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Questionnaire Draft version 1.0

Dear Participant,
Stimati participanti,
We are very happy that you take your time to finish this questionnaire about
“Open Educational and Career Orientation”.
Va adresam rugamintea de a participa la completarea chestionarului “ Orientare educațională și în
carieră deschisă”
Resursele educationale deschise (RED) sunt caracterizate de cateva aspecte. Astfel, ele sunt:
-

accesibile gratuit
pagini, documente si media cu licente libere
utile in scopuri educationale
favorizează predarea/învățarea/evaluarea
adecvate pentru cercetare
(definiția OER conform cu definițiile UNESCO)

"Open educational resources(OER)are characterized by several aspects. They are:
• freely accessible,
• open licensed files, documents and media
• useful for educational puposes
• fostering teaching, and/or learning, and/or assessing
• suitable for research purposes as well."
(Definition EU-StORe according to the definition elements of UNESCO)
In the project EU-StORe we developed quality criteria for Open Educational resources. This is a step
towards a situation where such OER / learning material are not only collected, stored and shared
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(often on websites) but also regarded under a quality focus to ensure that the provided materials are
useful and of good quality as a basis for their use in teaching and learning scenarios.
In proiectul EU-Store dezvoltăm criterii de calitate pentru resursele educaționale deschise. Aceste
este un prim pas către acea situație în care nu numai că resursele educaționale deschise (RED)
/materialele de învățăre sunt colectate, stocate și împărtășite (pe diferite site-uri), ci ne și
concentrăm pe a ne asigura că materialele respective sunt folositoare și de o calitate bună, ca un
punct de plecare către utilizarea lor în predare și în situații de învățare.
General instructions for completing the questionnaire:
This questionnaire consists of some personal details as well as three thematic sections:
 Acceptance of OER
 The EU-StORe OER quality criteria
 Chances and Problems
To handle all questions you need approximately 20 minutes.
All your information will be analysed and evaluated completely anonymously.
For any further questions we are at your disposal. You can reach us via our email address:
xxx.@ingenious –knowledge.com

Instrucțiuni generale pentru completarea chestionarului
Acest chestionar cuprinde câteva detalii personale precum și 3 secțiuni tematice:
- Gradul de acceptare al RED
- Criteriile de calitate ale RED propuse de proiectul EU-Store
- Șanse și probleme
Pentru a finaliza chestionarul veți avea nevoie de cel mult 20 minute.
Toate informațiile vor fi analizate și evaluate sub protecția anonimatului
Pentru orice fel de întrebări bă stăm la dispoziție. Ne puteți contacta pe adresa de email:
xxx.@ingenious-knowledge.com

European Standards for Open Education and Open Learning Resources
Grant Agreement No. 2014-1-RO01-KA202-002985
O1-A5 Questionnaire
Romanian Version
P1- ULB Sibiu

Questions about –
Personal status
Intrebări despre- Statutul personal
Country – I am from …
Sunt din:
Romania
Germany



Great Britain



Ireland



Italy



Malta



other country:



Gender – I am …
Genul:
Female

feminin
Male

masculin

Age
Vârsta
Please enter your age in the box.
Alăturat vă rog să vă treceți vârsta

Status – I am a …
Status- Sunt…
Learner
student
Teacher
profesor
Trainer
formator
educational counseller
consilier educațional
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other type of educational expert
alt tip de expert educational



Only for teachers:
Numai pentru profesori:
Function in your institution – I am …
(mark with a cross for any that apply)
Funcția în instituție
(marcați cu o cruce căsuța corespunzătoare)
regular teacher
profesor
Headmaster
director
responsible for a group of teachers
responsabil de arie curriculară/disciplină
resonsible for EU-Projects
Responsabil de proiecte europene
resonsbile for information technology
profesor de informatică/TIC
responsible for the timetables
responsabil cu orarul
other:
alt tip de profesor
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Acceptance of OER
Acceptarea Resurselor educaționale deschise (RED)
Did you ever hear something about OER (Open educational resources – free learning and
teaching materials) so far …
Aveți cunoștințe despre RED (resurse educaționale deschise – materiale gratuite pentru
predare/învățare):

No, I never heard about OER until this survey.



