribui conținutul.
Resursele educaționale reprezintă orice fel de materiale concepute pentru predare,
învățare și cercetare, folosite de către profesori, studenți și autodidacți (inclusiv materiale
curriculare, materiale de curs, caiete de curs, materiale video, aplicații multimedia,
podcast-uri, etc.). OER pot fi disponibile online, în format tipărit, pe DVD sau în orice altă
formă.

Ce NU ESTE RED/OER. Desigur, nu orice material educațional ce poate fi găsit pe Web
este OER. Majoritatea resurselor de pe internet sunt resurse închise, chiar dacă sunt
disponibile în mod gratuit. Materialele care sunt protejate prin drept de autor sau care nu
sunt însoțite de o licență specifică care să permită oricui să copieze, să adapteze și să le
disemineze, nu sunt Resurse Educaționale Deschise. Puteți utiliza aceste materiale doar
în limita prevederilor legale privind corecta utilizare sau excepțiile privind dreptul de autor.
(sursa: "Open Educational Mythbusting", by Karolina Grodecka and Kamil Śliwowski)

Citiți și alte definiții populare:
Congresul Mondial OER ținut la sediul UNESCO în Paris între 20 - 22 iunie 2012. Declarația
acestuia este o chemare adresată guvernelor din întreaga lume să acorde licență deschisă
tuturor resurselor educaționale din fonduri publice:
(http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/openeducational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/)
Fundația Hewlett: (http://www.hewlett.org/programs/education/open-edu...)
SLIDEURI de la Carmen / definitii de la Carmen

Nicolae Constantinescu , Bogdan Manolea, Diana Andone
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Citiți definiția pentru ‘deschis’ dată de Fundația pentru Cunoaștere Deschisă (Open
Knowledge Foundation (http://opendefinition.org/od/), precum și cea din capitolul 2 din
studiul OECD “Giving knowledge for free. The emergence of open educational resources”.
Sintetizați-vă cele mai importante puncte cheie care indică termenii “deschis”,
“educațional” și “resurse” și împărtășiți punctul dvs. de vedere cu alți participanți pe
forumul cursului.
Soluția sugerată: Aruncați o privire în Glosarul OERup! Glossary

2. Definirea OEP
Ce intenționăm să spunem prin Practici Educaționale Deschise?
Simpla existență a OER nu asigură utilizarea efectivă a acestor resurse în activitatea
educațională. Prin urmare, termenul de OEP (practici educaționale deschise) descrie
practici care susțin (re)folosirea și producția OER prin politici instituționale, promovează
modele pedagogice inovative, și respectă și împuternicesc cursanți în calitate de coproducători în procesul de formare continuă. În timp ce OER se axează pe conținut și
resurse, OEP reprezintă practica prin care o metodă educațională este împuternicită să
creeze un mediu educațional în care OER sunt utilizate sau create ca resurse de învățare.
Puteți găsi informații mai aprofundate și pași practici pe subiectul OEP în modulul 5 și 6
al acestui curs.
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Citiți paginile 1-3 din studiul “From Open Educational Resources to Open Educational Practices” de
Ulf-Daniel Ehlers, 2011 despre dezvoltarea de la OER la OEP: "From Open Educational Resources to
Open Educational Practices", Ulf-Daniel Ehlers, 2011 [PDF]

3. Motivația din spatele curentului OER

Educația Deschisă, de unde vine această idee? Care e motivația din spatele acesteia?
După ce am discutat despre definițiile termenilor utilizați, să discutăm mai pe larg și să
analizăm de unde vine această idee de educație deschisă. În principiu, motivația din
spatele educației deschise poate fi privită din trei unghiuri importante de bază:
1. moștenită din filozofia sursei deschise: >calitatea se dezvăluie când oamenii au
ocazia să lucreze permanent și să dezvolte continuu lucrurile<
"Sursa Deschisă este o metodă de dezvoltare software care exploatează puterea
procesului de evaluare inter pares și transparența procesului. Promisiunea sursei
deschise este o mai bună calitate, o mai mare fiabilitate, mai multă flexibilitate, costuri
reduse, și sfârșitul practicilor agresive de vânzare." 2
2. merge mână în mână cu dezbaterea privind accesul public: >cunoștința este un bun
public, și, prin urmare, ar trebui să fie accesibilă publicului<
Fundația William și Flora Hewlett declară direct: “La baza mișcării privind Resursele
Educaționale Deschise stă ideea simplă și puternică conform căreia cunoașterea globală
este un bun public și că tehnologia, în general și World Wide Web în special oferă o
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https://opensource.org/about

oportunitate extraordinară pentru toată lumea de a împărți, utiliza și refolosi cunoștințele”
(IJEDICT, 2009).
3. inspirată de pedagogiile inovative de predare și învățare (a se vedea modulul 5):
>concepte precum mediile de învățare individuală, și cererea de ”flipped
classroom” (n.t. procedeu care facilitează minimalizarea timpului alocat predării și
maximizarea timpului necesar interacțiunii cu elevii) pentru conținut deschis <
Sarcina 3
Gândiți-vă la beneficiile OER pentru (A) elevi/studenti, (B) creatorii de OER, (C) alți
practicanți din domeniul educației, (D) instituțiile educaționale, și alte sectoare (ex.
angajatori, institutii publice, etc.). Citiți ce au indicat deja alții și adăugați propriile opinii pe
panoul nostru virtual de informații XXX.
Soluția sugerată: Aruncați o privire pe sumarul beneficiilor posibile de la paginile 3 -5 din
Ghidul JISC OER."JISC Open educational resources (OERs) Guide", pp. 3-5, JISC, 2014.
[PDF]

4. Istoria OER
Puțină istorie:
Curentul OER nu are o existență foarte îndelungată. Pentru mulți, punerea la dispoziție
de materiale de predare și învățare liber accesibile, de către Institutul de Tehnologie al
Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) în 2001 a marcat începutul
acestui curent. Și, la fel ca alte idei noi, Educația Deschisă trăiește prin inițiative
individuale și evenimente, înființate de pionieri inspirați. (materiale Carmen).
În plus, Fundația pentru Cunoaștere Deschisă – Grupul de Lucru pentru Educație
Deschisă a creat Cronologia Educației Deschise , o listare detaliată a celor mai importante
evenimente și jaloane temporale.
O privire de ansamblu asupra proiectelor și inițiativelor curente furnizează Harta Globală
a OER.
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Diseminarea evenimentelor istorice OER, a proiectelor importante, și a inițiativelor care
există la noi in tara sau în regiunea dvs. pe panoul nostru virtual de informații.

5. Concluzii
"După finalizarea acestui modul, știu ce reprezintă OER și OEP și cum sunt interconectate
scopurile acestora. În plus, cunosc rădăcinile OER și motivația din spatele apariției
acestora."
Dați acest scurt test, pentru a vă reaminti mai multe informații.
1. Resursele care nu sunt explicit indicate cu resursă deschisă, nu sunt adevărate OER!
2. Termenul “deschis” se referă doar la deschis spre descărcare.
adevărat: ‘deschis’ înseamnă doar că utilizatorii pot descărca și utiliza materialul pentru
ei înșiși.
fals: resursele trebuie să fie disponibile spre reutilizare, revizuire, remixare, și redistribuire
3. Atâta vreme cât dau permisiune de reutilizare și adaptare a materialului, pot solicita un
mic comision la prima descărcare.
adevărat: ‘deschis’ nu înseamnă ‘gratuit’
fals: licența deschisă nu trebuie să impună nicio despăgubire sau remunerație financiară
drept condiție
4. OER se prezintă în orice tip sau formă
adevărat: însă mai ales în format digital
fals: doar în format digital

6. Lista link-urilor:
•

Country reports on national and regional OER initiatives,
http://www.poerup.info/key_outputs.html

•

OER Mythbusting, http://mythbusting.oerpolicy.eu/wpcontent/uploads/2014/11/OER_Mythbusting.pdf

•

OECD ‘Giving Knowledge for Free - The Emergence of OpenEducational
Resources’, (2007), http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf

DE COMPLETAT

NOVAMOOC - Modul 2
Modulul 2 / Licența deschisă

Licența deschisă a conținutului este o chestiune juridică. Cui aparține conținutul? Ce
face proprietarul drepturilor, ce îmi permite să fac cu conținutul lui? Scopul dreptului de
autor este de a respecta și de a recompensa munca de creație, încurajând în același
timp pe viitor creativitatea și dezvoltarea de noi materiale. Cu toate acestea, în vremuri
digitale, atunci când conținutul poate fi ușor găsit online și o cultură de partajare este
dominantă, incertitudinile juridice și limitele legale par inevitabile, și chiar pot să
împiedice procesele creative și inovatoare. Dvs. l-ati experimentat, probabil, atunci când
ați căutat conținut pentru material și/sau activități educaționale. Acest modul, prin
urmare, oferă o perspectivă asupra relației dintre drepturile de autor și a licențelor legale.
De asemenea, vă ajută să identificați licențele OER-friendly și să marcați munca cu o
licență corespunzătoare.

Introducere
Deschiderea conținutului reprezintă, chiar la bază, o chestiune legală. Cui aparține
conținutul? Ce îmi permite proprietarul conținutului să fac cu acest conținut?
Scopul dreptului de autor este acela de a respecta și recompensa activitatea creativă și
încuraja creativitatea viitoare și dezvoltarea de noi materiale. Însă în timpurile digitale,
când conținutul poate fi ușor găsit online și când domină cultura diseminării, neclaritățile
de natură legală par inevitabile și limitele de natură legală par să împiedice mereu
procesele creative și inovative. Probabil că ați experimentat deja situația în care ați găsit
online schema, imaginea sau definiția perfectă pentru a vă dezvolta în continuare
materialul educațional, însă apoi ați fost nesigur(ă) dacă încălcați sau nu orice fel de
drepturi de autor dacă le-ați utiliza.
Prin urmare, modulul oferă o perspectivă asupra relației dintre dreptul de autor și licență
legală, și vă ajută să identificați OER cu licență deschisă, și să vă marcați lucrările cu o
licență adecvată.

1. Drept de autor și licențe deschise
Dreptul de autor este un termen juridic care descrie drepturile acordate creatorilor pentru
activitatea lor literară și artistică. Tipurile de lucrări acoperite de dreptul de autor sunt
foarte variate, și include majoritatea conținutului materialului de predare și învățare.
Dreptul de autor apare automat imediat ce există o înregistrare sub orice formă a lucrării
create (ex. scrisă sau înregistrată). Autorul sau creatorul lucrării devine automat
proprietarul și are drept exclusiv de copiere, distribuție, execuție, afișare, licență, și
pregătire de lucrări derivative bazate pe lucrarea protejată de dreptul de autor. Pentru toți
ceilalți, granița dintre excepțiile de la dreptul de autor și utilizarea lucrării altui autor (pentru
citate, de exemplu) este foarte neclară. În majoritatea cazurilor singura opțiune este să
contacteze proprietarul dreptului și să solicite permisiunea acestuia.
Urmariti videoclipurile de la seminariile tinute de Nik si Bogdan Manolea
Cititi brosura despre Continut deschis
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Termenii relevanți cu care vă puteți întâlni în relație cu dreptul de autor: utilizare
echitabilă- domeniu public – uz comercial. Găsiți definiții și exemple pentru acești
termeni și împărtășiți constatările dvs. și sursa pe ...

