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Proiectul a fost finanţat din bugetul de stat  
al Republicii Slovace, 
Programul de stat de asistenţă pentru dezvolatre 
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Dragi prieteni,

Progresul înregistrat în ultimii ani de tehnologiile 
informaţiei şi ale comunicaţiilor sunt impresionante. Ne 
bucurăm foarte mult că Republica Moldova şi Slovacia 
au obţinut în acest domeniu succese remarcabile, cal-
culatoarele personale şi Internetul devenind accesibile 
practic tuturor elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice 
din şcoli, colegii şi universităţi.

În condiţiile în care instituţiile de învăţământ pot 
beneficia în deplină măsură de oportunităţile oferite 
de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, se cere 
o reconceptualizare a metodelor de instruire asistată 
de calculator, o continuă dezvoltare a acestora prin 
valorificarea posibilităţilor oferite de noile sisteme de 
management al conţinutului învăţării şi al procesului 
de învăţare propriu-zis, de produsele-program ce ne 
permit să elaborăm în mod eficient lecţii electronice 
multimedia şi laboratoare virtuale, să creăm biblioteci 
şcolare şi universitare ce conţin cele mai diverse resurse 
educaţionale.

Desigur, nici o tehnologie digitală nu poate estompa 
aspectele pedagogice ale procesului educaţional, preda-
rea, învăţarea şi evaluarea efectuându-se de către şi pen-
tru oameni, care, recunoscând avantajele incontestabile 
ale tehnologiilor digitale, pun absolut justificat în prim 
plan personalitatea elevului şi a studentului. Anume 
studierea aspectelor ce ţin de flexibilizarea instruirii, a 
tendinţelor europene de extindere a instruirii asistate 
de calculator şi creşterea eficienţei utilizării mijloacelor 
digitale în asigurarea accesului universal la o educaţie de 
calitate au fost puse în centrul lucrărilor Conferinţei In-
ternaţionale „Instruirea asistată de calculator în Agenda 
europeană a educaţiei. Cazul Slovaciei şi al Moldovei”, 
ce a avut loc în Chişinău pe data de 25 aprilie 2013.

Publicaţia electronică pe care o citiţi include arti-
colele şi prezentările supuse atenţiei participanţilor la 
Conferinţă de către experţi şi practicieni cu renume în 
domeniul instruirii asistate de calculator din Republica 

Moldova şi Slovacia. Organizatorii Conferinţei s-au 
străduit să selecteze din materialele propuse pentru a fi 
incluse în agenda Conferinţei pe cele care se bazează pe 
abordări inovaţionale şi care reflectă întreg spectrul de 
probleme ce apar în implementarea instruirii asistate de 
calculator în învăţământul preuniversitar şi cel superior, 
care conţin soluţii viabile pentru flexibilizarea instruirii, 
creşterea eficienţei şi calităţii acestuia.

Pornind de la prevederile Strategiei “Europa 2020”, 
autorii lucrărilor incluse în această publicaţiei electro-
nică au explorat atât perspectivele ce se deschid în faţa 
instituţiilor de învăţământ prin implementarea noilor 
tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor în proce-
sul de învăţământ, cât şi realizările practice pe care le-au 
atins deja mai multe colective pedagogice din Slovacia 
şi din Republica Moldova.

Progresele tehnologice au un impact profund asupra 
procesului educaţional şi datoria celor ce activează în 
sectorul educaţiei este de a propune soluţii durabile 
de valorificare a oportunităţilor oferite de tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor în aspectele ce ţin de fle-
xibilizarea şi eficientizarea învăţării.

Suntem siguri, că lucrările prezentate în această 
publicaţie electronică vor fi de un real folos cadrelor 
didactice ce predau în şcoli şi universităţi, factorilor de 
decizie din sistemul educaţional, cercetătorilor şi prac-
ticienilor, care utilizează mijloacele instruirii asistate de 
calculator în activitatea didactică cotidiană. Sperăm, că 
concluziile şi recomandările din articolele şi prezentările 
supuse atenţiei participanţilor la Conferinţă vor servi 
drept bază pentru trasarea unor noi direcţii de dezvoltare 
a instruirii asistate de calculator atât în Republica Mol-
dova, cât şi Slovacia, şi, în egală măsură,  vor contribui 
la consolidarea spaţiului european al învățării.

Anatol Gremalschi,
DOCtOR hAbIlItAt, PROfESOR uNIvERSItAR,

DIRECtOR DE PROgRAME, INStItutul DE POlItICI PublICE
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strategIa europa 2020: doMenIul 
educațIeI pe agenda ue

Katarina Ciganova

academia Istropolitana nova (aInova), svaty Jur, slovacia, kata@ainova.sk

Pentru perioada 2010 – 2020 Consiliul Europei  a 
adoptat o nouă strategie de evoluție numită europa 
2020. Strategia destinată pentru aceşti zece ani nu pre-
vede doar depăşirea crizei, dar include de facto crearea 
condițiilor pentru o dezvoltare inteligentă, durabilă şi 
mai cuprinzătoare. Strategia „Învățarea pe tot parcursul 
vieții” joacă un rol care nu poate fi neglijat în realizarea 
obiectivelor sale principale.

lifelong learning; lisbon Strategy; Europe 2020; 
European framework for Key Competences; European 
Qualification framework (EQf); Et 2020.

Educația, mai concret Învățarea pe tot parcursul 
vieții, este considerată un catalizator cheie în cadrul 
strategiei de dezvoltare a uE. Cunoştințele, abilitățile 
şi competențele forței de muncă europene sunt con-
siderate un factor major pentru asigurarea inovării, 
productivității şi competitivității în uE. Educația în 
sfârşit a devenit un centru de interes nu doar pentru 
oamenii de ştiință, dar, de asemenea, pentru factorii de 
decizie şi politicienii cu funcții înalte (cel puțin formal).

Calitatea superioară a educației şi formării pro-
fesionale sunt vitale, considerând faptul că Europa 
intenționează să se dezvolte ca o societate a cunoaşterii 
care este capabilă de a concura eficient în cadrul econo-
miei globalizate. Această frază conține un paradox întru-
cât educația reprezintă un compartiment al politicilor 
care, din punct de vedere juridic, intră în exclusivitate 
în competența statelor membre ale uE. Rolul uE este 
doar unul de sprijin, caracterizat în tratatul privind 
funcționarea uE prin formularea:

Art.165 tfEu 
„uniunea contribuie la dezvoltarea unei educații de 

calitate, prin încurajarea cooperării între Statele mem-
bre şi, dacă este necesar, prin sprijinirea şi completarea 
acțiunilor acestora, respectând pe deplin responsabilita-
tea Statelor membre față de conținutul învățământului 
şi organizarea sistemelor de educație şi diversitatea lor 
culturală şi lingvistică...”

Organismul de implementare care realizează obiecti-
vele comune convenite de către uE este Comisia Euro-
peană, în special Direcția generală Educație şi Cultură 
(DgEC). DgEC urmăreşte „abordarea twin-track”. 

Pe de o parte, ea se implică în cooperarea politică cu 
Statele membre ale uE şi alte țări prietene din întreaga 
lume, pe de altă parte monitorizează implementarea 
programului de învățare pe tot parcursul vieții.

cooperarea politică prevede susținerea şi realizarea 
activităților care permit țărilor să activeze împreună şi 
să învețe unele de la altele, acordând un accent deosebit 
mobilității. Sunt cunoscute programele uE care ajuta 
cetățenii să profite la maximum de dezvoltarea lor perso-
nală şi potențialul economic al uE prin studiere, formare 
sau muncă de voluntariat în alte țări. Pentru perioada 
2007-2013, uE a alocat aproape 13 miliarde euro pentru 
asigurarea Învățățării pe tot parcursul vieții şi mobilitate 
la nivel mondial. Principalele programe ale uE pot fi 
împărțite în cele care susțin învățarea permanentă în 
Statele membre şi cele orientate către țărilor vecine şi 
alte țări din afara uE.

comenius – asigură cooperarea între şcoli şi schimb 
de elevi şi profesori la nivelul învățământului secundar;

erasmus – sprijină mobilitatea studenților şi coope-
rarea între universități;

leonardo da vinci – include programe de formare 
profesională;

grundtvig – monitorizează programe de formare 
pentru adulți axate pe parteneriatul trans-național, rețele 
de cooperare şi mobilitate;

Jean monnet – acordă asistență procesului de pre-
dare, cercetare şi reflecție privind integrarea europeană 
în instituțiile de învățământ superior din întreaga lume;

erasmus mundus – susține programe care permit 
studenților şi cadrelor didactice universitare din toată 
lumea să obțină un master sau doctorat prin cursuri 
care implică consorții dintre cel puțin trei universități 
europene;

tempus iv – sprijină modernizarea învățământului 
superior în țările partenere;

Prin finanțarea acordată de uE se încurajează, de 
asemenea, învățarea limbilor străine, e-learning şi dise-
minarea şi schimbul de cele mai bune practici.

implementarea programului de învățare pe tot par-
cursul vieții constituie cea de a doua parte a activităților 
prevăzute de Direcția generală Educație - uE este în 
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continuă dezvoltare; ea a evoluat constant pe parcurs. 
Modificările sunt influențate de mai mulți factori din 
afara şi din interiorul uniunii. uE reflectă situația 
politică şi economică din lume, precum şi dezvoltarea 
internă aflată în strânsă legătură cu aderarea noilor State 
membre. Strategiile politice pentru viitor sunt discutate 
şi aprobate de către consiliul european (organismul 
prin care preşedinții şi prim-miniştrii Statelor membre 
se reunesc). Pe când s-a lansat reforma învățământului 
în uE, după adoptarea tratatului de la Maastricht la 
începutul anilor ‚90, documentul în formă scrisă este 
cunoscut sub numele de Strategia de la lisabona, care 
a fost conceput ca un plan de dezvoltare economică în 
anul 2000. Scopul strategiei a fost să transforme uE în 
„cea mai competitivă şi dinamică economie din lume 
bazată pe cunoaştere, capabilă de evoluție economică 
durabilă, cu un număr sporit de locuri de muncă mai 
bune şi o mai mare coeziune socială”. Educația ar trebui 
să fie catalizatorul acestei strategii. Importanța politicilor 
educaționale a fost exprimată printr-o nouă bază pentru 
acest segment numit „Educație şi formare profesională 
2010”. Programul complex a impulsionat dezvoltarea ul-
terioară, de exemplu: în anul 2006 a fost aprobat cadrul 
european de referință al competențelor cheie pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții. Cadrul defineşte opt 
abilități cheie şi cunoştințe pe care trebuie să le posede 
fiecare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pen-
tru incluziunea socială, cetăţenia activă şi ocuparea forţei 
de muncă. Aceste competențelor-cheie sunt:

1) comunicarea în limba maternă, care reprezintă 
capacitatea de a exprima şi interpreta concepte, gânduri, 
sentimente, fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi în 
formă scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scriere) şi de a 
interacţiona lingvistic într-un mod adecvat şi creativ 
într-o serie completă de contexte culturale şi sociale;

2) comunicarea în limbi străine, care, pe lângă 
dimensiunile principale ale abilităţilor de comunicare 
în limba maternă, implică şi abilităţile de mediere şi 
înţelegere interculturală;

3) competenţa matematică şi competenţe de bază 
privind ştiinţa şi tehnologia. Competenţa matematică 
este capacitatea de a dezvolta şi a aplica gândirea mate-
matică pentru rezolvarea diferitor probleme în situaţii 
cotidiene, accentul punându-se pe proces, activitate 
şi cunoştinţe pentru a explica lumea înconjurătoare. 
Acestea implică o înţelegere a schimbărilor cauzate de 
activitatea umană şi a responsabilităţii fiecărui individ 
în calitate de cetăţean; 

4) competenţa digitală implică utilizarea cu 
încredere şi în mod critic a tehnologiei din societatea 
informaţională (tSI) şi deci abilităţile de bază privind 
tehnologia informaţiei şi a comunicării (tIC);

5) capacitatea de a învăţa procesul de învăţare 

este legată de învăţare, de abilitatea omului de a-şi 
urmări şi organiza propria învăţare, fie individual, fie 
în grupuri, conform nevoilor proprii, precum şi de 
conştientizare a metodelor şi a oportunităţilor;

6) competenţe sociale şi civice. Competenţele so-
ciale se referă la competenţele personale, interpersonale 
şi interculturale şi toate formele de comportament care 
permit fiecărei persoane să participe în mod eficace şi 
constructiv la viaţa socială şi profesională. Aceste com-
petenţe sunt legate de bunăstarea personală şi socială. 
Este esenţială înţelegerea codurilor de conduită şi a obi-
ceiurilor din diferite medii în care activează persoanele. 
Competenţele civice, în special cunoaşterea conceptelor 
şi a structurilor sociale şi politice (democraţie, justiţie, 
egalitate, cetăţenie şi drepturi civile), fac posibilă parti-
ciparea activă şi democratică a oamenilor;

7) simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului re-
prezintă capacitatea de a transforma ideile în acţiune. 
Acest simţ presupune creativitate, inovaţie şi asumarea 
unor riscuri, precum şi capacitatea de a planifica şi gesti-
ona proiectele în vederea atingerii obiectivelor. Persoana 
este conştientă de contextul propriei sale activităţi şi este 
capabilă să valorifice oportunităţile apărute. Acesta este 
fundamentul pentru achiziţia unor abilităţi şi cunoştinţe 
mai specializate, de care au nevoie cei care instituie sau 
contribuie la o activitate socială sau comercială. Acest 
lucru ar trebui să includă conştientizarea valorilor etice 
şi promovarea bunei guvernări;

8) conştiinţa şi expresia culturală, care implică 
aprecierea importanţei expresiei culturale a ideilor, 
a experienţelor şi a emoţiilor printr-o serie de canale 
(muzică, teatru, literatură şi arte vizuale);

Complexul de competențe ar trebui să fie imple-
mentat la nivelul uE prin sistemele de educație şi for-
mare inițială pentru tineri şi prin educație şi formare 
profesională pentru maturi în cazul adulților. Acest 
fapt presupune că cadrul reprezintă un instrument de 
referință pentru țările uE, pentru factorii de decizie 
responsabili de educație şi instruire, precum şi pentru 
furnizorii de educație.

un alt instrument important, care este, de asemenea, 
rezultatul programului „Educație şi formare profesiona-
lă 2010”, a fost elaborat în 2008 pentru a ajuta persoanele 
fizice şi angajatorii să profite de oportunitățile rezultate 
în urma liberei circulații a persoanelor în cadrul uE. 
Instrumentul este denumit cadrul european al ca-
lificărilor (cec) pentru învățarea de-a lungul vieții 
şi scopul său principal este de a permite echivalarea 
diferitelor calificări naționale prin caracteristici uşor de 
înțeles. Cadrul este format din opt niveluri, fiecare nivel 
este definit ca un set de descriptori care indică rezultatele 
învățării relevante pentru calificările de la nivelul respec-
tiv, şi care pot fi obținute în orice sistem de educație. 

Este important de subliniat că caracteristicile de nivel se 
bazează pe rezultate, nu pe durata studiilor sau descrie-
rea instituției de învățământ. Rezultatele învățării sunt 
definite prin ceea ce subiectul cunoaşte, înțelege şi este 
capabil să realizeze la finalizarea unui proces de studiere, 
şi care care sunt definite prin cunoştințe, abilități şi 
competențe. Cele opt niveluri acoperă întreaga gamă 
de calificări incluzând cele obținute la sfârşitul studiilor 
în învățământul obligatoriu până la cele asimilate în 
urma instruirii în cel mai înalt nivel de educație şi de 
formare academică, profesională sau vocațională. CEC 
ia în considerație, de asemenea, instruirea care are loc 
în afara educației formale şi instituțiilor de formare. 
fiecare stat membru trebuie să-şi proiecteze un punct de 
coordonare care este responsabil de armonizarea rezul-
tatelor instruirii în sistemul de educație conform CEC.

Pentru o mai bună înțelegere, acestea sunt rezultatele 
învățării corespunzătoare Nivelului 5:

for a better perception, these are learning outcomes 
relevant to level 5: 

cunoştințe – cunoştințe faptice şi teoretice cu-
prinzătoare, specializate, într-un domeniu de muncă 
sau de studiu şi conştientizarea limitelor cunoştințelor 
respective;

abilități – o gamă amplă de activități cognitive şi 
practice necesare pentru conceperea de soluții cognitive 
la probleme abstracte;

competențe – gestionare şi supraveghere în situații 
de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt impre-
vizibile; revizuirea şi dezvolarea performanțelor proprii 
şi ale altora;

Activitățile şi documentele menționate până în pre-
zent au realizate drept ținând cont de implementarea 
Strategiei de la lisabona. Pentru perioada 2010 – 2020 
Consiliul Europei  a adoptat o nouă strategie de dezvol-
tare denumită europa 2020. Strategia destinată pentru 
aceşti zece ani nu prevede doar depăşirea crizei, dar 
include de facto crearea condițiilor pentru o dezvoltare 
inteligentă, durabilă şi mai cuprinzătoare. Există cinci 
obiective de bază care urmează a fi realizate până la 
sfârşitul deceniului.

1) 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 
şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;

2) 3% din PIb-ul uE ar trebui investit în cercetare-
dezvoltare (C-D);

3) obiectivele „20/20/20” în materie de climă/ener-
gie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor 
majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest 
sens);

4) numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar 
trebui redus cu 20 de milioane; 

5) rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui re-
dusă sub nivelul de 10% şi cel puțin 40% din generația 

tânără ar trebui să aibă studii superioare;

Deşi doar ultima țintă se referă explicit la educație, 
toate cinci vor depinde în mare măsură de sprijinul sem-
nificativ rezultat din funcționarea eficientă a sistemelor 
de educație şi formare profesională. Recunoaşterea 
faptului că Învățarea pe tot parcursul vieții este esențială 
nu doar pentru obținerea unui loc permanent de mun-
că şi participarea tuturor în societate, dar şi pentru 
dezvoltarea generală a economiei. Acest lucru încu-
rajează Statele membre ale uE şi Comisia Europeană 
să consolideze cooperarea politică prin continuarea 
cadrului strategic anterior. În 2009 a fost elaborat cadrul 
strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 
educației şi formării profesionale denumit et 2020. 
Statele membre sunt în continuare responsabile pentru 
conținutul învățământului şi procesele de instruire, pre-
cum şi pentru sistemele lor de învățământ. uE susține 
activitățile naționale şi are grijă de problemele comune 
- îmbătrânirea societății, forță de muncă necalificată în 
mod corespunzător şi competitivitatea la nivel global. 
Obiectivele pe termen lung pentru Et 2020 sunt:
•	 realizarea în practică a învăţării pe tot parcursul 

vieţii şi a mobilităţii;
•	 îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi 

formării;
•	 promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetă-

ţeniei active;
•	 stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a 

spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de 
educaţie şi formare;
Care sunt activitățile care ar trebui să realizeze aceste 

obiective? Sarcina principală cade pe umerii sistemelor 
naționale de educație, care ce ar putea învăța unii de la 
alții prin împărtăşirea celor mai bune practici. uE orga-
nizează şi sprijină mobilitatea în scopuri educaționale, 
precum şi consolidarea parteneriatelor dintre instituțiile 
de educație şi formare profesională. Aceste activități 
vizează toate nivelurile de educație - copilaria timpu-
rie, şcoala, învățământul superior şi profesional. Alte 
programe promovează multilingvismul, inovațiile, 
creativitatea şi implementarea tIC. Pentru a fi capabili 
să înțelegem dacă acest efort se merită, toate aceste 
programe/activități urmăresc realizarea obiectivelor co-
mune şi au fost stabilite o serie de obiective de referință 
pentru anul 2020.
•	 cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta între patru ani 

şi cea de începere a învățământului primar obligato-
riu ar trebui să beneficieze de sistemele de educație 
destinate copiilor de vârstă mică;

•	 procentajul tinerilor în varstă de 15 ani cu competențe 
insuficiente în materie de citire, matematică şi ştiinte 
ar trebui sa fie mai mic de 15%; 

•	 rata de părăsire timpurie a şcolii şi cursurilor de 
formare trebuie să fie mai mică de 10%;

•	 procentajul persoanelor în varstă de 30-34 de ani 
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cu educație terțiară ar trebui sa fie de cel puțin 40%;
•	 o medie de cel puțin 15% din adulți (grupa de varstă 

25-64 de ani) ar trebui să participe în sistemul de 
educație permanent;
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învățarea pe tot parcursul vIețII 
cu accentul pe învățarea în rÂndul 
adulțIlor, educațIa forMală şI non-
forMală 
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abstract: Lucrarea prezentată abordează conceptul 
de Învățare în rândul adulților care apelează de multe 
ori la metodele e-Learning. Învățarea în rândul adulților 
constituie o componentă vitală a politicilor educaționale 
europene. În ultimii 20 de ani educația adulților creşte 
în importanță, mai ales începând cu 2000, când a fost 
adoptată Strategia de la Lisabona asupra economiei 
bazate pe cunoaştere. Acestă lucrare oferă informații de 
bază privind Învățarea în rândul adulților, (1) caracte-
ristici; (2) importanță pentru societate; (3) beneficiari; 
(4) tipuri; (5) evaluarea calității educației adulților; (6) 
modul în care UE sprijină Învățarea în rândul adulților; 
(7) posibilitățile de cooperare în domeniul educației între 
UE şi Republica Moldova, cu finanțare din fondurile 
europene.

cuvinte cheie: învățarea în rândul adulților/educația 
adulților/instruirea adulților, personalul responsabil de 
instruirea adulți, calitate, competențe cheie

Învățarea în rândul adulților se referă la toate etapele 
de instruire la care participă adulții după ce au finisat 
educația inițială şi cea de formare. Învățarea în rândul 
adulților este o parte integrantă în categoria Învățarea 
pe tot parcursul vieții în uE. Importanța sa sporeşte 
odată cu creşterea crizei economice şi a ratei şomajului 
în Europa�. În mod similar, schimbările demografice 
din Europa au subliniat rolul cheie al educației adulților. 
Învățarea în rândul adulților este asigurată de către 
instituțiile de învățământ secundar şi superior, precum 
şi de către instituțiile publice şi private, furnizoare de 
educație şi consultanță.

Crizele economice forțează persoanele care şi-au 
pierdut locurile de muncă să se recalifice pentru a ocu-
pa o nouă poziție disponibilă pe piața forței de muncă. 
Învățarea în rândul adulților este considerată esențială 
pentru creşterea posibilităților de angajare în special în 
cazul persoanelor cu un nivel de educație mai scăzut. 
De asemenea tinerii după terminarea studiilor şcolare 
deseori nu pot găsi posturi relevante. Persoanele cu 
vârsta mai mare de 50 au nevoie să-şi actualizeze şi să-şi 
îmbogățească cunoştințele şi competențele în domenii 

specifice. Migranții trebuie să învețe pentru a fi integrați 
în societate. În aceste condiții învățarea pentru adulți 
furnizează soluții pentru admiterea în câmpul mun-
cii, incluziunea socială, precum şi pentru asigurarea 
cetățeniei active şi dezvoltării personale.

În uE sporeşte gradul de conştientizare a educației 
adulților deoarece acesta nu este dezvoltat în mod co-
respunzător în multe țări ale uE. În majoritatea țărilor 
europene participarea la procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții ocupă poziții mai scăzute de media fixată. 
În 2011 participarea medie a constituit 8,9%, însă în 
obiectivul pentru 2020 acesta atinge 15%. Rata de par-
ticipare variază între țările uE de la 1,2% - 32,3% şi doar 
6 țări europene au ajuns la rata țintă�. „Statele membre 
nu-şi mai pot permite să nu posede un sistem eficient de 
învățare în rândul adulților, integrat într-o strategie de 
învățare pe tot parcursul vieții, care oferă participanților 
accesul sporit pe piața forței de muncă, promovează 
integrarea socială şi pregăteşte participanților pentru 
îmbătrânirea activă în perpectiva de viitor”�.

Învățarea în rândul adulților se referă atât la 
învățarea formală, cât şi non-formale şi informale pentru 
îmbunătățirea competențelor de bază, obținerea de noi 
calificări, creşterea nivelului de calificare sau recalificare 
pentru ocuparea forței de muncă, pentru participarea 
în procesul de instruire socială, culturală, artistică spre 
asigurarea dezvoltării personale. Educația formală este 
structurată ierarhic, clasificată cronologic în sistemul 
de învățământ. Învățarea non-formală se desfăşoară în 
afara instruirii şcolare formale/vocaționale/universita-
re prin intermediul activităților planificate. Învățarea 
informală nu este organizată şi nici structurată. Ea 
acoperă competențele dobândite prin experiența de 
viață şi muncă.

Comisia Europeană colectează şi publică indicatori 
şi date cu privire la situația actuală în Statele membre 
(Eurostat). Organismul participă în elaborarea de poli-
tici educaționale, inclusiv învățarea în rândul adulților. 
ultima o constituie politica de Educație şi formare 
profesională 2020 lansată în 2010�. uE sprijină educația 
adulților prin Programul de învățare pe tot parcursul 
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vieții grundtvig� şi prin intermediul inițiativei Partene-
riatului Estic1, din care face parte şi Republica Moldova. 
CE încurajează cooperarea politică între statele membre 
ale uE şi oferă finanțare pentru Programul de învățare 
pe tot parcursul vieții. În prezent, există trei obiective 
specifice ale programului de învățare pe tot parcursul 
vieții definite astfel: calitate – să se îmbunătățească ca-
litatea şi eficiența educației adulților; incluziune – să fie 
asigurat accesul tuturor; accesibilitate internațională – să 
fie disponibil pentru toți doritorii din întreaga lume.

