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Acest ghid este unul dintre multele produse din proiectul Erasmus+ project "Transmedia: a 
new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. 
Code: 2014-1-ES01-KA201-004478. Din Septembrie 2014 pana in august 2016, munca in 
echipa a urmatoarelor institutii a facut acest lucru posibil: 

COORDONATOR AL PROIECTULUI: Josep Antoni Blasco Fern ndez   jblasco9@xtec.cat  )  

 INSTITUŢIA COORDONATOARE: INSTITUT          S 

 (Catalonia, Spain) http://inspalamos.cat/  
Coordonatori:  oaquim  art nez  odr guez   agda  oler  edr s    osep Ci erta i 
Tirado  

 

PARTENERI: 

   NT                   SS  I         S    S   NT  -OESTE (Caldas 
da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/  
Coordonatori:  icolau  oao Gon alves Borges & Carla de Jesus 

 

  I  TIK  S H   I     SI S K. ’ (Larnaca, Cyprus) 
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/  
Coordonator: Stella Eliadou 
 

     GIU  N ŢIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)               
http://bphasdeu.ro/  
Coordonator: Viorica Raicu  

 

 PAGKYPRIO LYKEIO LARNACA (Larnaca, Cyprus)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/  
Coordonatori: Filitsa Filipou Masonou & Konstantia Mala  

 

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/  
Coordonatori: Federico Agen & Maddalena Degan  

 

mailto:jblasco9@xtec.cat
http://inspalamos.cat/
http://www.cfaecentro-oeste.pt/
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/
http://bphasdeu.ro/
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/
http://www.galileilivorno.gov.it/
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Creative Commons este o organizaţie nonprofit  fondată în 2001  care oferă oportunitatea 

artiştilor  profesorilor  jurnaliştilor  instituţiilor si oricărui tip de creator  să îşi faca munca 

disponi ilă pu licului şi să le folosească în mod legal folosind modelul  “Unor Drepturi 

 ezervate”. Orice creator poate alege să com ine patru opţiuni de licenţă  generând alte 

tipuri de licenţe. Astfel autorul oferă o alternativă la drepturile de autor care poate fi folosită 

chiar  eneficiind temporar de reclamă gratuită printre utilizatorii creaţiei lui. 

 

 

CC oferă şase licenţe de  ază  fiecare garantând un set diferit de li ertăţi. Înainte să 

foloseşti material licenţiat CC  ar tre ui să reciteşti termenii licenţei respective ca să fii sigur 

că utilizarea  anticipată este permisă.

 

 

 

Deţinătorul drepturilor de autor poate decide să folosească “Attri ution” dacă doreşte sa 

oblige alţi oameni să menţioneze autorul creaţiei. În 

acest fel el va permite unei a treia persoane să modifice  

optimizeze  răspândească şi să îi comercializeze creatia. 

Aceasta licenţă are cele mai puţine restricţii.
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 Deţinătorul drepturilor de autor poate decide să 

folosească "Attribution and share alike" care îi permite  

unei a treia părţi să modifice  folosească  chiar să 

comercializeze. Toate creaţiile derivate deţin aceeaşi licenţă  aceeaşi folosinţă  de exemplu 

Wikipedia)  pentru a  eneficia de incorporarea de conţinut din proiecte.. 

 

 

Aceasta licenţă permite redistri uirea comercială şi 

necomercială a creaţiei. Aceasta tre uie să rămână egală 

şi neschim ată. 

    

 

Această licenţă permite celei de-a treia părţi să 

optimizeze  utilizeze şi să modifice creaţia sa atâta timp 

cât aceasta va fi comercializată şi răspândită în acelaşi 

fel. 

 

 

Această licenţă permite celei de-a treia părţi să utilizeze, 

optimizeze şi să modifice creaţia sa atâta timp cât aceasta 

nu va fi comercilaizată. Creaţia derivată trebuie 

răspândită în acelaşi fel. 
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Aceasta permite doar descărcarea şi răspândirea creaţiei 

fără alte modificări şi optimizări fel de către a treia 

persoană.. în orice. 

