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Preliminarii
În condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei, utilizarea calculatorului în
procesul de învăţamînt devine o necesitate obiectivă. Pentru noile generaţii de studenţi, deja
obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, asistarea procesului de învăţămînt de calculator
este o cerinţă intrinsecă. În societatea contemporană, calculatorul este utilizat nu numai pentru
comunicare şi informare, dar şi pentru instruire.
Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau o metodă de
învăţământ, care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire
în contextul noilor tehnologii de informare şi comunicare, caracteristice societăţii contemporane.
Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate şi disponibilităţile tehnologice ale
calculatorului (sistemului de procesare a informaţiei) conferă acestei metode didactice calităţi
privind:
informatizarea activităţii de predare– învăţare–evaluare;
îmbunătăţirea IAC prin intermediul unor acţiuni de: gestionare, documentare,
informare;
simularea automatizată interactivă a cunoştinţelor şi capacităţilor angajate în procesul
de învăţământ, conform documentelor oficiale de planificare a educaţiei.
Instruirea asistată de calculator contribuie la eficienţa instruirii, fiind un rezultat al
introducerii treptate a informatizării în invăţîmant. Interacţiunea student-calculator permite
diversificarea strategiei didactice, facilitînd accesul studentului la informaţii mai ample, mai
logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare. De fapt, nu
calculatorul în sine ca obiect fizic, înglobînd chiar configuraţie multimedia, produce efecte
pedagogice imediate, ci calitatea programelor create şi vehiculate corespunzător, a produselor
informatice, integrate după criterii de eficienţă metodică în activităţile de instruire.
Universităţile trebuie să ţină pasul cu tehnologia, şi să anticipeze impactul asupra modului
de învăţare a studenţiolor. Astfel, în învăţămîntul superior a fost încorporată în programele
educaţionale platforma MOODLE, oferindu-le celor ce se instruiesc o libertate şi flexibilitate
mai mare dar şi individualitate în formare. Utilizarea platformei MOODLE oferă o deschidere
pentru:
Stimularea interesului faţă de nou. Instruirea asistată de calculator presupune
implicarea interactivă a studentului în actiunea de prezentare de cunostinţe, captîndu-i
atentia subiectului şi eliminînd riscul plictiselii sau rutinei.
Stimularea imaginaţiei.
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Dezvoltarea gîndirii logice. Descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate
secvenţial, organizarea logică a raţionamentului reprezinta demersuri cognitive ce aduc
cîştig în profunzimea şi rapiditatea judecării unei probleme.
Simularea pe ecran a unor fenomene şi procese, altfel costisitor de reprodus în
laborator, ajuta la înţelegerea acestora.
Optimizarea randamentului predării prin exemplificări multiple.
Formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie.
Învăţarea în ritm propriu, fară emoţii şi stres care să-i modifice comportamentul.
Aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute.
Învăţămînt la distanţă (formă flexibilă de învăţămînt superior, în care procesul didactic
se desfăşoară prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicare, fără a necesita
prezenţa fizică a profesorului sau a studentului în instituţie pentru diferite categorii de
beneficiari, inclusiv şi pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale).
Trebuie reţinut faptul că prin utilizarea platformei MOODLE şi diversificarea IAC, rolul
profesorului va suferi modificari. Profesorul se va degreva treptat de activitatea de rutină, dar
sarcinile lui se vor amplifica prin faptul că va trebui să realizeze programe sau să elaboreze
cursuri de lecţii electronice şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. Procesul
educaţional se va descentraliza, transformîndu-se dintr-un sistem centrat pe profesor, într-unul
centrat pe studenţi. Dar, oricît de complete ar fi programele, profesorul ramîne a fi de neînlocuit
în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Eficienţa procesului de predare-învăţare-evaluare asistată de calculator este în vizorul
atenţiei atît a autorilor cursurilor electronice, cît şi a beneficiarilor. Asigurarea eficienţei
procesului didactic este determinată de calitatea cursurilor electronice.
Cursul electronic este un instrument de învăţare şi cunoaştere, structura şi conţinutul
căruia depind de scopul de utilizare.
Spre deosebire de varianta clasică a manualului, cursul electronic este prevăzut pentru un
alt stil de învăţare, lipsit de orientarea consecutivă şi lineară de însuşire a materialului. Textul
didactico-informaţional al cursului electronic trebuie să respecte o structură ierarhică a
conţinutului, în care nivelul superior al ierarhiei reflectă noţiunile de bază şi conceptele
domeniului obiectual. Nivelurile ierarhice inferioare trebuie consecutiv să ofere detalizări şi
concretizări ale acestor noţiuni, scoţînd în evidenţă definiţii, exemple, afirmaţii etc. Structurarea
pe niveluri a conţinutului permite studierea cursului la diferite niveluri de profunzime.
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1. Instruirea asistată de calculator: importanţa şi necesitate
Instruirea asistată de calculator, aparută ca urmare a dezvoltării tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, este o oportunitate în plus oferită celor care vor să se formeze continuu.
Ea nu exclude educaţia clasică, în care se folosesc obiecte reale ca sursă de informaţie ci
îi adaugă resursele virtuale (documente în format electronic pe internet sau alte suporturi de
informaţie folosite pe calculatorul personal).
La această etapă, prin folosirea TIC-urilor, cunostinţele nu mai sînt monopolul
profesorului, informaţia poate fi găsită şi independent de profesor, devenind un al treilea actor al
procesului de învăţare. Actualmente, aportul profesorului este fundamental metodologic, el