Nu, nu am auzit despre RED pînă la acest chestionar
I only seldom heard about OER.



Rareori am auzit despre RED
I often heard about OER.



Aud adesea despre RED
I hear about OER nearly every day.



Aud aproape zilnic despre RED

What is your opinion? Decribe OER how you see them at the moment.
OER (Open educational resources – free learning and teaching materials) are …
Care este opinia dvs.? Descrieți RED așa cum le percepeți în acest moment.
RED (resursele educaționale deschise – materialele de predare/învățare gratuite și liber oferite
sunt…

Important













importante
Useful

neimportante












utile
the future













ușor de accesat

not the future
nu sunt de viitor













de bună calitate
easy to access

Useless
inutile

de viitor
of good quality

Unimportant

of poor quality
de slabă calitate













hard to access
greu de accesat
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easy to use in teaching













ușor de folosit în predare
easy to use in learning

greu de folosit în predare












ușor de folosit în învățare
fostered by the EU













comunicative

not fostered by the EU
nepromovată de EU













promovată de țara dvs.
Communicative

hard to use in learning
greu de folosit în învățare

promovată de EU
fostered by your country

hard to use in teaching

fostered by your country
nepromovată de țara dvs.













non-communicative
necomunicative
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Rate the importance of the core characteristics of OER.
Open educational resources(OER) are
Evaluați importanța caracteristicilor principale ale RED
Resursele educaționale deschise sunt:
very

Important

important

freely accessible
foarte ușor accesibile
open licensed files, documents and media
documente, fișiere și media cu licențe libere
useful for educational puposes
utile pentru scopurile educaționale
fostering teaching, and/or learning, and/or assessing
promovate pentru predare și/sau învățare, și/sau evaluare
suitable for research purposes as well.
Adevate în aceeași măsură și pentru cercetare

less
important

Unimpotant

foarte
important

important

mai puțin
important

neimportant









































very often

Often

Seldom

Never

foarte des

des

rareori

niciodată

















Would you use OER created by other people / other institutions?
Ați folosi RED create de alte persoane sau de alte instituții?
Yes
da
may be
poate
No
Nu




How often did you use/share OER so far?
Cât de des ați folosit RED până acum?

Use in own teaching contexts
Le-am folosit în contexte de predare proprii
Use in own learning contexts
Le-am folosit în contexte de învățare proprii
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Use in our institution
Sunt folosite în instituția noastră
Use in private environment
Sunt folosite în medii private
Use in MOOCS
Sunt folosite în MOOCS
Use in courses
Sunt folosite în cursuri

















































Share OER teaching material of other persons/institutions
Faceți schimb/folosiți materiale de predare ale altor
persoane/instituții

Share own OER teaching material
Faceți schimb/împărtășiți materialele dvs. de predare

Estimate the quality of OER in your country?
Estimați calitatea RED în țara dvs.?

Most OER (in general) provided are
Cele mai multe RED (în general)promovate sunt
Most of the OER MOOCS are
Majoritatea RED folosite în MOOCS sunt
Most of the OER teaching materials are
Majoritatea materialelor de predare RED sunt
Most of the OER courses are
Majoritatea cursurilor RED sunt
Most of the OER platforms are
Majoritatea platformelor RED folosite sunt
Most of the OER learning materials are
Majoritatea materialelor de învățare RED sunt

In my country the OER are supported by …
În țara noastră, RED sunt susținute de

high
quality

good
quality

weak
quality

bad
quality

I don´t
know

de foarte
bună
calitate

de bună
calitate

de calitate
slabă

de calitate
proastă

Nu știu
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politics (politiciansă, ministries, givernmental organisations, etc.)
politic (politicieni, ministere, organizații guvernamentale etc.)
my own institution
instituția în care îmi desfășor activitatea
Schools
școli
enterprises
întreprinderi
Experts
experți
teachers
profesori
Trainers
formatori
Learners
studenți

Yes

No

I don´t know

Da

NU

Nu știu

















































The EU-StORe OER quality criteria
Criterii de calitate ale RED propuse de proiectul EU-Store
The EU-StORe OER quality criteria are designed to compare OER and to ensure quality.
The Core Rating Overview criteria are used to describe OER.
Rate the Core Rating Overview criteria of EU-StORE?
Are they impotant? Are they useful?
Proiectul EU-Store propune o serie de criterii de calitate destinate să compare RED și să
asigure calitatea acestora.
Prezentarea principalelor criterii de evaluare destinate să descrie RED
Evaluează aceste criterii RED?
Sunt ele importante? Sunt ele utile?