LICENȚE PENTRU CONȚINUT DESCHIS:
Licențele pentru conținut deschis au fost inventate pentru creatori pentru a-și exercita
efectiv dreptul de autor și pentru balansarea accesului și controlului proprietății lor
intelectuale.
"Un mecanism juridic care a fost creat, cunoscut drept licență pentru conținut deschis,
care oferă deținătorilor de drepturi de autor o facilitate de împărtășire a conținutului cu
lumea, creând astfel o zonă sau un spațiu pe internet pentru acces legal și omogen. (...)
Un aspect important, licențele pentru conținut deschis pot fi reprezentate în metadate în
formă lizibilă electronic, care permit tehnologiei să înțeleagă obligațiile legale anexate unui
document particular (...). În cele din urmă, avem credința că dacă putem exploata marele
magazin de informații care există, putem aborda probleme și furniza perspective și soluții
la cel mai mic preț pe care l-am oferit vreodată. (sursa)

Notă importantă: În învățământ, în special, profesorii, formatorii, tutorii sau mentorii
trebuie să fie bine informați cu privire la drepturile și reglementările impuse acestora de
către instituția sau organizația în care lucrează. În unele instituții, schimbul de materiale
între colegii dintr-o organizație, de exemplu, pot fi permise, și chiar încurajate, însă nu și
punerea la dispoziție de resurse cu licență deschisă! În plus, protecția de proprietate
intelectuală nu afectează doar profesioniștii în domeniul didactic, care creează sau
reorganizează materialele de predare și învățare. Pedagogiile deschise implică progresiv
cursantul în dezvoltarea de resurse (aflați mai multe în modulul 5), care, prin urmare,
trebuie atenționați și cu privire la regulile dreptului de autor. Mai multe informații despre
modul în care se poate învăța dreptul de autor, puteți găsi pe: www.teachingcopyright.org.

2. Creative Commons
În acest curs de formare, ne vom concentra pe Licența Creative Commons, care este tipul
de licență deschisă pe care probabil ați întâlnit-o cel mai frecvent. CreativeCommons.org
este o organizație non-profit, care oferă un tip standardizat de etichetare a lucrării dvs. cu
unele drepturi rezervate în baza unor condiții alese de dvs.
Urmăriți materialul video de mai jos despre "o cultură împărtășită", creată de Jesse Dylan
și aflați despre motivația și filozofia din spatele Creative Commons:
Urmariti videoclipul https://youtu.be/j8s1ohZDgMU
Suntem de acord, abrevierile Creative Commons nu fac o primă impresie foarte bună.
Arată complicat și nu suntem convinși că cei mai puțin familiarizați cu tehnica și cei cu
cunoștințe de drept solide le pot aplica. Însă haideți să deslușim acest nod de abrevieri,
deoarece CC constă în realitate în doar 4 opțiuni diferite, care pot fi mixate și combinate
după necesități:

1. BY - Attribution: Această licență permite celorlalți să distribuie, să remixeze, să
modifice, și să construiască în jurul lucrării dvs., chiar dacă și cu foloase
comerciale, atât timp cât vă creditează pe dvs. pentru creația originală. Această
licență este cea mai laxă dintre licențele oferite. Recomandată pentru diseminare
maximă și pentru utilizarea materialelor cu licență.
2. NC - Noncommercial: Această licență permite celorlalți să remixeze, să modifice
și să construiască în jurul lucrării dvs - și a lucrărilor derivative bazate pe aceasta
– în scop non-comercial.
3. ND - Non Derivatives: Această licență permite redistribuirea, comercială și noncomercială, atât timp cât se păstrează integral și neschimbat.
4. SA - Share Alike: Această licență permite celorlalți să remixeze, să modifice și să
construiască în jurul lucrării dvs. atâta vreme cât acordă o licență în condiții identice
noilor lor creații.
Combinarea acestor opțiuni oferă diferite niveluri de deschidere asupra muncii dvs. Pe
scurt:
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După cum puteți vedea, licențele care prevăd clauza non-comercială sunt cele mai puțin
deschise. Prin urmare, în comunitatea OpenEd se discută dacă această licență poate fi
măcar considerată OER. Vizionați acest material video despre statutul clauzei noncomerciale și decideți singuri (nu uitați să selectați subtitrarea în engleză)
https://youtu.be/mxzh8c3zao8

3. Marcarea lucrării dvs. cu licență deschisă
Pentru a evita munca suplimentară ulterioară, se recomandă să începeți să vă gândiți la
licența pe care doriți să o aplicați înainte de a începe să lucrați la conținut. Astfel, puteți
începe să căutați materialul existent pe care s-ar putea să doriți să îl utilizați și să-l
includeți în lucrarea dvs, care suportă licența pe care ați ales-o.
Pentru a vă angaja în mod adecvat în “afacerea de atribuire de licență”, urmați pașii mai
jos descriși, definiți de Michelle Willmers and Laura Czerniewicz:
PASUL 1 – Identificați-vă intențiile
● doriți ca oamenii să poată adapta conținutul creat de dvs.?
● doriți ca oamenii să utilizeze aceeași licență pe care o aveți și dvs? ...etc.
PASUL 2 – Evaluați-vă cadrul politicii
● cunoașteți-vă politica instituțională
● examinați prevederile privind DPI din acordurile și din contracte de grant
● revizuiți aranjamentele privind co-autoratul

PASUL 3 – Selectați și aplicați licența
● familiarizați-vă cu sistemul de licență Creative Commons
● exersați aplicarea licenței la diferite tipuri de conținut
● evaluați compatibilitatea licenței
Vă rugăm să urmăriți webinar-ul cu Bogdan Manolea si Nicolae Constatinescu, experti în
sistemul de licență deschisă care oferă o perspectivă asupra a ceea ce înseamnă licență
deschisă și cum puteți utiliza diferitele tipuri de licență Creative Common pentru a crea
noi OER.
Click pentru a vedea Sesiunea 1: https://www.youtube.com/watch?v=VVtsUzS4HHg și
Sesiunea 2: https://www.youtube.com/watch?v=BaM-f8tuprY

4. Dezvoltarea licențelor cu conținut deschis
Primii creatori de licențe erau experți în domeniul educației, nu experți în domeniul juridic.
Astfel, cele două licențe care au urmat în 2002, GFDL (GNU Free Documentation
License) și CC (Creative Commons), au fost construite pe inovația predecesorilor lor. În
cel mai bun sens al “OpenContent is dead. Long live OpenContent”, creatorul OPL a
confirmat calitatea Creative Commons în 2002, și a declarat că nu va mai exista o
dezvoltarea ulterioară a licenței sale (sursa)
GNU este, la bază, o licență cu sursă deschisă, care a fost dezvoltată ulterior pentru
licențe pentru alte lucrări creative. GFDL și CC BY SA sunt aproximativ identice, cu
excepția diferențelor tehnice. Principala diferență, după cum declară Creative
Commons, este aceea că, orice copie a unei lucrări licențiate în baza GFDL trebuie să
includă un exemplar complet al licenței. În software nu reprezintă o mare povară, însă
dacă cineva tipărește un document GFDL, respectivul are obligația de a include și tiparul
cu termenii licenței care poate fi la fel de lung ca și documentul. CC-by-sa este mult mai
simplu, solicitând atribuirea conform cerințelor sursei, ceea ce, în mod obișnuit,
înseamnă denumirea sursei (ex. "Acțiune Practică," "Appropedia" sau "Jodie Smith"),
poate un titlu, sau un link.
Lectură suplimentară: "GFDL vs. CC-by-sa" (click!)
O altă dezvoltare interesantă pivind licențele deschise în Europa este licența
guvernamentală deschisă a Marii Britanii. Se aplică multora, însă nu tuturor acelor
lucrări cu drept de autor aparținând coroanei, și este compatibilă cu licența Creative
Commons Attribution (CC-BY). Licența se poate aplica textelor, media, bazelor de date
și codului sursă. Organizațiile care activează la diferite niveluri în guvernul Marii Britanii
utilizează această licență – cei care refolosesc lucrările acestora trebuie să confirme
surse.
Lectură suplimentară: "Open Government Licence" (click!)

5. Concluzii
Înțeleg care este intenția din spatele licenței deschide în general?
Am dobândit cunoștințe cu privire la Licența Creative Commons?
Sunt capabil să citesc licențele Creative Commons și să le aplic la lucrările mele?
Vă puteți testa cunoștințele privind obiectivele prezentate în modulele 3 și 4

6. Lista link-urilor
 Open Content Licensing (OCL) for Open Educational Resources by Professor Brian

Fitzgerald QUT, Australia, http://www.oecd.org/edu/ceri/38645489.pdf
 Creative Commons, explicată de juriști și pedagogi germani,

https://www.youtube.com/watch?v=HXQa8xjKLPA
 Licențierea Conținutului Deschis: Un Ghid în Trei Pași,

http://www.academia.edu/13436439/Open_Content_Licensing_a_Three-Step_Guide
 Explore the Creative Commons License,

http://creativecommons.org/choose/?lang=en_CO
 Lista de licențe cu conținut deschis, http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html
 Compania finanțatorului licențelor OPL, David Wiley, http://lumenlearning.com/
 Licența deschisă a guvernului Marii Britanii,

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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NOVAMOOC
Modulul 3 / OER – este deja acolo

Căutarea OER este o sarcină comună pentru cei implicați în educație. OER sunt apoi folosite ca
atare sau sunt adaptate. Pentru a face acest lucru, este important să existe un set de criterii
pentru căutarea OER. Acest modul se adresează acestui lucru dintr-un punct de vedere practic.

Introducere
OER – este deja acolo
În acest moment, aveți o idee clară despre ce sunt OER și OEP și ce tip de licențe sunt disponibile
pentru acestea.
Următorul pas este îndeosebi practic: căutarea de OER este o sarcină comună pentru practicile
educative. Ulterior OER sunt apoi utilizate direct sau reorganizate. În acest sens, este important să
dispunem de un set de criterii pentru găsirea și selectarea de OER. În acest modul, aceste acțiuni sunt
abordate dintr-o perspectivă practică. Pornind de la o analiză a resurselor pe care le utilizați în
cursurile dvs., veți căuta OER pentru a alege una /unele și pentru a o/le reorganiza în funcție de
nevoile identificate.
Activitatea centrală a acestui modul constă în căutarea, evaluarea și reorganizarea unei OER.
Sunt definite patru obiective principale:
1. Identificarea unei nevoi concrete pentru utilizarea de OER și, apoi, stabilirea unui set de criterii
de căutare.
2. Căutarea de resurse folosind depozite OER.
3. Aplicarea de criterii de calitate pentru evaluarea resurselor găsite.
4. Identificarea nevoii de adaptare a resurselor pentru a fi aplicate în contextual dvs. concret
(reorganizare).
Vă rugăm să aruncați o privire la webinar-ul expert privind asigurarea calității în educația deschisă
ținut de Anthony F. Camilleri, care este expert în calitate și standardizare și consultant pe politici de
educație terțiară: https://youtu.be/Pjqaj_Gd5ag

1. Elemente de identificare pentru îmbunătățire
SARCINA 1 Care sunt nevoile mele? Identificarea elementelor care trebuie îmbunătățite
Prima sarcina vizează identificarea acelor resurse utilizate în cursurile dvs. care sunt potrivite pentru
a fi modificate, reflectând asupra motivației. Pentru îndeplinirea sarcinii utilizați template-ul de mai
jos.
Indicați
resursele
dvs.

Alinierea
obiectivelor
de curs

Format Calitate Dificultate Actualizare Licență

Nevoie
identificată

Indicați resursele dvs.: notați toate resursele pe care le utilizați în cursurile dvs.
Alinierea obiectivelor de curs: în ce măsură răspund aceste resurse obiectivelor cursului?
Format: ce format au? text, video, audio, grafic, prezentare,...
Calitate: înaltă, medie, scăzută.
Dificultate: nivel de înțelegere a resursei, luarea în calcul a profilului/nevoilor cursantului.
Actualizare: data creării sau actualizării.
Licență: ce licență are?
Nevoie identificată: identificați ce schimbări pot fi făcute pentru a îmbunătăți fiecare resursă.
Printre nevoile identificate și potrivit preferințelor dvs., alegeți o resursă pe care să o adaptați.

Decizie: de a adapta [completați care] resursă în scopul îmbunătățirii
[completați ce]

2. Stabilirea criteriilor de căutare
SARCINA 2 Ce caut? Stabilirea unui set de criterii
În scopul de a stabili criteriile de selecție OER, completează aceste elemente:
Nivel de studii
Educație pentru Adulți, studii superioare,...

Subiect
Limbă
Anul creării
Varietate
Activitate, modul, resursă...