Pentru a îmbunătăți calitatea şi eficiența instruirii 
adulților sunt necesare investiții în aprovizionarea 
cantitativă şi calitativă a cadrelor didactice cu condiții 
adecvate contractuale, de muncă şi de dezvoltare pro-
fesională. Acesta este rezultatul studiului sugerat de 
către Comisia Europeană Key competences for adult 
learning professionals2 (Competențele esențiale pentru 
profesioniştii antrenați în educația adulților). Studiul a 
demonstrat că în multe țări europene nu există cerințe 
specifice de calificare inițială pentru personalul implicat 
în învățarea pentru adulți. Cu toate acestea, personalul 
implicat în educația în rândul adulților joacă un rol-che-
ie în învățarea pe tot parcursul vieții. Cu toate acestea, 
studiul a prezentat un set de competențe cheie care ar 
putea îmbunătăți calitatea instruirii în rândul adulților. 
Competențe-cheie sub formă de cunoştințe, abilități şi 
atitudini sunt fundamentale pentru fiecare individ într-o 
societate bazată pe cunoaştere. Prin Cunoştințe ar trebui 
să se înțeleagă un ansamblu de fapte, concepte, teorii şi 
practici legate de domeniul de profesare sau studiere. 
Prin Abilități ar trebuie să se înțeleagă capacitatea de a 
aplica în practică cele învățate sau însuşite prin acțiuni. 
Prin Atitudine ar trebui să se înțeleagă capacitatea fizică, 
mentală sau emoțională de a îndeplini sarcina. Aceste 
competențe cheie ar trebui să fie integrate pe deplin în 
strategiile şi infrastructurile din toate Statele membre 
ale uE, în special în contextul învățării pe tot parcursul 
vieții. 8 competențe-cheie sunt definite:
1. comunicarea în limba maternă
2. comunicarea în limbi străine
3. competenţa matematică şi competenţe de bază 

privind ştiinţa şi tehnologia 
4. competenţa digitală
5. capacitatea de a învăţa procesul de învăţare
6. competenţe sociale şi civice
7. simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului
8. conştiinţa şi expresia culturală.

cu accent pe gândirea critică, creativitate, inițiativă, 
rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea 
deciziei şi sentimente de management constructive.

1 Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp_en.php

2 EuROStAt http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/education/data/main_tables

Competențele cheie ar trebui să fie asimilate de 
către tineri la sfârşitul învățământului obligatoriu şi 
formării profesionale, pregătindu-i pentru viața de 
adult, mai ales pentru viața profesională şi formând o 
bază pentru continuarea studiilor în acelaşi timp, pe 
tot parcursul vieții, printr-un proces de dezvoltare şi 
actualizare a competențelor. Competențele cheie oferă 
o plus valoare pentru piața forței de muncă, coeziunea 
socială şi cetățenia activă prin facilitarea flexibilității 
şi adaptabilității, satisfacție şi motivare. Competențele 
cheie ar trebui să fie integrate pe deplin în strategiile 
şi infrastructurile din toate statele membre ale uE, în 
special în contextul învățării pe tot parcursul vieții.

Cel mai recent document european care se referă 
la calitatea învățării în rândul adulților este politica 
Educație şi formare profesională 2020 cu referire în 
special la Renewed European Agenda for Adult Le-
arning3 (Planul european reînnoit pentru învățarea 
în rândul adulților). În conformitate cu prioritatea 
2 stabilită în agendă Statele Membre sunt încurajate 
să îmbunătățească calitățea şi eficiența sistemelor de 
educație şi formare profesională prin: dezvoltarea stra-
tegiilor de asigurare a calității pentru furnizorii de in-
struire pentru adult, îmbunătățirea calității personalului 
din domeniul educației adulților şi punerea în aplicare 
a sistemelor complet funcționale de recunoaştere a 
învățării informale şi non-formale.

Elaborarea recomandărilor privind dezvoltarea 
personalului implicat în educația adulților şi explorarea 
modalitățile prin care cooperarea europeană poate să 
susțină dezvoltarea personalului responsabil de educația 
adulților au devenit probleme esențiale. Cooperarea 
între Statele membre ale uE pentru susținerea învățării 
în rândul adulților este realizată prin Programul de 
învățare grundtvig. Cooperarea cu țările terțe (cele 
care nu sunt membre ale uE şi nici nu se află în proces 
de aderare) în domeniul modernizării învățământului 
superior este susținută prin Programul tempus Iv şi 
acțiunile de cooperare şi mobilitate sunt sprijinite prin 
intermediul programului Erasmus Mundus4. În 2010 
Republica Moldova a demarat negocierile privind Acor-
dul de Asociere cu uE. În cadrul Programului indicativ 
național (PIN) pentru Republica Moldova, cu finanțare 
de 273,1 milioane euro, există trei priorități şi una dintre 
ele este dezvoltarea socială şi umană. Mai multe inițiative 
sunt structurate la nivel regional. Republica Moldova 
teritorial aparține Parteneriatului Estic împreună cu 
alte 6 țări. Parteneriatul Estic a stabilit patru platforme 

3 European commission (2006b) Communication from 
the commission Adult learning: It is never too late to 
learn (brussels, European Commission)

4 Educație şi formare profesională 2020
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_

training_youth/general_framework/ef0016_en.htm

politice. Platforma 4 „Contacte între oameni” reprezintă 
un forum de discuții în educație, formare profesională, 
cercetare, tineret, cultură, mass-media şi societatea 
informațională. Recenta întâlnire a partenerilor a ana-
lizat tema „Educație şi formare profesională”5.

Politica europeană de vecinătate (PEv) orientată 
pe cooperarea transfrontalieră între România, ucraina 
şi Republica Moldova are drept scop îmbunătățirea 
situației economice, sociale şi mediu în zona, în contex-
tul parteneriatelor de pe ambele părți ale graniței6. O altă 
Politică Europenă de vecinătată o constituie Programul 
Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării 
Negre care completează Programul uE privind Marea 
Neagră. El asigură cooperarea în cadrul societății civile 
şi cooperarea transfrontalieră la nivel local cu scopul 
de a promova armonizarea cu alte programe şi strategii 
naționale şi transnaționale. una dintre cele trei priorități 
ale Programului Mării Negre este inițiativa culturala şi 
educaționala pentru crearea unui mediu cultural comun 
în bazinul Mării Negre7. 

5 Program grundtvig  http://eacea.ec.europa.eu/llp/
grundtvig/grundtvig_en.php

6 Parteneriatul Estic http://eeas.europa.eu/eastern/index_
en.htm 

7 b. J. buiskool, S. D. broek, J. A. van lakerveld, g. K. 
Zafiris, M. Osborn: Key competences for adult learning 
professionals, Zoetermeer (finala report), January 15, 
2010 http://ec.europa.eu/education/more-information/
doc/2010/keycomp.pdf 
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abstract:  This paper deal with development of 
interuniversity’s Moodle  eLearning network in according 
with the TEMPUS project «Creating Digital Network 
Universities in Applied Science Themes and Economics 
in Moldova (CRUNT)». This project has the objectives 
as creating a interuniversity network with a moderni-
zed infrastructure to sustain effective modern online 
learning platforms, creating of a technology center, 
equipped with computers, devices audio/video, assisted 
by modern software to produce online courses efficient 
and attractive to students  and developing a set of pilot 
courses in different fields, which will be applied at the 
partner universities.

Key words: instruire online,asistată de calculator, 
eficienţă instruire, proiect “TEMPUS” 

1. necesităţile actuale de instruire
Premisele instruirii actuale sunt: specializarea 

accentuata, perimarea accelerata a cunostintelor din 
domeniile de vârf, permanentizarea instruirii, creste-
rea numarului celor care doresc sa urmeze un sistem 
de instruire de nivel cît mai înalt, cresterea mai lenta 
a capacitatilor de instruire a instituţiilor, cresterea 
posibilitatilor de informare. un factor important este 
permanentizarea instruirii. Odata cu accelerarea acu-
mulării de cunoştinte, etapele de reinstruire sunt din 
ce în ce mai dese şi mai scurte; ele aproape se „ating” 
iar instruirea devine un proces permanent. Aceasta 
instruire permanenta este compusa din perioade 
scurte, de instruire domenii foarte înguste, punctuale 
chiar. universitatea nu mai oferă cunoştinte valabile 
şi suficiente pe tot parcursul vietii, rolul ei fiind sa 
formeze sisteme de valori, care nu se perimeaza, sa 
ofere cunostinte generale şi de bază, să creeze pre-
misele adaptării la schimbarile ulterioare. Instruirea 
permanenta se desfasoara în prezent în conditii puţin 
sau deloc institutionalizate. tendinta este însa de orga-
nizare de diferite forme institutionale pentru instruirea 

permanenta, mult mai flexibile decît organizatiile mari. 
În lucrarea curentă vom prezenta obiectivele proiec-
tului tEMPuS «Creating digital network universities 
in applied science themes and economics in moldova 
(crunt)» şi căile de soluţionare a problemelor legate de 
instruirea online/asistată de calculator.

2. analiza soluţiilor alternative ale instruirii 
online

În epoca moderna tehnologia informatiei si-a pus 
puternic amprenta şi asupra instruirii, revolutionînd 
sistemul bazat pe manual. Calculatoarele au parcurs 
drumul de la obiect de studiu de nivel superior la 
instrument indispensabil în instruire, indifferent de 
domeniu. literatura de specialitate foloseste diferite 
sintagme pentru a desemna utilizarea calculatoarelor 
în educatie, cu semnificatie asemănătoare: IAC (in-
struire asistată de calculator), CAI (computer aided 
instruction), CAl (computer aided learning), Cbt 
(computer based training), Cbl (computer based 
learning). Conceperea şi introducerea pe scară largă a 
sistemelor de instruire asistată de calculator urmăreşte 
mai multe obiective, care vin în întîmpinarea proble-
melor instruirii moderne:
•	 Independenta de studiu. Studentului i se ofera posi-

bilitatea de a studia în ritmul propriu, în functie de 
interesele şi disponibilitatile proprii.

•	 Reducerea solicitarii profesorului. Prin existenta unei 
forme alternative de predare, o parte din solicitarile 
profesorului sînt preluate de system - este vorba în 
special de sarcinile de transmitere de informatie, 
unde nu exista o solicitare intelectuala deosebita.

•	 Reducerea timpului de acces la informatie. Sistemul 
poate accesa informatia mult mai repede decît omul 
şi poate avea acces rapid la o cantitate de informaţii 
mult mai mare decît memoria umana.

•	 Cresterea motivarii şi interesului studentilor.
•	 Cresterea calitatii învatarii în general. 
•	 Dezvoltarea capacitatii de colaborare şi lucru în 

echipa.
•	 Scaderea costurilor de instruire pe termen lung. Pe 

termen scurt costurile de instruire ar putea creste, 
datorita implementarii unui nou sistem, dar, odata 
implementat acesta poate fi folosit, cu costuri reduse 
– de întretinere – pe termen lung.

•	 Cresterea numărului  studenţilor prin eliminarea 
restrictiei de spaţiu fizic impuse de sala de curs. În 
mediul virtual de studiu, un număr nelimitat (decît 
de performantele tehnice ale sistemului) de studenţi  
pot participa simultan la aceleasi activităţi. Sistemele 
de instruire asistata de caculator aduc cu ele avantaje, 
rezolva problemele existente, dar ridica noi proble-
me, care trebuie rezolvate. Între avantajele acestor 
sisteme se află:

•	 folosirea instruirii asistate de calculator duce la 
creşterea independenţei studentului. Acesta este un 
factor benefic deoarece:

•	
· uneori învatarea este un proces repetitiv, mai 

ales în fazele de început. Chiar şi la nivel avansat 
învatarea poate fi un proces consumator de timp, 
profesorului fiindu-i imposibil să acorde atenţia 
cuvenită fiecărui student separat.

· poate duce la reducerea solicitării profesorilor, 
oferind o formă alternativă de predare.

· Calculatoarele pot accesa informatia în timp mai 
scurt decît ar putea-o face orice om.

•	 Mediile virtuale pot duce studentul într-o lume vir-
tuală unde sa exerseze materia înşusita.

•	 Poate duce la creşterea motivării şi interesului 
studentului, acestia alocînd voluntar  timp şi efort 
pentru învăţare.

•	 un program bine conceput poate duce la creşterea 
calităţii şi cantităţii muncii.

•	 Integrarea unor domenii diferite stimuleaza un inte-
res mai mare al studentilor şi încurajează proiectele 
multidisciplinare.

•	 Se constata reduceri ale timpului de predare şi al ratei 
de insucces la examene.

•	 Instruirea  asistată de calculator are o popularitate 
sporita, în special la studentii de vîrsta mai mica.

•	 Autonomie în învăţare, studentii  controlînd ritmul 
şi uneori traseul învăţării.

•	
Oferta diversificată de platforme de instruire  exis-

tente în prezent pe piata, face ca procesul de alegere 
şi implementare a unei noi tehnologii educationale să 
devina dificil. fiind aflate într-o continuă competiţie, 
noile produse concepute pentru educaţie la distanţă în-
cearca sa creeze şi să ofere medii de instruire în care, cei 
implicati în procesul educaţional - profesori, studenţi, 
administraţie - să  poată beneficia de cât mai multe dintre 
facilitatile pe care le poate oferi un mediu de instruire 
classic. luând în calcul aceste laturi, la fel şi că mediul 

elearning/de instruire asistată de calculator  constă din 
mai multe component  organizatoric, tehnic, tehnologic, 
funcţional, pedagogic cu particularităţi specific determi-
nate de tehnologia digitală care o susţine, care  ar acoperi 
o gamă largă de aplicaţii şi procese educaţionale, ne-am 
orientat către platorma Moodle.  

3. obiectivele proiectului şi căile de soluţiona-
re a problemelor de instruirea online

Proiectul tEMPuS «Création réseau universités 
numériques thématiques en sciences appliquées et sci-
ences économiques en Moldavie (CRuNt)» a fost lansat 
la 1 octombrie 2011. Partenerii proiectului din Republi-
ca Moldova vor fi 9 universităţi (utM, uSM, ASEM, 
universitatea Agrară de Stat din Moldova, uSMf “N. 
testemiţeanu”, universitatea Cooperatist-Comercială 
din Moldova, universitatea de Stat “A. Russo” din 
bălţi, universitatea de Stat Cahul, universitatea de Stat 
Comrat), Ministerul Educaţiei, Ministerul tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, SRl Endava. Partene-
rii proiectului din uE vor fi universităţile Agrocampus 
Ouest, Rennes I şi Rennes II din franţa, universitatea 
din gand belgia, universitatea Santiago de Compostella 
(lugo) din Spania, universitatea din Pisa Italia, univer-
sitatea tehnică “gh Asachi” Iaşi. 

Proiectul are ca obiective următoarele.
a) Crearea unei reţele interuniversitară cu o infra-

structură modernizată capabilă să susţină eficient 
platforme moderne de studiu on-line. Deşi s-au 
făcut o serie de încercări de implementare a instuirii 
online, ele nu s-au încununat cu succes. Ţinând cont 
de situaţia diferită a universităţilor participante la 
proiectul tempus CRuNt, s-a propus următoarea 
soluţie, care ar echilibra şansele de implementare 
a instriurii online la toate aceste universităţi. Ideea 
constă în crearea infrastructurei pentru instruirea 
online în Moldova pe platforma Moodle pe baza 
unor clastere de servere dedicate la universităţile de 
bază şi servere-routere pantru fiecare universitate 
sau/campus,  ce poate fi realizat pe un calculator  de 
performanţe modeste. Actualmente, la majoritatea 
universităţilor din R.Moldova s-au dezvoltat  sisteme 
informaţionale bazate pe reţele de calculatoare, care 
prezintă o ierarhie de nuclee cu diverse servere şi mai 
multe săli de calculatoare, laboratoare şi oficii com-
puterizate.  Majoritatea din calculatoarele reţelelor 
au acces la Internet. Situaţia este mai satisfăcătoare la 
trei universităţi: utM, ASEM, uSM. Aceste sisteme 
informaţionale asigură procesul de studiu, accesul la 
surse bibliografice,  cercetarea ştiinţifică şi monito-
rizarea procesului de instruire. Necesită o ajustare 
serioasă şi dezvoltare a sistemelor informaţionale 
universitare pentru a susţine instruirea online. 
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Altă latură importantă este crearea unui sistem in-
formatic distribuit, care ar permite utilizarea în comun 
a resurselor pentru instruirea online. Aceasta constă în 
amplasarea cursurilor electronice pe serverele Moodle 
ca să se utilizeze în comun de mai multe universităţi. 
De exemplu, cursurile de fizică vor fi plasate pe clasterul 
utM, cursurile de matematică vor fi plasate pe clasterul 
uSM, cursurile de economie vor fi plasate pe clasterul 
ASEM şi vor fi folosite de toate celelalte universităţi 
(fig. 1).

b) Crearea unui centru tehnologic, înzestrat cu calcula-
toare, aparataj audio/video, asistate cu soft  modern 
de producere a cursurilor on-line eficiente şi atractive 
pentru studenţi. În cadrul proiectului va fi creată o 
platformă tehnologică comună şi o reţea numerică 
interuniversitară (fig. 2). vor fi promovate cunoş-
tinţe (metode, tehnici) pentru elaborarea cursurilor 
on-line pe grupe disciplinare. Se va efectua testarea 
cursurilor on-line la ciclul de licenţă şi de masterat 
(secţia cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă).

c) Dezvoltarea unui set de cursuri-pilot pe diferite do-
menii, care vor fi aplicate la toate universităţile par-
tenere. Creând o reţea Moodle Network, se va avea 
posibilitatea de accesare fără probleme a cursurilor 
necesare de la toate universităţile, deşi aceste cursuri 
de fizică, de matematică, de economie vor fi plasate 
pe diferite clastere ale utM, uSM sau  ASEM şi vor 
fi folosite de toate celelalte universităţi partenere la 
acest proiect.

În activitatea  cadrelor didactice universitare pot fi 
evidenţiate mai multe etape: proiectarea procesului; 
pregătirea resurselor;realizarea secvenţelor de preda-
re-învăţare; evaluarea rezultatelor; reflecţia şi ajustarea 
activităţilor de formare la caracteristicile individuale 
ale studenţilor.  fără a diminua importanţa celorlalte 
etape, trebuie de menţionat rolul fundamental al eta-
pei de proiectare a instruirii. Dacă în cadrul instruirii 
tradiţionale profesorul îşi poate permite improvizări, 
atunci în cazul unui curs online, postat pe o platformă 
de învăţare, profesorul trebuie să anticipeze (printr-o 
proiectare foarte riguroasă) posibilii parametri ai situ-
aţiilor de învăţare (nivelul de pregătire a studentului, 
stilul lui de învăţare,  etc.).

Scopul proiectării cursului dat constă în a face 
instruirea mai eficace, mai eficientă, mai atractivă şi 
mai rentabilă.  Ne-am propus  să utilizăm o varietate 
de medii interactive pentru facilitarea învăţării. Me-
todele tradiţionale „faţă-în-faţă” nu sunt ignorate sau 
excluse, ci se vor îmbunătăţi  cu metode de învăţare 
electronică (engl. e-learning sau online). Există două 
alternative în proiectarea procesului de realizare a 
secvenţelor de predare-învăţare: porţionare a materia-
luilui pe perioade de timp sau accesul la tot materialul 
cursului. Ţinând cont de specificul cursulor şi nivelul 
de pregătire a studenţilor, am considerat că prepon-
derent a doua alternativă este mai adecvată cursurilor 
universitare şi nivelului de pregătire a studenţilor. 
Structura cursului online este elaborată în conformi-
tate cu curicumul cursului.

E bine cunoscut faptul, că o cheie a eficienţei in-
struirii online este motivaţia studentului. Cum poate fi 
motivat studentul? De regulă, se aplică următoarele căi:  
prin perceperea propriei competenţe;  prin perceperea 
conectării la alte surse, persoane;   prin  valorizarea 
activităţii sale.  Cum poate fi proiectat cursul pentru a 
motiva învăţarea?  În primul rând, am propus să  sarcini 
de învăţare colaborative, ce vor intensifica interacţiune 
dintre student. Pe altă parte, am proiectat şi sarcini 
individuale, care îl plasează pe student în aşa numită 
“zona de confort”; se oferă un conţinut diversificat, 
utilizarea  şi realizărilor cercetărilor proprii. Evaluarea 
autentică prin sarcini cvasiprofesionale şi vizibilitatea 
performanţelor studenţilor, publicarea rezultatelor 
(portofolii de învăţare, bloguri) sunt factori importanţi 
pentru a motiva studentul. 

Diversitatea studenţilor impune varierea conţinu-
turilor şi a modurilor de prezentare a lor. Conţinutul 
cursului “Comunicaţii Satelitare” este prezentat în 
straturi: primul strat conţine minimul necesar; stratul 
al doilea conţine diverse dezvoltări, prezentări, referinţe 
la alte surse.

Desigur, sarcinile şi activităţile de învăţare constituie 
un element nu mai puţin important decât conţinuturile. 
Din aceste considerente am încercat să soluţionăm trei 
probleme didactice importante: 
•	 Organizarea activităţii cognitive independente a 

studenţilor; 
•	 Organizarea sprijinului individual al activităţii de 

învăţare a studenţilor;
•	 Organizarea activităţii colective de învăţare (învăţa-

rea în grup sau învăţarea colaborativă).
Prima problemă impune organizarea activităţii cog-

nitive independente a studenţilor ce se poate realiza prin 
alegerea sarcinilor de învăţare, planificarea activităţilor.  
A doua problemă se referă la organizarea sprijinului 
individual al activităţii de învăţare a studenţilor, care de-
vine posibilă datorită faptului că profesorul este eliberat 
de activitatea de rutină şi prin utilizarea instrumentelor 
informatice de comunicare, de exemplu “chat”, email, 
skype, etc. Organizarea activităţii colective de învăţare 
(învăţarea în grup sau învăţarea colaborativă). Această 
activitate este proiectată în mod special, deşi platformele 
de învăţare sunt orientate spre individualizarea învăţării.

una dintre cele mai eficiente tehnici de evaluare 
sunt testările, care constituie un set de probe/întrebări 
cu ajutorul cărora se evaluează nivelul cunoştinţelor şi 
al competenţelor de a opera cu ele prin raportarea răs-
punsurilor la o scară de apreciere elaborată în prealabil. 
Probele sau întrebările din test sunt simple întrebări, 
un enunţ urmat de întrebare, exerciţii, probleme, în-
trebări structurate, eseuri etc. Adesea itemii testelor 
conţin şi răspunsul aşteptat. Destinaţia a testelor constă 
în măsurarea reuşitei studenţilor la o temă. Odată cu 
dezvoltarea intensivă a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale (tIC) există deja o mare diversitate 
de sisteme de testare electronică, online, la distanţă, 
adaptivă/inteligentă etc., care asigură măsurări obiec-
tive, prelucrarea rezultatelor testării în mod automat şi 
feedback specificat. Concomitent, s-au implemenat şi 
teste pentru autoevaluare, care  sunt, de regulă, incluse 
la sfârşitul modulului, temei sau altor unităţi structurale 
(tutoriale online, cursuri, prelegeri, colecţii de itemi etc.) 
în scopul de a se verifica însuşirea unor cunoştinţe. Re-
acţia de răspuns la un astfel de item este afişată imediat, 
iar răspunsurile nu întotdeauna necesită înregistrarea/
înmagazinarea. testele de autoevaluare servesc pentru 
a revigora, a face interactiv materialul de studiu, pentru 
a motiva studenţii. Iar pentru controlul final este mai 
bine să folosim un test unic. Pentru obţinerea unei eva-
luări obiective a nivelului real, rezidual de cunoaştere, 
alegerea este testarea adaptivă criterial-orientată [7, 8].

4. concluzii
Implementarea rezultatelor proiectului dat va duce 

la îmbunătăţirea calităţii procesului de predare prin 
asigurarea tutror materialelor pentru studiuere şi impu-
nerea unei discipline de instruire, atât pentru studiul cu 
frecvenţă redusă, instruire continuă, cât şi pentru studiul 
la zi. tot odată proiectul va avea şi un efect social: va 
deschide mari posibilităţi pentru un număr mai mare 
de studenţi şi va ridica  prestigiul universităţilor din R. 
Moldova.