European Standards for Open Education and Open Learning Resources
Grant Agreement No. 2014-1-RO01-KA202-002985
O1-A5 Questionnaire
Romanian Version
P1- ULB Sibiu

Rate the Core Rating
Overview criteria
Prezentarea principalelor criterii de
evaluare
Name of OER
Numele RED
Language of OER
Limba în care sunt oferite RED
Topic of the OER
Conținutul RED
Aims (competences addressed) of (by) the
OER
Scopurile/competențele cărora se
adresează RED

Prerequisites
Cunoștințe necesare anterioare
Content description
Descrierea conținutului
Keyword
Cuvinte cheie
Source / URL
Sursa/URL

Date of access
Data accesării
Licence
Licența

very
impotant

Important

less
important

Unimportant

Useful

Unuseful

neimportant

util

inutil

foarte
important

important

mai puțin
important

















































































































































Rationale about the OER Design
Scopul pentru care au fost proiectate
RED
Focus of the OER (e.g. teacher material,

lerner material, enterprise material, …)
Cui se adresează RED (materiale pentru
profesor, materiale pentru studenți,
materiale pentru întreprinderi…)
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Type of OER (e.g. course material,
audio material, MOOC, test, …)
Tipul RED (exp. curs, material audio,
MOOC, test …)





























































Useful

Unuseful

utile

inutile

Mode of assessment used by OER
Modalitatea de evaluare folosită de
RED
Certification
Certificarea

Institution / Provider of the OER
Instituția/Furnizorul de RED
Developer of the OER
Dezvoltatorul/realizatorul de RED

The EU-StORe OER quality criteria are structured concerning specific area.
Rate areas which the quality criteria of EU-StORE are focussing on?
Criteriile de calitate ale RED din proiectul EU-Store sunt structurate pe arii specifice
Evaluați ariile pe care să se concentreze criteriile de calitate ale RED în proiectul EU-Store
Sunt ele importante? Sunt ele utile?
Are they impotant? Are they useful?

Rate the Core Rating
Overview criteria
Prezentarea principalelor criterii de
evaluare
rights and duties
(concerning ther OER)

very
impotant

Important
important

foarte
important

less
important
mai puțin
important

Unimportant
neimportant

















































drepturi și obligații (referitoare la RED)
technical support
(concerning ther OER)
suport tehnic (referitoare la RED)
Aims and focus of the OER
Scopurile și focalizarea RED
structural information
(concerning ther OER)
informații structurale (referitoare la RED)
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Materials of the OER
Materialele RED
Usability of the OER
Utilitatea RED
Content of the OER
Conținutul RED
Media used in the OER
Media utilizată în RED
Target groups of the OER
Grupul țintă căruia I se adresează RED
Sustainability and sponsoring of the
OER





















































































Sustenabilitatea și sponsorizarea RED
Community and communication
asopects (concerning the OER)
Comunitatea și aspectele de
comunicare (referitoare la RED)
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Chances and Problems
Oportunități și probleme

There are chances in sharing documents / teaching and learning materials and all sorts of OER.
Please write which chances you see.
Sunt oportunități în împărtășirea documentelor/materialelor de predare-învățare și ale altor
feluri de RED
Vă rugăm scrieți mai jos oportunitățile pe care le întrevedeți prin utilizarea RED

There are also problems and challegenes in sharing documents / teaching and learning materials
and all sorts of OER.
Please write which problems or challeges you see.
Sunt, de asemenea probleme și provocări în împărtășirea documentelor/materialelor de
predare-învățare și ale altor feluri de RED
Vă rugăm scrieți mai jos ce probleme și provocări întrevedeți prin utilizarea RED

Do you have other comments or important aspects about OER?
Aveți alte comentarii sau alte importante aspecte cu privire la RED?

Vă mulțumim pentru timpul acordat. Părerea dvs. contează pentru noi!
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