Format
Document, imagine, conferință, activitate de
învățare, curs, aplicație, pagină web, documentar,
congres, interviu, program de televiziune, film,
bibliografie, prezentare, infografic,…

Extensie sau durată
Stil
Academic/formal, informal

Licență
Utilizabilitate

Altele
Identificați alte caracteristici pe care le considerați
importante

Împărtășiți cu prietenii. După aceasta, împărtășiți criteriile dvs. de selectare pe comunitatea
NOVAMOOC (de stabilit Google+ sau Facebook), sub tag-ul #/.... Aruncați o privire la posturile
colegilor de curs și scrieți sub formă de comentariu dacă aveți criterii comune; de exemplu, despre
Subiect, varietate sau format. Poate puteți găsi modalități de colaborare pentru crearea sau
reorganizarea de OER.

3. CĂUTAREA OER
SARCINA 3 Ce îmi poate oferi OER? Căutarea OER
Următorul pas este găsirea de OER. În acest scop, puteți găsi multe depozite pe net. Aici sunt câteva
dintre ele:

OpenCourseWare Consortium.
Consorțiumul OpenCourseWare este o comunitate globală formată din sute de instituții de învățământ
superior și organizații associate angajate în dezvoltarea OpenCourseWare și în creșterea impactului
acestuia asupra educației globale.
https://www.oercommons.org/
Descoperă, împărtășește și crează OER.
OpenDOAR
Directorul de Depozite cu Acces Deschis. Metadepozit.
Search Engine
Metadepozit
http://www.jorum.ac.uk/
Cel mai mare depozit din Marea Britanie pentru dezvoltarea și împărtășirea de Resurse Educaționale
Deschise pentru Învățământ Superior, Formare Continuă și Competențe.
MIAO- Evaluarea Mea Individuală a Accesului Deschis (Versiunea Pilot)
MIAO este o unealtă de autoevaluare pentru cercetători, pentru ca aceștia să evalueze cât consider că sunt
ei și instituțiile lor pentru conformarea la Accesul Deschis (OA). Aceasta se bazează pe CIAO – Evaluarea
Instituțională Colaborativă a Accesului Deschis – o unealtă de analiză comparativă pentru evaluarea
gradului de pregătire instituțională pentru conformarea la Accesul Deschis (OA).
http://iberry.com/
iBerry oferă informații și resurse pentru cursanții online, cercetătorii, practicienii în domeniul educației și
pentru orice altă persoană interesată în educația adulților. Este un agregator de alte depozite și are linkuri
către OCW, MOOCS, etc.
MIT OpenCourseWare
OCW pune la dispoziție pe Web materiale didactice folosite de profesorii MIT.
Materiale NLN
Finanțate de Guvernul Marii Britanii pentru asistarea cursanților și organizațiilor în sectorul peste 16 ani,
Materialele NLN reprezentând una dintre cele mai substanțiale și variate colecții de materiale e-learning
din Marea Britanie – sute de episoade de învățare mici, gratuite, și flexibile.
CK-12
CK-12 este o organizație non-profit cu sediul în California întemeiată cu misiunea de a produce materiale
K-12 gratuite și cu sursă deschisă aliniate standardelor statale din punct de vedere al curiculei și
customizate pentru a răspunde nevoilor studentului și profesorului.
Curriki

Curriki, comunitate educațională online, construiește primul website pentru a oferi în mod gratuit
materiale de instruire cu sursă deschisă pentru K-12.
The Orange Grove - EQUELLA
Vizitați colecția de Resurse Orange Grove și explorați noile materiale video și alte resurse de înaltă calitate
de la Liceul de Științe și Matematică din Carolina de Nord (NCSSM) pe o varietate de subiecte precum
știință, tehnologie, și matematică.
Tiching (în spaniolă)
Este un depozit cu o mulțime de resurse pornind de la educația preșcolară până la examenul de diplomă.

De asemenea, aveți la dispoziție și câteva depozite în diferite limbi sau specializate în diferite formate
(video, audio, prezentări, podcast-uri…) Vă încurajăm să împărtășiți aceste depozite pe care le găsiți
pe peretele nostru “Unde găsiți OER”.
Urmărirea acestui material video vă poate ajuta să găsiți OER: "Unde găsiți Resurse Educaționale
Deschise" de Rory McGreal: https://youtu.be/LCJnEHVpILc
Mai puteți citi Hodgkinson-Williams, C. & Paskevicius, M. (2011), "Framework to understand
postgraduate students' adaption of academics' teaching materials as OER". In: Okada, A. (2012). Open
Educational Resources and Social Networks: Co-Learning and Professional Development. London:
Scholio
Educational
Research
&
Publishing:
http://oer.kmi.open.ac.uk/?page_id=2337#.V3IzlDWo1hZ
Căutarea OER trebuie corelată cu următoarele două obiective: Evaluarea OER și Selectarea OER...în
următoarele capitole

4. Evaluarea OER
SARCINA 4 Evaluarea OER: satisface OER criteriile de calitate?
În cadrul sarciniii 3 veți găsi multe OER. În orice caz, multe dintre aceste nu vor corespunde
obiectivelor dvs.; altele vor avea o calitate scăzută; altele vor fi incomplete,...
Selecția OER este un pas cheie în acest proces pentru a garanta calitatea resursei. Pérez-Mateo et al.
(2011) propune un set de criterii de calitate privind conținutul și formatul. Vă pot ajuta să selectați
cele mai adecvate resurse care să răspundă nevoilor dvs.

În legătură cu conținutul

Criterii

Definiție

Calitate

Ridicată/medie/scăzută

Adecvanță

Adecvanță și relevanță a informației în relație cu subiectul dezvoltat

Licență

Tipul licenței pentru reutilizarea conținutului (CreativeCommons, GNU FDL, etc.). Aceasta este o condiție de
selectare a OER pentru acest obiectiv.

Coerență

Coerența conținutului și discursului

Organizare

Organizarea și consecutivitatea conținutului

Fiabilitate

În ce măsură abordează subiectul?

Aprofundare

Argumentarea aprofundată și corectă a declarațiilor și conținutului

Agilitate

Ritmul prezentării conținutului

Referințe

Citate și referințe, incluzând reutilizarea de OER

Argumentare

Calitatea argumentelor dezvoltate

Caracter
actualizat

Conținutul este actualizat

Recipient

Adaptarea conținutului pentru recipient

Sumar

Capacitatea de sinteză a conținutului

Claritate

Ușurința și simplitatea înțelegerii conținutului

Stil

Stilul de comunicare, incluzând ortografia

În perspectivă

Cum încurajează conținutul generarea de conținut nou: cercetare suplimentară pe acest aspect, formularea
de întrebări, formularea de noi întrebări, furnizarea de indicii de cercetare, etc.

Paternitate
literară

Atribuire

Cotare

Evaluările din partea vizitatorilor(utilizatorilor)

Vizite

Numărul de vizite

Diseminare

Indexat în motoare de căutare, incluziune, RSS, Tweeter și/sau Facebook, etc.

Validare

Validare explicită și/sau proces de evaluare (explicarea procesului de creare a conținutului , precum și
validarea acestuia. De asemenea, trebuie să includă câteva elemente, precum paternitatea literară, dată,
editare și data versiunilor și contextul dezvoltării acestora)

În legătură cu formatul

Criterii

Definiție

Adecvat

Formatul este în concordanță cu conținutul prezentat

Structură

Consecutivitatea și claritatea structurii

Design

Design și prezentare

Diversitate

Imagini, linkuri, grafică, multimedia, video, etc, și tratamentul adecvat al acestor resurse

Utilizarea Interacțiunii

Ușurință de navigare și acces la tot conținutul

Tipografiere

Resurse tipografice utilizate (cadre, atribute ale textului, titluri, etc.)

Resurse

Utilizarea de diferite resurse furnizate de unealtă (uzul optim)

Reutilizare

Ușurința sau gradul de reutilizare al formatului conținutului

Caracteristici

Ușurința sau gradul de reutilizare al formatului conținutului

Accesibilitate

Gradul în care conținutul poate fi utilizat de persoane cu toate abilitățile sau dezabilitățile

Multiplatformă

Adecvanță pentru diferite tipuri de echipamente (web, mobil, etc.)

Consultați și următoarele documente:








Pérez-Mateo, M., Maina, M.F., Guitert, M.& Romero, M. (2011). Learner generated content:
quality
criteria
in
online
collaborative
learning:
http://www.eurodl.org/materials/special/2011/Perez...
Wiley, D. (2015). Stop Saying high quality. Post from iterating toward openness blog.
Atenas, J. & Havemann, L. Questions of quality in repositories of open educational resources:
a literature review. Research in Learning Technology, 22, jul. 2014. ISSN 2156-7077. Date
accessed: 01 Oct. 2015.
Camilleri, A.F., Ehlers, U.D. & Pawlowski, J. (2014). State of the Art Review of Quality Issues
related to Open Educational Resources (OER). Spain: Joint Research Centre
Kawachi, P. (2015). Quality Assurance for OER: Current State of the Art and the TIPS
Framework. eLearning Papers, 40. ISSN: 1887-1542.
Printre resursele găsite, selectați 5-10 OER care răspund cel mai bine nevoilor dvs. (Sarcinile 1
& 2), identificând acele elemente care pot fi îmbunătățite în funcție de criteriul de calitate. În
cadrul acestei sarcini, completați după acest model:

Titlul OER

Locația (depozit, URL)

Element pentru
îmbunătățire

Justificare

5. Reorganizarea OER
SARCINA 5 Ce voi face? Reorganizarea OER
Pornind de la OER identificat (sarcina 4), ultimul obiectiv constă în adaptarea acestuia în funcție de
nevoile dvs. (sarcina 1 & sarcina 2). Rezultatul va fi tot o OER.
În acest scop, această resursă vă va ajuta:
Ulterior, completați tabelul de mai jos cu elementele cheie ale OER dvs. Trebuie doar să identificați
cele mai importante caracteristici și acțiuni; nu trebuie să implementați schimbările pe care le
identificați:
Objective
Which is its aim?

Obiectiv
Care este scopul său?

Justificare
Argumentație privind nevoia
reorganizării OER

Aliniere
În ce context educațional va fi
folosită OER

Tip
Natură (conținut, activitate,
unealtă, evaluare) și varietate

Elaborare
Adaptarea implică un număr de
schimbări (mai mult sau mai puțin
adânci) față de OER original.
Unele exemple sunt: modificarea
sa semnificativă, traducerea,
adaptarea la un aspect concret
(context, stil de învățare, nevoi
specifice, etc.), pentru reglarea
acesteia (lungime, stil de

comunicare, format…),pentru
integrarea unora dintre secțiuni din
alt OER, etc.
Descrieți ce OER veți adapta și
cum.

Utilizare
Cum veți utiliza OER în clasă?

Format/media
Text/Grafic/Audio/Video/Alt format
(explicați)

Implementare
Funcționalități /caracteristici
tehnice. Ce permite suportul
tehnologic?: integrarea diferitelor
formate (imagine, audio, video,
linkuri…), sarcini individuale și
colaborative, diferite tipuri de
interacțiune, tagging, RSS,
cotare(rating), comentarii, e-mail,
rețele sociale, salvarea paginilor
favorite, tipărire, adaptare la
diferite echipamente electronice,
etc.

Accesibilitate
Cum veți asigura adaptarea
conținutului? Dimensiunea textului,
zoom, culori,...

Deschidere tehnică
Cum să facilitați editarea
conținutului, exportare/ importare,
formate deschise [ODT, .RTF,
.PDF (text); .PNG, .JPEG
(imagini); MP3 (audio); MPEG4
(video)], sustenabilitate (facilitează
utilizarea indiferent de schimbările
tehnologice), etc.

Licență
Decizii cu privire la ce tip de licență
Creative Commons veți utiliza.
Puteți să consultați acest tutorial
pentru selectarea licențelor
Creative Commons

Publicare
Identificarea diferitelor mijloace de
diseminare/împărtășire de OER:
depozite (instituțional, tematic),
metadepozite, social web,
(Youtube, Slideshare, Scribd, etc),
pagini web (personale,
colective…), tagging (tag-uri și
descriptori: titlu, autor, subiect,
dată, limbă, tip de resursă,
varietate, nivel educativ, natură
(conținut, activitate, unealtă,
evaluare), modalitate (elearning,
bl-learning, ftf), cunoștințe

anterioare necesare, descrierea
resursei, licență, cuvinte cheie, etc.