trebuie sa îndrume, să ştie ce să ceara celui ce învaţă, să se adapteze la nou.
Instruirea asistată de calculator este un proces de învăţare care se bazeaza pe resurse
multimedia şi care permite uneia sau mai multor persoane să se formeze pornind de la
calculatorul propriu. Suporturile multimedia pot combina text, grafica plană sau spaţială, sunet,
imagine, animatie şi chiar resurse video. Aceste suporturi revoluţionează abordarea pedagogica
şi metodică prin interactivitatea produsului educaţional. Studentul îşi poate însuşi cunoştinţele
prezentate în ritmul său propriu. El este pilonul formarii sale.
Avantajele instruirii asistate de calculator
1. Formarea este “deschisă” oricărei persoane, indiferent de vîrstă, nivel de pregătire,
categorie socioprofesională, etc.;
2. Accesul la informaţii şi manipularea acestora se face fără restricţii impuse de distanţă;
3. Favorizează creativitatea şi descoperirea de noi interpretări, nuanţe şi entităţi;
4. Permite accesul la noile competenţe cerute de viaţa moderna. Oricine se poate
familiariza cu noile tehnologii: calculator, sisteme multimedia, Internet;
5. Facilitează formarea locală, fără deplasări ceea ce favorizează un cîştig de timp, o
economie financiară şi condiţii optime de formare (de exemplu acasă). Acest avantaj
se poate folosi de persoanele cu cerinţe educaţionale speciale;
6. Un formator se poate adresa unui număr însemnat de studenţi, asigurînd o relaţie
individualizată cu fiecare dintre ei.
7. Permite o reducere sensibilă a costurilor faţă de formarea ce reclamă prezenţa:
-cheltuielile de transport şi cazare sînt suprimate;
-timpul individual de învăţare este redus prin dirijarea studiului către aspectele de
aprofundat;
-formatorul are acum un rol de îndrumare, de acordare de asistenţă la programul
de învăţare;
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8. Studenţii beneficiază de cunoştinţele şi experienţa formatorilor de notorietate
internaţională, pe care nu-i pot întalni în mod direct;
9. Asigură autonomia formării: studentul alege condiţiile de spaţiu şi timp;
10. Permite alegerea temelor dorite, planificarea cursurilor dorite în concordanţă cu
nivelul actual de pregătire, asigurîndu-se o mai buna asimilare a cunostinţelor şi o
adaptare a evoluţiei formării la capacitatea de înţelegere a studentului;
11. Se bazează pe soluţii multimedia interactive ce solicită atenţia studentului îi
stimulează capacitatea de înţelegere şi interpretare. Simulările, testele de autoevaluare (produse soft asociate expunerilor de cunoştinţe), schimburile de mesaje
plasează studentul în centrul formării sale, îl menţine mereu activ. Eficienţa formării
depinde de dorinţa lui de asimilare;
12. Sprijină sentimentul de libertate şi încredere în sine, prin lipsa condiţiilor de
intimidare şi jenă faţă de colegi şi profesor;
13. Dă o soluţie creşterii numarului de solicitări al celor ce vor să înveţe în spaţii de
învăţîmant devenite neîncapatoare cu număr de formatori ce nu poate face faţă
cererii;
14. Informaţiile de interes culese de pe internet pot reprezenta noutăţi în domeniu, şi pot
fi accesate oriunde în lume.
Totuşi, aceasta nu constituie o soluţie miraculoasă. Se poate folosi pe termen scurt şi dacă
soluţia este de calitate din punct de vedere pedagogic.
Dezavantajele instruirii asistate de calculator
1.Impiedică socializarea studenţilor, integrarea în colectivitate, adaptarea la realitatea
vieţii în societate, creării de legături interumane, afective.
2. Problemele tehnice aferente funcţionarii sistemelor de formare (perturbarea reţelei de
comunicaţie, defectarea echipamentelor de calcul, pirateria soft sau virusarea documentelor).
Instruirea asistată de calculator şi utilizarea platformelor electronice cuprinde diferite
modalităţi de desfaşurare şi tehnologii (corespondenţa/tiparituri, audio, video, computer) de
furnizare a instrucţiei, ce presupune depărtarea fizică a actorilor educaţiei (profesor-student) care
resimt această distanţă şi încearcă să o suplinească prin diverse strategii de încurajare a
interacţiunii dintre profesor-student, student-student, student-conţinut de studiat, şi care conduce,
la o relaţie mult mai personalizată decît în educaţia tradiţională (faţă-in faţă), prin schimbul de
mesaje şi documente spre studiu sau răspunsuri la sarcini solicitate.
Elementele definitorii ale instruirii asistate de calculator ar fi:
1) separarea dintre profesor şi cel care învaţă pe majoritatea duratei procesului de
instrucţie;
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2) folosirea mass-media (în scopuri educaţionale) pentru a pune în legatură pe student cu
profesorul şi ca suport de transmitere a conţinutului cursului.
3) Asigurarea unei comunicări în dublu sens între profesor şi cel ce învaţă.
Factorii implicati in instruirea asistată de calculator
a)Resursele umane:
-studenţii (cu motivaţia, pregătirea lor anterioară şi capacităţile lor);
-profesorul care trebuie să dezvolte o înţelegere a caracteristicilor şi a nevoilor
studenţilor, să-şi adapteze stilul de predare, să ştie să folosească tehnologia, să ştie să faciliteze
învăţarea dar să fie şi un furnizor de informaţie;
-administratorii
b) Suportul tehnologic.
c) Managementul programului ce răspunde nevoilor studenţilor şi asigură resursele
necesare, echipamentul adecvat şi serviciile de sprijin pentru studenti.
d) Servicii manageriale ce se ocupă de întegrarea educaţiei la distanţă în curriculum
(programe analitice), asigurarea condiţiilor rezolvării sarcinilor date de profesor, evaluarea
programului, dezvotarea instrucţională, crearea de noi facilităţi şi îmbunătăţirea calităţii actului
educaţional.
Metoda IAC valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de
dirijare euristică şi individualizată a activităţilor de predare–învăţare–evaluare:
organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui
student;
provocarea cognitivă a studentului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează
depistarea unor lacune, probleme, situaţii problemă;
rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obţinerea
informaţiilor necesare