Proiectarea  cursulor-pilot constă în a face instruirea 
mai eficientă, mai atractivă şi mai rentabilă.  Ne-am pro-
pus  să utilizăm  o varietate de medii interactive pentru 
facilitarea învăţării în cadrul platormei Moodle. Cheia 
succesului este  abordarea didactică corectă în procesul 
proiectării cursului.
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Figura 1. Sistem informatic distribuit pentru instruire online. 
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resurselor pentru instruirea online. Aceasta constă în amplasarea cursurilor electronice pe serverele Moodle 
ca să se utilizeze în comun de mai multe universităţi. De exemplu, cursurile de fizică vor fi plasate pe 
clasterul UTM, cursurile de matematică vor fi plasate pe clasterul USM, cursurile de economie vor fi 
plasate pe clasterul ASEM şi vor fi folosite de toate celelalte universităţi (fig. 1). 
b) Crearea unui centru tehnologic, înzestrat cu calculatoare, aparataj audio/video, asistate cu soft  modern 
de producere a cursurilor on-line eficiente şi atractive pentru studenţi. În cadrul proiectului va fi creată o 
platformă tehnologică comună şi o reţea numerică interuniversitară (fig. 2). Vor fi promovate cunoştinţe 
(metode, tehnici) pentru elaborarea cursurilor on-line pe grupe disciplinare. Se va efectua testarea 
cursurilor on-line la ciclul de licenţă şi de masterat (secţia cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă). 
c) Dezvoltarea unui set de cursuri-pilot pe diferite domenii, care vor fi aplicate la toate universităţile 
partenere. Creând o reţea Moodle Network, se va avea posibilitatea de accesare fără probleme a cursurilor 
necesare de la toate universităţile, deşi aceste cursuri de fizică, de matematică, de economie vor fi plasate 
pe diferite clastere ale UTM, USM sau  ASEM şi vor fi folosite de toate celelalte universităţi partenere la 
acest proiect. 

În activitatea  cadrelor didactice universitare pot fi evidenţiate mai multe etape: proiectarea 
procesului; pregătirea resurselor;realizarea secvenţelor de predare-învăţare; evaluarea rezultatelor; reflecţia 
şi ajustarea activităţilor de formare la caracteristicile individuale ale studenţilor.  Fără a diminua 

figura 1. Sistem informatic distribuit pentru instruire online.



InstruIrea asIstată de CalCulator în agenda europeană a eduCaţIeI Cazul slovaCIeI şI al MoldoveI InstruIrea asIstată de CalCulator în agenda europeană a eduCaţIeI Cazul slovaCIeI şI al MoldoveI20 21

Cabac, valeriu. Probleme didactice ale implementării 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în 
sistemul educational. – In: Promovarea tehnologi-
ilor inform. şi comunicaţionale în educaţie: conf. 
şt.-practică (26-27 iun. 2009) / coord.: S. Caisîn. – 
Chişinău, 2009. – P. 84-91.

Cabac, v., Deinego, N. : Modelul conceptual al evaluării 
adaptive a nivelului de pregătire al studenţilor. - În: 

StuDIA uNIvERSItAtIS. Seria Ştiinţe ale educa-
ţiei, nr. 9 (19) 2008, p. 31-37.

Deinego, N. Particularităţile Tehnologiilor Informa-
ţionale de Comunicare în evaluarea nivelului de 
pregătire al studenţilor. În: Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice “Promovarea tehnologiilor in-
formaţionale şi comunicaţionale în educaţie”, 26-27 
iunie 2009. Chişinău: Institutul de formare Conti-
nuă, 2009, p. 189-197.

InstruIrea asIstată de calculator 
în învăţăMÂntul general dIn raIonul 
drocHIa

Gheorghe Chistruga

direcţia învăţămînt tineret şi sport or. drochia, Moldova 
gchistruga@gmail.com

abstract: în lucrare sunt descrise experienţa de utili-
zare a tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale 
în instituţiile preuniversitare din raionul Drochia, Repu-
blica Moldova în perspectiva dezvoltării şi promovării 
unui învăţămînt modern şi de calitate. 

cuvinte cheie: Instruirea asistată de calculator, 
Metoda instruirii asistate de calculator, Proiectarea 
instruirii asistate de calculator 

repere
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 
informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii 
contemporane.

Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii pro-
gramate şi disponibilităţile tehnologice al calculatorului 
(sistemului de procesare a informaţiei) conferă acestei 
metode didactice ( Instruire asistată de calculator) ca-
lităţi privind :
•	 informatizarea activităţii de predare– învăţare–eva-

luare; 
•	 îmbunătăţirea IAC prin intermediul unor acţiuni de: 

gestionare , documentare, interogare; 
•	 simulare automatizată interactivă a cunoştinţelor şi 

capacităţilor angajate în procesul de învăţământ, con-
form documentelor oficiale de planificare a educaţiei.
 metoda instruirii asistate de calculator valorifică 

următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei 
acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activită-
ţilor de predare–învăţare–evaluare:
•	 organizarea informaţiei conform cerinţelor programei 

adaptabile la capacităţile fiecărui elev; 
•	 provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didac-

tice 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 parcur-
gerea 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 ordo-

narea materialului care urmează să fie predat →învăţat 
→ evaluat la nivelul corelaţiei funcţional–structurale 
dintre profesor şi elev .

Profesorul proiectează o acţiune bazată pe patru 
operaţii concrete : 
•	 definirea obiectivelor pedagogice;
•	 stabilirea conţinutului; 
•	 aplicarea metodologiei; 
•	 asigurarea evaluării activităţii didactice, educative, 

respective . 
proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) 

poate fi definită ca fiind dezvoltarea sistematică a spe-
cificaţiilor procesului de instruire utilizând teoriile 
învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea calităţii 
procesului de instruire, prin utilizarea noilor tehnologii 
informaţionale şi comunicaţionale.

Istoric
În raionul Drochia primele computere, necesare 

pentru realizarea prevederilor programei şcolare la 
informatică, îşi fac apariţia în 1988, la al 3-lea an de 
realizare a prevederelor curriculum-ului la informati-
că. Echipamentul electronic era prevăzut doar pentru 
promovarea competenţelor la obiectul de studiu - in-
formatica, şi constituit dintr-un computer cu unitate de 
citire/înscriere a informaţiei şi alte 12 staţii-terminale, 
legate în reţea, pentru schimb local de informaţie. Datînd 
cu 1998 toate instituţiile preuniversitare din raion sunt 
înzestrate cu tehnică de calcul – echipament performant 
la timpul respectiv, cu posibilităţi de conectare la reţea-
ua globală. Primele conexiuni internet, deşi erau lente, 
au pus începutul schimbului de informaţii la distanţă. 
Aceasta a generat posibilitatea pregătirii materialelor 
didactice în format digital şi discuţia, promovarea şi 
utilizarea în comun a lor. Apar şi unele încercări de 
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creare a proiectelor, jocurilor didactice şi chiar unele 
tendinţe, deşi într-o manieră stăngace, de creare a unor 
softuri educaţionale. 

Instruirea asistată de calculator în învăţământul 
general din raionul Drochia

Pe parcurs Ministerul Educaţiei, în colaborare cu 
Ministerul tehnologiilor Informaţionale iniţiază mai 
multe proiecte informaţionale, primul fiind „Salt” – cu 
obiectivul îmbunătăţirii echipamentului tehnic din dota-
rea instituţiilor preuniversitare, dar şi conexiuni Internet 
pe bandă largă pentru toate instituţiile preuniversitare. 
În cadrul acestuii proiect raionul Drochia a pilotat mai 
multe proiecte informaţionale, iniţiind în promovarea 
lor atît cadrele manageriale cît şi cele didactice. Astfel se 
intreprinde instruirea în cadrul a 80 de ore astronomice, 
a tuturor cadrelor didactice şi manageriale în cunoaş-
terea şi utilizarea instrumentelor digitale de prelucrare, 
păstrare şi transmitere a informaţiei. Aceste abilităţi 
sunt benefice mai apoi în promovarea actului didactic. 
un următor proiect informaţional, pilotat de instituţiile 
preuniversitare din raionul Drochia, a fost şi iniţierea 
şi crearea „Sistemului de cartografiere şi paşaportizare 
a instituţiilor preuniversitare” o bază de date cu circa 
330 indicatori cu referinţă la organizarea procesului 
educaţional în instituţiile preuniversitare. Aceasta a per-
mis facilităţi benefice de proiectare corectă a bugetului 
naţional ce se referă la educaţie, optimizarea şi eficien-
tizarea la nivel local şi naţional a tuturor edificiilor edu-
caţionale. un alt proiect-pilot în care au fost implicate 
3 instituţii preuniversitare din raionul Drochia (lt „M. 
Eminescu” – ltmeminescu@gmail.com, lt „I. Crean-
gă” – ltpopestiidesus@gmail.com şi lt „b. P. hasdeu” 
– ltbphasdeu@gmail.com ) constă în implementarea 
softurilor educaţionale „Ael” la 4 obiecte curriculare 
(matematică, fizică, chimie şi biologie), promovat de 
compania Siveco România SA. Platforma Ael are 2 
componente: serverul de aplicaţie şi serverul de date. 
fiecare elev posedă un cont de acces la aplicaţie. tot pe 
acest cont sunt stocate şi: datele personale, participarea 
în cadrul actului didactic şi rezultatele evaluărilor pentru 
elevi. fiecare lecţie, proiectată conform unui orar din 
cadrul aplicaţiei, este formată din mai multe momente 
educaţionale, care pot fi modificate, reactualizate  de 
profesor în procesul proiectării. În timp real elevii pot 
realiza diferite momente ale lecţiei respective. Practic 
toate cele 50 de acte educaţionale, preconizate de proiect, 
sunt benefice în promovarea unui învăţămînt de calitate 
prin asistarea calculatorului.

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale 
apar şi devin tot mai populare dispozitivele digitale spe-
cializate pentru educaţie: proiectoare multimedia, table 
interactive. În cadrul proiectului educaţional „Instruire 
de calitate în republica Moldova”, toate liceele teore-
tice din raion sunt dotate cu proiectoare multimedia, 

care este şi componenta principală a sălii multimedia 
constituite în fiecare liceu teoretic din raion, astfel 
prezentările Power Point devin un instrument frecvent 
utilizat în cadrul actului didactic. Începând cu anul 2010 
la Direcţia Învăţămînt tineret şi Sport Drochia se inau-
gurează un server de date ( www.edu-dr.md ) şi pagina 
web a Direcţiei (http://edu-dr.md ), necesară pentru 
stocarea informaţiilor de interes general cît şi a activi-
tăţilor didactice, create şi promovate de către cadrele 
didactice şi manageriale din raionul Drochia. Din acest 
moment majoritatea transferului de date dintre Direcţie 
şi instituţiile preuniversitare are loc în format electronic. 
Majoritatea evaluărilor au loc în format electronic, cu 
conţinuturi, cerinţe şi temporalitate unică. Promovarea 
evaluărilor on-line pe disciplini curriculare, realizate în 
raion au evidenţiat că:
•	 rezultatele evaluării sunt pe măsura cunoştinţelor 

elevilor;
•	 nu este implicat factorul uman;
•	 se realizează optimizarea timpului de realizare şi 

evaluare;
•	 cheltuielile de materiale (hârtie, imprimare) sunt 

minime;
•	 este lizibilă analiza rezultatelor, crearea rapoartelor, 

diagramelor;
•	 se promovează ajustarea procesului de evaluare la 

cerinţele moderne a teoriei evaluării;
Majoritatea bibliotecilor şcolare din raion sunt dotate 

cu a cîte un computer, destinat pentru evidenţa fondului 
de carte disponibil în bibliotecă. Aplicaţia bookfond 
este benefică în proiectarea şi repartizarea coretcă a 
fondului de carte atît pentru elevii din cadrul instituţiei, 
cît şi între instituţiile preuniversitare. Astfel variaţia de 
la an la an a contingentului de elevi din instituţie sau 
clasă nu conduce la lipsa manualelor.

un moment nu mai puţin inportant este şi utilizarea 
calculatorului pentru instruirea la distanţă a elevilor. 
Pentru instruirea aprofundată la informatică, lucrul cu 
elevii dotaţi, pe serverul Direcţiei a fost creată o apli-
caţie web ( http://89.28.56.207/ ) de pregătire a lotului 
olimpic la informatică:”Pregătirea lotului olimpic pen-
tru concursul de programare” din raionul Drochia” ce 
urmăreşte următoarele obiective:
•	 iniţierea unui grup de elevi care pledează pentru for-

marea şi dezvoltarea gîndirii analitice şi algoritmice 
la elevii de vîrsta şcolară în procesul de programare 
la calculator;

•	 sporirea interesului faţă de inteligenţa programării 
la calculator atît pentru elevi cît şi pentru profesori;

•	 pregătirea elevilor pentru participarea la etapa raio-
nală a concursului de programare, şi a lotului olimpic 
al raionului Drochia, pentru participarea la concursul 
republican de informatică;

•	 crearea unei baze de date cu probleme, algoritmi de 

soluţionare a acestora şi teste de control a surselor 
participanţilor;
Prin intemediul acestei pagini web elevii:

•	 îşi crează un cont unic delogare pe acestă pagină;
•	 primesc sarcini concrete care urmează a fi valorificate 

în termeni concreţi, dar activînd în afara lecţiilor;
•	 editează sursa în limbajul de programare Pascal 

pentru soluţionarea problemei propuse în cadrul 
sarcinilo;.

•	 încarcă sursa pentru compilarea ulterioară a ei şi 
testarea cu utilizarea testelor-etalon;

•	 vizualizează rezultatele curente ale procesului de tes-
tare a problemei, rezultatele personale cît şi rezultatele 
celorlalţi participanţi la concursul de programare.

Cei mai activi şi elevii care acumulează un punctaj 
maxim sunt candidaţii pentru participarea la concur-
sul republican de informatică. utilizarea paginii web 
a dat posibilitate a promova interesul elevilor către 
concursul de programare. bunăoară de la an la an 
participarea elevilor la concursul de programare la 
nivel de raion este:
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concluzie
utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ 

devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a 
tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de cadre 
didactice şi elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii 
multimedia, conceptul de asistare a procesului de învă-
ţământ cu calculatorul a devenit o cerinţă intrinsecă.

Numită de unii ca “inovatia tehnologică cea mai 
importantă a pedagogiei moderne”, instruirea asistată 
de calculator (IAC) contribuie la eficienţa instruirii, 
este un rezultat al introducerii treptate a informatizării 
în invăţământ.
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iar rezultate obţinute pe parcursul participării la concursul naţional sunt bune şi foarte bune.
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abstract: În această lucrare vor fi prezentate unele 
rezultate din cadrul proiectului tempus tEREC (tea-
cher edication review and update of curriculum). unul 
dintre obiectivele proiectului constă în instruirea ca-
drelor didactice din instituţiile de învăţământ superior 
implicate în educaţia iniţială a pedagogilor, în utilizarea 
unor metodologii noi cu privire la: predare/învăţare/
evaluare;  punerea în aplicare a tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor (tIC) în curriculum. Prin implemen-
tarea acestor metodologii în programele de studii de 
formare a viitorilor pedagogi va fi îmbunătăţită calitatea 
formării lor iniţiale şi vor fi dezvoltate competenţele 
pedagogice atît ale studenţilor, precum şi ale cadrelor 
didactice universitare.

cuvinte cheie: competenţe digitale, educaţia iniţială 
a pedagogilor, tIC.

Secolul 21 impune cerinţe crescînde faţă de pedagogi, 
rolurile lor se schimbă semnificativ şi competenţele lor 
devin mai complexe. Este important ca programele de 
formare iniţială să ofere viitorilor pedagogi oportunităţi 
pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi deprinderile de care 
au nevoie pe tot parcursul profesiei lor. Aceste cerinţe, 
împreună cu necesităţile de implementare a prevederi-
lor bologna implică schimbări de abordări în formarea 
pedagogilor: de la predarea tradiţională la învătarea 
centrată pe student.

Dezvoltarea competenţelor pedagogice este în con-
cordanţă cu recomandarea 2006/962/CE a Parlamen-
tului şi a Consiliului European din 18 decembrie 2006 
cu privire la competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii. Competenţele-cheie trebuie dobîndite/
dezvoltate de către:
•	 tineri pe perioada de studii şi formare; competen-

ţele-cheie trebuie să-i pregătească pe aceştia pentru 
viaţa adultă, în special pentru activităţile din câmpul 
muncii, constituind totodată o bază pentru continu-
area învăţării;

•	 adulţi pe tot parcursul vieţii, printr-un proces con-
tinuu de dezvoltare şi actualizare a competenţelor.
Printre cele opt competenţe-cheie se enumeră:

•	 competenţa digitală – implică utilizarea în mod 
critic a tehnologiei din societatea informaţională şi 

deci competenţele tIC de bază; 
•	 competenţa de a învăţa să înveţi – semnifică ca-

pacitatea individului de a-şi organiza şi monitoriza 
propria învăţare, fie individual, fie în grup, conform 
necesităţilor proprii, precum şi conştientizarea me-
todelor şi a oportunităţilor existente.
Aceste competenţe pot fi dezvoltate prin utilizarea 

sistemelor de management al învăţării (SMI), imple-
mentate în procesul didactic. Competenţa cadrelor di-
dactice universitare de a implementa strategii si metode 
de predare adecvate şi de a reflecta asupra practicii lor 
este una crucială, pe care orice instituţie de învăţământ 
superior ar trebui să o promoveze. Echipa din proiectul 
tEREC este preocupată de promovarea metodelor noi 
de predare/învăţare cu scopul de a îmbunătăţi calitatea 
programelor de studii oferite viitorilor pedagogi. În acest 
sens a fost discutată şi adoptată o abordare integrată, 
ce a inclus:
•	 modelul bazat pe finalităţi de studii;
•	 învăţarea mixtă prin tIC.

Strategia propusă a fost implementată în două 
etape.

Faza 1: procesul de perfecţionare a cadrelor didactice 
universitare la nivelul de conştientizare şi înţelegere a 
perspectivelor pedagogice a inovaţiilor tIC. Prin ino-
vaţii tIC echipa de proiect a promovat utilizarea siste-
mului de management al învăţării Moodle şi elaborarea 
resurselor şi activităţilor de învăţare/evaluare aferente. 

Faza 2: procesul de implementare a conceptelor 
învăţării centrate pe student şi a platformei Moodle în 
programele de studii de formare iniţială a pedagogilor 
din sistemul preuniversitar.

Cadrele didactice universitare au o experienţă di-
ferită în implementarea tIC în educaţie. Sesiunile de 
perfecţionare le-au ajutat să studieze caracteristicile 
de bază ale unui sistem de management al învăţării 
şi a posibilităţilor de implementare a platformei 
Moodle în predare/învăţare/evalaure. Distingem 
cîteva aspecte de punere în aplicare a unui SMI în 
procesul didactic:

•	 SMI ca sursă de informaţii despre curs – varianta 1.
•	 SMI ca depozit de resurse de curs – varianta 2.
•	 SMI ca depozit de sarcini de învăţare – varianta 3.
•	 SMI ca instrument de evaluare – varianta 4.
•	 SMI ca instrument de comunicare – varianta 5.

variantele nu sînt nici într-un fel corelate cu un 
anumit grad de dificultate, ci au fost incluse pentru a 
delimita diferite aspecte de utilizare a SMI. În cazul 
variantei 1 studenţii au acces doar la informaţii despre 
cursul la care sînt înscrişi, astfel ca finalităţi de studii, 
strategii de predare / învăţare / evaluare, temele de bază 
ce vor fi studiate la curs, şi referinţele bibliografice. 
Aceste informaţii sînt, uneori, făcute publice pe site-ul 
universităţii. utilizarea SMI în varianta 2 facilitează 
accesul studenţilor la conţinuturile de învăţare pentru a 
susţine predarea şi/sau studiile independente ale studen-
ţilor. Includerea sarcinilor de învăţare lărgeşte spectrul 
activităţilor de predare / învăţare desfăşurate în SMI. 
În acelaşi timp activităţile de învăţare sînt şi sarcini de 
evaluare, în cazul în care profesorul oferă feedback la 
seminarele tradiţionale sau prin intermediul SMI (eva-
luare formativă). Profesorii pot elabora anumite sarcini 
de evaluare pentru evaluarea sumativă. SMI sînt înzes-
trate cu un şir de intrumente de comunicare specifice 
pentru Web 2 (forumuri, bloguri, wiki, ş.a.), care pot 
fi utilizate în cursuri pentru comunicarea propriu-zisă 
student-student, student-profesor, precum şi pentru 
catalizarea activităţilor de învăţare şi concomitent ca 
metode de evaluare.

un curs Moodle depinde în mare parte de obiectivele 
pe care şi le pune profesorul în utilizarea SMI, de filo-
sofia lui pedagogică şi de competenţele digitale pe care 
le deţine, dar nu depinde prea mult de competenţele 
studenţilor în ceea ce priveşte utilizarea resurselor şi 
facilităţilor platformei. De obicei studenţii, indiferent 
de ciclu sau facultate, se orientează repede în resursele şi 
în intrumentele puse la dispoziţie. Aceste afirmaţii sînt 
confirmate de practica cadrelor didactice univeritare, 
care au plasat cursuri pe platforma Moodle în cadrul 
proiectului tEREC, atît la ciclul unu, cît şi la ciclul doi. 
Derularea cursurilor, însă, este în dependenţă directă de 
gradul de pregătire a studenţilor, adică de competenţele 
generice ale studenţilor, de nivelul iniţial de cunoştinţe 
în domeniul de studii şi, parţial, de abordările pedagogi-
ce cu care sînt familiarizaţi studenţii în cadrul cursurilor 
din programul de studii. 

Plasarea resurselor pe Moodle în varianta 1 şi 2 ţine 
de transferul de informaţii către student. Resursele de 
învăţare sînt pregătite sub formă de fişiere de tip text 
(documente în format pdf, doc), prezentări, documente 
web ş.a. Elaborarea acestor documente necesită un efort 
sporit pentru ca acestea să satisfacă criteriile unor re-
surse digitale de calitate adecvată ca structură, conţinut 
ştiinţific, relevanţă, design, formă de prezentare.

Abordarea constructivistă denumită centrare pe stu-
dent, însă, presupune nu doar transferul de informaţii, 
ci dimpotrivă, implicarea activă a studenţilor în procesul 
de predare/învăţare. Esenţa acestei abordări constă în a 
defini, a proiecta, a promova şi a evalua performanţele 
de învăţare ale studenţilor, în conformitate cu teoria 
de corelare constructivă dezvoltată de biggs. În imple-
mentarea acestei abordări lectorul universitar trebuie să 
răspundă la întrebări de tipul:
•	 Ce finalităţi de studii sînt preconizate?
•	 Ce metode de predare şi proiectare a cursului trebuie 

utilizate pentru a încuraja studenţii să atingă aceste 
rezultate?

•	 Ce sarcini şi criterii de evaluare vor demonstra că 
studenţii au realizat finalităţile de studii scontate?
Corelarea constructivă presupune că studentul îşi 

construieşte învăţarea proprie prin activităţi de învăţare 
relevante. Responsabilitatea profesorului este de a crea 
un mediu de învăţare care sprijină activităţile de învăţare 
adecvate pentru atingerea rezultatelor preconizate de 
învăţare. Punctul-cheie este ca toate componentele din 
sistemul de instruire – finalităţile de studii, metodele de 
predare folosite, resursele pentru susţinerea învăţării, 
precum şi sarcinile de evaluare şi criteriile de evaluare 
ale învăţării – să fie corelate reciproc şi să faciliteze reali-
zarea finalităţilor de studii scontate. Aspectul de corelare 
ţine de profesor şi constă în stabilirea unui mediu şi ac-
tivităţi de învăţare adecvate pentru atingerea rezultatelor 
învăţării. Aspectul constructiv se referă la studenţi: ei 
construiesc semnificaţia şi înţelegerea materiei studiate 
prin activităţile de învăţare relevante. Predarea este un 
catalizator pentru învăţare: sarcina profesorului este 
de a implica studenţii în activităţi de învăţare care vor 
conduce la realizarea finalităţilor de studii. Studentul 
este într-un sens “prins”, şi consideră că este dificil să 
scape fără a învăţa ceea ce trebuie să înveţe.

În corespundere cu aceste cerinţe şi cu facilităţile 
oferite de platforma Moodle au fost elaborate un şir 
de cursuri din programele de studii pentru viitorii 
pedagogi oferite de universităţile implicate în proiect. 
Deşi pentru fiecare curs activităţile au fost diferite, în 
dependenţă de cursul concret, cel mai frecvent au fost 
utilizate activităţile de tipul: sarcină (assignment), glosar, 
forum, wiki, blog. 

exemple de activităţi de învăţare.
Activitatea de tip sarcină implică încărcarea pe plat-

formă de către student a unui sau mai multe fişiere, ce 
conţin rezultatul activităţii independente. Exemple de 
astfel de sarcini, ciclul masterat, facultatea Informatică 
şi tehnologii Informaţionale în Instruire.

1. Explicaţi conceptele:
•	 învăţare mediată electronic (elearning)
•	 învăţare la distanţă (distance learning)
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•	 învăţare mixtă (blended learning)
•	 învăţare online (online learnine)
•	 învăţare bazată pe web (web based learning).

Identificaţi părţile comune şi deosebirile dintre aceste 
concepte. Ilustraţi prin scheme.

2. Prezentaţi două proiecte de lecţii prin care exemplifi-
caţi aplicarea abordărilor ce ţin de profesor tradiţional 
şi profesor constructivist. Comparaţi şi argumentati 
utilizarea strategiilor si metodelor de predare/invatare 
în ambele cazuri.