Împărtășiți cu prietenii: În final, împărtășiți acest rezultat cu colegii de curs pe Forum și face 1-2
comentarii cu privire la propunerile lor de OER: percepție generală, fezabilitate, puncte tari și puncte
slabe, adecvanță, etc. Din nou, aveți șansa să găsiți moduri colaborative cu ceilalți colegi de curs
pentru dezvoltarea OER.

6. Concluzii și evaluare
Concluzii
Reflectați individual asupra acestor întrebări în legătură cu portofoliul dvs:



Care sunt lecțiile învățate cu privire la căutarea, evaluarea și adaptarea OER pentru clasele
mele?
Ce întrebări sunt încă deschise cu privire la OER și adaptarea acestora?

Monitorizare și evaluare
Folosiți aceste elemente pentru a vă orienta cu privire la calitatea produselor dvs
INADECVAT
Detectarea
nevoii

Analiza resurselor didactice
este insuficientă sau nu
există.
Elementele subliniate nu
ajută la înțelegerea sau
justificarea deciziilor luate.

Căutarea OER

Utilizarea criteriilor de
căutare OER nu este clar
explicată.
Rezultatele căutării sunt doar
indicate, dar nu și prezentate.

ADECVAT
Este prezentată o analiză
corectă a resurselor utilizate.
Analiza identifică elementele
care necesită a fi modificate
în cadrul resurselor.
Deciziile cu privire la modul
în care să se realizeze
rezolvarea elementelor
identificate sunt explicate în
mod adecvat.
Sunt prezentate criteriile de
căutare a OER.
Criteriile de căutare sunt
explicite.
Rezultatele căutării sunt
prezentate făcându-se
referire la caracteristicile
OER.

EXCELENT
Este prezentată o analiză
detaliată a resurselor didactice
utilizate.
Analiza identifică concret și în
detaliu elementele care solicită
modificări asupra resurselor.
Deciziile privind modul în care să
se realizeze rezolvarea
elementelor identificate sunt
explicate în mod adecvat.
Sunt prezentate clar criteriile de
căutare a OER, conform nevoilor
detectate.
Rezultatele căutării sunt
prezentate, detaliindu-se
caracteristicile OER.

Selectarea
OER

Utilizarea de criterii de
evaluare pentru alegerea OER
nu este clar explicată.
Rezultatele selectate sunt
doar indicate, dar nu și
prezentate.
Nu se prezintă o concluzie cu
privire la ce OER se va adapta.

Reorganizarea
OER

Sunt prezentate criteriile de
selectare a OER.

Sunt prezentate clar și coerent
criteriile de selectare a OER.

Criteriile de selectare sunt
explicite.

OER selectată poate fi modificată
(potrivit licenței sale).

Este prezentată o concluzie
cu privire la ce OER se va
adapta.

Decizia adoptată este prezentată
detaliat potrivit aplicării
criteriilor de selecție.

OER selectată poate fi
modificată (potrivit licenței
sale).

Obiectivele adaptării OER nu
sunt clar prezentate.

Sunt prezentate obiectivele
adaptării OER.

Acțiunile adoptate pentru
reorganizarea OER nu sunt
explicite.

Acțiunile adoptate pentru
reorganizarea OER sunt
explicite.

Reorganizarea OER nu are
suficientă justificare
pedagogică, neconsiderând
coerența cu obiectivele de
învățare și situațiile de
învățare pentru care se va
folosi OER.

Reorganizarea OER este
justificată pedagogic, având
în vedere coerența cu
obiectivele de învățare și
situațiile de învățare pentru
care se va folosi OER.

Descrierea OER nu explică nici
aspectele formale și nici cele
conceptuale.
Structura OER nu este nici
logică și nici coerentă.
Suportul tehnic pentru
reorganizarea OER nu este
suficient pentru a garanta
integrarea conținutului în
formate multiple și conținut
dinamic.
Reorganizarea OER nu ia în
calcul elementele de
consultare și social web.
Diseminarea și reutilizarea
OER nu sunt avute în vedere.
Licența OER nu este
identificată.

Descrierea OER explică clar
atât aspectele formale cât și
cele conceptuale.
Structura OER este logică și
coerentă
Suportul tehnic pentru
implementarea OER permite
integrarea conținutului în
formate multiple și conținut
dinamic.
Reorganizarea OER ia în
calcul elementele de
consultare și social web.
Diseminarea și reutilizarea
OER sunt (total sau parțial)
avute în vedere.
OER identifică o licență CC
relativ deschisă, potrivit
licenței OER originale.

Obiectivele OER ce urmează a fi
adaptată sunt justificate
pedagogic explicând pertinența
și coerența acesteia cu
obiectivele de învățare și
situațiile de învățare pentru care
se va folosi OER.
Elementele OER originală ce
urmează a fi modificată sunt
ilustrate și sunt explicate
operațiunile de reorganizarea a
acesteia la nevoile de învățare
concrete.
Descrierea OER explică clar atât
aspectele formale cât și cele
conceptuale.
Reorganizarea OER se bazează
pe potențialul educațional (ca
vehicul de conținut și suport de
învățare privind caracteristicile
sale particulare).
Prin folosirea potențialului de
transformare a OER ia naștere o
unealtă creativă și inovatoare de
învățare.
Suportul tehnic pentru
implementarea OER permite
integrarea conținutului în
formate multiple și conținut
dinamic.
Diseminarea și reutilizarea OER
sunt (total sau parțial) posibile
prin mecanisme simple și prin
canale și unelte multiple.
Reorganizarea OER are în
vedere, pe larg, elementele de
consultare și social web.
Reorganizarea OER este
coerentă cu criteriile de calitate
utilizate pentru selectarea OER.

OER identifică o licență CC
deschisă, potrivit licenței OER
originale..

Rezultatul din Modulul 3 este o propunere OER. În cadrul Modulului 4, aveți șansa să o dezvoltați întro mai mare măsură.
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Modulul 4 / Oricine o poate face

Poate cel mai important lucru despre OER și OEP este faptul că, prin natura lor, nu sunt
patentate. Acestea pot fi create și distribuite într-o varietate de moduri de către persoane care
au diverse roluri. Puteți cumpăra instrumente de mii de euro și de a face click pe materialele de
învățare sau de a produce diapozitive imprimate de calitate într-un procesor de text liber. OER
sunt cu adevărat ceva ce poate face oricine.

1. Introducere
Crearea unei OER poate fi, într-adevăr foarte simplă - în fapt, ați putea deschide un procesor
word, crea o resursă și împărtăși-o deschis.
În orice caz, pentru ca o OER să fie efectivă trebuie să se ia în calcul diferite aspecte.
1. În primul rând, trebuie creată folosind un format accesibil oricui. Dacă creez o OER, care
trebuie deschisă folosind un software specific pe care nu îl aveți la dispoziție, încetează
să mai fie accesibilă.
2. În al doilea rând, trebuie creată într-o manieră care înseamnă că este ușor de citit și/sau
interacționat pentru alții, mai ales în cazul în care au nevoi educaționale specifice sau
dizabilități.
3. În al treilea rând, trebuie să fie legală. Puteți învăța despre licențe din modulul 2.
4. În sfârșit, trebuie să poată fi găsită. Sunt multe locuri în care se pot distribui OER-uri.

2. Cum funcționează acest modul
Acest modul va analiza toate aceste aspecte, prin lectura și link-uri cu conținut interactiv.
Conținut: Conținutul pentru această secțiune este împărțit în trei tipuri:


Exerciții de Citire: Aceste părți din modul vă vor direcționa către resurse care vă pot
susține în atingerea obiectivului dvs.



Obiectul de Învățare: Această "listă de verificare" vă ajută să gândiți pe îndelete
procesul și contextul OER-urilor dvs. precum și oferă o prezentare cu privire la modul în
care un obiect interactiv gratuit poate fi produs.



Obiectiv: Obiectivul va fi realizarea resursei de unul singur; este un obiectiv foarte
deschis deoarece subiectul este, prin natura sa, deschis. În orice caz, am oferit un anumit
nivel de îndrumare.

Ce veți învăța:


Ce este necesar pentru a realiza OER ușor de găsit



O gamă de unelte și platforme care o/îl ajută să producă OER



Modalități pentru a face OER-urile accesibile pentru ceilalți/ cei cu nevoi de învățare



Metode de design care fac ca OER creat de dvs. să fie ușor de utilizat și de adaptat



Unele dintre limitări / posibilități ale diferitelor echipamente, formate, limbi etc.

Timpul general dedicat: Acest modul poate fi parcurs în ritmul impus de dvs. Recomandarea
noastră este să petreceți 1 oră pentru a parcurge modulele și să vă rezervați între 1 oră și 5
ore să creați OER, în funcție de cât de complexă este resursa pe care o creați și de câte
competențe trebuie să dezvoltați.

3. Crearea unui modul accesibil
O parte a scopului creării unei Resurse Educaționale Deschise ca proiect deschis este ca oricine
să o poată folosi; astfel, logica este să o faceți accesibilă. Accesibilă înseamnă lucruri diferite
pentru oameni diferiți, însă în sensul acestei sesiuni, gândiți termenul ca însemnând utilizabilă
de cât mai mulți oameni diferiți posibil. Sunt trei lucruri la care trebuie să vă gândiți:




Tehnologie
Prezentare
Limbă

Tehnologie:
Există o serie de lucruri pe care trebuie să o luați în considerare.


Este tehnologia utilizabilă? De exemplu, unele tipuri de video (Codecs) funcționează doar
pe anumite platforme, în timp ce pe altele nu (prin urmare, WMV merge pe Windows PC
și pe Telefon cu Windows, însă nu întotdeauna și pe Android și nu în mod normal pe
Apple sau pe echipamentele iOS).



Cum va merge OER dvs. dacă oamenii folosesc tehnologie de asistare, precum ecran
amplificator sau cititoare de ecran pentru a-i ajuta? De exemplu, unele website-uri
trebuie să fie de o anumită dimensiune și, dacă sunt amplificate textul nu va încăpea sau
nu va fi lizibil. Un cititor de ecran citește “ALT TEXT” conținut în orice imagini persoanei
care accesează pagina. Ați utilizat ALT tag-urile adecvate pentru a vă asigura că și aceste
persoane pot participa?



Este pagina dvs. de web sau platforma educațională compatibilă cu standardele de
accesibilitate sau este acel ceva pe care l-ați creat inaccesibil unora dintre categorii?

Prezentare
Multe persoane constată că pot citi, digera sau vizualiza mai ușor informațiile online și tipărite
dacă sunt afișate într-un mod particular. De exemplu, multe persoane cu dislexie pot citi un font
sans-serif (unul simplu fără linii suplimentare la litere) și consideră că negru pe galben este o
schemă de culoare mai ușor de procesat. Există două aspecte specifice care trebuie luate în
considerare:



Prezentarea originală: Ce fonturi, culori, imagini și descrieri ați folosit? Ați așezat text
peste imagini sau ați aglomerat elementele într-o manieră care le poate crea disconfort
unora dintre cititori?



Design adaptabil: Uneori un document poate fi astfel proiectat încât să poată fi adaptat
cu ușurință pentru a răspunde unei nevoi unice a utilizatorilor. Acest lucru se aplică,
printre multe altele, acelora create în Microsoft Office. De exemplu, dacă documentul
dvs. word folosește “stiluri” și fiecare titlu este salvat într-un stil denumit “Titlul 1”,
utilizatorul poate cu ușurință să adapteze acest stil la un font sau o culoare care să îi
convină și toate titlurile se vor schimba.

Limbă
La început, poate părea evident că limba pe care o utilizați va afecta pe cei care utilizează OER
dvs. Însă nu este vorba doar despre limba maternă, ci și cuvintele alese. Multe persoane se
străduiesc să citească cuvintele lungi sau unii pot considera anumite subiecte sau cuvinte drept
amenințătoare sau ofensive.