de la resursele informatice

apelate prin intermediul

calculatorului;
realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu,
lecţii, grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare;
asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului.
Proiectarea instruirii implică organizarea şi ordonarea materialului care urmează să fie
predat →învăţat →evaluat la nivelul corelaţiei funcţional–structurale dintre profesor şi student.
Profesorul proiectează o acţiune bazată pe patru operaţii concrete: definirea obiectivelor
pedagogice; stabilirea conţinutului; aplicarea metodologiei; asigurarea evaluării rezultatelor
învăţării.
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2. Criterii de evaluare a cursurilor electronice
Cursurile electronice constituie un instrument de predare-învăţare-evaluare, un complex
de mijloace informaţionale şi metodice, necesare pentru studierea unei discipline, însoţit de
întrebări şi sarcini de autoevaluare şi de control. Cursurile electronice se integrează în toate
formele şi nivelurile de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare.
Asigurarea metodico-informativă a activităţii studenţilor, bazată pe implementarea în
procesul de formare profesională a tehnologiilor informaţionale, implică modernizarea surselor
de informare didactică. În acest context creşte rolul surselor electronice elaborate de cadrele
didactice universitare.
Structura cursurilor electronice include o ierarhie de fişiere organizate în dosare.
Tipologia fişierelor şi dosarelor este determinată de conţinutul acestora, care, la rîndul său includ
descrierea cursului, curriculumul pe discipline, structura cursului: finalităţi, conţinuturi, activităţi
de învăţare/evaluare, referinţe bibliografice.

Elaborarea cursurilor electronice implică soluţionarea unui şir întreg de probleme de ordin
metodic şi tehnologic, caracteristice surselor date de informare.
9

Iniţial, în procesul de elaborare a cursurilor electronic, se va ţine cont de finalităţile
educaţiei, de criteriul valoric al conţinuturilor oferite în formarea profesională a studenţilor.
2.1. Descrierea cursului (Anexa 1)
2.2. Curriculumul pe discipline
Curriculumul pe discipline este un document oficial care ghidează proiectarea didactică
axată pe un ansamblu de acţiuni: definirea finalităţilor educaţionale (obiective, competenţe),
stabilirea conţinutului materiei de studiu, a strategiilor de predare-învăţare-evaluare1.
Curriculumul pe discipline include următoarele componente:
-

Concepţia disciplinei

-

Administrarea disciplinei

-

Unităţile de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

-

Competenţe specifice

-

Obiective de referinţă şi conţinuturi

-

Lucrul individual

-

Referinţe bibliografice (Anexa 2)

2.3. Relaţia finalităţi-competenţe-scopuri-obiective
La nivelul sistemului de învăţămînt, finalităţile educaţiei reprezintă preocuparea pentru
formarea intelectuală şi, totodată, a abilităţilor practice în vederea asigurării caracterului
operaţional şi funcţional al achiziţiilor2.
Conştientizarea legităţilor şi logicii procesului educaţional şi axarea pe această înţelegere a
pronosticării devin punctul de plecare în stabilirea finalităţilor educaţiei/obiectivelor educaţiei.
De regulă, finalităţile educaţiei sunt elaborate/proiectate la nivel de sistem (ideal, scopuri) şi la
nivel de proces (obiectivele generale, specifice şi concrete/operaţionale).
Din perspectivă teleologică, finalitatea exprimă intenţii sau scopuri angajate cu referire la
diferite niveluri/aspecte/dimensiuni de educaţie, proces de învăţământ, activităţi de predareînvăţare concrete. Prin intermediul principalelor sale componente – idealul scopurile, obiectivele
– finalităţile asigură abordarea teleologică a educaţiei care identifică prezenţa factorului
conştient, intenţional, determinat în proiectarea oricărei activităţi sau acţiuni cu funcţie formativă
explicită3.
Finalităţile, în plan teleologic, se proiectează la grad diferit de generalitate şi complexitate
pe termen lung, mediu şi scurt şi reprezintă un instrument de orientare a educaţiei şi a acţiunilor
educaţionale concrete.