3. Elaboraţi un tutorial la un curs de care sînteţi res-
ponsabil.

fişierele ce includ rezultatele activităţilor de învăţare 
sînt încărcate pe platformă, studenţii fiind impuşi să 
respecte o dată limită de prezentare. Evaluarea a fost 
cu precădere una formativă. Sarcinile menţionate au 
fost complementate de discuţii în forumuri şi de analiza 
rezultatelor activităţilor de învăţare la orele de seminar. 

concluzii din experienta de derulare a cursu-
rilor pe platforma Moodle

Studenţii au o atitutdine foarte pozitivă faţă de re-
sursele de învăţare plasate pe Moodle. Resursele plasate 
iniţial trebuie să prezinte minimumul strict necesar, 
bine structurat pentru realizarea finalităţilor de studii. 
lectorul poate impulsiona activitatea studenţilor prin 
stabilirea unor activităţi prin care cere studenţilor să 
contribuie la completarea resurselor în conformitate cu 
un set de cerinţe bine stabilite faţă de calitatea acestora.

lectorii universitari au o responsabilitate sporită 
pentru calitatea materialelor – resurse de învăţare, ac-
tivităţi de învăţare, sarcini de evaluare. Materialele de 
calitate înaltă stimulează şi motivează studenţii pentru 
un proces de învăţare responsabil şi semnificativ, în timp 
ce materialele de o calitate joasă provoacă o atitudine 
de disconsiderare şi de abordare superficială a cursului 
respectiv.

Activităţile de învăţare relevante pentru fiecare temă 
din curs vin să contribuie la realizarea componentei de 
lucru independent prevăzută în creditele ECtS. Rea-
lizarea lor constituie o componentă mai puţin agreată 
de studenţi, deprinşi cu un alt mod şi atitudine faţă de 
studii. Nu este suficientă doar încărcarea fişierelor de 
către studenţi cu rezultatul sarcinilor de învăţare. Aceste 
rezultate trebuie discutate cel puţin aleatoriu (adică 
lucrările unor studenţi) împreună cu toţi studenţii pînă 
la plasarea lor pe Moodle şi/sau în cadrul forumurilor.

Elaborarea unor activităţi de învăţare şi a sarcinilor 
de evaluare în concordanţă cu finalităţile formulate 
constituie o dificultate majoră în particular pentru lec-
torii universitari tineri, dar şi pentru unii cu o anumită 
vechime în muncă. Sînt necesare sesiuni de training 
în acest domeniu conjugate cu dorinţa şi perseverenţa 
universitarilor în vederea realizării unui proces didactic 
de calitate.

Platforma Moodle poate fi utilizată ca un instrument 
complementar în eficientizarea procesului didactic, nu 
ca unul de livrare a cursurilor la distanţă, precum se 
crede. Pentru învăţămîntul la distanţă este necesară 
implicarea masivă a instrumentelor de comunicare, de 
lucru în grup, precum şi o cultură adecvată atît a cadrelor 
didactice, cît şi a studenţilor.
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  abstract: la fel precum termenul e-learning are 
mai multe sensuri, tot astfel şi aplicarea e-learning în 
cadrul învăţământului gimnazial diferă, prin oferirea 
materialelor suplimentare sau exerciții de pregătire 
pentru testare, testarea în sine, precum şi prin activitatea 
de monitorizare a elevilor. Elementul comun devine 
rolul cheie al profesorilor – în calitate de tutore care 
ghidează studenții, evaluează şi îi încurajează. Principala 
motivație a cadrelor didactice este una personală, nu 
există nici o cerință specială pentru profesori de a utiliza 
strategiile e-learning, nici o încurajare sau un sprijin în 
acest sens din partea autorităților. Dar ei sunt încurajați 
să utilizeze avantajele tIC în clasă.

cuvinte cheie: e-learning, tIC în clasă, învățământul 
secundar, rolul profesorului.

Când am încercat să adun materiale pentru acest 
subiect, am căutat în sursele de pe internet e-learning şi 
învățământul secundar şi am putut obține foarte puține 
rezultate. folosind doar abrevierea tIC şi utilizarea sa 
în sălile de clasă am găsit unele surse.

În cele ce urmează, voi vorbi despre mediul juridic şi 
tehnic pentru tIC în cadrul învățământului secundar, 
rolul profesorilor şi experiența reală a şcolilor în utili-
zarea e-learning.

În general domeniul tIC se predă în învățământul 
preşcolar din întreaga lume, competența generală care 
presupune folosirea calculatorului este caracteristică 
tuturor copiilor născuți după 1980. Cu toate acestea, 
e-learning nu este tIC şi nu are nimic de-a face cu 
învățarea funcționării calculatoarelor, e-learning 
presupune utilizarea software-ului virtual în calitate 
de instrument în predare/învățare şi ca o metodă care 
a devenit din ce în ce mai populară deoarece com-
puterele alcătuiesc o parte necesară a vieții şcolare. 
E-learning este, de asemenea, inclusă în programa 
şcolară elementară. Internetul este utilizat pentru a 
expedia temele pentru acasa şi programele de calcula-
tor în calitate de instrumente pentru teste. În afară de 
aceasta, precum se întâmplă în gimnazii, lecții întregi, 
uneori, se vor baza pe utilizarea calculatorului, iar 
domeniul tIC va fi aplicat în diverse moduri (cum ar 
fi table interactive, proiectoare electronice şi DvD/ 
CD-uri educaționale).

E-learning este un termen foarte larg, care ar putea 
include mai multe forme de învățare online şi offline. În 
şcolile secundare el este utilizat pentru câteva scopuri 
fundamentale:
1. Pentru a crea un mediu on-line prin care elevii şi pro-

fesorii pot accesa materialele de curs, pot comunica 
unii cu alții şi pot prezenta rezultatele activității lor.

2. Astfel încât profesorii să poată monitoriza progresul 
elevului aflat la distanță – mai multe programe cer 
elevilor să completeze un anumit volum de muncă 
zi de zi până când proiectele sunt finisate, oferind 
stimulente pentru a lucra mai operativ pentru a 
obține câteva zile libere.

3. În calitate de instrument inventiv şi inovativ în 
activitățile desfăşurate în sălile de clasă – interacti-
vitatea programelor de calculator implică tinerii care 
se bucură de folosirea calculatoarelor în timpul lor 
liber; utilizarea comună include sesiunile de clasă 
bazate pe calculator şi lucru independent în timpul 
lor liber.
toți aceşti factori permit şcolilor din învățământul 

secundar să devină un mediu de aplicare favorabil 
pentru e-learning, promovându-se independența şi 
responsabilitatea de sine care va pregăti studenții pentru 
universitate.

E-learning prin participarea independentă la orele de 
curs poate fi doar o opțiune în cazul în care hardware-
ul necesar este disponibil, o persoană are nevoie de un 
dispozitiv accesibil de tip computer conectat la internet, 
cum ar fi un laptop, desktop, tabletă sau notebook-uri, 
pe lângă o conexiune la internet operativă. Profesorii 
trebuie să fie, de asemenea, familiarizați cu software-ul 
şi să fie capabili de a ghida şi de a deveni un exemplu 
pentru elevi. totuşi, acest fapt s-ar putea transforma 
într-o problemă ținând cont de faptul că nu toate cadrele 
didactice posedă cunoştințe de a participa cu încredere 
în procesul e-learning şi întreaga infrastructură încă nu 
este configurată.

repere istorice
Imaginați-vă că sunteți în 1998 şi teoretizați asupra 

faptului că ar fi benefic dacă copiii în şcolile primare şi 
gimnaziale ar putea însuşi utilizarea tIC. Acest fapt ar 
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presupune crearea unei noi ere cu copii şi tineri care 
posedă competențe digital complete, care sunt buni 
cunoscători ai calculatorului. În consecință şcolile ar 
trebui să fie echipate cu computere, o bună conexiune la 
internet şi cel puțin o sală de clasă pentru fiecare şcoală 
dotată cu 10 calculatoare. Chiar şi cu noul echipament, 
procesul de învățământ nu ar funcționa fără profesori 
care ar putea ghida elevii în utilizarea computerului, iar 
la sfarsitul anilor 1990 computerele de acasă erau pre-
zente ocazional iar în cel mai rău caz cunoştințele erau 
limitate doar la abilitatea de a întocmi un document. 
De asemenea, cu toate că internetul a fost utilizat ca un 
instrument educațional, materialele didactice reale de 
tip software destinate activităților în clasă au fost puține. 
În cazul în care aceste clase de calculatoare ar putea fi 
utilizate de către comunitatea locală asigurând legătu-
ra dintre profesori, şcoli, părinți şi copii acest lucru ar 
putea încuraja evoluția Slovaciei în „era informației”. 
Printre aceste beneficii, evident, cea mai mare parte a 
conținutului de pe internet a fost postată în limba en-
gleză şi se păstrează şi astăzi, oferind noi oportunități 
şi stimulente pentru tinerii care doresc să devenină bi-
lingvi. Pas cu pas Slovacia ar putea să transforme şcolile 
sale în centre de informare şi ar putea să îmbunătățească 
situația în întreaga societate.

În pofida acestor beneficii, nici un partid politic la 
acea vreme nu a deținut planuri cu privire la introdu-
cerea Internetului în şcoli. Şi nu a existat nici o sponso-
rizare disponibilă sau factori de decizie să se implice în 
acest lucru. Iar visul putea rămâne doar un vis.

Cu toate acestea, au existat câteva persoane care au 
sprijinit această idee, ei au format o asociație civică, au 
găsit un susținător la Ministerul Educației, au organizat o 
conferință, au pregătit un material mai detaliat şi, în mod 
miraculos, parlamentul național a aprobat cuantumul 
de resurse financiare necesar proiectui.

Proiectul cunoscut sub numele de Infovek (Info-ani) 
continuă până în prezent, acesta este administrat de 
către o organizație din cadrul Ministerului Educației 
şi urmează programul aprobat de guvern care include 
următoarele obiective pentru anii 2012-2016: dota-
rea şcolilor cu alte mijloace tIC pentru procesul de 
învățământ, cum ar fi tabla interactivă, şi notebook-
uri; alte materiale didactice digitale şi, de asemenea, 
instrumente de administrare a procesului de predare 
(sarcini, corectare, evaluare) şi a cursului de formare a 
profesorilor în utilizarea tIC.

Aceste obiective sunt în conformitate cu diverse 
inițiative guvernamentale legate de reforma şcolară şi 
modernizarea învățământului. Ele gravitează în jurul 
a trei piloni, primul fiind infrastructura: reformele 
intenționează să asigure accesul la tIC pentru toți elevii 
şi profesorii, precum şi pentru personalul şcolii; să ofere 
echipamentul special în funcție de caracteristicile şcolii; 
să asigure internet rapid şi acces de stocare a datelor şi 

să stimuleze utilizarea internetului şi intranetului. Al 
doilea pilon este conținutul: reformele presupun că 
şcolile vor trebui să integreze tIC în procesul de pre-
dare; să se asigure ca toți copiii să dobândească abilități 
de bază; şi să se asigure că software-ul de educație şi 
manuale electronice sunt uşor accesibile. Al treilea şi 
ultimul pilon îl constituie oamenii: să se asigure că toți 
studenții din pedagogie vor obține abilități de bază în 
domeniul tIC şi le vor dezvolta în continuare, vor ac-
tiva cu reprezentanții comunității şi cu părinții pentru 
a stabili importanța competențelor tIC, să motiveze 
profesorii de informatică să lucreze în şcoli, să continue 
procesul de modernizare tot timpul şi să sprijine în cele 
din urmă profesorii în eforturile lor prin suport tehnic, 
consultanți în sfera e-educație şi tutori e-learning.

rolul profesorului
utilizarea tIC nu presupune minimalizarea rolu-

lui profesorului sau prezența profesorului în timpul 
lecțiilor. Se schimbă rolul profesorului din sursa princi-
pală de informare şi lector la facilitator, tutore sau con-
sultant. Pentru ca profesorii să facă față standardelor din 
domeniul tIC, în afară de utilizarea funcțiilor de bază ale 
aplicației Microsoft Office şi mijloacelor internet pentru 
pregătirea materialelor didactice, ei de asemenea trebuie 
să poată folosi programe educative speciale, software-
uri şi multimedia, în timp ce se aplică în mod eficient 
în timpul unei lecții. Se modifică astfel întregul sistemul 
de pregătire pentru o lecție întrucât posibilitățile de uti-
lizare a tIC în procesul de predare au un spectru larg iar 
provocarea constă în spargerea barierelor conservatoare 
şi asigurarea continuității utilizării lor.

Recomandarea Consiliului şi Parlamentului European 
în domeniul învățării pe tot parcursul vieții conține o 
definiție a unui set de competențe cheie pentru învățarea 
continuă sub forma unei combinații de cunoştințe, 
abilități şi atitudini adecvate contextului. Acestea sunt 
deosebit de necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală, incluziunea socială, cetățenia activă şi ocupa-
rea forței de muncă. Printre 8 competențe-cheie, există 
competența digitală care implică utilizarea critică şi cu 
încredere a tehnologiei societății informaționale (ISt) 
şi astfel competențelor de bază în domeniul tehnologiei 
informației şi comunicațiilor (tIC) 1. În cazul în care 
profesorii pot utiliza tIC în mod corespunzător, ei pot 
preda în mod corespunzător copiilor.

Aşa cum se întâmplă de multe ori, investițiile mari 
în Slovacia în domeniul educației şi alte proiecte de 
anvergură provin din fondurile structurale desemnate 
de uniunea Europeană. banii proveniți din fondurile 

1 Recommendation 2006/962/EC of the European 
Parliament and of the Council of 18 December 2006 on 
key competences for lifelong learning [Official Journal l 
394 of 30.12.2006]. for more on the 8 key competencies, 
see the first article in these proceedings.

uE sunt alăturați la resursele alocate de stat pentru a 
finanța un proiect eligibil în conformitate cu normele 
uE. un exemplu îl constituie un proiect care vizează 
competențele necesare pentru a spori competitivitatea: 
între 2006-2008 aproximativ 40 000 de profesori din 
şcolile primare şi secundare au fost instruiți în utilizarea 
diferitor tipuri de tIC, inclusiv e-learning2. trebuie 
remarcat faptul că întreaga formare profesională a fost 
efectuată într-un mediu e-learning, utilizând Moodle. 
Ca urmare a acestei metode de educație mulți profesori 
au devenit entuziasmați în utilizarea în practică a noilor 
cunoştințe. Această tactică îi ajută să rezolve problema 
insuficienței manualelor noi aprobate pentru discipli-
nele lor şi obligația de a pregăti şi de a folosi propriile 
lor resurse sau diverse materiale suplimentare.

e-learning aplicat în practică (la gimnaziul 
dubnica nad vahom)

Directorul şcolii a participat în cadrul proiectului 
menționat mai sus şi a fost entuziasmat de metodologia 
e-learning. Ea a difuzat informația în rândul colegilor ei 
şi i-a învățat elementele de bază. Aproximativ 1/3 din 
cadrele didactice au inceput să folosească Moodle în 
disciplinele lor de studiu, cum ar fi informatica, psiho-
logia, biologia/ geografia, matematica, mai ales pentru 
procesul de testare şi pentru limbile străine în subiectele 
de conversație şi vocabular.

Această şcoală a proiectat propriul curs de economie 
în e-learning pe care studenții din ultimul an îl finizează 
în afara orelor de curs (necesită 2 ore pe săptămână). 
Studenții sunt asigurați cu un glosar şi un index pentru 
a le folosi ca rampă de lansare pentru sarcinile atribu-
ite, pe lângă posibilitatea de a se întâlni săptămânal cu 
profesorul. Şcoala a constatat că acest lucru nu este doar 
o modalitate foarte bună de a pregăti studenții pentru 
stilul de studiu pe care ei  îl vor adopta la universitatea, 
dar este, de asemenea, convenabil pentru cei cu planuri 
de studiu de specialitate. Cu interacțiune față-în-față mi-
nimalizată şi cu responsabilitate sporită față de student, 
programul a adus rezultate mai bune odată cu lansarea 
sa în 2008, facilitând relația profesor/student. Se pare că 
eliminarea cărților ca sursă unică de informare la curs, 
în acest caz, a fost un mare succes.

un alt exemplu a fost la şcoală profesională secun-
dară Stará turá (electrotehnică), care a introdus un 
curs certificat întreg în programa şcolară normală, aşa-
numitul CISCO Networking Academy. Este un curs de 
4 semestre, cu predare în slovacă, testat în limba engleză, 
care include activități multimedia, de laborator. În caz 

2 využitie IKt vo vyučovacích predmetoch – funkčná 
gramotnosť pedagogických zamestnancov v 
informačných technológiách.  use of ICt in teaching 
subjects – functional literacy of pedagogical staff in ICt.

contrar, profesorii folosesc unele elemente de e-learning, 
mai ales în domeniile tehnice, şi mai ales la testare. Ei o 
folosesc ca o completare la procesul de studiu de bază, 
în loc de manuale, în principal ca un burghiu în com-
pletarea cunoştințelor obținute.

la un gimnaziul din Republica Cehă rezultate si-
milare au fost atestate. Elevii au reacționat extrem de 
pozitiv la metoda inovatoare de învățare în timp ce 
profesorii au fost mai conservatori, deşi entuziasmați. 
Premisa este simplă: elevul creează un profil pe care 
îl pot folosi pentru a descărca materialele de curs şi a 
ataşa sarcinile realizate pentru ca cadrelor didactice să-i 
poată evalua, pentru doritori există material suplimentar 
pentru a studia. un aspect important, însă, este că nu 
există nici o reglementare din partea ministerului şi nici 
un sprijin în acest sens.

În general, având în vedere informațiile relevante, 
este clar că e-learning este un instrument de predare 
extrem de eficient. Cu toate acestea, este nerealist să se 
teoretizare un sistem de învățământ superior care este în 
întregime dependent de tIC întrucât mai multe abilități 
de viață importante dobândite în sala de clasă ar fi trecu-
te cu vederea. Prin urmare, sistemul de e-learning actual 
cu monitorizare de la distanță, cu examene în timp real, 
în şcoli echilibrează curriculumul în anumite subiecte, 
încurajează independența şi responsabilitatea oferind 
în acelaşi timp abilitățile sociale.

Se pare că profesorii ar putea primi un sprijin din 
partea autorităților competente, întrucât la acest mo-
ment totul depinde doar de  inițiativa personală, cu 
resurse financiare reduse.
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ModernIzarea InstruIrII asIstate de 
calculator dIn învăţăMÂntul secundar.
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abstract: în lucrare este efectuată o analiză a situaţiei 
actuale a utilizării tehnologiilor Informaţionale şi de 
Comunicaţii în învăţământul secundar din Republica 
Moldova. În baza rezultatelor analizei efectuate este 
elaborat un model de modernizare a instruirii prin im-
plementarea metodologiilor şi instrumentelor digitale.  

cuvinte cheie: instruire digitală, e-LEarning, învă-
ţământ secundar, resurse educaţionale digitale

Istoria retrospectivă a instruirii asistate de 
calculator din învăţământul secundar

În calitate de punct de pornire a utilizării instrumen-
telor digitale în învăţământul secundar poate fi stabilit 
anul 1985, când în şcolile din Republica Moldova a fost 
introdusă o nouă disciplină de studii – Informatica. 
Odată cu noul obiect de studii, în şcoli apar şi primele 
calculatoare. Câţiva ani mai târziu apar primele clase de 
calculatoare personale, iar începând cu anul 1994 – şi 
primele conexiuni Internet. Perioada 1997 – 1998 este 
marcată de dotarea masivă a instituţiilor de învăţământ 
cu laboratoare de informatică: calculatoare, echipamente 
periferice, conexiuni dial-up. Încă un moment de im-
portanţă majoră î-l constituie atestarea în 2002 a web 
2.0 – de aici începe perioada de dezvoltare a resurselor 
educaţionale digitale interactive web. Calculatorul se 
transformă tot mai mult dintr-un instrument de calcul 
în unul de comunicare. Apar şi devin tot mai populare 
dispozitivele digitale specializate pentru educaţie: pro-
iectoare multimedia, table interactive, sisteme pentru 
teleconferinţe, etc. 2006 - 2009: perioada de implemen-
tare a tehnologiilor e-learning. În licee şi gimnazii se 
distribuie în cadrul unui proiect naţional laboratoare şi 
resurse educaţionale digitale pentru studierea discipli-
nelor reale [1]. Paralel profesorii – pioneri ai instruirii 
digitale experimentează cu resursele digitale în distri-
buţie liberă, bloguri, wiki. 

ultima perioadă (2010 - 2013) este marcată de câ-
teva soluţii tehnologice noi, cu impact direct asupra 
sistemului educaţional preuniversitar. Printre acestea 
se numără: tehnologiile de transfer a datelor 3g, 4g; 
dispozitivele digitale cu ecran tactil (touch screen); 
noile generaţii de calculatoare portabile; tehnologiile 
„cloud” pentru stocare; instrumentele de comunicare 
în timp real… acest rând poate fi continuat încă mult. 

Instrumentele digitale devin o componentă indispen-
sabilă a procesului educaţional. Nu mai este cazul să 
vorbim despre instruire asistată de calculator, este 
corect să vorbim despre o instruire digitală modernă, 
ţinând cont de faptul că aceasta conţine în sine nu doar 
noile metode pedagogice, dar şi componentele digitale 
moderne – de natură hardware, software, comunicare 
şi transfer de date.  

Modernizarea instruirii. componenta digitală
Strategia de implementare a soluţiilor digitale în 

învăţământul secundar din Republica Moldova repre-
zintă un grup de acţiuni pe termen lung, orientate spre 
îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional. Acestea 
vizează adaptarea curriculumului şcolar pentru uti-
lizarea instrumentelor digitale (curriculum digital), 
dezvoltarea infrastructurii şcolare prin implementarea 
instrumentelor informatice (hardware, software, de 
comunicaţii), integrarea instrumentelor digitale în 
metodele de învăţare, instruirea continuă a cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar pentru utili-
zarea eficientă a curriculumului, metodelor, resurselor 
şi instrumentelor. 

În contextul concluziilor din experienţa anterioară 
pot fi formulate următoarele finalităţi (scopuri) strate-
gice în modernizarea sistemului educaţional preuniver-
sitar în baza instrumentelor digitale:
1. Modernizarea  curriculară (elaborarea curriculumu-

lui digital pentru disciplinele de studiu)
2. Crearea şi dezvoltarea repozitoriului naţional de 

resurse educaţionale digitale;
3. Modernizarea  infrastructurii digitale a componente-

lor sistemului educaţional pentru utilizarea eficientă 
a resurselor educaţionale digitale

4. Implementarea activă a metodologiilor moderne de 
instruire, asistate de sisteme digitale

5. transparenţa procesului educaţional: evaluări obiec-
tive, echidistante, în condiţii egale.

6. transparenţa procesului managerial: flux operativ 
de documente, acte, date, statistici.

Pentru realizarea acestora, dar şi pentru corelarea 
tuturor activităţilor „componentei digitale” în sistemul 
educaţional va fi necesară crearea unei structuri de nivel 

naţional, convenţional numită Centrul Naţional pentru 
Instruire Digitală1 (CNID).

CNID va elabora (selecta, adapta, procura – în 
dependenţă de deciziile factorilor de decizie) platfor-
ma naţională pentru instruire în baza resurselor şi 
instrumentelor digitale, care va fi orientată atât pentru 
utilizare în instruirea formală, cât şi pentru instruirea 
neformală sau autoinstruire, va asigura acces la sesiuni 
de instruire ghidată la distanţă (sincrone şi asincrone), 
va conţine componentele necesare pentru funcţionarea 
şi securitatea componentelor administrative (registre, 
foi matricole, dosare personale etc.). 

Implementarea tehnologiilor şi instrumentelor digi-
tale moderne în instituţiile de învățământ va urma un 
algoritm bazat pe selectarea diferențiată a punctului de 
start. Punctul de start reprezintă categoria de proiect, 
care va fi implementat în instituţia respectivă2.  El este 
determinat în urma unei analize externe a instituţiei de 
învăţământ aderente. 

În continuare, extinderea proiectelor va fi realizată 
după o schemă circular nivelată: lansare proiect –> im-
plementare –> monitorizare, după care, în dependenţă 
de rezultatele implementării fie se trece la un proiect 
nou, de complexitate mai înaltă, fie se repetă proiectul 
precedent, dacă implementarea nu a fost eficientă. În 
acest caz în următoarea perioadă se va repeta acelaşi 
tip de proiect (după identificarea motivelor nereuşitei 
anterioare şi determinarea metodelor de înlăturare a 
acestora). Perioada de viaţă a proiectelor (pe nivele) ar 
putea fi stabilită la 4 - 5 ani,  termen suficient pentru 
acomodarea cu instrumentele şi tehnologiile propuse 
şi valorificarea deplină a acestora. Dezvoltarea continuă 
a tehnologiilor, echipamentelor şi resurselor la nivel 
mondial va garanta continuitatea lansării noilor pro-
iecte, iar prezenţa repozitoriului naţional de resurse în 
cadrul CNID va asigura compatibilitatea diferitor nivele 
şi etape de implementare a proiectelor.

Structura şi Sarcinile CNID 
•	 Elaborarea / adaptarea / dezvoltarea platformei naţi-

onale de instruire: sistemele software care realizează 
managementul proceselor de instruire şi a conţinu-

1 forma de organizare şi finanţare a CNID urmează să 
fie selectate în aşa mod, încât să permită achiziţionarea 
şi menţinerea specialiştilor de înaltă calificare din toate 
domeniile necesare activităţii sale.