Indicat este să evitați să utilizați cuvinte lungi, la fel și propozițiile lungi. Păstrarea unui
limbaj simplu poate face o reală diferență în modul în care pot folosi oamenii OER dvs.



În cazul în care OER este proiectat pentru a fi tradus internațional luați în calcul și modul
în care cuvintele pot fi înțelese. De exemplu, folosirea unui anumit limbaj sau un limbaj
colocvial s-ar putea să nu funcționeze, la fel cum nici moto-uri precum proverbul
englezesc “a bird in the hand – nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard” (pe care un
englez l-ar interpreta ca ”fii mulțumit cu ce ai”, însă un străin nu l-ar înțelege de fel). În
același mod, anumite cuvinte sau fraze care sunt considerate obișnuite în unele țări pot
fi considerate înjurături sau ofense în altele.



Diferite culturi au moduri foarte diferite de abordare a situațiilor. Trebuie avută în
vedere folosirea de exemple care pot fi neobișnuite sau ofensatoare pentru alții. De
exemplu, o întrebare de matematică care face referire la măsurarea alcoolului într-o
berărie s-ar putea să nu fie utilizabilă în anumite grupuri religioase sau culturale. Un
exemplu s-ar putea să nu conteze, însă o întreagă resursă care se centrează în jurul
înființării unui bar, poate deveni inaccesibilă pentru unii utilizatori.

SARCINA 1 – Identificați un OER , apoi, folosind resursele și instrumentele de mai jos, spuneti-vă
părerea d.p.d.v. al nivelului de accesibilitate.
SARCINA 2- Folosind resursele și instrumentele de mai jos, ia în considerare ce tehnologii sau
tactici vei folosi pentru a vă asigura că OER pe care le creați în viitor, sunt cât mai accesibile.
Resurse & unelte
Tehnologie:






W3 Standards pentru accesibilitate[www.w3c.org]
Formate care funcționează pe Android
[http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html]
Formate care funcționează pe iOS [http://stackoverflow.com/questions/1535836/videofile-formats-supported-in-iphone]
Formate care funcționează pe Chromebooks
[https://support.google.com/chromebook/answer/183093?hl=en-GB]

Prezentare:





Ghidul AbilityNet’s pentru documente accesibile tipărite și online
[https://www.abilitynet.org.uk/quality/documents/StandardofAccessibility.pdf]
Site-ul arhivă JiscTechDis’s privind documentele Microsoft și Adobe accesibile
[http://web.archive.org/web/20141006180203/http://jisctechdis.ac.uk/techdis/resourc
es/accessdocpres]
Tipărite accessible British Dyslexia Association
[http://www.bdadyslexia.org.uk/common/ckeditor/filemanager/userfiles/About_Us/poli
cies/Dyslexia_Style_Guide.pdf]

Limba



Literatin, a Chrome Add On care evaluează nivelul de citire al textelor
[https://literatin.wordpress.com/]
Ghid de stil de la MED Magazine despre cuvinte care pot ofensa
[http://www.macmillandictionaries.com/MED-Magazine/March2003/05-languageawareness-sensitivity-uk.htm]

4. Lista de verificare pentru planificarea unui OER
La ce ne ajută această listă de verificare?
Acest modul este împărțit în următoarele secțiuni:


Introducere



Listă de verificare



Creare și OER



Distribuire și OER



Obiectiv

Veți învăța despre:


Ce trebuie să aveți în vedere când creați o OER



Unele dintre uneltele disponibile pentru crearea de OER-uri



Unele dintre uneltele disponibile pentru distribuirea OER-urilor

Veți:


Avea o mai bună cunoaștere a OER-urilor



Crea și distribui propria OER

De ce are nevoie să fie un OER?
Crearea unei OER nu trebuie să fie foarte dificilă.
Doriți să realizați ceva ce este




Simplu
Ușor de înțeles și folosit
Clar de efectuat sau reorganizat

Însă înainte să începeți trebuie să vă gândiți la câteva lucruri pentru a vă asigura că este:
 Legală
 Ușor de găsit
 De o calitate adecvată
Planificarea
Primul punct care trebuie luat în calcul este ce faceți efectiv?

 Creați
 Colaționați
 Reorganizați
 Colaborați

Crearea: În acest scenariu creați o OER de la început.
Poate este un subiect care vă este binecunoscut și aveți conținut nou de creat sau poate nu
găsiți altceva altundeva care să susțină învățarea.
Trebuie să vă gândiți:
1. Sunt destul de creativ(ă)?
2. Am acces la uneltele adecvate?
3. Am nevoie (și, dacă este cazul, îmi pot permite) ajutor?

Colaționare: În acest scenariu puneți laolaltă OER-uri existente pentru a crea o OER nouă
“extraordinară”. Poate găsiți multe lucruri bune în locuri diferite și aveți nevoie ca acestea să fie
toate la un loc sau poate adăugarea de conținut poate aduce plusvaloare.
Trebuie să vă gândiți:
1. Am suficient conținut pentru a face asta?
2. Sunt toate OER pe care intenționez să le folosesc cu licență care să permită modificarea?
Unelte pentru colaționarea: Site-uri Social marcare / etichetare, cum ar fi XTLearn, Diigo,
Delicious, Tumblr, site-uri RSS agregare cum ar fi Feedly, blog-uri, cum ar fi Blooger sau
WordPress, site-uri gratuite, cum ar fi GoogleSites. Dacă aveți acces la un singur ai putea
folosi, de asemenea, o platformă de învățare cum ar fi Moodle.
Reorganizare: În acest scenariu luați o resursă existentă și o puneți într-o altă formă.
Poate acest lucru are drept scop ajutarea cursanților cu diferite stiluri de învățare, să actualizeze
o OER la contextul dvs. sau să îl pună într-un format mai bun (ex.video).
Trebuie să vă gândiți:

1. Am competențele necesare pentru asta?
2. Este OER originală pe care intenționez să o folosesc cu licență care să permită
modificarea?
Instrumente: Instrumente de creare SplitPDF, Online-Convert, Pixlr

Colaborare: În acest scenariu lucrați cu alți oameni pentru a crea o resursă. Poate acest lucru
apare deoarece cunoștințele combinate reprezintă cea mai bună unealtă. Wikipedia este un
exemplu minunat de resursă de colaborare deschisă.
Trebuie să vă gândiți:
1. Ce unelte mă vor ajuta să fac asta?
2. Doresc toți cei cu care lucrez să creeze rezultate având aceeași calitate?
Instrumente pentru colaborare: Documente cum ar fi Mind32, MediWiki, WikiPedia,
WikiMedia, Google Docs, Office 365
SARCINA 3: Folosiți tabelul de mai jos pentru identificarea nevoilor personale

5. Crearea / modificarea unui OER
Crearea
Sunt multe modalități de a crea un conținut nou.
Doriți să creați ceva care este:
• Hârtie
• Interactiv
• Audio
• Video
Hârtie
Cel mai bun format pentru hârtie sau de resurse pe bază de foaie de lucru este un PDF (Fișier
Portable Document). Puteți afla mai despre crearea unui PDF-uri accesibile la adresa:
http://web.archive.org/web/20120923033840/http://www.jisctechdis.ac.uk/AccessibilityEssent
ials/2003/AE4/index.html
Cel mai comun format este fișierul PDF. Este un fișier textof picture care poate fi deschis pe
fiecare echipament și poate fi creat pe majoritatea procesoarelor word, Office365 sau
GoogleDocs.
Pro: Merge pe fiecare echipament și este ușor de creat
Con: Nu e ușor de făcut interactiv sau interesant

Obiecte interactive
Crearea unui obiect interactiv este cel mai greu dintre toate sarcinile de creație OER. Există
diverse limbaje de codare care vă vor ajuta să producă simulări mai complexe, dar ele nu sunt
ușor pentru amatori de a explora. Puteți experimenta și de a învăța despre obiecte simple de
codificare de la: https://scratch.mit.edu/
Cele mai bune instrumente pentru a utiliza pentru a crea obiecte interactive de e-learning sunt
instrumente specifice. COurseLab au un instrument de creație gratuit la:
http://www.courselab.com/view_doc.html?mode=home
E un curs despre modul de a face uz de CourseLab în mod eficient la:
http://www.learningandwork.org.uk/community-learning/resources/curriculumdevelopment

Aveți posibilitatea să proiectați un OER folosind orice instrument pe care îl alegeți. Mai jos sunt
câteva fișe pentru a descărca în jurul valorii de crearea de resurse.
Puteți afla mai multe despre utilizarea resurselor accesibile la adresa:
http://www.learningapps.co.uk/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=1148
Pro și Contra obiecte interactive





Pro: Bine realizate, un obiect interactive are posibilități nelimitate. Poate stimula, pune
sub semnul întrebării sau prezenta într-o varietate de modalități.
Pro: Foarte interesant și creativ
Con: Complex de creat, în special dacă se realizează o aplicație sau simulație. Nu e
întotdeauna ușor de găzduit
Con: Software-ul este adesea foarte scump și software-ul gratuit este limitat

Audio & Video
Cele mai populare instrumente gratuite pentru audio și video sunt
 Audacity
 MovieMaker resource (PC) iMovie (Mac)

Există mai multe despre modul de utilizare a acestor instrumente la:
http://www.learningapps.co.uk/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=1148

Pro & Contra


Pro: Merge pe fiecare echipament și este ușor de creat



Pro: Audio în special este ușor de a se consulta în timpul mersului sau de a face alte
sarcini.
Con: Not all video or audio work on all devices. Complex to make it effectively. Hard to
host openly (normally on YouTube or SoundCloud)
Con: Badly made audio / video is a turn-off and it can take a lot of disk space to host or
download




Schimbare & reorganizare
Reorganizarea conținutului poate fi atât de ușoară sau de complexă pe cât vă doriți și depinde
de media.
Dacă este vorba despre un text sau un document MS Word îl puteți reorganiza pur și simplu și să
îl salvați, asigurându-vă că efectuați modificările în conformitate cu condițiile licenței.

În cazul în care este vorba despre un PDF puteți folosi acest website [link www.smallpdf.com]
pentru a-l defalca pe pagini, realinia și adăuga unele noi.

6 Colaționarea
Colaționarea unui conținut poate fi efectuată într-o modalitate de feluri
Cel mai simplu este de a crea o listă utilizând MS Word și hyperlink-uri sau puteți utiliza Site-uri
Google, WordPress sau site-uri similare.
Resurse:


WordPress website: www.wordpress.com



Google Sites website: sites.google.com



Google Docs pentru documente de colaborare sau deschise: docs.google.com

Cealaltă opțiune este utilizarea de creare de pagini favorite este Diigo și XTLearn.
Social bookmarking allows you to link together online documents in collections.
Crearea de favorite vă permite să legați împreună documente online în colecții.
Folosind “Tag-uri” acestea devin ușor căutabile prin factori multipli. Astfel, de exemplu, puteți
pune tag pe o resursă clasificând-o drept “OER” și “Competențe Lingvistice” și “Video”. În acest
mod, cineva care caută OER poate găsi resursa fie că sunt materiale video, resurse privind
competențe lingvistice sau cu totul altă rută.
Diigo este cel mai cunoscut pentru această activitate. XTLearn permite crearea de colecții
croite în mod diferit pentru cursanți și pentru profesori.



Găsiți informații despre Diigo https://www.youtube.com/watch?v=o0FTC_PAwnE
Găsiți informații despre XTLearn https://www.youtube.com/watch?v=WXxWFNjuebk

Resurse:



Diigo: www.diigo.com
XTLearn: http://xtlearn.net/Welcome

7. Distribuirea OER
Înainte să distribuiți OER-uri vă rugăm să vă asigurați că ați completat modulul privind licența .
Există patru modalități principale pentru a distribui OER-uri.
 Folosind site-urile împărtășite sau cloud drives
 Folosind propriul spațiu web
 Folosind directoarele OER
 Local (în format tipărit)
Sunt multe site-uri care nu sunt specifice OER-urilor care pot fi folosite pentru a le împărtăși.
Apăsați pe link-uri pentru a explora site-urile. Amintiți-vă că site-urile sunt domeniul cuiva; nu
sunt cu adevărat deschise.