1

Bîrnaz N. Didactica biologiei. Chişinău: CEP USM, 2013, p.21
Bîrnaz N. Didactica biologiei. Chişinău: CEP USM, 2013, p.111
3
Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010, p.179
2
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Din perspectivă axiologică/valorică, finalitatea implică un ansamblu de corelaţii
funcţionale între valori (fundamentale, sociale, psihosociale, individuale) şi conţinuturi
educaţionale (discipline didactice, unităţi mari de învăţare etc.).
Finalităţile educaţiei – ca unităţi dinamice dintre ideal, scop şi obiective – sunt rezultatul
unor opţiuni mereu în schimbare şi, ca atare, ele nu pot fi prescrise odată pentru totdeauna. Ele
trebuie să permită deschideri faţă de valori variate, înnoite, care să dinamizeze atât individul, cât
şi societatea4 .
Ca valori fundamentale, finalităţile educaţiei, pe parcursul dezvoltării sale, au suportat mai
multe transformări: de la obiectivele centrate pe cunoştinţe, obiectivele centrate pe atitudini şi
capacităţi (care anticipează asimilarea de cunoştinţe) până la obiectivele centrate pe formarea de
competenţe. Aşadar, conceptul teleologic, dar şi pedagogic de finalitate a educaţiei determină
orientările axiologice în plan subiectiv, la nivel de sistem (prin ideal şi scop/profil de
personalitate şi competenţele transversale) şi de proces (prin obiective/competenţe specifice)
pentru realizarea funcţiei de bază – de formare-dezvoltare a personalităţii, care are un caracter
obiectiv5.
D.Potolea identifică următoarele funcţii ale finalităţilor educaţiei:
a. Funcţia de orientare axiologică. Prin chiar avansarea (explicitarea) acestor obiective se
realizează o orientare către valori educaţionale dezirabile. Ceea ce se doreşte de la cel ce
învaţă nu este arbitrar. Ceea ce este indicat, înseamnă că e preferat, că se situează întrun anumit rang valoric. Pretinzând unele comportamente din partea celor ce învaţă,
implicit se comunică faptul că aceste achiziţii sunt valoroase şi importante pentru
existenţa lor.
b. Funcţia de anticipare a rezultatelor educaţiei. Orice obiectiv va anticipa o realitate care
încă nu există. Proiectarea obiectivelor se poate realiza la diferite niveluri de
generalitate şi rigoare, prin indicarea capacităţilor şi performaneţelor dorite. Obiectivul
trebuie să treacă de la formulări generale la obiective specifice, concepute sub forma
unor rezultate concrete, a căror manifestare să fie testabilă după o perioadă convenabilă
de timp.
c. Funcţia evaluativă. Se ştie că evaluarea rezultatelor învăţării se realizează pornind de la
anumite repere. Calitatea obiectivelor, claritatea enunţării şi concretizarea lor sunt
condiţii esenţiale pentru validitatea şi fidelitatea evaluării şi aprecierii. Odată cu
proiectarea obiectivelor, profesorii vor concepe şi tehnicile de evaluare, adică felul în

4
5

Cucoş C. Pedagogie. Ediţia a II-a. Iaşi: Polirom, 2006, p.193
Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013, p.51
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care vor şti dacă ceea ce trebuie realizat va fi realizat. Obiectivul educaţional fixează nu
doar reuşita, ci şi criteriul de măsurare a acelei reuşite.
d. Funcţia de organizare şi (auto)reglare a proceselor didactice. Obiectivele intervin în
procesele didactice ca instanţe sau criterii referenţiale, pentru dirijarea acţiunii de predare şi
învăţare. Ele sunt implicate în proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea proceselor educative, având
un rol însemnat în controlul şi autoreglarea acţiunilor instructiv-formative6.
Finalităţile educaţiei sînt declaraţii clare a ceea ce un student trebuie să realizeze şi modul
în care trebuie să demonstreze realizarea acestor performanţe, ca urmare a implicării în procesul
de învăţare. Finalităţile formulate trebuie să fie realizabile şi măsurabile, să fie corelate direct cu
criteriile de evaluare a rezultatelor învăţării7.
Problema învăţământului orientat spre formarea şi dezvoltarea competenţelor este una
controversată şi dezbătută în cadrul comunităţii ştiinţifice şi pedagogice. Mai mult decât atât, ea
este şi una prioritară în promovarea politicilor educaţionale: curriculumul centrat pe competenţe,
standardele de competenţe, evaluarea competenţelor etc.
Vl.Guţu deduce unele tendinţe caracteristice învăţământului orientat spre formarea
competenţelor la studenţi:


Sensul învăţământului constă în dezvoltarea la studenţi a capacităţilor de a rezolva
autonom problemele din diferite domenii de activitate pe baza experienţei sociale şi a
celei individuale;



Sensul organizării procesului de învăţământ constă în crearea condiţiilor de formare la
studenţi a experienţelor de rezolvare autonomă a problemelor cognitive, comunicative,
manageriale, valorice etc.



Sensul evaluării rezultatelor învăţării rezidă în aprecierea nivelului de educaţie/formare a
studentului.
Problema învăţământului centrat pe competenţe este în strânsă legătură cu schimbările în

societate. De aceea, instituţia de învăţământ trebuie să formeze la studenţi aşa calităţi ca:
mobilitate, dinamism, iniţiativă, constructivism, creativitate; calităţi care ar asigura posibilitatea
de a concura pe piaţa muncii, de a colabora cu alţii etc. De menţionat că unele idei ale
învăţământului centrat pe competenţe au apărut în urma studierii pieţei muncii şi a cerinţelor faţă
de specialistul contemporan. Aceste cerinţe se referă la capacităţile de a lucra în echipă, de a lua
autonom deciziile, de a accepta şi promova inovaţiile, de a rezista la situaţii de stres etc.8

