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Termenii de utilizare - Certificarea

 Curs finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+ Acțiunea 
cheie 2 

 Reflectă viziunea autorilor fără vreo răspundere a Comisiei Europene

 Accesul este liber

 Se eliberează Certificatul de absolvire Open Learning – echivalare în credite

 Este un prilej de utilizare a limbii engleze



Crearea contului personal/logare
 https://www.openlearning.com/courses/s-o-s-promoting-educational-equity

 E-mail – Password – Full name /  Start learning

S.O.S.: Promoting Educational Equity

Certificate Type
Certificate of 
completion
Start Date
Start any time
Duration
Flexible
Cost
Free
Community
27 Students
JOIN NOW

https://www.openlearning.com/courses/s-o-s-promoting-educational-equity


Pagina principală

Welcome to S.O.S. : Promoting Educational Equity! 

 
 

 

Learning activities



Learning activities/ Activități de învățare

 Course overview/ Rezumat

 Setting the scene = 1h/ Introducere

 Conceptual framework = 1h/ Cadrul conceptual

 Dimension 1: Fairness = 3h/ Corectitudine

 Dimension 2: Inclusion = 3h/ Incluziune

 Dimension 3: Access = 3h/ Acces

 Dimension 4: Opportunities = 3h/ Oportunități

 Dimension 5: Personalised learning = 3h/ Învățare personalizată

 Dimension 6: Personal and social development = 3h/ Dezvoltare personală și 
socială



Learning activities/ Activități de învățare

 Tools and guidelines = 2h/ Instrumente și îndrumări

- Ghidul metodologic pentru evaluarea echității 

- Instrumente digitale pentru măsurarea echității

- Portalul Echitatea în educație – cadru teoretic și exemple de bune 
practici

 Final task = 8h/ Sarcina finală

- Planul de dezvoltare a echității în unitatea de învățământ

 Conclusion/ Concluzii



Vă invităm să vă înscrieți la cursul 
SOS: Promovarea echității în educație!

„Echitatea în educație este dreptul la un sistem 
educațional corect și incluziv, care să asigure 
accesul la o educație de înaltă calitate și să ofere 
oportunități pentru învățarea personalizată, 
dezvoltarea personală și socială".
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