YouTube:



SoundCloud: Locul ideal pentru împărtășire de materiale audio



Jing:



SlideShare:

Locul ideal pentru împărtășire de materiale video

Locul ideal pentru împărtășire de materiale de screencast-uri
Locul ideal pentru împărtășire de materiale de prezentări

Cealaltă opțiune este aceea de împărtășire de fișiere creând un folder public pe Dropbox, The
Box sau GoogelDrive.
De asemenea, puteți să vă împărtășiți resursele pe propriile spații web.
Dacă nu aveți deja propriul webspace puteți încerca unul dintre următoarele site-uri sau puteți
explora modalitatea de a vă crea unul (click pentru link).
 WordPress
 Wix
 GoogleSites
Evident, nu trebuie să împărtășiți OER-urile online.
Sunt multe conferințe, întruniri ale comunității sau alte evenimente unde oamenii ar aprecia
includerea OER-urilor în format tipărit.
Gândiți-vă la un mod în care le puteți prezenta.

Un exemplu de resurse OER în format tipărit privind alfabetizarea digitală sortat în fișiere
individuale sau tomuri complete pentru imprimare pot fi găsite aici. [link www.digitalage.org.uk]
Există, la propriu, duzine de directoare unde puteți împărtăși OER-uri cu o comunitate mai largă.
Apăsați aici pentru o lungă listă a acestora [link:
https://oerqualityproject.wordpress.com/2012/10/22/directory-of-oer-repositories/]

8. Lista linkurilor
Toate link-urile gasite în acest modul pot fi găsit aici:
OER Quality Project, Directory of Repositories, 2012:
https://oerqualityproject.wordpress.com/2012/10/22/directory-of-oer-repositories/
Digital Age Toolkit, 2015 https://oerqualityproject.wordpress.com/2012/10/22/directory-ofoer-repositories/
Getting started with XTLearn.Net, Rod Paley, 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=WXxWFNjuebk
How to use Diigo, David Knapp, 2013 https://www.youtube.com/watch?v=o0FTC_PAwnE
Tool for editing PDF Files: www.smallpdf.com
Sensativity; avoiding offence, Macmillan English Dictionaries, 2003,
http://www.macmillandictionaries.com/MED-Magazine/March2003/05-language-awarenesssensitivity-uk.htm
W3 Standards for accessibility, World Wide Web Consortium, 2016, www.w3c.org
File formats for Android, Android Developers Guide, 2016
http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
Video File Formats supported in iPhone, StackOverflow, 2009,
http://stackoverflow.com/questions/1535836/video-file-formats-supported-in-iphone
Formats that work on ChromeBooks, 2015,
https://support.google.com/chromebook/answer/183093?hl=en-GB
Making accessible print and online documents, AbiltyNet, 2010,
https://www.abilitynet.org.uk/quality/documents/StandardofAccessibility.pdf
Making Accessible Documents, JiscTechDis / WebArchive 2014,
http://web.archive.org/web/20141006180203/http://jisctechdis.ac.uk/techdis/resources/acces
sdocpres

British Dyslexia Association accessible print guidelines
http://www.bdadyslexia.org.uk/common/ckeditor/filemanager/userfiles/About_Us/policies/Dy
slexia_Style_Guide.pdf

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

NOVAMOOC
Modulul 5 / OER în clasă

Până acum, ați învățat despre OER și Licența Deschisă; acum vom analiza impactul
conținutului deschis asupra activităților de predare. Producerea, utilizarea și
reutilizarea de OER, pe lângă utilitatea acestora din punct de vedere etic și al
eficienței, prezintă, de fapt, potențialul de schimbare a modalității în care predați în
munca dvs. de fiecare zi. OER poate, în fapt, să reprezinte primul pas spre adoptarea
unor metodologii de predare deschisă și interconectată, care îmbunătățește
implicarea elevilor/studenților, participarea și motivarea.

Introducere
OER – in clasă
Până acum, ați învățat despre OER și Licența Deschisă; acum vom analiza impactul
conținutului deschis asupra activităților de predare. Producerea, utilizarea și reutilizarea
de OER, pe lângă utilitatea acestora din punct de vedere etic și al eficienței, prezintă, de
fapt, potențialul de schimbare a modalității în care predați în munca dvs. de fiecare zi.
OER poate, în fapt, să reprezinte primul pas spre adoptarea unor metodologii de predare
deschisă și interconectată, care îmbunătățește implicarea studenților, participarea și
motivarea.
Imaginați-vă, de exemplu, un curs în care parte din conținut (sub forma OER, evident)
este coprodus cu studenții dvs. Aceștia nu ar mai fi recipienți pasivi ai cunoștințelor
transmise, ci ar simți că au creat conținut original care să răspundă nevoilor lor, și aceasta
poate reprezenta un punct de plecare pentru viitoarele ediții ale cursului, în care studenții
vor îmbunătăți conținutul creat de predecesorii lor.
În sfârșit, acest modul este despre implementarea Abordărilor Pedagogice Deschise. Însă
ce înseamnă Pedagogie Deschisă?
https://www.youtube.com/watch?v=vpl4sh4-9Qs
Videoclipuri de la Open Education Consrtium, https://www.youtube.com/channel/UCjcvZ6z94387QDu52g9VNA
https://www.youtube.com/watch?v=F4q3CjOQARI
!!! https://www.youtube.com/watch?v=2W5SadFxhbY
https://www.youtube.com/watch?v=W1-e5X64JSo

1. Să înțelegem conceptul de Practici Educaționale Deschise
În vidoclipul prof. Grainie Conole ați auzit despre Practici Educaționale Deschise (OEP).
Primul obiectiv este acela de a înțelege pe deplin ce înseamnă OEP, asigurându-vă că
scoateți ce e mai bun din folosirea de OER în practica dvs. zilnică. Crearea resurselor
dvs. ca resurse deschise, de exemplu prin aplicarea de licențe Creative Common
materialului creat, nu înseamnă automat că adoptați Practicile Educaționale Deschise.
Pe de altă parte, Practicile Educaționale Deschise sunt "următoarea fază în dezvoltarea
OER, care va vedea o schimbare de la concentrarea pe resurse la o concentrare pe
Practici Educaționale Deschise, fiind o combinație între utilizarea resurselor deschise și

procedurile didactice deschise menite să transforme procesul de învățare și mediul
educațional în secolul XXI, în care universităților, cursanților adulți și cetățenilor li se pun
la dispoziție oportunități pentru a-și modela drumul formării continue într-un mod autonom
și auto-îndrumat".
Se propun două definiții ale OEP:




Inițiativa pentru Calitatea Educației Deschise (OPAL) definește Practicile
Educaționale Deschise drept "folosirea de Resurse Educaționale Deschise
pentru a crește calitatea educației și formării și pentru a inova practicile
educaționale la nivel instituțional, profesional și individual ".
Consiliul Internațional pentru Educație Deschisă și la Distanță (ICDE): "Practicile
Educaționale Deschise sunt definite drept practice care asistă producerea,
utilizarea și reutilizarea de resurse educaționale deschise de înaltă calitate (OER)
prin politici instituționale, care promovează modele pedagogice inovative, și
respectă și împuternicesc cursanții în calitate de coproducători în cursul formării
lor continue".

Sarcina 1 - Înțelegerea conceptului de deschis în procesul de învățare
Pentru a înțelege modul în care deschiderea (care începe cu utilizarea de OER) schimbă
modul în care cursurile sunt și vor fi create și oferite în viitor, vă rugăm să citiți capitolul
următor.
"Implicațiile ‘DESCHIDERII’ pentru conceperea cursului și programului: către o
schimbare de paradigmă?" (click!)
Capitolul prezintă o serie de dimensiuni ale schimbării legate de proiectarea cursului și
prezentarea cursului, legată de introducerea de OER și de deschidere în educație.
Cităm din text: “Resursele educaționale deschise joacă un rol important în educația
online, însă trebuie proiectate în mod adecvat și dezvoltate într-un context mai larg de
învățare care include activitățile critice necesare susținerii educației, precum
oportunitățile pentru student-instructor și interacțiunea de la egal la egal, iar într-o
cultură a schimbului de experiențe, precum consorțiile formate din parteneri egali și alte
cadre, care oferă un context care încurajează și susțin schimburile de experiență. Cu
alte cuvinte, OER necesită competență și muncă susținută pentru a crea materiale utile,
iar vinderea lor ca panaceu pentru educație face mai mult rău decât bine.”
O unealtă utilă pentru a aborda Practicile Educaționale Deschise este Matricea de
Pedagogie Deschisă, creată de Mary Burgess, Tracy Kelly și Amanda Coolidge de la
BCCampus pentru un webinar din cadru Open Education Week 2015.

Matricea încurajează practicienii din domeniul educației să reflecteze asupra practicilor
deschise prin evidențierea deschiderii (cu privire la resurse sau abordare) față de designul
de învățare (variind de la cel centrat pe cursant către cel centrat pe profesor). Deși
matricea prezintă Deschis/Închis și Centrat pe Cursant / Centrat pe Profesor drept poli
opuși, autoarele recunosc că aceasta reprezintă doar o unealtă pentru a favoriza reflecții
și discuții, cu scopul de a lucra către pedagogii mai deschise, centrate pe cursant.
Autoarele încurajează contribuții suplimentare aduse matricei (în special exemplele în
Quadrant 1) în acest Google Doc deschis: Exemple de Pedagogie Deschisă. Pentru mai
multe informații despre Matricea de Pedagogie Deschisă, vă rugăm să
accesați: Pedagogie Înainte: Un pas înainte de Tracy Kelly.

2. OEP în activitatea dvs. zilnică
Odată înțelese Practici Educaționale Deschise, următorul pas este de a începe treptat să
adoptați unele dintre aceste practici în activitatea dvs. zilnică de predare. Fiecare profesor,
la fel ca și fiecare grup de studenți, este diferit, astfel că adoptarea de OEP trebuie
modelată pentru fiecare caz în parte, depinzând, de asemenea, de obiect și, în special,
de contextul de învățare.
În următorul video sunt prezentate câteva exemple de strategii pedagogice deschise, care
să servească drept inspirație pentru activitatea dvs. zilnică. În acest discurs tematic al

Prof. Steve Wheeler sunt prezentate câteva idei de pedagogie deschisă, cu exemple
practice și inspiraționale. Nu vă speriați de lungimea materialului video, Prof. Wheeler
este un vorbitor cu adevărat captivant!
Video: (click!)
Sarcina 2 – începeți propriul OEP
În cadrul acestei activități, ar trebui să vă gândiți la o OEP pe care ați putea-o implementa
în activitatea dvs. zilnică de predare.
După ce ați citit câteva idei existente cu privire la modul în care să vă deschideți din punct
de vedere didactic, ar trebui să vă prezentați idea de OEP în Forum, răspunzând la
următoarele întrebări cu caracter de îndrumare:
•

Cum ați numi practica dvs. deschisă?

•

Cum ați putea să o descrieți?

•

Ce resurse deschise folosiți?

•

Ce metode de predare deschisă implementați?

Această resursă vă poate ajuta: Predarea centrată pe cursant cu OER (click!)

3. Predarea interconectată
OER reprezintă, prin definiția lor, încurajarea colaborării între creatori, utilizatori, cei care
îmbunătățesc materialul, cei care reutilizează conținutul. În linie cu același principiu, și
Pedagogiile Deschise sunt bazate puternic pe colaborare, în special prin intermediul
social media. Centrul pentru Învățare și Predare Deschisă (Universitatea din Mississippi)
definește Practicile Educaționale Deschise (OEP) drept tehnici de predare care introduc
studenții în comunitățile online de producție de materiale inter pares. Aceste comunități
(de exemplu, Wikipedia, YouTube, Open Street Map) găzduiesc comunități dinamice și
oferă medii bogate de resurse educaționale".
În capitolul următor veți citi despre Învățarea Colaborativă Online, o abordare foarte
puternică, care are potențialul de a crește motivarea și implicarea studenților:


Învățarea socială în sistem de colaborare în mediul online (click!)