6

Potolea D. Curs de Pedagogie. Universitatea din Bucureşti, 1988, p.139-142.
Dumbrăveanu R., Papuc L. ş.a. Proiectare curriculară în învăţămîntul superior. Curs pentru cadrele didactice
universitare. Chişinău: Continental Grup, 2011, p.81.
8
Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013, p.51.
7
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Competenţele de care au nevoie studenţii pentru a reuşi în contextul dinamizării societăţii
contemporane nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor didactice.
Reconsiderarea relaţiilor şi conexiunilor dintre disciplinele didactice poate fi realizată în cadrul
unui management teleologic modern.
În contextul acestor tendinţe, abordarea teleologică a obiectivelor/competenţelor
reprezintă nu altceva decât finalităţile educaţionale aşteptate/prognozate/proiectate.
În această ordine de idei, managementul teleologic va include:
Clasificarea şi sincronizarea sistemului de competenţe necesare de format;
Identificarea condiţiilor, factorilor, surselor şi instrumentelor de proiectare a finalităţilor
educaţionale, formulate fie în termeni de obiective de competenţe, fie în termeni de
competenţe;
Stabilirea raporturilor şi conexiunilor dintre diferite tipuri de obiective/competenţe;
Identificarea conţinuturilor şi standardelor didactice, prin intermediul cărora pot fi
obţinute finalităţile proiectate;
Implicarea elevilor în proiectarea finalităţilor educaţionale
În viziunea fondatorilor teoriei curriculumului centrat pe competenţe, obiectivele sunt
interpretate ca „indicatori de competenţă” [Vl. Guţu, S.Cristea, F.Bobbitt, V. De Landsheere,
etc].
Cu alte cuvinte, obiectivele educaţionale trebuie privite ca „intrările” în procesul de
învăţământ, iar competenţele – ca ieşirile din acest proces.
Intrările → Obiective; Ieşirile → Competenţe9
Cercetătorul Vl. Guţu, în lucrarea Pedagogie, menţionează că competenţa poate fi
definită ca „set” de capacităţi de a acţiona/activa în situaţii nederminate. Cea mai simplă şi
acceptabilă definiţie a noţiunii de competenţe poate fi formulată ca „integrare a cunoştinţelor,
capacităţilor şi atitudinilor”10
Scopul (scopurile) educaţiei este o ipostază a finalităţii care are menirea să înfăptuiască
legătura dintre idealul educaţional şi obiectivele sale. Scopul se referă la finalitatea unei acţiuni
educaţionale bine determinate. De menţionat că dacă idealul educativ este general şi unitar,
atunci scopurile sunt variate, multiple, graţie relativităţii acestora la varietatea situaţiilor
educative. Scopul educaţiei orientează şi anticipează finalităţile comportamentale de cunoaştere,
profesionale, atitudinale. Scopul educaţiei reprezintă punctul de pornire al strategiei acţiunii
educaţionale, conferindu-i un caracter conştient, intenţionat11.
9

Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013, p.78
Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013, p.80
11
Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013, p.63
10
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Obiectivele educaţionale depind de scopul educaţiei, ele constituie elaborări mai concrete
ale acestuia, „un element mai cantitativ şi mai limitat decât scopurile educaţiei”, „intermediar
între predare” şi „punctul terminal al şcolii”, exprimând modificări precise de conduită şi de
comportament, „măsurabile”. Concret, obiectivele se referă la „ce pretinde profesorul să obţină
de la studenţii săi: să reţină fapte mai importante, să sesizeze legături, să aplice principii, legi,
metode, să analizeze puncte de vedere, să scrie o compunere, s-o evalueze etc. Definite nivelar,
în termeni de grad de generalizare, obiectivele cele mai generale se suprapun scopului educaţiei,
iar „diferitele obiective” sunt „doar mijloace de orientare a activităţii”, „fază a scopului activ” 12.
Obiectivele educaţionale pot îndeplini mai multe funcţii:
a) Funcţia de anticipare a rezultatelor procesului educaţional, întrucât obiectivele
pedagogice precizează performanţele la care urmează să ajungă elevii, precum şi
capacitatea ce trebuie să i se formeze. Cunoscând rezultatele urmărite, studenţii vor
sesiza mai uşor esenţialul din lecţii, concentrându-şi atenţia asupra modalităţilor de a
ajunge cât mai repede la obiectivele propuse de profesori.
b) Funcţia de organizare şi dirijare a procesului educaţional. Stabilind de la început
obiectivele pedagogice, profesorul îşi poate organiza metodic lecţiile şi celelalte
activităţi educaţionale. Pe baza obiectivelor şi a conţinutului, îşi alege metodele,
mijloacele şi materialul didactic, precum şi formele de grupare a studenţilor.
c) Funcţia de evaluare a rezultatelor. Odată cu proiectarea scopului şi a obiectivelor,
profesorul, în raport de obiective, stabileşte şi tehnicile de evaluare.
d) Funcţia de reglare a procesului instructiv - educativ, în raport cu rezultatele obţinute13.
Cei mai mulţi autori analizează obiectivele educaţionale în cadrul unor structuri
ierarhice, evidenţiind obiective generale, obiective intermediare sau specifice şi obiective
operaţionale (criteriul de diferenţiere a obiectivelor îl constituie nivelul de generalitate).
În calitate de finalităţi microstructurale, obiectivele educaţiei „ghidează” proiectarea
curriculară, dar şi realizarea activităţilor educaţionale14.
2.3. Conţinutul disciplinei
Disciplinele de studii au rolul de vector pentru a facilita cunoştinţele teoretice şi practice
fundamentale şi de milloc de acces la finalităţile şi competenţele vizate prin curriculum.
Conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor de învăţămînt sînt valorificate în didactica
modernă ca instrumente de vehiculare cognitivă utile pentru a se evita dispersarea/fragmentarea