 

 

Când com inăm sau “amestecam” 2 itemi care au licenţe CC  verifică aceste ta ele ca să fii 

sigur că licenţele sunt compati ile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.creativecommons.org/Wiki/cc_license_compatibility  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.creativecommons.org/Wiki/cc_license_compatibility
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ă  

Este foarte uşor să aplici o licenţă CC unei creaţii. În loc să aplicaţi modelul "all rights reserved 

" al drepturilor de autor  noi doar aplicăm un model alternativ oferit de Creative Commons 

unde noi tre uie  să specificăm cine este deţinătorul drepturilor de autor şi ce licenţă de autor a ales pentru  creaţia 

sa. Nu este nevoie de inregistrare sau certificare special din partea utilizatorului. 

 Pe site-ul official, www.creativecommons.org, disponi il în mai multe lim i  îţi poţi pu lica 

creaţia făcând click pe  utonul " Publish your creation legally".  Odata ce ţi-ai ales licenţa  

dacă doreşti să o aplici pe o creaţie online  urmăreşte intrucţiunile ca să incluzi codul HT L. 

Acest cod creează automat  utonul   "Some rights reserved" şi o declaraţie ca e supusă unei 

licenţe Creative Commons. Butonul semnalează utilizatorilor ca acea creaţie este supusă unei 

licenţe Creative Commons.  Codul HT L include de asemenea metadata ce permite unui 

motor de căutare calificat să îţi găsească creaţia.     

Dacă vrei să aplici o licenţă unei creaţii offline  după ce ati ales ce licenţă să aplici  poţi folosi o 

declaraţie cum ar fi “Această creaţie este supusă unei licenţe Creative Commons“ “[inseraţi 

descrierea  ex: “Attribution-Share  alike"]  linkuită licenţei U L  specificând tipul licenţei 

folosite.  ingura diferenţă dintre aplicaţia unei creaţii online si una offline este aceea că cea 

offline nu va fi gasită de motorul de cautare calficat deoarece aceasta nu are metadata.  

 entru a permite folosirea creaţiilor su  licenţă CC  este important să te asiguri că ai 

dreptul legal să o faci. Asta se poate întâmpla dacă: 

•     Eşti deţinatorul de drept al tuturor licenţelor. 

•     Ai primit o autorizaţie scrisă de la deţinatorul de drept.  

 

Toate licenţele Creative Commons sunt "non-exclusive”: poţi permite oricui să îţi folosească 

creaţia cu o licenţă Creative Commons. Tu poţi de asemenea să permiţi o licenţă exclusivă 

care are drepturile pe care tu nu le-ai permis cu licenţa anterioară. 

http://www.creativecommons.org/
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ă

 entru a găsi resurse care au o licenţă CC tu tre uie doar să scrii pe site în sectiunea "CC   

Search"   (https://search.creativecommons.org/). Pe site-ul proiectului Transmedia vei găsi 

multe website-uri cu CC (http://www.education-transmedia.com).  e această pagină poţi 

găsi multe creaţii care pot fi folosite li er  împărţite în umratoarele categorii: 

 Europeană (media) 

 Flickr (imagini) 

 Google (web) 

 Google Images (imagini ) 

 Jamendo (musică) 

 Open Clip Art Library (imagini) 

 Spin Express (media) 

 Wikimedia Commons (media) 

 Youtube (video) 

 Pixabay (imagini) 

 CCMixter (musică) 

 Sound Cloud (musică) 

 

 esursele CC sunt gratuite pentru oricine îsi doreşte să le folosească.  

 entru a face aceasta  pur şi simplu respectă termenii licenţei garantate creaţiei 

respective. Este necesar să cunoşti termenii cheie ai principalelor licenţe CC. 