2 tipurile de proiecte pot fi următoarele: start (pentru 
instituţiile care nu au utilizat anterior instrumente 
şi tehnologii digitale), medium (pentru instituţiile 
utilizează periodic instrumente şi tehnologii digitale 
elementare), medium+ (pentru instituţiile care le 
utilizează periodic), high (pentru instituţiile în care 
a început integrarea instrumentelor şi tehnologiilor 
digitale în procesul educaţional); cu specificaţii distincte 
în dependenţă de numărul de elevi şi posibilităţi de 
conectare Internet.

turilor educaţionale. Menţinerea şi dezvoltarea lor 
necesită prezenţa în Centrul de asistenţă a unui grup 
de programatori calificaţi.

•	 Dezvoltarea repozitoriului digital - colecţiile de re-
surse educaţionale în format digital, laboratoarele 
virtuale, baze de itemi pentru diverse tipuri de eva-
luare, biblioteci virtuale etc.

•	 Grupul de experţi eLearning va fi implicat atât în 
producerea materialelor educaţionale (partea de 
conţinut), împreună cu Laboratorul eLearning ( 
instruire digitală - partea de elaborare, editare, alte 
operaţii tehnice), cât şi în selecţia resurselor externe, 
pentru a fi introduse în repozitoriu.

•	 Laboratorul de instruire – componenta CNID care 
va elabora programele de instruire pe nivele a profe-
sorilor şi cadrelor manageriale. tot aici se va realiza 
instruirea, în conformitate cu programele elaborate.

•	 Centrul de asistenţă va asigura funcţionarea in-
frastructurii tIC a CNID, dar şi a instituţiilor de 
învăţământ, atât din punct de vedere a soluţionării 
problemelor soft, cât şi a funcţionării echipamentelor 
digitale.

•	 Direcţia analitică va monitoriza procesul de imple-
mentare a proiectelor în derulare, va identifica bunele 
practici locale, motivele nereuşitelor şi metodele de 
depăşire ale acestora, direcţiile de dezvoltare în do-
meniul e-learning la nivel regional şi internaţional, 
va identifica noi categorii de proiecte locale.

•	 Direcţia economică va gestiona resursele financiare 
ale CNID, va identifica resurse externe de finanţare, 
fonduri externe, donaţii, etc., va verifica calitatea 
şi corectitudinea procurărilor efectuate în cadrul 
proiectelor.

•	 Interacţiunea actorilor proceselor educaţionale:
•	 Coordonarea activităţilor de Instruire Digitală la 

nivel naţional revine unui Consiliu format din 
reprezentanţi a instituţiilor de stat, Centrului e-gu-
vernare, Instituţiilor de învăţământ superior, ONg-
urilor, societăţii civile. Implementarea proiectelor 
de modernizare digitală, monitorizarea, consultanţa 
urmează să fie realizată de către CNID.

•	 funcţiile de control şi evaluare a implementării: 
Ministerul Educaţiei şi structurile subordonate, 
Ministerul tehnologiilor Informaţionale, Centrul 
e-guvernare, ONg-uri 

•	 Ministerul Educaţiei, administraţiile publice şi 
comunităţile locale apar în calitate de parteneri (in-
clusiv finanţatori a procurărilor de resurse educaţi-
onale [centralizat - ME], echipamente [local - APl, 
comunitatea] ) 

•	 CNID va asigura implementarea nemijlocită a pro-
iectelor.

•	 Instituţia de învăţământ, profesorii şi elevii formează 
componenta cheie a implementării proiectelor: in-
stituţia asigură accesul iniţial al utilizatorilor (inclu-
derea acestora în sistem), după care ei capătă acces 
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individual la resursele educaţionale ale CNID, fără 
restricţii de oră sau locaţie geografică. Elevii şi profe-
sorii formează grupul de utilizatori finali a resurselor. 
Este important de a asigura posibilitatea de acces a 
elevilor de la dispozitive digitale individuale, inclusiv 
de tip smartphone. În cazul lipsei acestora, urmează 
să fie asigurat accesul din centrele informaţionale 
comunitare sau laboratoarele multimedia şcolare în 
afara orelor de curs. 

riscuri
1. Politica de cadre, vârsta înaintată[3], state de perso-

nal învechite, pregătirea insuficientă a studenţilor 
universităţilor cu profil pedagogic;

2. Concepţiile depăşite de organizare a procesului 
instructiv; reticența faţă de o abordare modernă, 
creativă, individualizată, digitalizată a procesului 
educaţional;

3. Insuficienţa de resurse tIC, finanțare, motivare a par-
ticipanţilor la proiect, în special a cadrelor didactice, 
care implementează activ tehnologiile digitale;

4. Autoconservarea activităţilor de instruire digitală 
după expirarea perioadei de monitorizare sau pe 
parcursul derulării proiectelor;

5. Abordarea centralizată a implementării proiectelor, 
fără aprecierea gradului de pregătire a instituţiilor 
de învăţământ.  

Beneficii
1. Curriculum modern, orientat pentru instruirea per-

sonalizată şi utilizarea elearning;
2. Instrumente eficiente pentru instruire şi evaluare: 

echidistante, individuale, transparente;

3. tehnologii, resurse şi echipamente pentru organiza-
rea sesiunilor de instruire la distanţă; 

4. Resurse educaţionale de calitate, variate, care asigu-
ră posibilitatea alegerii instrumentelor de învăţare 
adecvate pentru fiecare clasă (elev) aparte; 

5. Acces liber şi gratuit al elevilor la resursele educaţi-
onale;  

6. Deschiderea elevilor pentru formele noi de instruire;
7. Învăţarea individualizată (ritm propriu, stil personal, 

prin descoperire) nu doar în sala de clasă dar în orice 
timp, orice loc; Învăţarea cooperativă şi colaborativă;

8. Modernizarea actului didactic/ învăţământului, 
încurajarea inovaţiei didactice

9. transparenţa proceselor din sistemul educaţional; 
fluxului informaţional operativ;

10. Instituţii cu infrastructură modernă, scalabilă; 
profesori şi manageri calificaţi, instruiţi digital, 
capabili de a utiliza instrumentele digitale pentru 
instruire;

11. Elevi digital nativi  competenţi, cu abilităţi sporite 
pentru utilizarea resurselor educaţionale, autoin-
struire, instruire continuă, utilizare în activitatea 
profesională şi viaţa cotidiană[2].
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abstract: lucrarea tratează importanța laboratoa-
relor virtuale şi la distanță în tehnologiile moderne de 
învățare la etapa actuală. Prin această cercetare va fi rele-
vată poziția laboratoarelor virtuale şi la distanță în cadrul 
ciclului de învățare. Apoi, conceptul este supus dezba-
terii care va viza definiții, caracteristici şi proprietăți ale 
acestor laboratoare netradiționale. Importanța lor este 
punctată, de asemenea, prin datele statistice provenite 
dintr-un studiu. În final sunt prezentate exemple de la-
boratoare virtuale şi la distanță aplicate în monitorizarea 
educației inginereşti.

cuvinte cheie: e-learning, laborator virtual, labora-
tor la distanță, monitorizarea/controlul ingineriei

Introducere
În conformitate cu una dintre mai multe definiții 

ale conceptului e-learning obiectivul principal nu este 
doar utilizarea tehnologiilor multimedia şi Internet în 
procesul de învățare, ci utilizarea acestor instrumente 
în scopul îmbunătățirii calității învățării. Prin urmare, 
nu este suficient doar să se înlocuiască cărțile clasice 
de studiu prin documente electronice şi să se plaseze 
pe Web. Procesul de învățare este mult mai sofisticat 
şi pentru a spori calitatea lui este necesar de a fixa un 
sprijin puternic chiar şi prin mijloace electronice de co-
municare. După cum se poate vedea din fig. 1, pe lângă 
livrarea de conținut şi tehnologiile de comunicare cel 
de-al treilea component de bază al unui ciclu de învățare 
este reprezentat de instrumente de elaborare a sarcinilor 
prin care principiile de construcție pot fi îndeplinite. În 
e-learning acestea pot fi realizate de către laboratoare 
virtuale şi la distanță.

conceptul şi importanța laboratoarelor virtu-
ale şi la distanță

laboratoarele joacă un rol important în educația 
aplicată în inginerie şi ştiințele naturale. laboratoare 
tradiționale practice permit elevilor să experimenteze 
un echipament real şi să înregistreze date statistice reale. 

Studenții pot dobândi abilități practice într-un mediu 
real şi prin acest fapt ei pot fi pregătiți să activeze în 
industrie. Ei învață cum să soluționeze problemele de 
defectare a echipamentelor, cum să facă față poluării 
fonice (semnale zgomotoase), cum să respecte condițiile 
de siguranță şi să lucreze într-un mediu periculos.

fig. 1: Niveluri ale ciclului de învățare (4)

laboratoare virtuale şi la distanță aparțin unei cate-
gorii de laboratoare netradiționale. laboratoarele vir-
tuale reprezintă simulări realizate la calculator ale unui 
sistem fizic din viața reală atunci când comportamentul 
sistemului este monitorizat şi operat de către software-
ul de interfață cu utilizatorul. În cazul laboratoarelor la 
distanță software-ul de interfață cu utilizatorul interpre-
tează şi controlează comportamentul real al acestui sis-
tem fizic. Prin această modalitate studenții pot dobândi, 
de asemenea, unele abilități practice deoarece operează 
cu date reale. În baza măsurătorilor reale ei pot analiza 
sistemul în detaliu. În cazul în care ei pot influența 
intrările în sistem ei pot îmbunătăți performanțele 
sistemului. În unele cazuri, sunt permise nu doar mo-
dificările intrărilor şi parametrilor, ci şi schimbările în 
structura sistemului. Astfel, laboratorul la distanță oferă 
studenților mai multe posibilități de experimentare cum 
să aplice cunoştințele teoretice în practică (3,6).
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fig. 2: Structura laboratoarelor virtuale şi la distanță

Relația dintre laboratoarele virtuale şi la distanță este 
arătată în fig. 2. Se poate observa diferența principală 
prin care laboratorele de la distanță extind posibilitățile 
laboratorului virtual prin furnizarea de echipament real.

laboratoarele virtuale şi la distanță pot fi accesate în 
orice moment, din orice loc în care conexiunea la Inter-
net este disponibilă. un laborator virtual poate fi utilizat 
în acelaşi timp de către mai mulți utilizatori în timp ce 
un laborator la distanță poate fi controlat de către un 
singur student într-un anumit moment. Desigur, în acest 
timp, alți studenți pot urmări experimentul într-un mod 
pasiv. laboratoarele virtuale şi la distanță sunt flexibile 
în timp, ritm şi locul de studiu. Ele îşi pot schimba cu 
uşurință conținutul, design-ul de instruire sau resursele. 
Desigur, aceste abordări nu generază doar avantaje, de 
exemplu, o infrastructură It suplimentară trebuie să fie 
pusă la dispoziție (un server de laborator). În comparație 
cu laboratoarele virtuale întreținerea laboratoarelor la 
distanță implică mai mult timp şi costuri suplimentare. 
În plus, acestea necesită un sistem de administrare. De 
asemenea, securitatea laboratoarelor la distanță ar tre-
bui să fie mai bine asigurată printr-un acces autorizat. 
laboratoarele la distanță presupun costuri suplimentare 
necesare pentru a readuce laboratorul în faza inițială sau 
pentru a îndeplini condițiile de siguranță.

Popularitatea laboratoarelor virtuale şi la distanță 
în rândul educatorilor este în continuă creştere după 
cum este reflectat de tab. 1. Acesta constituie rezultatul 
studiului (5) efectuat de către New Media Consortium 

NMC în colaborare cu Spanish Distance university 
uNED şi demonstrează că importanța laboratoarelor 
virtuale şi la distanță este foarte mare în comparație cu 
alte tehnologii progresiste în e-learning.

exemple de laBoratoare virtuale şi 
la diStanȚă

următoarele imagini demonstrează mai multe la-
boratoare virtuale şi la distanță care au fost elaborate 
în scopul monitorizării educației inginereşti. În cazul 
laboratoarelor virtuale comportamentul dinamic al sis-
temelor reale este modelat într-un calculator. Modelele 
pot fi vizualizate în formatul 3D şi ajutat de o interfață 
cu utilizatorul interactivă ele pot fi practic manipulate de 
către un student în modul dorit. Modelele împreună cu 
instrumentele de simulare formează baza laboratoarelor 
virtuale. Designul unui laborator virtual nu constituie o 
sarcină dificilă. Cel mai simplu mod este să se progra-
meze un applet Java care poate fi plasat pe serverul Web 
(folosind Simulări Easy Java (2), de exemplu). un client 
la distanță descarcă applet-ul şi îl rulează în browser-ul 
său. Java oferă posibilități bune de programare a calcu-
lelor numerice şi crearea de vizualizări potrivite pentru 
simulări. Alte tehnologii adecvate sunt flash, vRMl, 
htMl5 şi Ajax.

Spre deosebire de laboratoarele virtuale, labora-
toarele la distanță permit utilizatorilor să manipuleze 
echipamente reale. Ele sunt foarte interesante pentru 
studenți deoarece ei pot cunoaşte în mod real influența 
diverselor instrumente de control şi ei le pot realiza co-
mod de acasa folosind conexiunea Internet. De obicei, 
laboratoarele la distanță sunt realizate sub forma unor 
aplicații client-server (1) folosind Java sau platforma 
.NEt şi produse comerciale cum ar fi labview sau 
Matlab/Simulink, sau produse disponibile cum ar fi 
Scilab/Scicos sau OpenModelica. următorul exemplu 
de interacțiune cu clientul demonstrează că datele pot fi 
expediate studenților în diferite formate (text, numere, 
grafice, animații sau chiar video).

concluzii
laboratoarele virtuale şi la distanță pot fi uşor com-

binate cu abordările de instruire cunoscute sub numele 
de învățare prin joc, învățare prin practică sau învățarea 
prin descoperire ceea ce sporeşte motivația studenților. 
viitorul va demonstra importanța laboratoarelor virtu-
ale şi la distanță nu doar pentru educația inginerească, 
dar şi pentru cercetare.

Tabelul 1: Importanța noilor tehnologii în educația inginerească în funcție de  educatori (5) 
 

 
 
EXEMPLE DE LABORATOARE VIRTUALE ȘI LA DISTANȚĂ 
 

Următoarele imagini demonstrează mai multe laboratoare virtuale și la distanță  care au 

fost elaborate în scopul monitorizării educației inginerești. În cazul laboratoarelor virtuale 

comportamentul dinamic al sistemelor reale este modelat într-un calculator. Modelele pot fi 

vizualizate în formatul 3D și ajutat de o interfață cu utilizatorul interactivă ele pot fi practic 

manipulate de către un student în modul dorit. Modelele împreună cu instrumentele de simulare 

formează baza laboratoarelor virtuale. Designul unui laborator virtual nu constituie o sarcină 

dificilă. Cel mai simplu mod este să se programeze un applet Java care poate fi plasat pe serverul 

Web (folosind Simulări Easy Java (2), de exemplu). Un client la distanță  descarcă applet-ul și îl 

rulează în browser-ul său. Java oferă posibilități bune  de programare a calculelor numerice și 

crearea de vizualizări potrivite pentru simulări. Alte tehnologii adecvate sunt Flash, VRML, 

HTML5 și Ajax. 

 
 

tabelul 1: Importanța noilor tehnologii în educația 
inginerească în funcție de educatori (5)

      
 

Fig. 3: Laboratoare virtuale pentru sistemul hidraulic și suportul pentru elicopter vizualizate în 
VRML  

 

Spre deosebire de laboratoarele virtuale, laboratoarele la distanță  permit utilizatorilor să 

manipuleze echipamente reale. Ele sunt foarte interesante pentru studenți deoarece ei pot 

cunoaște în mod real influența  diverselor instrumente de control și ei le pot realiza comod de 

acasa folosind conexiunea Internet. De obicei, laboratoarele la distanță  sunt realizate sub forma 

unor aplicații client-server (1) folosind Java sau platforma .NET și produse comerciale cum ar fi 

LabView sau Matlab/Simulink, sau produse disponibile cum ar fi Scilab/Scicos sau 

OpenModelica. Următorul exemplu de interacțiune cu clientul demonstrează că datele pot fi 

expediate studenților în diferite formate (text, numere, grafice, animații sau chiar video). 

 

        
 

Fig. 4: Laborator de la distanță pentru sistemul termo-optic (interfața ecranului și mobilului) 
 
CONCLUZII 
 

      
 

Fig. 3: Laboratoare virtuale pentru sistemul hidraulic și suportul pentru elicopter vizualizate în 
VRML  

 

Spre deosebire de laboratoarele virtuale, laboratoarele la distanță  permit utilizatorilor să 

manipuleze echipamente reale. Ele sunt foarte interesante pentru studenți deoarece ei pot 

cunoaște în mod real influența  diverselor instrumente de control și ei le pot realiza comod de 

acasa folosind conexiunea Internet. De obicei, laboratoarele la distanță  sunt realizate sub forma 

unor aplicații client-server (1) folosind Java sau platforma .NET și produse comerciale cum ar fi 

LabView sau Matlab/Simulink, sau produse disponibile cum ar fi Scilab/Scicos sau 

OpenModelica. Următorul exemplu de interacțiune cu clientul demonstrează că datele pot fi 

expediate studenților în diferite formate (text, numere, grafice, animații sau chiar video). 

 

        
 

Fig. 4: Laborator de la distanță pentru sistemul termo-optic (interfața ecranului și mobilului) 
 
CONCLUZII 
 

fig. 3: laboratoare virtuale pentru sistemul hidraulic şi suportul pentru elicopter vizualizate în vRMl 

fig. 4: laborator de la distanță pentru sistemul termo-optic (interfața ecranului şi mobilului)

recunoştință
Această lucrare a fost susținută de grantul SlovakAid 

SAMRS/2011/04/04 şi grantul KEgA-032Stu-4/2013.

Bibliografie
bisták P. and folvarčík, P.: Remote laboratory Java 

Server based on JACOb Project. In: International 
Journal of Online Engineering, ISSN 1861-2121, vol. 
7, No.1, 2011, pp. 33-36.

Easy Java Simulations [online]. http://www.um.es/fem/
Ejs/ (Accesat 18 Aprilie, 2013)

gomes, l. and bogosyan, S.: Current trends in Remote 
laboratories. In: IEEE 

transactions on Industrial Electronics, vol. 56, No.12, 
2009, pp. 4744 - 4756.

Mayes,t., Coventry,l., Thomson,A., and Mason,R.: 
learning through telematics.

Report to british telecom, 1994.
The Engineering Education Report [online]. http://ohm.

ieec.uned.es/eer/ (Accesat 22 Aprilie, 2013)
Žáková, K.: WEb-based Control Education in Matlab. 

In: Web-based Control and Robotics Education. 
Dordrecht: Springer verlag, 2009. ISbN 978-90-481-
2504-3, pp. 83-102.



InstruIrea asIstată de CalCulator în agenda europeană a eduCaţIeI Cazul slovaCIeI şI al MoldoveI InstruIrea asIstată de CalCulator în agenda europeană a eduCaţIeI Cazul slovaCIeI şI al MoldoveI36 37

calItatea cursurIlor onlIne
Katarina Pisutova

Centrul tehnologii Informaționale, universitatea Comenius, Bratislava,
katarina.pisutova@rec.uniba.sk

abstract: Acest articol se concentrează asupra pro-
blemelor de calitate în procesul de învățare on-line. El 
rezumă istoria şi dezbaterea actuală în ceea ce priveşte 
calitatea învățare online şi introduce „fenomenul nici o 
diferență semnificativă”. Cea de a doua parte a artico-
lului examinează instituțiile care creează standarde de 
calitate (cum ar fi Sloan Consortium şi Quality Matters) 
şi prezintă instrumentele şi modalitățile de măsurare 
a calității învățării on-line. Articolul se încheie cu un 
avertisment care preîntâmpină măsurarea exagerată.

cuvinte cheie: învățare on-line, e-learning, calitate 

 Introducere
trecerea de la sălile de clasă cu instruire față-în-față 

la mediul on-line a provocat o serie de modificări în 
procesul educațional. Învățarea on-line permite acce-
sul la educație studenților care nu au posibilitatea de a 
participa la cursurile față-în-față, din cauza constrân-
gerilor de distanță sau timp [1]. Acestea, de asemenea, 
oferă celor care studiază alegeri privind locul, timpul 
şi durata necesară studiului şi cere studentului să aibă 
responsabilitate şi auto-disciplină spre a depune efortul 
necesar pentru asigurarea învățării eficiente.

Cu toate acestea, din punct de vedere istoric, 
învățământul la distanță a fost utilizat în principal în zo-
nele în care datorită distanțelor lungi instruirea în clase 
nu a fost posibilă. Astfel s-a creat un mijloc de substituție 
pentru educația „normală” față-în-față. Poate că din 
acest fapt derivă ipoteza foarte populară că orice formă 
de învățare online sau la distanță pur şi simplu nu poate 
atinge nivelul de calitate a predării în clasă. Educatorii 
şi cercetătorii care lucrează în cadrul instruirii on-line 
şi la distanță susțin că calitatea depinde în principal de 
conținut, metodologie şi profesor, şi nu de mass-media 
şi tehnologia utilizată.

Fenomenul nici o diferență semnificativă (No Sig-
nificant Difference Phenomenon - NSDP)

titlul acestui subiect este oferit de Clark [2]. El a 
susținut că nu există „nici o diferență semnificativă” în 
calitate în funcție de sursele media.

Multe proiecte de cercetare s-au desfăşurat pentru 
a susține această teorie. Russell [3] a publicat o carte 
şi a elaborat un site web unde el a colectat şi a evaluat 

355 de rapoarte de cercetare care confirmă fenomenul 
nici o diferență semnificativă. Cele mai multe dintre 
aceste articole se concentrează pe evaluarea rezultatelor 
studenților care au studiat un curs în formatul față-în-
față şi compararea lor cu rezultatele studenților care frec-
ventează acelaşi curs în format on-line. În raportul lor 
analitic pentru Institutul pentru Politici în Învățământ 
Superior, Phipps şi Merisotis [4] susțin că cele mai multe 
din aceste cercetări nu sunt fiabile luând în considerație 
probele şi metodologia aplicată şi că acest aspect trebuie 
să fie cercetat mult mai mult.

Dezbaterea continuă. Site-ul http://www.nosigni-
ficantdifference.org/ care a fost creat în 1999 de către 
Russell [5] pentru a susține cartea sa este încă activ şi 
colectează, uneşte articolele de cercetare privind compa-
rarea calității instruirii față-în-față şi învățarea on-line.

aspectele de calitate la etapa actuală
la etapa actuală este posibilă crearea şi desfăşurarea 

cursurilor on-line cu calitate de destul de înaltă. Cu 
toate acestea, procedurile de asigurare a calității pentru 
cursuri on-line sunt specifice din cauza procedurilor 
specifice de elaborare şi livrare a acestor cursuri.

Profesorii şi cercetătorii s-au luptat cu problema de 
a defini criteriile de calitate în cadrul instruirii on-line şi 
de a stabili metodele care asigură elaborarea cursurilor 
on-line doar de calitate. Sunt propuse diferite standarde 
de calitate şi există organizații naționale şi internaționale 
care sugerează diferite seturi de standarde.

standarde de asigurare a calității în cadrul 
e-learning, organisme de cercetare

Mai jos prezentăm o listă de organizații şi centre de 
cercetare diferite pentru stabilirea standardelor de cali-
tate în procesul de învățare on-line din întreaga lume. 
Această listă a fost publicată inițial de către profesorul 
tony bates, într-un mesaj de pe blog-ul său, pe 15 august 
2010 [6] (bates, 2010b).

Canada
barker, K. (2002) Canadian Recommended E-lear-

ning guidelines (CanREgs) vancouver bC: futurEd/

CACE (disponibil de asemenea in limba franceză  in 
french)

barker, K. (2001) Creating quality guidelines for 
online education and training: consultation workbook 
vancouver bC: Canadian Association for Community 
Education

bC Ministry of Education (2010) Standards for K-12 
Distributed learning in british Columbia v3.0 victoria 
bC: bC Ministry of Education

Ontario Postsecondary Education Quality Assurance 
board: Review guidelines: Review of Capacity to Deliver 
Online Degree Programming toronto ON: Ministry of 
training, Colleges, and universities

USA
Quality Matters http://www.qmprogram.org/rubric

UK
JISC (2009) Effective Practice in a Digital Age bristol 

uK: JISC
JISC (2004) Effective Practice with e-learning bristol 

uK: JISC

Sweden
Raportul din 2008 “E-learning quality: Aspects and 

criteria for evaluation of e-learning in higher educati-
on” este componenta unui efort continuu din partea 
Agenției Naționale de Învățământ Superior din Suedia 
în dezvoltarea cunoştințelor cu privire la ceea ce consti-
tuie calitate în e-learning şi care nivel de calitate poate 
fi evaluat în cadrul unui sistem național de asigurare a 
calității.

New Zealand
Marshall, S. (2006). E-learning Maturity Model 

version two: New Zealand tertiary Institution E-le-
arning Capability: Informing and guiding E-learning 
Architectural Change and Development Project Report. 
Wellington NZ: New Zealand Ministry of Education

Australia
E-standarde de formare (http://e-standards.flexible-

learning.net.au/)

Commonwealth of Learning
Microsite de asigurare a calității: http://www.col.

org/QualityMS
Perspective privind educația la distanță: spre o cul-

tură a calității:  http://www.col.org/PSQuality
Asigurarea Calității toolkit: formarea cadrelor di-

dactice: http://www.col.org/QAtoolkit_tE
Asigurarea Calitatii toolkit: Învățământul Superi-

or: http://www.col.org/QAtoolkit_hE

Organizațiile se concentrează pe asigurarea calității 
în e-learning

The European foundation for Quality in e-learning 
(EfQuEl), în opinia mea, are o abordare foarte des-
chisă în ceea ce priveşte asigurarea calității. Site-ul web 
EfQuEl consider că merită a fi explorat.