12

Surdu E. Prelegeri de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1995, p.53
Crişan A. Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic. În: Revista de Pedagogie (Bucureşti),
1994, nr.3-4
14
Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013, p.68]
13
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cunoaşterii în favoarea unei centrări pe competenţe funcţionale; putem considera conţinuturile
drept autentice vehicole de formare a competenţelor15.
Conţinuturile curriculare ale disciplinelor reflectă structura logică internă a domeniilor
particulare de studii. Aceste conţinuturi reprezintă un sistem de valori ştiinţifice, culturale,
morale şi civice, proiectate în documente curriculare oficiale (Plan de învăţămînt, curriculumul
pe discipline, manuale, suporturi de curs etc.).
Profesorul are libertatea de a fi creativ în selectarea, prelucrarea şi structurarea
conţinuturilor, astfel încît, prin valorificarea conţinuturilor curriculare să asigure premise
realizării dimensiunii informative şi formative, precum şi a celei practice a predării şi învăţării
disciplinelor didactice. Aceasta asigură substanţa predării şi învăţării, respectiv conţinutul
vehiculat în procesul instructiv-educativ, existent în manuale sau în alte surse de documentare,
prin transpoziţia didactică internă, respectiv prelucrarea conţinuturilor ştiinţifice şi imaginarea
de strategii didactice adecvate pentru: transmiterea, dobîndirea, fixarea, sistematizarea, aplicarea,
recapitularea, evaluarea, autoevaluarea, etc. respectivelor conţinuturi16 .
Proiectarea curriculară nu mai presupune elaborarea „programelor analitice”, în termeni de
inventare ale diferitelor segmente/unităţi de conţinut - capitole, teme, subiecte punctuale, cărora
le era repartizat un anumit număr de ore fix, rigid, fără o precizare clară a finalităţilor
educaţionale. Dimpotrivă, conţinuturile sînt considerate mijloace prin care se vizează atingerea
obiectivelor curriculare, drept intermediari în procesul de formare şi dezvoltare la cei ce învaţă a
unui sistem de competenţe educaţionale complexe, de atitudini şi comportamente.
Importanţa identificării elementelor cognitive care sprijină procesul de structurare,
restructurare şi resemnificare a conceptelor într-un proces de transpoziţie didactică (Y.
Chevallard), care desemnează o remaniere a cunoştinţelor ştiinţifice, pentru a le transforma în
discipline didactice/obiecte de învăţămînt, o trecere de la „cunoaşterea specializată”, la
„cunoaştere care să fie predată” şi la „cunoaştere care este predată”, demersul care vizează
diferitele tipuri de transformări pe care le suferă conţinuturile proprii unei ştiinţe, pentru a deveni
cunoştinţe elaborate didactic17.
Cercetătoarea M. Bocoş, în lucrarea sa Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru
constructivist, menţionează că analiza cunoştinţelor prin transpoziţie didactică trebuie să
debuteze cu studiera posibilităţilor de utilizare a noilor cunoştinţe de către cei ce învaţă, în afara
situaţiilor academice, care au făcut posibilă învăţarea. Pentru a-şi verifica pertinenţa, transpoziţia
didactică trebuie să-şi extindă acţiunea dincolo de relaţia didactică şi să verifice în ce măsură

15

Bocoş M. Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Piteşti: Editura Paralela 45, 2008, p.135.
Bocoş M. Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Piteşti: Editura Paralela 45, 2008, p.136
17
Bocoş M. Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Piteşti: Editura Paralela 45, 2008, p.144
16
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studentul poate sau nu să utilizeze noile sale cunoştinţe şi competenţe în situaţii ne-didactice.
Utilizarea de către cel ce învaţă a noilor cunoştinţe şi competenţe dincolo de relaţia didactică, în
situaţii ne-didactice, reprezintă criteriul de pertinenţă a cunoştinţelor însuşite. Acest criteriul nu
se poate verifica decît dacă învăţarea este plasată într-o perspectivă temporală lungă şi dacă
obiectul principal al acestei învăţări este transferul noilor cunoştinţe însuşite în contexte
didactice, în afara cadrului universitar (academic) în diferite contexte de viaţă. Pentru aceasta,
este necesar ca profesorul să ajute studentul în procesul învăţării, oferindu-i o perspectivă asupra
noilor cunoştinţe şi sugerîndu-i situaţiile în care ar putea să utilizeze noile aciziţii.
Trecerea de la un obiect de cunoaştere ştiinţifică la versiunea didactică a acestuia, de la
informaţia semantică (informaţia ştiinţifică stocată, la un moment dat în tratatele ştiinţifice) la
informaţia pragmatică didactică (proprie disciplinelor de învăţămînt), prin intermediul
transpoziţiei didactice presupune trecerea de la implicit la explicit. De la conţinuturile proprii
unei ştiinţe, respectiv de la informaţia semantică se trece la informaţia pragmatică didactică,
proprie disciplinei de învăţămînt şi, ulterior, la conţinuturile predate, respectiv la informaţia
pregătită de profesor, care urmează să fie transmisă studenţilor în cadrul procesului didactic.
Aşadar, în cadrul relaţiei didactice, conţinuturile proprii disciplinelor intră în interacţiune cu
cunoştinţele studenţilor şi ale profesorului. Întrucît logica cunoştinţelor nu este universală, ea
este specifică fiecărui individ şi este în funcţievde concepţiile acestuia, de propriile sale idei,
opinii, valori, atît studentul, cît şi profesorul se implică în (re)elaborarea conţinuturilor în mod
personalizat. Schimburile de idei descompun cunoştinţele, le transformă şi le reconstruiesc,
definind un obiect de cunoaştere accesibil pentru studenţi şi, totodată, corect şi riguros din punct
de vedere ştiinţific18.
2.4. Activităţi de învăţare/evaluare
Proiectarea secvenţelor de învăţare pune în evidenţă un număr mare de activităţi de
învăţare relative motivaţiei, aciziţiei şi performanţei. Activităţile de învăţare constituie un
ansamblu de acţiuni întreprinse pentru a provoca anumite comportamente la studenţi. Deci,
proiectarea învăţării este posibilă prin realizarea următoarelor activităţi:
-