Citând din capitol, “când este aplicată în mod adecvat, învățarea colaborativă online
poate conduce la învățare profundă, academică, sau la învățare transformativă,
precum și la, dacă nu mai mult decât atât, discuții în cadrul cursurilor ținute în
campus”. În plus, “poate, de asemenea, să susțină în mod direct dezvoltarea unei
game de deprinderi intelectuale de înalt nivel, precum gândirea critică, gândirea
analitică, capacitate de sinteză, și evaluare, care reprezintă cerințe cheie pentru

studenți într-o eră digitală.” (Bates T., 2015, Teaching in a digital age (n.t. Predarea
într-o eră digitală). Manuale deschide BC. Capitolul 4.4.)

Învățarea Online în Sistem de Colaborare este un exemplu important despre ce înseamnă
“învățarea prin interconectare”. Alte activități tipice care caracterizează Profesorii Deschiși
sunt proiectarea de cursuri în sistem de colaborare, colaborări deschise de cercetare, și
multe altele. Însă, ca un prim pas, o condiție esențială precedentă o reprezintă prezența
pe cele mai relevante rețele sociale, iar conectarea inter pares în vederea schimbului de
idei și cunoștințe reprezintă o normă, din ce în ce mai mult.
Acestea fiind spune, v-ați putea întreba: "Ce este un Profesor Deschis?". În lucrarea sa
Ciclul Creativității Deschise în Educație, Martin Weller discută conceptul de ‘cadru
didactic deschis’ a cărui întreagă abordare față de învățare, predare și cercetare, susține
acesta, este modelată de tehnologiile digitale și interelaționale.
•
•

•

•

•

•

•

•

Articolele sugerează că un cadru didactic deschis este probabil:
Să aibă o identitate online diferită – folosind o varietate de servicii o identitate
este prezentată în funcție de mijloacele prin care individul este întâlnit
Să aibă un loc central pentru identitatea sa – deși identitatea diferă, de obicei
există un hub central, precum un blog, wiki, sau o pagină de servicii agregate (ex.
Flavors.me)
Să fi dezvoltat o rețea online de colegi – cadrul didactic deschis se conectează de
obicei la rețele sociale printr-un serviciu preferat (ex. Twitter, Facebook,
Friendfeed) și contribuie regulat la acea rețea
Să fi dezvoltat un cadru didactic personal printr-o gamă de unelte– nu printr-o
politică studiată de construcție a PLE, cu prin încercări și eșecuri personale,
cadrul didactic dezvoltând o serie de unelte preferate
Să se implice în publicarea deschisă – când sunt realizate publicații formale
cadrul didactic deschis va încerca să găsească o rută deschisă de diseminare a
acestor informații
Să creeze o gamă de materiale informale– pe lângă crearea de materiale
tradiționale, cadrul didactic deschis produce și explorează diferite forme de
materiale precum video, podcast, slidecast, etc
Să încerce noi tehnologii – există o acceptare a faptului că tehnologia nu este
fixă, și că noi tehnologii sunt explorate la nivel individual, ad hoc, pentru a stabili
unde se potrivesc acestea în portofoliul sau uneltele utilizate de individual.
Să combine realizările personale și profesionale – spațiul rețelelor sociale este
caracterizat de elemente personale pe care participanții le dezvăluie, care pot fi
percepute ca ancore prin care se stabilesc conexiunile. Cadrul didactic deschis

•

•

amestecă în mod intenționat observații personale și profesionale pentru a
comunica mai eficient în cadrul acestor rețele, și nu face eforturi să le separe.
Să utilizeze noi tehnologii pentru susținerea predării și cercetării– când evaluează
sau când adoptă noi tehnologii, acestea vor fi evaluate nu doar pentru uzul său
personal, ci și pentru cum pot acestea fi utilizate pentru suportul practicii
profesionale, precum crearea de favorite pentru un grup de cercetare sau crearea
de portofolii de student în Friendfeed.
Să creeze și să disemineze automat materiale – poziția de bază a unui cadru
didactic deschis este aceea de a disemina materiale, fie că vorbim despre
prezentări, idei, sugestii sau publicații, folosind orice modalitate adecvată.

Sarcina 3 – intrați în rețele!
Conectați-vă, folosind rețeaua socială preferată (dacă nu aveți un profil pe o rețea socială
vă sugerăm să vă creați unul pe Twitter), cu minim 5 colegi, fie din propria țară, fie din alte
țări. Analizați nivelul lor de activitate pe rețeaua socială și cele mai interesante dinamici
(ce urmăresc, ce le place, ce diseminează), și pregătiți un scurt plan de acțiune pentru a
vă crește prezența și relevanța în lumea rețelelor sociale. Planul de acțiune trebuie să
includă nivelul dvs. minim de activitate zilnică pe rețeaua socială, numărul de follower-i
pe care vă așteptați să îi obțineți (învățând de la colegii dvs. care sunt deja activi), etc.

4. Evaluarea Deschisă
Evaluarea Deschisă este o altă fațetă importantă a învățământului deschis, având în
vedere că oferă studenților ocazia de a deveni parteneri activi în evaluarea progresului lor
și în cel al colegilor lor. În prezentarea următoare (ținută de profesor Ulf Ehlers) puteți
înțelege ce înseamnă Accesul Deschis în practică.
Evaluarea Deschisă, de Prof. Ulf Ehlers (click!)
In prezentare Prof. Ehlers introduce un număr de reflecții cu privire la Evaluarea
Deschisă, care vă va ajuta să înțelegeți impactul potențial al acestei practici asupra
activității dvs. zilnice .
Open Badges
Unul dintre cele mai interesante aspecte în Evaluarea Deschisă este proiectul Open
Badges al Mozilla. Prin acest proiect, oricine poate emite “open badges”, care reprezintă
indicatori digitali de deprinderi dobândite în interiorul sau în afara clasei. Open Badges
conțin metadate care indică emitentul de badge, criteriile de emitere a acestuia, și alte
informații, toate cu codare impusă în chiar fișierul imagine. Tehnologia suportă o gamă de
tipuri de badge-uri, dezvoltată în legătură cu emitentul de badge-uri. Acestea pot fi emise
de instituții educaționale tradiționale, de asociații profesionale, de organizații educaționale
din cadrul comunității, de programe after-school, sau de inițiative online (incluzând
MOOCs).

În următoarele două scurte materiale video puteți să apreciați caracterul inovativ și
impactul potențial al idei de Open Badge:
Introducere în Open Badges
Intro în badges (nu este vorba despre o prezentare fizică)
Sarcina 4 – obțineți un open badge!
Cel mai bun mod de a înțelege cum funcționează Open Badges este să obțineți unul.
Porniți de la acest link: http://openbadges.org/earn/ și câștigați-vă primul Open Badge,
apoi împărtășiți cu comunitatea opinia dvs. despre Open Badges și dacă sunt acestea
aplicabile în activitatea dvs. profesională zilnică? Le-ar plăcea studenților această idee?
I-ar plăcea supervizorului dvs.?

5. Lecturi suplimentare:








O investigație cu privire la activitățile de învățare socială efectuată de
practicieni în domeniul Practicilor Educaționale Deschise, Bieke Schreurs,
Antoine Van den Beemt, Fleur Prinsen, Gabi Witthaus, Grainne Conole, Maarten
de Laat. (click!)
“Investigând modul în care practicienii din domeniul educațional participă la
activități efectuate în jurul Practicilor Educaționale Deschise (OEP), această
lucrare are drept obiectiv contribuirea la înțelegerea practicilor deschise și a
modului în care acești practicieni învață să folosească OEP. Această cercetare
este ghidată de următoarea ipoteză: Diferite configurații sociale susțin o multitudine
de activități de învățare socială. Configurarea socială a OEP-urilor este analizată
printr-o operaționalizare în dimensiunile (1) practicii, (2) domeniului, (3) identității
colective, și (4) organizației. Rezultatele arată modul în care practicienii care aplică
6 OEP diferite învață, în timp ce acționează și colaborează printr-o combinație de
rețele offline și online. Constatările studiului nostru conduc la implicații practice
privind modul de suport al participării în OEP, și, astfel, stimulează învățarea de
OEP în rețelele (online).”
Lucrarea “Folosirea de unelte inovative ale inter-relaționării sociale pentru
încurajarea comunităților de practici” (click!)
Lucrarea prezintă National Digital Learning Resources Service (NDLR), finanțat
de HEA (Irlanda), care este un serviciu de resurse educaționale deschise, care
oferă un depozit online deschis și un portal, diseminată între șapte Universități și
paisprezece Institute de Tehnologie din Irlanda. NDLR folosește tehnologii
inovative și unelte de inter-relaționare socială pentru a susține peste treizeci de
comunități active de practică.
Lucrarea “Co-învățarea – rețele de colaborare pentru crearea, schimbul și
reutilizarea de OER prin social media” (click!)
Lucrarea prezintă o analiză axată oe utilizarea uneltelor social media și a mediilor
de personal network pentru implicarea comunităților de cursanți în crearea,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adaptarea, schimbul și diseminarea de OER, prin colaborare. Scopul acestei
analize este să identifice noi forme de colaborare, precum și strategii, care pot fi
utilizate pentru a realiza procese de creație și adaptare a OER, într-un mod mai
explicit pentru ca toată lumea din cadrul comunității să contribuie.
Noi forme de predare, învățare și evaluare, pentru îndrumarea practicienilor
din domeniul educației și a responsabililor cu crearea de politici . (click!)
Open University a publicat Raportul privind Pedagogia Inovativă 2014 ,
care explorează noi forme de predare, învățare și evaluare, respectiv:
Învățare socială deschisă masivă
Concept educațional cu bază analitică
Flipped classroom
Aduceți propriile echipamente
Învățând să învățăm
Evaluare dinamică
Învățare pe bază de eveniment
Învățare prin povestire
Concepte prag
Bricolaj

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

NOVAMOOC
Modulul 6 / OEP - OER ca parte dintr-o
strategie

Acest modul oferă o imagine de ansamblu cu privire la modul de a dezvolta modele
de afaceri și strategii prin activități experimentale / exerciții, în mod individual sau în
colaborare.

Introducere
“Internetul, computere tot mai accesibile, licențele deschise, jurnalele cu acces deschis,
și resursele educaționale deschise oferă fundația într-o lume în care o educație de calitate
poate reprezenta un drept uman de bază. Însă, înainte de a rupe "triunghiul " reprezentat
de acces, cost, și calitate cu modele noi, trebuie să dezvoltăm modele deschise de afaceri
cu politici deschise: acces public la resurse finanțate din fonduri publice”. - Cable Green,
Director al Global Learning Creative Commons, 2013
Lansarea OER este, în egală măsură, o decizie de afaceri și un scop didactic sau
academic și de învățare. Inițiativele OER pot ridica întrebări interesante pentru instituții în
jurul cărora responsabilitatea aparține unei instituții în ceea ce privește aspectele privind
problemele juridice, managementul riscului, accesibilitatea și calitatea conținutului
deschis. În multe instituții această responsabilitate poate fi distribuită între facultăți sau
departamente și ar putea fi necesară reconsiderarea acesteia în cazul adoptării unei
abordări deschise la nivel de instituție. În esență, inițiativele OER sunt despre schimbare
instituțională și impun abordări adecvate și suport pentru a ajuta personalul să se
adapteze la schimbări într-o cultură care poate părea amenințătoare. De-a lungul unui
program de 3 ani, schimbarea practicii academice a impus o concentrare semnificativă.
Sarcina 1
Citiți provocările:
1. Raportul OECD 'Giving Knowledge for Free - The Emergence of Open
Educational Resources' (2007) (n.t. Oferind Cunoaștere Gratuită – Apariția
Resurselor Educaționale Deschise) călăuzește managerii de instituții, strategii și
factorii de decizie cu privire la oportunitățile și amenințările pe care mișcarea
OER le prezintă și oferă idei pentru modelele de afaceri și strategiile de afaceri.
Citiți paginile 87-96: http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
2. Citiți capitolul "considerații de management" din "Open Educational Resources
Guide" (n.t. Ghidul Resurselor Educaționale Deschise) de Jisk:
https://jisc.ac.uk/full-guide/open-educational-res...
3. O scurtă analiză cu privire la care sunt costurile de dezvoltare ale manualelor
deschise de Tony Bates. În conținutul articolului puteți găsi link-ul către exemplul
de manual deschis al autorului: TEACHING IN A DIGITAL AGE – care analizează
principiile de bază care îndrumă predarea efectivă într-o epocă în care toată
lumea, și în special studenții, predă și folosește tehnologie:
http://www.tonybates.ca/2015/06/08/the-cost-of-dev...
(notă: prețurile citate de Tony Bates, trebuie adaptate la costurile estimative și la
nivelurile de preț ale oricărei alte țări sau piețe)