JISC este organizația responsabilă de rețeaua It a 
universităților din Marea britanie şi posedă un program 
e-learning programme excelent care include standarde 
de calitate, cercetare şi inovare.

Organizații Internaționale
epprobate  este o nouă marcă de calitate la nivel 

internațional pentru cursuri, o inițiativă parvenită din 
partea a trei organizatii:  learning Agency Network 
(lANEtO),  Agence Wallonne des télécommuni-
cation (AWt)  şi  e-learning Quality Service Center 
(elQSC). epprobate are recenzenți şi parteneri în peste 
30 de țări şi a fost lansată la sfârşitul lunii martie 2012. 
Pentru mai multe informații accesați http://www.
epprobate.com/,

http://www.tonybates.ca/2012/01/07/new-internati-
onal-quality-label-for-e-learning-courseware/

Servicii de instruire on-line pentru studenți

Există, de asemenea, alte condiții care nu țin de ma-
nagement şi de predare şi care contribuie la sistemele 
e-learning de înaltă calitate. transferul flexibil de cre-
dite prin care se recunosc calificările obținute în urma 
instruirii on-line, precum şi față-în-față, şi site-uri web 
guvernamentale care furnizează informații corecte şi 
credibile despre programele on-line de calitate dispo-
nibile în jurisdicția lor sunt, de asemenea, componente 
esențiale ale unui sistem e-learning de înaltă calitate. 
Pentru unele exemple, a se vedea:

bC transfer guide
Education Planner
bCCampus
eCampus Alberta
Contact North

Cercetări privind asigurarea calității
Doar câteva articole selectate:
Maxim Jean-louis: Another perspective on quality
tony batesn postarea: In search of quality in e-le-

arning

Kidney, g., Cummings, l. & boehm, A. (2007). 
toward a Quality Assurance Approach to E-learning 
Courses International Journal on E-Learning, vol. 6, No. 
1, pp. 17-30. Chesapeake, vA: AACE.
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un aspect esențial asupra calității e-learning în Jur-
nalul de tehnologie Educațională şi Societate (Journal 
of Educational technology and Society):  http://ifets.
info/issues.php?id=35

Jung, I. and latchem, C. (20112) Quality Assurance 
and Accreditation in Distance Education and e-learning 
New York/london: Routledge

preîntâmpinare
În mesajul de pe blog-ul său din 22 iunie 2010 pro-

fesorul tony bates spune:
„Acest fapt mi-a reamintit de o altă vizită efectuată 

la un colegiu de doi ani. M-au invitat să țin un discurs 
despre e-learning. Când am ajuns acolo, i-am spus gazdei 
mele: „Am fost surprins să primesc invitația Dvs., pen-
tru că această instituție a fost un pionier în procesul de 
instruire on-line, la mijlocul anilor 1990. Ce s-a întâm-
plat?” „Ei bine, am pus în aplicare un proces de asigurare 
a calității în ceea ce priveşte învățarea on-line care s-a 
dovedit a fi atât de birocratic, încât nici o facultate nu 
a dorit să-l implementeze” „Aplicați în practică acelaşi 
proces pentru cursurile desfăşurate în clasă?” „Desigur, 
nu” „ [7] (bates, 2010a)

Calitatea în procesul de învățare on-line este impor-
tantă şi trebuie să fie monitorizată şi asigurată. Cu toate 
acestea, procesul trebuie să fie uşor de gestionat pentru 
facultate pentru ca în definitiv să fie implementat.
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foreWord

Dear friends, 

The information and communication technologies 
have made impressive progress in recent years. We ap-
preciate very much the fact that the Republic of Moldova 
and Slovakia obtained remarkable success in this field; 
personal computers and Internet having become acces-
sible for practically all pupils, students and teaching staff 
of schools, colleges and universities. 

taking into account that educational institutions 
may fully benefit from the opportunities provided by 
information and communication technologies, there is 
need for reconceptualizing computer-assisted training 
methods, for their continuous development through 
capitalizing on the opportunities derived from the new 
systems for management of learning content and of 
the learning process itself, from programme-products 
which allow us develop efficiently multimedia electronic 
lessons and virtual laboratories, to build school and 
university libraries with a large diversity of educational 
resources. 

Certainly, no digital technology may stump the 
pedagogical sides of the educational process (teaching, 
learning and evaluation) being done by and for people 
who recognize the incontestable benefits of digital 
technologies, but place in the foreground, absolutely 
rightfully, the pupil’s and student’s personality. Issues 
related to flexibility of training, European trends to 
expand computer-assisted training and raising the ef-
ficiency of the use of digital tools for ensuring universal 
access to quality education were the core of the works 
of the International Conference on „Computer-assisted 
training in the European agenda of education. The case 
of Slovakia and of Moldova” held in Chisinau on the 
25th of April 2013. 

The electronic publication you are reading now 
includes the articles and presentations submitted 
for the attention of the participants in the Confer-
ence by reputed experts and practitioners in the field 
of computer-assisted training from the Republic of 

Moldova and Slovakia. Organizers of the Conference 
selected among all the submitted papers and included 
in the Conference’s agenda the ones based on in-
novative approaches and reflecting all the range of 
problems emerging in the process of implementation 
of computer-assisted training in pre-university and 
higher education, as well as the ones which propose 
viable solutions for flexibility of training, raising its 
efficiency and quality. 

based on the provisions of the “Europe 2020” Strat-
egy, the authors of the works included in this electronic 
publication explored both the prospects opened for 
educational institutions due to implementation of new 
information and communication technologies in the 
process of education, and practical achievements of 
many teaching teams from Slovakia and the Republic 
of Moldova. 

technological progress has a  deep impact on the 
educational process and people working in education 
sector are compelled to propose sustainable solutions 
for capitalization on the opportunities provided by in-
formation and communication technologies in terms of 
making learning more flexible and efficient. 

We are positive that papers included in this electronic 
publication will be really useful for the teaching staff of 
schools and universities, for decision-makers of the edu-
cational system, for researchers and practitioners who 
apply computer-assisted training in everyday teaching 
practice. We hope that the conclusions and recommen-
dations formulated in articles and presentations submit-
ted for the attention of the participants in the Conference 
will set the foundation for new development directions 
of computer-assisted training both in the Republic of 
Moldova and in Slovakia, and, in the same time, will 
strengthen the European area of learning.   

Anatol Gremalschi,
DOCtOR hAbIlItAtE, uNIvERSItY PROfESSOR,

PROgRAMME DIRECtOR, INStItutE fOR PublIC POlICY
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abstract: for the period 2010 – 2020 European 
Council adopted a new growth strategy called europe 
2020. The ten year strategy is not only about overcoming 
the crises; it is about creating conditions for a smarter, 
sustainable and more inclusive growth. The lifelong 
learning programme plays a significant role in the Eu 
meeting its main objectives.  
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Education, more precisely lifelong learning, is 
considered a key vehicle of the growth strategy in the 
Eu. Knowledge, skills and competences of European 
workforce are considered a major factor in the Eu’s in-
novation, productivity and competitiveness. Education 
has finally moved into the center of interest not only for 
scholars but also the policy makers and top level politi-
cians (at least on paper).

top quality of education and training are vital if 
Europe intends to develop itself as a knowledge society 
which is able to compete effectively in the globalised 
economy. This sentence contains a paradox as educa-
tion is a typical representative of policy which is from 
the legal point of view in exclusive competence of Eu’s 
member states. The Eu role is only supporting, which 
is characterised in the treaty on functioning of the Eu 
by words:

Art.165 tfEu 
“The union shall contribute to the development of 

quality education by encouraging cooperation between 
member States and, if necessary, by supporting and 
supplementing their action, while fully respecting the 
responsibility of the Member States for the content of 
teaching and the organization of the education systems 
and their cultural and linguistic diversity…”

The implementing body which fulfills common agreed 
goals on the side of the Eu is the European Commission, 
specifically Directorate general Education and Culture. 
This Dg follows “twin-track approach”. On one hand it is 
policy cooperation with the Eu Member States and other 
friendly countries all around the world, on the other hand 
implementation of the lifelong learning programme. 

policy cooperation is about support and devel-
opment of such activities which enable countries to 
work together and to learn from each other with an 
important emphasis on mobility.  Well known are the 
Eu programmes that help citizens to make the most 
of their personal development and the Eu’s economic 
potential by studying, training or doing volunteer work 
in the other countries. for period 2007-2013 the Eu has 
allocated almost €13 billion to the lifelong learning and 
worldwide exchanges. The main Eu programmes can be 
divided to those supporting lll in Member States and 
to those oriented on neighboured countries and other 
non-Eu countries.

comenius – schools cooperation and pupils and 
teachers exchange at Secondary School level

erasmus – supports student mobility and university 
cooperation

leonardo da vinci - vocational training programmes
grundtvig – adult education programmes focused 

on trans-national partnership, networking and mobility
Jean monnet – supports teaching, research and 

reflection on European Integration at higher education 
institutions throughout the world

erasmus mundus – programme allows post-grad-
uate students and academics from all over the world 
to obtain a Master or PhD through courses involving 
consortia of at least three European universities

tempus iv – supports modernisation of higher 
education in the partner countries

Eu funding also encourages language learning, 
e-learning and dissemination and exchange of best 
practices. 

implementation of the lifelong learning pro-
gramme represents the second part of the activities 
provided by Dg Education - the Eu is continuously 
developing; it has changed consistently over time. The 
changes are influenced by many factors outside and 
inside the union. The Eu reflects the political and 
economic situation in the world, as well as its internal 
development connected with the adoption of new 
Member States. The policy strategies for the future 
are discussed and agreed by the european council 
(the body where presidents and prime ministers of 
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Member States convene).  A process when education 
reform and rejuvination in the Eu was launched after 
the adoption of Maastricht treaty at the beginning of 
the 90s but the document where it is precisely written 
is known as the lisbon strategy, which was devised as 
an economic development plan in 2000. The aim of 
the strategy was to make the Eu “the most competitive 
and dynamic knowledge-based economy in the world 
capable of sustainable economic growth with more 
and better jobs and greater social cohesion”. Education 
should be a driving engine of this strategy. Importance 
of education policy was expressed by a new basis for 
this segment called the “Education and training 2010 
work programme”. The complex programme provoked 
further development, e.g.: In 2006 the european 
framework for key competences for lifelong learn-
ing was agreed upon. The framework defines eight key 
abilities and knowledge that everyone needs in order 
to achieve employment, personal fulfillment, social 
inclusion and active citizenship. This is a  list of the 
key competences:

1) communication in the mother tongue – abil-
ity to express and interpret concepts, thoughts, feelings 
facts and opinions in both oral and written form;

2) communication in foreign language – in 
addition to communication in mother tongue enable 
mediation and intercultural understanding; 

3) mathematical competence and basic compe-
tences in science and technology – ability to develop 
and apply mathematical thinking in order to solve 
a range of problems in everyday situations; basic com-
petences in science and technology refer to the mastery 
and application of knowledge and methodologies that 
explain the natural world. These involve an understand-
ing of the changes caused by human activity and the 
responsibility of each individual as citizen;

4) digital competence – the confident and critical 
use of information society technology (ISt) and thus the 
basic skills in ICt;

5) learning to learn – the ability to pursue and 
organize one’s own learning in accordance with one’s 
own needs;

6) social and civic competences – social compe-
tence refers to personal, interpersonal and intercultural 
competence and all forms of behavior that equip indi-
viduals for effective and constructive conduct in social 
and working life. Civic competence, knowledge of social 
and political concepts (democracy, justice, equality, 
citizenship, civil rights) equips individuals to engage in 
active and democratic participation;

7) sense of initiative and entrepreneurship – the 
ability to turn ideas in action; It involves creativity, in-

novation and risk-taking, ability to plan and manage 
projects in order to achieve objectives;

8) cultural awareness and expression – apprecia-
tion of the importance  of creative expression of ideas, 
experiences and emotions in media (music, performing 
arts, literature and the visual arts).

The complex of competences should be developed 
across the Eu by initial education and training systems 
for young people and by adult education and training 
for adults. It means that this framework is a reference 
tool for Eu countries and their education and training 
policy makers as well as for education providers.

Another important tool which is also the result of 
“Education and training 2010 work programme” was 
developed in 2008 to help individuals and employ-
ers grasp opportunities of free movement of persons 
within the Eu. The name is The european Qualifica-
tion Framework(eQF) for lifelong learning and its 
main purpose is to enable translation of various national 
qualifications to commonly understandable character-
istics. The framework consists of eight levels; each level 
is defined as a set of descriptors indicating the learn-
ing outcomes relevant to a qualification at a particular 
level, which can be obtained in any education system. 
It is important to underline, that the characteristics 
of levels are based on outcomes, not on duration of 
studies or description of education institutes. learning 
outcomes are defined as statements of what a  learner 
knows, understands and is able to do on completion of 
a learning process, which are defined in terms of knowl-
edge, skills and competence. The eight levels cover the 
entire amount of qualifications from those achieved at 
the end of compulsory education to the highest level 
of academic, professional or vocational education and 
training. EQf considers also learning which takes place 
outside formal education and training institutions. Each 
member state has to design a coordination point, which 
is responsible for translation of learning outcomes of its 
education system to EQf. 

for a better perception, these are learning outcomes 
relevant to level 5: 

Knowledge – comprehensive, specialised, factual and 
theoretical knowledge within a field of work or study and 
awareness of boundaries of that knowledge

Skills – a  comprehensive range of cognitive and 
practical skills required to develop creative solutions to 
abstract problems

competence – exercise management and supervi-
sion in contexts of work or study activities where there is 
unpredictable change review and develop performance 
of self and others.

Activities and documents mentioned up to now, were 
adopted as implementation of lisbon strategy. for the 
period 2010 – 2020 European Council adopted a new 

growth strategy called europe 2020. A ten year strategy, 
not only about overcoming the crisis; it is about creating 
conditions for a smarter, sustainable and more inclusive 
growth. There are five targets which are expected to be 
achieved by the end of decade. 

1) employment – 75% of the 20-64 year olds

2) research and development – 3% of the Eu gDP 
to be invested

3) climate change and energy sustainability – 
greenhouse emission 20% (or 30%) lower than in 1990; 
20% of energy from renewables; 20% increase in energy 
efficiency

4) fighting poverty and social exclusion - at  least 
20 million fewer people in or at risk of poverty and social 
exclusion

5) education – reducing the rates of early school 
leavers below 10%; at least 40% of 30-34 year olds com-
pleting third level of education

Although only the last target explicitly speaks about 
education, all five will heavily depend on significant 
support from well functioning education and training 
systems. Recognition that lifelong learning is cru-
cial not only for sustainable jobs and participation of 
everyone in society but also for general growth of the 
economy. This encourages Eu member states and Eu-
ropean Commission to strengthen political cooperation 
by a follow up of previous strategic framework. In 2009 
was prepared the strategic framework for European 
cooperation in education and training called et 2020. 
Member states are still responsible for the content of 
education and trainings and also for their education 
systems. Eu supports national activities and takes care 
about common problems – ageing society, not properly 
skilled workforce and global competitiveness. The long 
term objectives for Et 2020 are:  
•	 making lifelong learning and mobility a reality
•	 improving the quality and efficiency of education 

and training
•	 promoting equality, social cohesion and active ci-

tizenship

•	 enhancing creativity and innovation, including en-
trepreneurship at all levels of education and training 
What are the activities which should accomplish 

these objectives? The main burden is on the shoulders 
of national education systems, which could learn from 
each other to share the best practices. The Eu organises 
and supports learning mobility as well as enhancing 
partnerships between education and training institu-
tions. These activities address all education levels - early 
childhood, school, higher, vocational and adult educa-
tion. Other programmes promote multilingualism, in-
novations, creativity, and adoption of ICt. to be able 
to find out if this effort, all these programmes/activities 
lead to the agreed objectives; a series of benchmarks for 
2020 were set. 
•	 at least 95% of children between the age of four and 

the age for starting compulsory primary education 
should participate in early childhood education

•	 the share of 15-years olds with insufficient abilities 
in reading, mathematics and science should be less 
than 15%

•	 the share of early leavers from education and training 
should be less than 10%

•	 the share of 30-34 years olds with tertiary educational 
attainment should be at least 40%

•	 an average of at least 15% of adults (age group 25-64) 
should participate in lifelong learning

Bibliography:
The lifelong learning Programme: education and train-

ing opportunities for all (on line) - http://ec.europa.
eu/education/lifelong-learning-programme/in-
dex_en.htm

Europe 2020 (on line) -  http://ec.europa.eu/europe2020/
index_en.htm

Et 2020 (on line) - http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-policy/policy-framework_en.htm

Strategic framework for education and training (on 
line) - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learn-
ing-policy/framework_en.htm 

The European Qualifications framework (EQf) (on 
line) - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learn-
ing-policy/eqf_en.htm



e-learnIng In the eu eduCatIon agenda Case oF slovakIa and Moldova e-learnIng In the eu eduCatIon agenda Case oF slovakIa and Moldova52 53

lIfelong learnIng WItH accent on adult 
learnIng, non-forMal and InforMal 
educatIon.

Zuzana Štefániková

academia Istropolitana nova, svaty Jur, zuza@ainova.sk

abstract: Presented paper is dealing with the concept 
of Adult Learning which is often making use of e-Learning 
methods. Adult Learning is a vital component of the EU 
educational policies. In the last 20 years Adult Learning is 
growing in importance, especially since 2000 when the Lis-
bon Strategy on knowledge based economy was adopted. 
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Republic of Moldova financed from the European funds.
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Adult learning refers to all learning undertaken by 
adults after they have left their initial education and 
training. Adult learning is a  part of the Eu lifelong 
learning category. Its importance is growing with grow-
ing economic crisis and unemployment rate in Europe.1 
Similarly the demographic changes in Europe have 
highlighted the key role of Adult learning. Adult learn-
ing is provided by institutions of secondary and tertiary 
education, as well as by public and private institutions, 
providing education and consultancy. 

Economic crises result in many people losing their 
jobs and having to be retrained for new job positions 
available on the job market. Adult learning is considered 
essential for increasing possibilities for employability 
especially in the case of lower educated people. Similarly 
young people after finishing their schooling often cannot 
find relevant job positions. Seniors 50+ need toupdate 
and modernize their knowledge and skills in specific 
fields. Migrants need to learn in order to be included into 
the society. In these situations adult learning is providing 
solutions for employability, social inclusion, as well as 
for active citizenship and personal development.

The Eu is raising awareness of Adult learning simply 
because it is not satisfactorily developed in many Eu 
countries. In most European countries participation in 
the lifelong learning programme is below the expected 
1 Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp_en.php

average. In 2011 was the average participation was 8,9%, 
however the target for 2020 is 15%. The participation 
rate varies between Eu countries from 1,2% - 32,3% 
and only 6 European countries had reached the target 
rate. 2 “Member States can no longer afford not to have 
an efficient adult learning system, integrated into a life-
long learning strategy, which provides participants with 
increased labour market access, promotes social integra-
tion and prepares the participants for active ageing in 
the future”.3

Adult learning covers formal as well as non-formal 
and informal learning for improving basic skills, ob-
taining new qualifications, up-skilling or re-skilling for 
employment, for participating in social, cultural, artistic 
and societal learning for personal development. formal 
education is hierarchically structured, chronologically 
graded education system. Non-formal learning is out-
side the classic school/vocational training/university 
system taking place through planned activities. Informal 
learning is not organized neither structured. It covers 
skills acquired through life and work experience.

The European Commission is collecting and publish-
ing indicators and data on the current situation in the 
members states (Eurostat). It is developing educational 
policies including adult learning. The latest is Education 
and training 2020 policy launched in 2010.4 The Eu is 
supporting adult learning through lifelong learning 
Programme grundtvig5 and through Eastern Partner-
ship initiative6 among others also with the Republic 
of Moldova. The EC encourages policy cooperation 
between Eu member states and provides funding for 
the lifelong learning Programme. Currently, there are 
2 EuROStAt http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/

page/portal/education/data/main_tables
3  European commission (2006b) Communication from 

the commission Adult learning: It is never too late to 
learn (brussels, European Commission)

4 Education and training 2020 http://europa.eu/
legislation_summaries/education_training_youth/
general_framework/ef0016_en.htm

5 grundtvig Programme http://eacea.ec.europa.eu/llp/
grundtvig/grundtvig_en.php

6 Eastern Partnership http://eeas.europa.eu/eastern/
index_en.htm 

three specific goals for the lifelong learning Programme 
defined: quality – to improve quality and effectiveness of 
adult learning; inclusivity – everyone has access to them; 
international accessibility – they are opened worldwide.

In order to improve quality and effectiveness of 
adult learning the investment in the quantitative and 
qualitative supply of teaching personnel with adequate 
contractual, working and professional development 
conditions is needed. This is the result of the study or-
dered by the European Commission Key competences 
for adult learning professionals.7 The study showed that 
in many European countries there are not specific ini-
tial qualification requirements for adult learning staff 
needed. however, adult learning staff plays a key role in 
lifelong learning. Therefore the study brought a set of key 
competences which could improve the quality of adult 
learning. Key competences in the shape of knowledge, 
skills and attitudes are fundamental for each individual 
in a  knowledge-based society. Knowledge should be 
understood as a body of facts, concepts, theories and 
practices related to the field of practice or work of study. 
Skills should be understood as a capacity learned or ac-
quired in order to perform actions. Attitude should be 
understood as a physical, mental or emotional capacity 
to perform task. These key competences should be fully 
integrated into the strategies and infrastructures of all 
Eu member states particularly in the context of lifelong 
learning. Defined are 8 key competences:
1. communication in the mother tongue
2. communication in foreign language
3. mathematical competences and basic competence in 

science and technology
4. digital competence
5. learning to learn
6. social and civic competence
7. sense of initiative and entrepreneurship
8. cultural awareness and expression.

with the emphasis on critical thinking, creativity, 
initiative, problem solving, risk assessment, decision 
taking and constructive management feelings.

Key competence should be acquired by young people 
at the end of their compulsory education and training, 
equipping them for adult life, particularly for working 
life, whilst forming a basis for further learning; as well 
as by adults throughout their lives, through a process 
of developing and updating skills. Key competences 
provide added value for the labour market, social co-
hesion and active citizenship by offering flexibility and 
adaptability, satisfaction and motivation. The key com-
petences should be fully integrated into the strategies 

7 b. J. buiskool, S. D. broek, J. A. van lakerveld, g. K. 
Zafiris, M. Osborn: Key competences for adult learning 
professionals, Zoetermeer (finala report), January 15, 
2010 http://ec.europa.eu/education/more-information/
doc/2010/keycomp.pdf 

and infrastructures of all Eu member states, particularly 
in the context of the lifelong learning. 

The latest European document which refers to the 
quality of adult learning is Education and training 
2020 policy with particular reference to the Renewed 
European Agenda for Adult Learning.8 under priority 2 
of this Agenda MS are invited to improve the quality and 
efficiency of education and training through: developing 
quality assurance for adult-learning providers, improv-
ing the quality of adult education staff and putting in 
place fully functional systems for validation non-formal 
and informal learning. 

It has become the key issue to develop recommenda-
tions on adult education staff development and to ex-
plore ways in which European cooperation can support 
adult education staff development. Cooperation among 
the Eu Member States in adult learning is supported 
through lifelong learning Programme grundtvig. 
Cooperation with the third countries (those which are 
not Eu members, neither in the accession process) in 
the field of modernization of the higher education is 
supported through the tempus Iv Programme and 
cooperation and mobility actions are supported through 
Erasmus Mundus programme9. In 2010 The Repub-
lic of Moldova launched the Association Agreement 
negotiations with the Eu. In the National Indicative 
Programme (NIP) for Moldova, supported by 273,1 
million EuR, there are three priorities and one of them 
is social and human development. Several initiatives 
are regionally structured. The Republic of Moldova 
territorially belongs to the Eastern Partnership together 
with 6 other countries. Eastern Partnership established 
four policy platforms. Platform 4 “Contacts between 
people” is a forum for discussion in education, training, 
research, youth, culture, media and information society. 
The recent meeting of partners was held on the topic 
“vocational education and training”. 10

European Neighbourhood Policy Initiative oriented 
on cross-border-cooperation among Romania, ukraine 
and Republic of Moldova aims at improvement of eco-
nomic, social and environment circumstances in the 
area, in the context of partners on both sides of the 
borders. 11 Another European Neighbourhood Policy 
Initiative CbC black Sea basin is coherent with the Eu 
black Sea Programme. It has synergy cooperation in 
civil society and local cross-border-cooperation aim-

8 Council Resolution on a renewed European agenda for 
adult learning (2011/C 372/01) http://eurlex.europa.eu/
lexuriServ.do?uri=OJ:2011:372:0001:0006:EN:PDf

9  Program tempus Iv a Erasmus Mundus http://eacea.
ec.europa.eu/index_en.php

10  Eastern Partnership http://eeas.europa.eu/eastern/
index_en.htm 

11  ENPI CbC Romania-ukraine-Republic of Moldova 
http://www.ro-ua-md.net/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=60&Itemid=99
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ing to foster coherence with other national and trans-
national programmes and strategies. One of the three 
priorities of the black Sea Programme are cultural and 
educational initiatives for establishment of a common 
cultural environment in the basin.12 
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abstract: This paper deals with development of inter-
universities Moodle eLearning networks in accordance 
with the TEMPUS project «Creating Digital Network 
Universities in Applied Science Themes and Economics 
in Moldova (CRUNT)». This project has the objectives of 
creating an interuniversity network with a modernized 
infrastructure to sustain effective modern online learning 
platforms, creating of a technology center, equipped with 
computers, devices audio/video, assisted by modern soft-
ware to produce efficient online courses that are attractive 
to students and developing a set of pilot courses in different 
fields, which will be applied at the partner universities.