Activităţi iniţiale, care permit studentului să recepţioneze conţinutul de învăţat;

-

Activităţi de învăţare propriu-zise, care servesc la prezentarea conţinutului nou, la
asigurarea participării studenţilor şi la realizarea unui feed-back corespunzător;

-

Activităţi de reinvestire, care permit realizarea activităţii de corectare, de
aprofundare19.

În format electronic, activităţile de învăţare/evaluare sunt prezentate în figura 1.
18
19

Bocoş M. Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Piteşti: Editura Paralela 45, 2008, p.149
Guţu Vl. Cadru de referinţă al Curriculumului Naţional., Chişinău, 2007, p.53
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Fig. 1. Prezentarea activităţilor de învăţare/evaluare în format electronic.
Activităţi de învăţare/evaluare trebuie să fie relevante, să contribuie la formarea
competenţelor, să corespundă finalităţilor formulate. Totodată activităţile de învăţare/evaluare
trebuie să aibă grad diferit de complexitate şi să corespundă timpului alocat pentru rezolvarea
acestora. Modelul de test în format electronic este prezentată în figura 2, 3.

Figura 2. Model de activitate învăţare/evaluare
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Figura 3. Model de activitate învăţare/evaluare
Criteriile care trebuie aplicate în procesul de evaluare a cursurilor electronice se referă la
standardele alese pentru a aprecia entităţile de evaluat şi anume: utilizabilitatea, ca fiind măsura
în care un produs poate fi folosit de către utilizatori specifici pentru atingerea obiectivelor
stabilite cu eficienţă, eficacitate şi satisfacţie într-un context specificat de utilizare. În acest
context, proiectarea cursurilor electronice afectează modul în care utilizatorii interacţionează cu
acestea, disponibilitatea sau indisponibilitatea sau realele caracteristici de design, sugerează sau
ghidează utilizatorii cum să le folosească.
Ceea ce trebuie urmărit din acest punct de vedere ar fi:
Conţinutul– accesibilitate, disponibilitate, claritate, complexitate, înţelegere,
adecvare, acoperire, calitate, acurateţe, validitate, fiabilitate, autoritate;
Procesul – îndeplinirea unor activităţi precum căutarea, navigarea, regăsirea,
evaluarea sau obţinerea unor resurse, convenienţă, uşurinţa utilizării, îndeplinirea
sarcinilor, dificultatea interpretării, siguranţa rezultatelor, rata erorilor;
Formatul – atractivitate, eforturi susţinute, consistenţă, reprezentarea nivelurilor,
comunicativitatea mesajelor;
Evaluare generală – satisfacţie, succes, relevanţă, utilitatea rezultatelor, impact,
valoare, calitatea experienţei, bariere, preferinţe, învăţare.
Caracteristicile sistemelor:
18

-

performanţa tehnologiei – timpul de răspuns, timpul de procesare, viteza,
capacitatea, încărcarea;

-

performanţa

proceselor:

relevanţa

rezultatelor

obţinute,

similaritatea,

funcţionalitatea, flexibilitatea, comparaţia cu performanţa umană, rata erorilor,
optimizare, decizii logice, timpul de regăsire etc.

Criterii de evaluare a calităţii cursurilor on-line
Criterii
1. Organizarea
cursului. Prezentare
generală.

2. Finalităţi

3. Conţinuturile
cursului

4. Activităţi de
învăţare/evaluare

Descriptori
1.1 Prezenţa descrierii cursului
1.2 Prezenţa curriculumului disciplinar
1.3 Respectarea structurii cursului:
Finalităţi
Unităţi de conţinut
Termeni - cheie
Textul propriu-zis/ resurse
Activităţi de învăţare/evaluare
Referinţe bibliografice pentru fiecare temă
2.1 Corectitudinea formulării obiectivelor: să acopere
conţinutul şi să reflecte tema
2.2 Stabilirea obiectivele specifice, astfel încît să
contribuie la formarea competenţelor (utilizarea verbelor la
forma activă)
2.3 Obiectivele trebuie să fie măsurabile, realizabile şi să
acopere toate cele 3 niveluri de complexitate: cunoaştere şi
înţelegere, aplicare, integrare
3.1 Conţinutul să corespundă obiectivelor
3.2 Conţinutul să fie complet şi să acopere toate
necesităţile de învăţare a studenţilor
3.3 Gradul de dificultate a conţinuturilor să corespundă
nivelului de pregătire a studentului(accesibilitate)
3.4 Conţinutul să fie actual, relevant, divizat pe unităţi de
învăţare.
3.5 Să fie structurat logic
3.6 Să aibă legătură cu alte materiale/conţinuturi
3.7 Să fie susţinut de explicaţii, exemple, studii de caz
3.8 Toate materialele să aibă trimiteri corecte
3.9 Structura conţinutului să fie în aşa fel construită încât
să aibă aplicabilitate practică
4.1 Activităţi de învăţare/evaluare să fie relevante
4.2 Activităţi de învăţare/evaluare să contribuie la formarea
competenţelor
4.3 Activităţi de învăţare/evaluare să corespundă
finalităţilor
4.4 Activităţi de învăţare/evaluare să aibă grad diferit de
complexitate
4.5 Complexitatea sarcinilor să corespundă timpului alocat
pentru rezolvarea acestora