 Attribution: tu ztre uie să specifici autorul sau deţinătorul drepturilor pentru a fi 

licenţiat conform specificaţiilor lor. . 

 Not commercial: nu poţi folosi creaşia pentru a o ţine indemnizaţie sau foloase 

materiale 

 No derivative works: poţi face doar copii exacte ale creaţiei  nu poţi adapta sau 

schimba 

 Share alike: poţi pu lica creaţii derivate numai dacă le pu lici su  aceeaşi licenţă. 

 

  entru a realiza o creaţie su  licenţă CC într-un mod care nu e permis  tre uie să contactezi 

autorul şi/sau licenţiatorul pentru a cere permisiunea. Folosind o creaţie Creative Commons 

intr-un mod contrat termenilor licenţei  termină drepturile de utilizare si poţti fi acuzat de 

încălcarea drepturilor de autor. 

 

https://search.creativecommons.org/
http://www.education-transmedia.com/
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Licenţele CC  nu sunt revoca ile deoarece drepturile sunt garantate pentru întreaga durată a 

drepturilor de autor. Asta înseamnă că nimeni nu îi poate împiedica pe aceştia ce şi-au 

o ţinut o creaţie cu licenţă Creative Commons să o folosească conform termenilor licenţei. 

Autorul poate opri distri uirea creaţiei cu o licenţă CC dacă doreşte.   

Dar toate licenţele care până în acel moment au primit lucrarea su  licenţă  pot să continue 

să ai ă drepturile conferite de această  inclusiv dreptul de a distri ui opera la persoane în 

 aza aceleiași licenţe. Atunci când un autor alege o licenţă Creative Commons  tre uie  prin 

urmare  să se gândească cu atenţie și asiguraţi-vă că este accepta il pentru el ca toată 

lumea sa folosească lucrarea lui în conformitate cu termenii alegerii de licenţă  deși  mai 

târziu  el poate decide să oprească distri uirea de lucru cu un Creative Commons de licenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

10 

ă ă  

 

 eutilizarea de conţinut digital  fotografii  video  muzică) este foarte comună astăzi în școli: 

profesori și elevi produc lucrări multimedia care tre uie să ai ă adăugată o fotografie  o 

coloană sonoră  un video. De o icei  aceste materiale suplimentare sunt ușor de găsit pe 

we . Dar care este atitudinea profesorilor și studenţilor cu privire la drepturile de autor ale 

acestor conţinuturi luate de pe net?   

1. Pe de o parte cineva le reutilizează la întâmplare  convins că orice conţinut luat de pe 

internet este liber reutilizabil; 

2.  e de altă parte cineva poate avea preocuparea o sesivă de încălcarea drepturilor  

autorilor  cu urmarea de a fi supus unor sancţiuni severe  asa ca atât de mulţi 

oameni preferă de multe ori să renunţe. 

O soluţie posi ilă este reprezentată de licenţele Creative Commons. Fiecare ţară are site -ul 

său în cazul în care oricine poate găsi materiale utile pentru scopuri educaţionale sta ilite 

CC. Am anexat de mai jos cateva exemple de site-uri care conţin note  exerciţii  imagini  

intuiţii care ar putea fi de interes pentru școli. 

 

https://www.khanaccademy.org/      “A personalized learning resource for all ages” 

http://www.ck12.org/     “Explore science” 

http://cnx.org/      “Open tax C X Li rary” 

https://www.oercommons.org/    “Discover.  hare. Create.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khanaccademy.org/
http://www.ck12.org/
http://cnx.org/
https://www.oercommons.org/
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Bazat pe ghidul oficial de la adresa https://creativecommons.org 

Această lucrare este licenţiată su  Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. 

 ermisiunile în afara imitărilor acesteui licenţe pot fi 
disponibile la  educationtransmedia@gmail.com 

https://creativecommons.org/
mailto:educationtransmedia@gmail.com