Key words: online learning, computer-assisted 
instruction efficiency, eLearning project “TEMPUS”, 
eLearning network.

1. Introduction: current training needs
Current training premises are: accentuated specializa-

tion, accelerated acquisition of knowledge of peak areas, 
permanent training, increasing the number of those who 
wish to attend a training system for the highest possible 
level, slower growth in training capacity of institutions, 
increasing the possibilities of information. An important 
factor is permanent training. With the accelerating accu-
mulation of knowledge, stages of retraining are becom-
ing more frequent and shorter, they almost “touch” and 
training is an ongoing process. This continuous training 
consists of short periods of training areas very narrow, 
very punctual. university does not provide valid and 
sufficient knowledge throughout life, its role being to 
form value systems that do not become outdated, pro-
vide general knowledge and basic assumptions to create 
further adaptation. Continuous training currently takes 
place in a little or non-institutionalized conditions. The 
emerging trend is a wide variety of small service providers 
which operate individually rather than large oligarchic e-
learning organisations. In this paper we present current 
tEMPuS project objectives “Creating digital network 

applied science universities in themes and economics in 
Moldova (CRuNt)” and ways to solve the problems of 
online/computer-aided elearning.

2. analysis of online learning alternatives
In the modern era of information technology has 

made a   strong mark on education, revolutionized the 
manual based system of education. Computers became an 
indispensable tool in training, no matter the field. litera-
ture uses different phrases to describe the use of comput-
ers in education, with similar meaning: IAC (computer 
assisted instruction), CAI (computer aided instruction), 
CAl (Computer Aided learning), Cbt (computer based 
training), Cbl (computer based learning).

Design and large-scale introduction of computer 
assisted instruction system pursues several objectives 
that come to greet modern training problems:
•	 Independent Study. It is offered as the opportunity 

for the students to study at their own pace, depending 
on their interests and availability.

•	 Relieving the teacher. The existence of alternative 
forms of teaching, some teachers requirements 
are taken by system - this is especially the tasks of 
transmission of information where there is no great 
intellectual application.

•	 Reduction of access to information. The system can 
access information much faster than man can have 
access to a much larger amount of information than 
human memory.

•	 Increased motivation and interest of students.
•	 Improving the quality of learning in general.
•	 Developing the capacity of collaboration and 

teamwork.
•	 Decrease of the long term training costs. The short 

term training costs could increase due to implemen-
tation of a new system, but once implemented it can 
be used at a low maintenance cost for the long-term.

•	 The increased number of students by eliminating of the 
physical space restrictions imposed by classroom. In the 
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virtual study environment, an unlimited number (besi-
des the technical performance of the system) of students 
can participate simultaneously in the same activities.
Computer-assisted training systems solve more 

problems and bring with them benefits , but also include 
new problems to be solved. Among the advantages of 
these systems are:
•	 E-learning increases student independence. This is 

a positive factor because:
•	 sometimes learning is an interactive process, 

especially in the early stages. Advanced level 
learning can be a time consuming process, with 
the teacher being unable to pay due attention to 
each student individually.

•	 can reduce the request of teachers, providing an 
alternative form of teaching.

•	 computers can access information in less time 
than any man.

•	 The virtual environments are tailored to guide and 
inform students where they can best practice in 
their field.

•	 It may increase student motivation and interest, they 
voluntarily allocate time and effort to learn.

•	 A  well designed program can increase the quality 
and quantity of work.

•	 The integration of different fields stimulate greater 
interest in the students and encourages multidisci-
plinary projects.

•	 Reductions in teaching time and the rate of failure 
in examines have been seen.

•	 Computer Aided learning popularity has increased, 
especially at lower age students.

•	 The autonomy in learning and students control the 
pace of learning and sometimes track.

With the various training platform options currently 
on the market, it makes the process of choosing and 
implementing a new educational technology difficult. 
The new products designed for distance education seek 
to develop and provide learning environments in which 
those involved in education - teachers, students, admin-
istration - can take advantage of as many of the facilities 
that can provide a classic learning experience within the 
virtual environment. taking this into account, as well 
as the elearning/IAC environment component consist-
ing of several organizational, technical, technological, 
functional specific pedagogical features determined by 
digital technology that supports it, which would cover 
a wide range of educational applications and processes, 
we headed to the Moodle elearning platform.

3. project objectives and solving ways of the 
online training problems 

The tEMPuS project «Creating Digital Network 
universities in Applied Science Themes and Econom-

ics in Moldova (CRuNt)» was launched on October 1, 
2011. The project involves partners from 9 universities 
from R.Moldova (technical university of Moldova, 
State university of Moldova, Academy of Economic 
Studies, Agricultural university, “N. testemiteanu” 
State Medical university, Cooperative-Commercial 
university, “Alecu Russo” State university of bălţi, 
Cahul state university, Comrat state university), The 
Ministry of Education, The Ministry of Information and 
Communication technologies, Endava ltd. The Euro-
pian union project partners are Agrocampus Ouest, 
Rennes I and II, Rennes of france, belgium university of 
ghent, university of Santiago de Compostela (lugo) of 
Spain, university of Pisa Italy and technical university 
“gh Asachi” of Romania.

The project has the following objectives.
a) Creating interuniversity networks with a modern-

ized infrastructure capable of supporting efficient 
modern online learning platforms. Although there 
have been a number of attempts before implement-
ing online training, they were not successful. taking 
into account the different universities participating 
in tempus project “CRuNt”, the following solution 
was proposed, which would balance the chances of 
implementing online learning in these universities: 
the idea is to create online training infrastructure in 
Moldova Moodle platform based on clusters of serv-
ers dedicated to basic university servers or routers for 
each university/campus, which can be achieved on 
a modest computer performance. At present, most 
universities in Moldova have developed information 
systems based on computer networks, which presents 
a hierarchy of cores with various servers and several 
computer rooms, computer labs and offices. Most 
of the computers have access to Internet networks. 
The situation is most advanced at three universities: 
technical university of Moldova, State university of 
Moldova, Academy of Economic Studies. These in-
formation systems provide the study of and access to 
bibliographic sources, scientific research and moni-
toring of training. It requires a serious adjustment 
and development of university information systems 
to support online training. Another important aspect 
is to create a distribution system that would allow 
sharing of resources for online training; this can 
be provided by Moodle. for example, the physics 
courses will be placed in the technical university 
of Moldova cluster, but the courses in mathematics 
will be placed on cluster State university of Moldova 
(uSM) and the economics courses will be placed on 
Academy of Economic Studies (ASEM) cluster and 
will be used by all other universities (fig. 1).

b) Creating a technology center, equipped with comput-
ers and audio/video equipment, assisted by modern 

software to produce efficient and attractive online 
courses for students. The project will create a com-
mon technology platform and a  digital network 
university. It will be promoted (methods, techniques) 
to develop online courses disciplinary groups, there 
will also be testing of pilot online courses for the 
undergraduate and master cycle (full time and part 
time departments).

c) Development of pilot courses set in different fields, 
which will be applied to all partner universities. Cre-
ating a Moodle network will enable seamless access to 
the courses required at all universities, although the 
courses of physics, mathematics, economics will be 
placed on different clusters of tuM, uSM or ASEM 
and they will be used by all other partner universities 
on this project.
As a result of accumulated experience we have es-

tablished that academics activities must be outlined at 
several stages: design process, preparation of resources, 
quality of teaching and learning sequences, assessment 
results, reflection and adjustment training activities to 
students’ individual characteristics. Without diminish-
ing the importance of other steps, it should be noted 
that is the fundamental role of the design phase of 
training. If the traditional teacher training can afford 
improvisations, then for an online course, on a platform 
of learning, the teacher must anticipate (through a very 
rigorous design) parameters of the possible learning 
situations (training level of the student, style of learn-
ing, and so on).

The course design goal is to make training more 
effective, more efficient, more attractive and profitable 
for the students. We propose to use a variety of inter-
active media to facilitate learning. traditional „face-
to-face” are not ignored or excluded, but will improve 
the learning methods (e-learning or online). There are 
two alternatives in the design process to achieve the 
teaching-learning sequences: portioning of course ma-
terial in periods of time or access to all course material. 
We believe that we must take into account the specifics 
of courses and preparedness of students. Online course 
structure is designed in accordance with curiculum, 
which in turn is performed on the above requirements.

It is well known that the key to online learning ef-
fectiveness is student motivation. how can students 
be motivated? typically, there are the following ways: 
by raising their skills, by charging connection to other 
sources, peers, work evaluation. Can course design en-
courage motivation in students? If so, how? first, we 
proposed collaborative learning tasks that will enhance 
student interaction. On the other hand, we have de-
signed individual tasks, which places the student in the 
so-called “comfort zone”, it offers a diverse content, use 
and individual research achievements. Authentic assess-
ment by quasi-professional tasks and visibility of student 
performance, publication of results (learning portfolios, 
blogs) are important factors to motivate students.

Diversity of students requires varying content and 
modes of their presentation. for example, course con-
tent “Satellite Communications” is presented in layers: 

  

online la toate aceste universităţi. Ideea constă în crearea infrastructurei pentru instruirea online în 
Moldova pe platforma Moodle pe baza unor clastere de servere dedicate la universităţile de bază şi servere-
routere pantru fiecare universitate sau/campus,  ce poate fi realizat pe un calculator  de performanţe 
modeste. Actualmente, la majoritatea Universităţilor din R.Moldova s-au dezvoltat  sisteme informaţionale 
bazate pe reţele de calculatoare, care prezintă o ierarhie de nuclee cu diverse servere şi mai multe săli de 
calculatoare, laboratoare şi oficii computerizate.  Majoritatea din calculatoarele reţelelor au acces la 
Internet. Situaţia este mai satisfăcătoare la trei Universităţi: UTM, ASEM, USM. Aceste sisteme 
informaţionale asigură procesul de studiu, accesul la surse bibliografice,  cercetarea ştiinţifică şi 
monitorizarea procesului de instruire. Necesită o ajustare serioasă şi dezvoltare a sistemelor informaţionale 
universitare pentru a susţine instruirea online.  
 

 
 

Figura 1. Sistem informatic distribuit pentru instruire online. 
 
Altă latură importantă este crearea unui sistem informatic distribuit, care ar permite utilizarea în comun a 
resurselor pentru instruirea online. Aceasta constă în amplasarea cursurilor electronice pe serverele Moodle 
ca să se utilizeze în comun de mai multe universităţi. De exemplu, cursurile de fizică vor fi plasate pe 
clasterul UTM, cursurile de matematică vor fi plasate pe clasterul USM, cursurile de economie vor fi 
plasate pe clasterul ASEM şi vor fi folosite de toate celelalte universităţi (fig. 1). 
b) Crearea unui centru tehnologic, înzestrat cu calculatoare, aparataj audio/video, asistate cu soft  modern 
de producere a cursurilor on-line eficiente şi atractive pentru studenţi. În cadrul proiectului va fi creată o 
platformă tehnologică comună şi o reţea numerică interuniversitară (fig. 2). Vor fi promovate cunoştinţe 
(metode, tehnici) pentru elaborarea cursurilor on-line pe grupe disciplinare. Se va efectua testarea 
cursurilor on-line la ciclul de licenţă şi de masterat (secţia cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă). 
c) Dezvoltarea unui set de cursuri-pilot pe diferite domenii, care vor fi aplicate la toate universităţile 
partenere. Creând o reţea Moodle Network, se va avea posibilitatea de accesare fără probleme a cursurilor 
necesare de la toate universităţile, deşi aceste cursuri de fizică, de matematică, de economie vor fi plasate 
pe diferite clastere ale UTM, USM sau  ASEM şi vor fi folosite de toate celelalte universităţi partenere la 
acest proiect. 

În activitatea  cadrelor didactice universitare pot fi evidenţiate mai multe etape: proiectarea 
procesului; pregătirea resurselor;realizarea secvenţelor de predare-învăţare; evaluarea rezultatelor; reflecţia 
şi ajustarea activităţilor de formare la caracteristicile individuale ale studenţilor.  Fără a diminua 

figure 1. The distributed information system for the online learning.
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the first layer contains the minimum necessary, the sec-
ond layer contains various developments, presentations 
and references to other sources. Of course, learning tasks 
and activities is a key element no less important than 
the content. Therefore we tried to solve three important 
educational issues:
•	 Organization of independent cognitive activity of 

students;
•	 Organization of individual support in learning acti-

vities of students;
•	 Organization of collective learning (group learning 

or collaborative learning).
the first problem requires students to organize 

independent cognitive activity, this can be achieved by 
choosing learning tasks, planning. The second problem 
concerns the organization support of individual learn-
ing activities of students, which is possible because the 
teacher is freed from routine work and using commu-
nication tools, such as “chat”, “email”, “skype”, etc.. 
Organizing of collective learning activity (learning or 
collaborative learning group) is designed especially 
while learning platforms are geared toward individual-
izing learning.

One of the most effective techniques of evaluation 
are testing, which is a set of tests/questions with which 
to assess the knowledge and skills learned by comparing 
responses to a scale previously developed appreciation. 
We have proposed that tests or test questions are simple 
questions, a statement followed by questions, exercises, 
problems, structured questions, essays etc. and often test 
items must contain the expected response. We believe 
that the purpose of the tests is to measure the success 
of the students in a  specific subject. With the inten-
sive development of information and communication 
technologies (ICt) there are already a wide variety of 
electronic test systems, online, remote, adaptive/intel-
ligent and so on, we provide objective measurements, 
processing test results and feedback automatically 
specified. Simultaneously, we have implemented self-
tests that are usually included at the end of the module 
or other structural units (online tutorials, courses, lec-
tures, collections of items and so on) in order to verify 
ownership of knowledge. The response to such an item 
is displayed immediately and the answers do not always 
require recording/storage. Self-tests serve to make inter-
active the study material to motivate the students. And 
final control we believe it is more efficient to use a single 
common test. to obtain an objective assessment of the 
actual level, residual knowledge, the choice is oriented 
as adaptive testing benchmarks.

4. conclusion
Implementating the results of this project will im-

prove the quality of teaching by ensuring all materials for 
study and training impose discipline for both part-time 
study, continuing education and for full-time study. The 
project will also have a social effect: it will open great op-
portunities for a greater number of students and raise the 
prestige of universities in Moldova. Design courses-pilot 
is to make training more effective, attractive and profit-
able. We proposed to use a variety of interactive media 
to facilitate learning within Moodle platforms. The key 
is proper didactic approach in the design of the course.
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of using Information and Communication technologies 
in pre-university institutions from Drochia, Moldova, 
towards the development and promotion of modern 
and quality education.
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Highlights:
computer-assisted instruction (CAI, elearning) 

is a didactic method or a method of teaching based 
on principles of modeling and cybernetic analysis of 
training activity in the context of new information and 
communication technologies, characteristics of con-
temporary society.

Synthesis between the pedagogical resources of 
programmed training and the availability of computer 
technology (information processing system) applies to 
this teaching method (Computer-Assisted Instruction) 
qualities include:
•	 computerization of teaching, learning and assessment 

stages;
•	 CT improvement through actions like: management, 

documentation, quiz;
•	 automated interactive simulation for knowledge and 

skills assimilated in education training, according to 
official documents on educational planning.
The e-learning method improves the following 

integrated teaching operations at the level of heuristic 
directed action and individualized planned teaching-
learning-assessment stage:
•	 organizing the information as required by curricu-

lum adapted to the capacity of each student;
•	 challenging the cognitive level of pupils by teaching 

sequences and questions concerning the identifica-
tion of gaps, difficulties, problem situations;

•	 solving teaching tasks outlined above by reactivating 
or obtaining the necessary information from com-
puter resources accessed via computer;

•	 creating summary synthesis after the completion of 
homework, study modules, lessons, group lessons, 
chapters, sections, school subjects;

•	 providing additional exercises to stimulate pupil’s 
creativity.
instructional design (instructional Systems de-

sign (iSd)) involves organizing and setting the consecu-
tive order of the material ought to be taught → learned 
→ evaluated at the functional-structural correlation 
between teacher and pupil.

Professor designs a concrete action based on four 
operations:
•	 defining the educational objectives;
•	 determining the content;
•	 applying the methodology;
•	 ensuring the evaluation of teaching, educational ac-

tivity, respectively.
designing computer-assisted instruction (CAI, 

elearning) can be defined as the systematic develop-
ment of peculiarities of instructional process using 
learning and training theories to ensure that the quality 
of education through means of new information and 
communication technologies.

History
first computers necessary for applying in practice 

the school curriculum in computer science appeared 
in Drochia in 1988, on the 3rd year of implementa-
tion of the science curriculum dispositions. Electronic 
equipment was provided only to promote the skills 
in the subject – Computer Science (Informatics) and 
consisted of a computer with a drive for reading/
recording the information and other 12 networked 
terminal-stations for local exchange of information. 
Dating back to 1998 all undergraduate institutions 
of the district had been equipped with computers - 
modern equipment at that time, with access to the 
global network. first Internet connections, although 
they were slow, became the base of exchange of 
information at distance. this led to the possibility 
to prepare teaching materials in digital format and 
to facilitate the discussion, promotion and sharing 
of these materials. first attempts to create projects, 
educational games and even some trends, albeit in a 
clumsy manner, to create educational software has 
been made.
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computer-assisted Instruction in general edu-
cation in the district drochia 

In time the Ministry of Education, in collaboration 
with the Ministry of Information technology, initiated 
several projects on information, the first being “Salt” - 
with the objective of improving the technical equipment 
for pre-university institutions, and broadband Internet 
connections for all schools. In this project the Drochia 
district piloted several information projects promoting 
them among both professionals and managerial staff. 
training is undertaken within 80 astronomical hours 
and it implies initiation of teaching and managerial 
staff in cognition and use of digital tools for process-
ing, storing and transmitting information. These skills 
are beneficial for promotion of teaching further. The 
following information project, piloted by Drochia pre-
university institutions, was the initiation and establish-
ment of “Mapping and Passport System in undergradu-
ate institutions”, a database with about 330 indicators 
with reference to the organization of the educational 
process in schools. This allowed beneficial facilities in 
proper management of national budget that relates to 
education, optimization and streamlining all educa-
tional buildings at local and national level. Another 
pilot project involving three pre-university institutions 
from Drochia (theoretical lyceum “M. Eminescu” 
- ltmeminescu@gmail.com, theoretical lyceum “I. 
Creanga” - ltpopestiidesus@gmail.com and Theoretical 
lyceum “b.P. hasdeu” - ltbphasdeu@gmail.com) con-
sists of implementing the educational software “Ael” 
(Advance elearning) for 4 curriculum objects (math-
ematics, physics, chemistry and biology), promoted by 
Siveco Romania. Ael Platform has 2 components: the 
application server and database server. Each pupil has 
an access account to the application. In this account 
pupil can store: personal data, info on participation in 
teaching activity and results of evaluations for pupils. 
Each lesson, designed according to a schedule of the ap-
plication, is composed of several educational moments 
that can be changed, updated by the teacher during the 
design process. In real-time pupils can get involved in 
different sections of the lesson in question. virtually all 
the 50 educational measures, proposed in the project, 
are beneficial in promoting quality education through 
computer assisted-instruction.

With the development of information technologies 
the digital devices designed for education appear and 
become increasingly popular: multimedia projectors, 
interactive whiteboards etc. In the educational project 
“Quality training in Moldova”, all Theoretical lyceum 
(high schools) in the district have been equipped with 
multimedia projectors, which is the main component 
of the multimedia room set in each theoretical school 
from the district, so that Power Point presentations 
become a tool commonly used in teaching activities. 

At the beginning of 2010 the Department of Education 
Youth and Sport Drochia opened a data server (www.
edu-dr.md) and the website of the Department (http://
edu-dr.md) required to store both the information of 
general interest and teaching activities created and pro-
moted by teaching and managerial staff of the district 
Drochia. At this point most of the data transfer between 
the Department and pre-university institutions takes 
place electronically. Most assessments are provided in 
electronic form, considering the content, requirements 
and unique deadlines. Promoting online assessments on 
curricular disciplines in the district revealed that:
•	 the evaluation results reflect pupils’ knowledge;
•	 the human factor is not involved;
•	 time optimization for implementation and evaluation 

is undertaken;
•	 material costs (paper, printing) are minimal;
•	 analysis of results, creating reports, diagrams is legible;
•	 adjustment of evaluation process to modern require-

ments of the theory of evaluation is being promoted; 
Most of school libraries in the district are equipped with 

a computer, designed to keep the record of books avail-
able in the library. bookfond Application is beneficial in 
appropriate design and distribution of the book for both 
pupils within the institution and between schools. In this 
way the variation in the number of students in school or 
classroom year by year does not lead to lack of textbooks.

A moment no less important is the use of com-
puters for distance learning. for in-depth training in 
computer science and for activities with gifted pupils, 
the Department has created a server web application 
(http://89.28.56.207/) to prepare the Olympic team at 
Informatics: “Preparing the Olympic team for computer 
programming contest” in Drochia district which seeks 
the following objectives:
•	 to initiate a group of pupils who aim for the forma-

tion and development of analytical and algorithmic 
thinking to school age pupils in the computer pro-
gramming;

•	 to increase the interest in intelligence of programming 
the computer for both pupils and teachers;

•	 to prepare pupils for participation in computer pro-
gramming competition at the district level, and the 
Olympic team of Drochia district for participation in 
national competition in Informatics;

•	 to create of a database containing problems, algori-
thms for their solution and control tests for partici-
pants’ sources;
Through this website pupils will be able: 

•	 to create their unique login account on this page;
•	 to receive practical tasks which are to be accomplished in 

concrete deadlines, but carrying activities after lessons;
•	 to edit the source in programming language Pascal to 

solve the problem suggested in questions;

•	 to load the source for subsequent compilation and to 
test it using standard tests;

•	 to view the current results of the testing process of 
problem, personal results as well as results of other 
participants in the programming contest.
Most active pupils who accumulate a maximum score 

become the candidates for participation in competition 
in Informatics. using the website made possible to 
promote student interest in computer programming 
contest. for example from year to year the pupil par-
ticipation in programming contest at the district level is:

conclusion
using the calculator in education becomes a neces-

sity provided the accelerated development of informa-
tion technology. for the new generation of teachers 
and pupils, already familiar with the avalanche of 

multimedia information, the concept of educational 
process assisted by computer has become an intrinsic 
requirement. 

Called by some experts as “the most important tech-
nological innovation of modern Pedagogy” Computer-
Assisted Instruction (CAI, elearning) contributes to 
effectiveness of training, and it becomes a result of the 
gradual introduction of computerization in education.
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abstract: This paper will present some results of the 
project tempus tEREC (teacher Education Review and 
update of Curriculum). One of the objectives of the 
project is to train teachers in higher education institu-
tions involved in initial education of teachers, to use 
new methodologies in: teaching/learning/assessment, to 
apply in practice the information and communication 
technology (ICt) in the curriculum. by implementing 
these methodologies in training curricula for future 
teachers the quality of initial training will be improved 
and the pedagogical skills of both the students and the 
professors will be developed.

Keywords: digital competences, initial education of 
teachers, ICt.

the 21st century requires growing demands to 
teachers, their roles change significantly and their skills 
become more complex. It is important that the initial 
training programs provide prospective teachers with 
opportunities to develop the knowledge and skills neces-
sary for their profession. These requirements along with 
the need of implementation bologna provisions involve 
changes in pedagogic approaches: from traditional 
teaching to student-centred learning.

Pedagogical skills development is consistent with 
Recommendation 2006/962/EC of the European Parlia-
ment and the European Council of December 18, 2006, 
on key competences for lifelong learning. Key compe-
tences should be acquired/ developed by:
•	 youth during their studies and training; key skills 

need to prepare them for adult life, particularly 
employment activities, and they form the basis for 
further learning;

•	 adults throughout life, involving a continuous pro-
cess of development and updating of skills.
Among the eight key competences are listed:

•	 digital competence – involves critical use of tech-
nology in information and therefore basic ICt skills;

•	 competence of learning to learn – means the 
individual’s ability to organize and monitor their 
own learning, either individually or in groups, accor-
ding to their needs, and awareness of methods and 
existing opportunities.

These skills can be developed through the use of 
learning Management Systems (lMS) implemented 
in teaching. Competence of university teaching staff to 
implement appropriate teaching strategies and meth-
ods and to reflect on their practice is crucial and must 
be promoted by any institution of higher education. 
tEREC project team is concerned with promoting new 
methods of teaching/learning in order to improve the 
quality of study programs offered to prospective teach-
ers. On this line parties involved discussed and adopted 
an integrated approach that included:
•	 Model based on education outcomes;
•	 blended learning through ICt;

The proposed strategy has been implemented in two 
stages.