Punctaj
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3

0 1 2 3
0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
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5. Surse bibliografice

6.Generalităţi

4.6 Specificarea criteriilor de evaluare a
produselor/rezultatelor învăţării
4.7 Specificarea clară a aşteptărilor
5.1 Bibliografia să fie actuală şi relevantă
5.2 Utilizarea unei varietăţi de resurse bibliografice, pentru
a
asigura compatibilitatea intereselor studenţilor,
abilitaţilor si stilurilor lor de învăţare.
5.3 Divizarea listei referinţelor bibliografice în 2 categorii
de surse: Obligatorii şi Recomandate.
5.4 Specificarea materialelor multimedia, cu un link direct
către acestea.
5.6 La necesitate în lista bibliografică se vor include şi alte
materiale: linkuri către surse din Internet, cărţi şi jurnale,
reviste de specialitate, video şi CD-Rom.
6.1 Oferirea permanentă a feedback-ului
6.2 Evaluarea cursului de către studenţi
6.3 Oferirea şansei de autoevaluare
6.4 Reactualizarea permanentă a cursului
6.5 Limbaj accesibil dar ştiinţific, stil clar şi explicit

0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3

0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Cheia răspunsurilor:
0= Insuficient.
1= Satisfăcător.
2= Bine.
3= Foarte bine
La criteriul „Organizarea cursului. Prezentare generală” suma totală a punctajului se va
calcula după formula: Punctaj acumulat la Cr. 1=0,2*1.1+0,3*1.2+0,5*1.3.
Iar la celelalte criterii, puncatjul se va determina ca o medie simplă aritmetică a
subindicilor vizaţi. Punctajul total va include suma punctelor acumulate pentru fiecare criteriu.
Concluzii. Cursurile electronice reprezintă un sistem de management al învăţării care
permite extinderea activităților din auditoriu prin rețea prin intermediul tehnologiilor informației
și de comunicare. Cursurile electronice pe platforma Moodle sunt construite din module care
oferă diferite posibilități de colaborare, comunicare, învățare mediată electronic. Predarea
/învăţarea/evaluarea pe platforme electronice (Moodle) nu înlocuieşte sistemul de predareînvăţare clasic ”faţă în faţă”, dar îl completează cu o gamă de instrumente flexibile online,
precum și asigură spațiu pentru plasarea resurselor necesare unităților de curs.
Evaluarea cursuriilor electronice asigură calitatea acestora şi ca rezultat calitatea
procesului de predare/învăţare/evaluare.
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Anexe
Anexa 1
Prezenţa descrierii cursului
Denumirea universităţii: Universitatea de Stat din Moldova
Denumirea specialităţii:
Ciclul: 1
Denumirea cursului:
Codul cursului în programul de studii:
Domeniul ştiinţific la care se referă cursul:
Facultatea/catedra/departamentul responsabil de curs:
Număr de credite ECTS:
Anul şi semestrul în care se predă cursul:
Titular/Responsabil de curs:
Cadre didactice implicate:
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

Finalităţi de studii realizate la finele cursului:

Prerechizite:

Teme de bază:

Strategii de predare-învăţare:

Strategii de evaluare:

Resurse disponibile:
Bibliografie
Obligatorie:

1.
2………
Opţională:
1.
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2….

Anexa 2

CURRICULUM
Denumirea disciplinei

III.

C

S

LI

Nr. de
credite

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Responsabil
Total ore
de disciplină
inclusiv
Total

Denumirea
disciplinei

Semestrul

Codul
disciplinei
din planul de
studii

Evaluarea

I. CADRUL CONCEPTUAL

UNITĂŢI DE CONŢINUT ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr. d/o

Ore
Unităţi de conţinut

Curs

Seminar

Lucrul
individual

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
n
Total
IV. COMPETENŢE SPECIFICE:
La finele studierii cursului studenţii vor fi capabili să realizeze:
* La nivel de cunoaştere:
* La nivel de aplicare:
* La nivel de integrare:
V.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Subiectul I.
Obiective
Studentul va fi capabil:

Unităţi de conţinut
1.
2.
3.
4. .
Termeni-cheie:

Subiectul II.
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Obiective
Studentul va fi capabil:

Unităţi de conţinut
1.
2.
3.
4.
Termeni-cheie:

Tema III.
Obiective
Studentul va fi capabil:

Unităţi de conţinut
1.
2.
3.
4.
Termeni-cheie:

Subiectul IV.
Obiective
Studentul va fi capabil:

Unităţi de conţinut
1.
2.
3.
4.
Termeni-cheie:

Subiectul V.
Obiective
Studentul va fi capabil:

Unităţi de conţinut
1.
2.
3.
4.
Termeni-cheie:

Subiectul N.
Obiective
Studentul va fi capabil:

Produsul preconizat

Unităţi de conţinut
1.
2.
3.
4.
Termeni-cheie:
VI. LUCRUL INDIVIDUAL
Strategii de realizare
Criterii de evaluare

Nr.
1.
2.
3.

Termen de
realizare

VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
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