Vă rugăm să vă scrieți opinia despre: Care este efectul macro-economic al educației,
cunoașterii generale și bunăstării, și care este contribuția OER la acest efect? Împărtășiți
și discutați despre asta pe forum

1. OER ca parte dintr-o strategie de afaceri
Există o gamă de diferite modele de afaceri care susțin crearea, managementul, și
lansarea OER. Aceste modele sunt de obicei legate atât de intențiile originale din spatele
unui astfel de 'serviciu' și de mecanismele de finanțare. Modelele de afaceri trebuie să fie
flexibile, să răspundă schimbărilor care pot apărea foarte rapid, și să fie sustenabile. Multe
servicii existente OER au fost înființate cu o finanțare inițială singulară și bazate pe o
noțiune altruistă de deschidere a resurselor către lumea largă, iar sustenabilitatea a
devenit o problemă semnificativă în ultimii ani. Mai multe servicii au dezvoltat comunități
puternice, care se strâng prin aceea că împărtășesc practici și resurse, ceea ce ajută la
susținerea și suportul dezvoltării continuate a OER.
Modele de afaceri
Raportul Bune Intenții (http://repository.jisc.ac.uk/265/) a examinat o gamă de modele de
afaceri pentru a împărtăși resursele didactice (variind de la discipline din domeniul
internațional, național, instituțional, sectorial) și a constatat că multe erau în tranziție spre
adaptarea modelelor proprii către o mai mare deschidere. Acest studiu a privit modelele
de afaceri sub trei aspecte sau sub-modele:


Modele Financiare. Diferitele modele financiare pot fi considerate drept conturând
serviciile rezultante, însă reprezintă și un element de model de afaceri care trebuie
să fie rafinat pe măsură ce serviciile trec prin diferite stagii de maturitate. În mod
evident, modelele financiare sunt aproape legate de sustenabilitatea serviciilor.



Modele de servicii. Crucială pentru modelele de servicii este înțelegerea pieței.
În modelele de servicii despre “ruta pieței”, este evident că trebuie să cunoaștem
piața. Deseori, pot exista diferite straturi ale unei piețe – grupul primar
/comunitatea, în legătură cu care serviciul este modelat îndeaproape și probabil
piețele secundare (fie cunoscute ca start-up sau rezultând din întrebări/utilizare) pe
care serviciul le poate lucra. Acest lucru poate afecta dezvoltarea ulterioară și
modelele de finanțare în cazul în cate noua piață este pregătită să fie implicată în
finanțarea /contribuția într0un fel sau altul. Un rezultat dobândit din dezvoltarea de
OER pentru piețele specific (sau grupuri de actori implicați) este același, în care
rezultă resurse care ar putea să nu fie accesibile, ci tehnice sau pedagogice, pentru
utilizarea de către grupuri mai mare.



Modelele Furnizor/Consumator. În relație cu împărtășirea resurselor didactice,
furnizorii și consumatorii pot fi deseori din același sector, comunitate sau grup. În
realitate sunt atât de multe context diferite de utilizare, și atâta varietate în cadrul
unui grup, chiar și într-un departament al unei instituții, încât nu este ușor să
dezvoltăm un model generic. Grupurile care contribuie s-ar putea să nu fie cele
care consumă efectiv, consumatorii pot fi și furnizori, dar nu neapărat.

Toate aceste sub-modele sunt afectate de unele probleme existente în mintea tuturor
, care includ: chestiunile din jurul competiției și alegerii; varietatea și gama actorilor
implicați; sustenabilitatea; adaptabilitatea și flexibilitatea modelului de schimbat;
parteneriatele și rețelele. Sursă
Modele de Finanțare
Stephen Downes (2007) clasifică nouă modele diferite de finanțare sau de inițiative
OER, care sunt descries după cum urmează:










Modele de dotare: Inițiativa primește finanțare de bază.
Modele de afiliere: Fiecare organizație parteneră contribuie cu taxa de membru.
Modele de donație: Inițiativa primește donații.
Modele de conversie: Plățile comisioanelor sunt efectuate de utilizatori
/consumatori.
Modele bazate pe plata contribuabilului: Contribuabilul plătește costul de păstrare
a contribuției și furnizorul îi pune în mod gratuit la dispoziție [resursa].
Modele de sponsorizare, precum publicitatea comercială.
Modele instituționale: Inițiativa este finanțată intern de către instituție.
Modele guvernamentale: Inițiativa primește finanțare directă prin agenții
guvernamentale.
Parteneriate sau schimburi: Se axează pe împărtășirea și schimbul de resurse.

Urmăriți acest video de Frank de Lange - "Modele de Afaceri pentru OER" (1h)
https://www.youtube.com/watch?v=YEGqC4_kY8o

2. Oportunități și Provocări de care trebuie să fim conștienți
OER au atins culmea promovării inițiale – au fost create platforme, cantități mari de
resurse au fost dezvoltate, sunt oferite MOOC, sistemele de certificare sunt în stadiul de
pilot, iar OER par să intre în următoarea etapă a dezvoltării și a maturității lor. În faza
inițială, majoritatea inițiativelor OER au fost finanțate sub formă de proiecte cu finanțare
externă sau internă. O provocare permanentă la care aceste inițiative trebuie să facă față
este ce modele de afaceri pot fi adecvate pentru acestea pentru a deveni sustenabile pe
termen lung (POERUP, 2013).
Unul dintre punctele slabe în adoptarea OER și OEP de către instituții este "lipsa unui
model de afaceri direct pentru OER. Nu se percepe nicio legătură directă între dezvoltarea
de OER și obținerea de beneficii de pe urma acestora; OER poate părea ceva oferit fără
a primi nimic în schimb" (Redecker, Muñoz și Punie, 2013 - pagina 40).
Studiul Redecker, Muñoz și Punie (2013) este un inventor al inițiativelor OER în Europa
și în afara sa, care indică: durata acestora, aria geografică, numărul de utilizatori, tipul
de utilizatori (cursanți, profesori, angajați, publicul larg, etc.); cadrul de învățare (ex.

instituțional sau nu), pe ce se concentrează (creație, accesare, folosire, re-folosire,
împărtășire, adaptare, etc.), modelele de finanțare și de afaceri; impactul și lecțiile
învățate.
Există o nevoie riguroasă de monitorizare și evaluare a apariției de noi modele
sustenabile de afaceri și de finanțare pentru OER și OEP în instituțiile educaționale,
la toate nivelurile.
Aruncați o privire pe tabelul de mai jos privind modelele potențiale de afaceri:
Descărcați
modul 6 – tabelul de modele de afaceri.docx
Mind- pentru modele de afaceri și de sustenabilitate pentru OER

Pentru o vizualizare detaliată a hărții urmăriți link-ul
sursă: https://www.mindmeister.com/156160297/business-and...

Sarcina 2
Încercați să răspundeți la aceste trei întrebări. Împărtășiți-vă răspunsurile cu
comunitatea:
1. Puteți să indicați niște modele de afaceri cu sursă-deschisă?
2. Ce beneficii atrag investitorii? De ce este o afacere puternică în care merită să se
investească chiar dacă creează produse care pot fi copiate în mod gratuit?

3. Care model de afaceri pare cel mai viabil și robust din punctul dvs. de vedere, și
de ce?

3. Bune practici

Există o varietate de modele de afaceri care sunt în prezent încercate pentru dezvoltarea
și sustenabilitatea inițiativelor OER, (deși niciunul nu a fost încă demonstrate ca fiind
viabil) un mix de modele de afaceri fiind cel mai probabil utilizat în viitorul apropiat.
Marea provocare în acest moment este scala investiției, în special cele din partea
guvernelor, care probabil nu vor continua. Lipsa suportului guvernamental a fost deja
raportă

în

POERUP

(Politicile

pentru

Înțelegerea

http://www.poerup.info/resources/public%20delivera... ,

OER) de
incluzând

mai

multe

Marea

țări

Britanie,

Canada și Italia, ca factor major în limitarea dezvoltării ulterioare a OER.
Criza economic curentă, care afectează multe țări, a condus la o scădere a investiției
guvernului în educație și inovație, ceea ce a slăbit situația deja dificilă privind
promovarea OER în anumite țări. În orice caz, există un contraargument convingător,
care sugerează faptul că austeritatea și tăierile de fonduri au accelerat în fapt unele
schimbări la nivel de predare și învățare (printer care OER) având în vedere că
instituțiile, regiunile și națiunile încearcă să realizeze economii. (POERUP)
Mișcarea Educației Deschise a început și rămâne ca o mișcare de întoarcere 180°, care
poate fi văzută prin multitudinea de inițiative individuale și private (Aflați mai multe citind
rapoartele de analiza nevoilor a OERup!: http://www.oerup.eu/reading-material/)
Verificați exemplele de practică de mai jos și lăsați-vă inspirați:
1. Future Learning de Richard Baraniuk
https://player.vimeo.com/video/64081287
2. Lumen Learning de Kim Thanos și David Wiley
(https://docs.google.com/drawings/d/1l-kSBcCCupbBGO...)

(https://docs.google.com/drawings/d/1l-kSBcCCupbBGO...)

33. Open Education: The Business & Policy Case for OER ( Educația Deschisă:
Situația Politicii & Situația de Business a OER) de Cable Green și Ellen Wagner
Webcast link: http://wcet.wiche.edu/connect/oer-webcast
Presentation link: http://wcet.wiche.edu/wcet/docs/webcasts/2013/oer/OERSlides1.pdf
(Notă importantă: Webcast-ul rulează doar cu Blackboard Collaborate Launcher. Veți fi
redirecționați pentru descărcare.)

4. Instrumente de dezvoltare a modelului de afaceri
Vă rugăm să aruncați o privire peste următoarele unelte pe care le recomandăm pentru
procesul de dezvoltare a modelului de afaceri:
I.

Business Model Canvas
link:

II.

Efectuare:
"O abordare logică care servește antreprenorilor într-un mod unic în demararea

afacerilor, oferă o modalitate de control al viitorului care este profund
imprevizibil."


aruncați o privire peste următoarea prezentare de
ansamblu: http://www.effectuation.org/sites/default/files/do..



sau urmăriți acest video de Alexandra Rudl: http://www.richmediaplus.de/shows/present/sb9d487...

5. Concluzii
Ce știu despre politicile europene privind resursele educaționale deschise?
Care sunt inițiativele internaționale cu privire la resursele educaționale deschise?
Știu cum să foloseasc modelul de afaceri CANVAS?
Sunt capabil să propun o politică publică despre OER / OEP?
6. Lista link-urilor
Toate link-urile gasite in acest modul pot fi găsit aici:
 Report- The OECD 'Giving Knowledge for Free - The Emergence of Open
Educational Resources' (2007), http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
 Open Educational Resources Guide by Jisk, https://jisc.ac.uk/full-guide/openeducational-res...
 Teaching in a digital age, http://www.tonybates.ca/2015/06/08/the-cost-of-dev...
 Good Intentions report, http://repository.jisc.ac.uk/265/
 Business Models for OER, https://www.youtube.com/watch?v=YEGqC4_kY8o
 Need analysis reports of OERup, http://www.oerup.eu/about/the-need-analysis/
 Open Education: The Business & Policy Case for OER,
http://wcet.wiche.edu/wcet/docs/webcasts/2013/oer/OERSlides1.pdf
 Business Model Canvas, https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
 Effectuation, http://www.effectuation.org/sites/default/files/do..
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