Phase 1: the development of university teaching staff 
in terms of awareness and understanding of pedagogi-
cal perspectives of ICt innovations. Through ICt in-
novations the project team promoted the application of 
Moodle learning management system and developing 
the resources and related learning/assessment activities.

Phase 2: the implementation of student-centered 
learning concepts and Moodle platform in initial train-
ing curricula for teachers in pre-university system.

university teaching staff has a different experience in 
implementation of ICt in education. training sessions 
have helped to study the basic characteristics of learning 
management system and the possibilities of implement-
ing Moodle platform in teaching/learning/assessment. 
We distinguish several aspects of implementing an lMS 
in teaching:
•	 lMS as a source of information about the course - 

option 1.
•	 lMS as a stock of resources for course - option 2.
•	 lMS as a stock of learning tasks - option 3.
•	 lMS as an evaluation tool - option 4.
•	 lMS as a communication tool - option 5.

variants are not related in some way with the de-
gree of difficulty, but were included to delineate vari-
ous aspects of using lMS. In case of option 1 students 
only have access to information about the course they 

are enrolled, such as outcomes of study, strategies of 
teaching/learning/assessment, basic themes that will be 
studied in the course, and bibliographic references. This 
information is sometimes made   public on the university 
website. using lMS in option 2 facilitates students’ 
access to learning content to support teaching and/or 
independent work of students. Including learning tasks 
widens the teaching/learning activities undertaken in 
lMS. At the same time learning activities become as-
sessment tasks, where the teacher provides feedback 
during traditional seminars or through lMS (formative 
assessment). teachers can develop specific assessment 
tasks for summative assessment. lMS are endowed 
with a  number of communication tools specific for 
Web 2 (forums, blogs, wikis, etc.) that can be used dur-
ing courses in actual communication student-student, 
student-teacher, and to catalyze learning activities and 
concomitantly as methods of evaluation.

A Moodle course depends largely on the objectives 
that the teacher sets while using the lMS, on the phi-
losophy of teaching and digital competence the teacher 
possesses, but it doesn’t depend too much on the skills 
of students in the use of resources and facilities provided 
by the platform. usually students, regardless of course 
or college, adapt easy to tools and resources available. 
These statements are confirmed by university teaching 
staff that placed Moodle courses within tEREC project, 
both for the first cycle, and the second cycle. Conduct-
ing courses, however, directly depends on the training 
of students, i.e. students’ generic skills, the initial level 
of knowledge in the field, and partly pedagogical ap-
proaches that students within program courses of study 
become familiar with.

Placing resources on Moodle in option 1 and 2 is 
related to the transfer of information to the student. 
learning resources are prepared in the form of text files 
(documents in pdf, doc), presentations, web documents, 
etc. Developing these documents requires more effort 
in order to meet the criteria of digital resources with 
appropriate quality considering the structure, scientific 
content, relevance, design, and forms of presentation.

The constructivist approach, called student-centred, 
however, involves not only the transfer of information, 
but rather the active involvement of students in teach-
ing/learning. The essence of this approach is to define, 
design, promote and evaluate the learning performance 
of students, according to the constructive correlation 
theory developed by biggs. In implementing this ap-
proach the university lecturer must answer such ques-
tions as:
•	 What outcomes of study are expected?
•	 What teaching and course design methods should 

be used to encourage students to achieve these 
outcomes?

•	 What tasks and assessment criteria will demonstrate 

that students have achieved the desired finalities of 
study?
Constructive correlation assumes that the student 

strengthens his/her own learning process through rel-
evant educational activities. teacher’s responsibility is 
to create a learning environment that supports learning 
activities appropriate for achieving the expected learn-
ing outcomes. The key point is that all components 
of training – the educational outcomes, implemented 
teaching methods, the resources that support learning, 
as well as learning assessment tasks and criteria – must 
be related to each other and facilitate the achievement 
of expected outcomes in education. This aspect of cor-
relation is related to the teacher and implies the creation 
of a learning environment and activities that are appro-
priate for achieving learning outcomes. Constructive 
aspect refers to students: they build up the meaning 
and understanding of subject through relevant learning 
activities. teaching is a catalyst for learning: teacher’s 
task is to involve students in learning activities that will 
lead to achieving the outcomes of education. The student 
is “caught” in a sense and he finds it difficult to escape 
without learning what he/she needs to learn.

In accordance with these requirements and facili-
ties of the Moodle platform a number of courses in the 
curriculum designed for prospective teachers have been 
developed by the universities involved in the project. Al-
though activities for each course were different, depend-
ing on the concrete course, the most frequently used 
activities were: assignment, glossary, forum, wiki, blog.

examples of learning activities
Assignment activity involves loading on the platform 

one or more files that contain the result of independent 
work by each student. Examples of such tasks, for Master 
degree, faculty of Informatics and Information tech-
nologies in Education, are:

1. Explain the concepts:
•	 E-learning;
•	 distance learning;
•	 blended learning;
•	 online learning;
•	 web based learning;

Identify common parts and differences between these 
concepts. Illustrate them through schemes.

2. Present two lesson projects that exemplify the ap-
plication of approaches related to traditional teacher 
and constructivist teacher. Compare and motivate 
using strategies and methods of teaching/learning in 
both cases.

3. Develop a tutorial for the course you are responsible 
for.
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files that include the results of learning activities 
are loaded on the platform, and students are forced to 
comply with a deadline for submission. The evaluation 
was primarily a formative one. Those tasks were comple-
mented by discussions in forums and review of results 
of learning activities during seminar time.

conclusions gathered from the experience of 
running courses on Moodle platform

Students have a  positive attitude to learning re-
sources placed on Moodle. Initially placed resources 
must make up the minimum necessary, and they must 
be well structured to achieve the outcomes of education. 
The lecturer can boost students’ activity by creating tasks 
that require students to contribute to supplementing 
the resources in accordance with a well-defined set of 
requirements to maintain the quality.

university lecturers have greater responsibility for the 
quality of materials – learning resources, learning activi-
ties, assessment tasks. high quality materials stimulate 
and motivate students for a responsible and meaningful 
learning, while the low quality materials cause an attitude 
of neglect and superficial approach to the course.

Relevant learning activities to each topic of the 
course come to contribute to independent work re-
quirement provided in ECtS credits. Their achieve-
ment is a  component less favoured by students, 
accustomed to a  different way and attitude towards 
studies. It is not enough just uploading files by students 
containing learning tasks results. These results should 

be discussed at random (i.e. the work of students) with 
all students prior uploading their work on Moodle and/
or in the forums.

Developing learning activities and assessment tasks 
in line with formulated outcomes constitutes a major 
challenge particularly for young university lecturers, 
but also for some senior Professors with experience. 
training sessions are needed in this area combined with 
the willingness and perseverance of university staff to 
achieve a qualitative teaching process.

the Moodle platform can be used as a  comple-
mentary tool in improving teaching process, not as an 
instrument to maintain distance learning, as everyone 
believes. for distance learning it is necessary to involve 
massive communication tools, group work and proper 
culture of both teachers and students.
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abstract: Just like the term e-learning has many 
different meanings, also its use at secondary schools 
differs, either as space to provide additional material, 
or exercises to practice for testing, and testing itself, 
as well as monitoring students’ work. A common de-
nominator is the key role of teacher – as a tutor who 
guides the students, evaluates and encourages them. 
The teachers´ main motivation is personal, there is no 
special requirement for teachers to use e-learning fea-
tures, nor encouragement and support to do so from 
the side of the authorities. They are encouraged to use 
ICt in classroom, though.
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When I was looking for material for this contribu-
tion, I searched on internet under e-learning and sec-
ondary schools and I retrieved very little. Only using the 
abbreviation ICt and its use in the classroom brought 
some results. 

In the following, I  will speak about the legal and 
technical environment for ICt at secondary schools, 
role of teachers and the actual experience of schools in 
using e-learning.

basic ICt is taught in pre-schools around the 
world; general competence when using the computer 
is expected of all children born after 1980. however, 
e-learning is not ICt and has nothing to do with learn-
ing how computers work, e-learning is using virtual 
software as a teaching/learning aid, and a method that 
has become increasingly popular since computers be-
came a necessary part of school life. E-learning is also 
now incorporated into elementary school curricula too. 
using the internet to assign homework and computer 
programmes as tools for tests. In addition to this, much 
like with the gymnaziums, whole lessons will sometimes 
be based on the computer, as well as ICt being used in 
slightly different ways (such as interactive whiteboards, 
electronic projectors and educational DvDs/CD).

E-learning is a very broad term which can include 
many forms of online and offline learning. In secondary 
schools it is utilised for a few fundamental purposes:
1.  to create an online environment whereby students 

and teachers can access course materials, communi-
cate with one another and submit work.

2.  So teachers can monitor student’s progress from afar 
– many programmes require students to complete 
a  certain amount of work daily until projects are 
complete, providing the incentive to work harder in 
order to earn some days free.

3.  As an inventive new classroom tool – the interactiv-
ity of computer programmes engages young people 
who enjoy using computers in their free time, com-
mon uses include computer based class sessions and 
independent work in their free time.
All these factors allow secondary schools to be a great 

environment for e-learning, fostering independence 
and self-responsibility which will prepare the students 
for university.

E-learning via independent course participation can 
only be an option if the necessary hardware is available, 
one needs an internet-accessible computer device such 
as a laptop, desktop, tablet or notebook, in addition to 
a  consistent internet connection. The teachers must 
also be familiar with the software and be able to provide 
guidance and set an example for the students. however 
this may be a problem as not all teachers are equipped 
with the knowledge to confidently conduct e-learning 
and not all infrastructure is in place yet. 

a look into history
Imagine you are in 1998 and somebody theorises that 

it would be beneficial if kids at primary and secondary 
schools started using ICt. That would mean the creation 
of a  new era of children and young people with full 
digital competence, which are raised as computer liter-
ate. This would of course mean the schools need to be 
equipped with PCs, with a reliable internet connection 
and at least one classroom per school with 10 PCs. Even 
with the new equipment, the educational process would 
not work without teachers who can guide students in PC 
use, and at the time of the late 1990s home computers 
were occasional at best accompanied by a general lack 
of knowledge on how to do more than write a docu-
ment. Also, although the internet was developed as an 
educational tool actual software and teaching materials 
to be used in a classroom environment were scarce. If 
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these PC classrooms could be used by local community 
providing link between teachers, school, parents and 
children this could foster Slovakia’s evolution into the 
‘information age’. Among this obvious benefit most in-
ternet content was in English, and remains to be today, 
providing new opportunities and incentives for young 
people to become bilingual. Step by step Slovakia could 
transform its schools into centres of information and 
transform the whole society. 

Despite these benefits, no political party at that time 
had any plans of introducing internet to schools. And 
there was no sponsorship available or advocates ready 
to pay for this. And the dream could remain a dream.

Nevertheless there were a  few people who sup-
ported this idea, they formed a civic association, found 
a  supporter at the Ministry of Education, organised 
a conference, prepared a more detailed material and, 
miraculously, the National parliament approved money 
for the project. 

The project known as Infovek (Info-age) continues 
until now, it is administered by an organisation under 
the Ministry of Education and follows the program ap-
proved by the government that includes the following 
objectives for the years 2012-2016 to: equip the schools 
with other ICt means for the education process, such as 
interactive board, and notebooks; further digital teach-
ing materials and also instruments for administration 
of teaching process (giving tasks, correcting, evaluating) 
and of course training of teachers in the use of ICts. 

This is in line with various government initiatives 
related to school reform and modernisation of educa-
tion. They revolve around three main pillars, the first 
being infrastructure: reforms intend to ensure the ac-
cess to ICt for all students and teachers, as well as for 
school staff; to provide special equipment according to 
the characteristics of a school; to ensure quick internet 
and data storage access and stimulate use of the internet 
and intranet. The second pillar is content: the reforms 
mean schools will have to integrate ICt into teaching; 
make sure all children acquire basic skills; and educa-
tion software and electronic textbooks are easily avail-
able. The third and final pillar is people: make sure all 
students of pedagogy get basic ICt skills and develop 
them further, work with the community and parents to 
establish the importance of ICt skills, motivate teachers 
of informatics to stay at schools, upgrade all the time 
and finally support teachers in their efforts through 
technical supports, consultants for e-education, and 
e-learning tutors.

the role of a teacher
The use if ICt does not decrease the role of the 

teacher or the presence of the teacher during the les-
sons. It changes the role of the teacher from the main 
source of information and lecturer to a facilitator, tutor 

or consultant. for teachers to become fit in ICt – be-
sides using the basic Microsoft Office and internet for 
preparation of teaching materials, they need to be able 
to use special educational programmes, software and 
multimedia, while using them effectively during a lesson. 
It changes the whole system of preparation for a lesson 
as the possibilities to use ICt in teaching are great and 
the challenge is to break the conservative barriers and 
resistance to use them. 

The recommendation of the Council and European 
Parliament in the field of lifelong learning offers a defi-
nition of a set of key competences for lifelong learning 
as a combination of knowledge, skills and attitudes ap-
propriate to the context. They are particularly necessary 
for personal fulfilment and development, social inclu-
sion, active citizenship and employment. Among 8 key 
competencies, there is a digital competence involving 
the confident and critical use of information society 
technology (ISt) and thus basic skills in information and 
communication technology (ICt).1 If the teachers can 
use ICt properly, they can properly teach the children.

As is now often happening, big investments in 
Slovakia into education and other large scale projects 
come from the structural funds designated by the Eu-
ropean union. The money from the Eu is augmented 
with the money from the state to finance a project that 
is eligible according to the Eu rules. One example is 
a project contributing to the competences in order to 
raise competitiveness: between 2006-2008 some 40 000 
teachers of primary and secondary schools were trained 
in use of various ICt, including e-learning2. It should 
be noted that the whole training was done in e-learning 
environment, using Moodle. following this education 
drive many teachers became inspired to use their new 
knowledge in practice. This also helps them solve the 
problem of not having new approved text-books for 
their subjects and having to prepare and use their own 
or various other materials. 

e-learning in action (at gymnazium dubnica 
nad vahom)

The director of the school participated in the above 
mentioned project and got inspired by e-learning meth-
odology. She disseminated the information among her 
colleagues and taught them the basics. Approximately 
1/3 of teachers started using Moodle in their subjects, 

1 Recommendation 2006/962/EC of the European 
Parliament and of the Council of 18 December 2006 on 
key competences for lifelong learning [Official Journal l 
394 of 30.12.2006]. for more on the 8 key competencies, 
see the first article in these proceedings.

2 využitie IKt vo vyučovacích predmetoch – funkčná 
gramotnosť pedagogických zamestnancov v 
informačných technológiách. use of ICt in teaching 
subjects – functional literacy of pedagogical staff in ICt.

such as informatics, psychology, biology/geography, 
math – mainly for testing, and in languages for conver-
sation topics and related vocabulary.

This school has designed its own economics e-learning 
course which final year students complete off-campus 
(requiring two 2 hour sessions a week). The students are 
provided with a glossary and index to use as a launch pad 
for the tasks assigned in addition to the opportunity to 
meet with the tutor weekly, the school found this is not 
only a great way to prepare students for the study style 
they will adopt at university but is also convenient for 
those with specialized study plans. With less face-to-face 
interaction and more responsibility for the student the 
programme has produced better results since its intro-
duction in 2008 with improved teacher/student relations. 
It seems the abolition of text books as the sole source of 
course information, in this instance, was a great success. 

Another example was secondary vocational school in 
Stará turá (electrotechnics) which introduced a whole 
certified course into normal school curriculum, so called 
CISCO networking academy. It is a 4 semester course, 
taught Slovak, tested in English, which includes multi-
media, laboratory work. Otherwise teachers use some 
elements from e-learning, mostly in technical subjects, 
and mostly testing. They use it as a  complement to 
regular teaching, instead of textbooks, mainly as drill, 
complementing of knowledge received. 

At a gymnazium in the Czech Republic similar results 
were found. Students reacted extremely positively to 
the innovative learning method whereas teachers were 
more conservative although enthusiastic. The premise is 
simple: the student creates a profile which they can use to 
download course material and upload completed work 
for teacher evaluation, for those who desire it there is 

additional material to study. A significant issue, though, 
is that there is no ministry regulation, nor support. 

Overall, given the relevant information, it is clear that 
e-learning is a highly effective teaching tool. however, it 
is unrealistic to theorise a higher education system which 
is entirely reliant on ICt as many important life skills ac-
quired in the classroom would be overlooked. Therefore 
the current e-learning system of close supervision from 
afar with real-time examinations on school premises in 
certain curriculum topics balances the best of both worlds, 
encourages both independence and responsibility while still 
providing the social skills a school environment creates. 

It seems that the teachers would welcome some sup-
port from the relevant authorities as at the moment it is 
all personal initiative, and not paid extra.
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Historical retrospective of computer-assisted 
Instruction in secondary education

The starting point in the use of digital tools in second-
ary education can be established the year 1985, when 
a new discipline of study, Informatics, was introduced 
in Moldovan schools. With the new object of study first 
computers are brought in schools. A few years later the 
first classes with personal computers are created, and 
since 1994 the first Internet connection is being estab-
lished. The period 1997 - 1998 is marked by massive 
equipment installations in educational institutions with 
computer labs: computers, peripheral devices, dial-up 
connections. Another major step was the introduction 
of web 2.0 in 2002 –this started the period of develop-
ment of interactive digital educational web resources. 
The computer becomes more and more an instrument 
of communication than a calculation one. Digital de-
vices specialized for education began appearing and 
became increasingly popular: multimedia projectors, 
interactive whiteboards, teleconferencing systems, etc. 
The period 2006 – 2009 includes the implementation 
of e-learning technologies. In high schools and middle 
schools are distributed through national project labs 
and digital educational resources for studying science 
subjects [1]. In parallel teachers, as pioneers of digital 
training, experience digital resources with free distribu-
tion, blogs, wiki.

The last period (2010 - 2013) is marked by several 
new technological solutions with direct impact on the 
pre-university education system. These include: 3g, 4g 
data transfer technologies; touch screen digital devices 
(touch screens); the new generation of portable com-
puters; technology “cloud” for storage, real-time com-
munication tools ... and this line may be continued with 
more examples. Digital tools are becoming an essential 
part of the educational process. It becomes inappropri-
ate to talk about Computer-Assisted Instruction, but it 

is fair to speak about Modern Digital Training, given 
that it implies not only new pedagogical methods but 
also modern digital components - such as hardware, 
software, communication and data transfer.

training Modernization. digital component
The strategy for implementation of digital solutions in 

secondary education in Moldova covers a group of long-
term actions aimed at improving the quality of education. 
They are intended to adapt school curricula to use digital 
instruments (digital curriculum), to develop school infra-
structure by implementing Informatics’ tools (hardware, 
software, communications), to integrate digital instru-
ments in teaching methods, to ensure continuous train-
ing of teachers in education in order to use efficiently the 
curriculum, methods, resources and instruments.

In the context of findings from previous experience 
the following strategic outcomes can be formulated in 
upgrading the pre-university educational system based 
on digital instruments:
1. Modernization of curricula (designing a digital cur-

riculum for subjects of study);
2. Creating and developing national repository of digi-

tal educational resources;
3. Modernizing the digital framework of educational 

system components for efficient use of digital edu-
cational resources;

4. Active implementation of modern training method-
ologies, assisted by digital systems;

5. transparency in Education: objective, impartial, 
equal assessments;

6. transparency in management process: operational 
flow of documents, materials, data, statistics;

to achieve these outcomes and to correlate all acti-
vities under “digital components” the education system 
must monitor the creation of a  national structure, 
conventionally called the National Center for Digital 
Education1 (NCDE).

NCDE will develop (select, adapt, buy - depending on 
decision makers) a national training platform based on 

1 Structure and funding of NCDE will be selected in 
such a way as to allow the acquisition and maintenance 
of highly qualified specialists in all necessary areas of 
activity.

digital resources and instruments that will be designed 
for use in both formal and informal training or for self-
study. It will ensure access to training sessions guided 
at distance (synchronous and asynchronous), will con-
tain the elements necessary for operation and security 
of administrative components (registers, transcripts, 
personal folders, etc.).

Implementation of modern technologies and digital 
instruments in educational institutions will follow an 
algorithm based on differentiated selection of starting 
point. The starting point is the category of project that 
will be implemented in that institution2. It is determined 
following an external review of the adherent institution.

further, the expansion of project will be carried out 
by a  circular diagram with levels: Project launch -> 
Implementation -> Monitoring, after which, depending 
on the results of implementation either the institutions 
may choose a new project of high complexity or they 
repeat the previous project, if the implementation was 
not effective. In this case the next period will repeat the 
same type of project (after identifying the reasons for 
previous failure and determining the methods for their 
removal). The duration of projects (depending on levels) 
could be established as 4-5 years and it is a  sufficient 
time to adapt to proposed tools and technologies and 
to exploit them fully. The continuous development of 
technologies, equipment and resources at a global level 
will ensure continuity of launching new projects and the 
presence of national resource repository under NCDE 
will ensure compatibility in different levels and stages of 
implementation.

structure and tasks of ncde
•	 To design/adapt/develop of national training plat-

form: software systems that perform the management 
of training process and educational content. Their 
maintenance and development requires a group of 
skilled programmers in the Support Centre.

•	 to develop the digital repository – collections of 
digital educational resources, virtual laboratories, 
databases for various types of assessment items, 
virtual libraries, etc.

•	 The E-Learning Expert Group will be involved in both 
elaboration of educational materials (the Content) 
with eLearning Lab (digital education - the prepa-
ration, editing and other technical operations) and 
the selection of external resources necessary to be 

2 types of projects may be: start (for institutions that 
have not previously used digital instruments and 
technology), medium (for institutions using regular 
elementary digital instruments and technologies), 
medium + (for institutions that use them regularly), 
high (for institutions that began integrating digital 
instruments and technologies in education) with 
different specifications depending on the number of 
students and Internet connection options.

introduced into the repository.
•	 The Training Laboratory is a  NCDE component 

that will develop training programs on educational 
levels of teachers and managerial staff. here will be 
carried out the training according to the programs 
developed.

•	 The Support Center will supervise the operation of 
ICt infrastructure of NCDE and educational insti-
tutions, both in terms of problem solving of software 
and digital equipment operation.

•	 The Analytical Department will monitor the imple-
mentation of ongoing projects, identify local best 
practices, the reasons for failures and methods to 
overcome these, directions of development of e-le-
arning at regional and international levels, identify 
new categories of local projects.

•	 The Economic Department will manage the financial 
resources of NCDE, identify external sources of fi-
nance, external funding, donations, and so on, will 
check the quality and accuracy of purchases made   
in the project.

Interaction of components in educational 
processes:
•	 Coordination of activities designed by Digital trai-

ning at national level becomes the responsibility of 
the Council composed of representatives from state 
institutions, e-government Center, Institutions of 
higher education, NgOs and civil society. Imple-
menting digital modernization projects, monitoring, 
and guidance will be ensured by NCDE.

•	 The functions of control and assessing the implemen-
tation: by Ministry of Education and subordinate 
structures, Ministry of Information technology, 
E-governance Centre, NgOs.

•	 The Ministry of Education, public administration 
and local communities are designed as partners 
(including investors for acquisition of educational 
resources [Central - ME], equipment [local – local 
public administration, community]).

•	 NCDE will ensure the actual implementation of 
projects.

•	 The particular educational institution, teachers and 
students form a  key component in project imple-
mentation: institution ensures initial access of users 
(including them in the system), after that they gain 
individual access to educational resources of NCDE 
without restriction to time or geographic location. 
Students and teachers form the final group of users 
of these resources. It is important to ensure that 
students can have the access from individual digital 
devices including smartphone. In their absence, the 
access shall be granted by community information 
centers or school’s multimedia laboratories, except 
class hours.
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risks
1. Policy on the staff, old age [3], insufficient training 

of pedagogical university students;
2. Outdated concepts of organization in learning process, 

reluctance towards modern, creative, individualized, 
digitized approaches towards educational process;

3. Shortage of ICt resources, funding, motivation of 
project participants, especially teachers who actively 
implement digital technologies;

4. Self-preservation of digital training activities after the 
end of monitoring period or during the implementa-
tion of projects;

5. Centralized approach to project implementation, 
without assessing the preparedness level of educa-
tional institutions. 

Benefits
1. Modern curriculum, designed for personalized train-

ing and the use of e-learning;
2. Effective tools for training and assessment: fair, in-

dividual, transparent;
3. technologies, equipment and resources to organize 

training sessions at distance;
4. Qualitative, varied educational resources that pro-

vide the choice of appropriate learning instruments 
for each class (student) apart;

5. free access of students to educational resources;
6. Motivation of students towards new forms of training;
7. Individualized learning (self-paced, personal style, 

through discovery) not only in the classroom but in 
any time, any place; learning through cooperation 
and collaboration;

8. Modernization of teaching/educational activities, 
encouraging didactic innovation;

9. transparency of processes in the educational system; 
operative information flow;

10. Institutions with modern infrastructure, scalable; 
qualified, digitally trained teachers and managers 
who are able to use digital instruments for learning;

11. Digitally native pupils who are proficient, with 
enhanced abilities to use educational resources, to 
engage in self-study, continuous learning, profes-
sional and daily life [2].
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abstract: The paper deals with the significance of 
virtual and remote laboratories in today’s modern learn-
ing technologies. It briefly shows the place of virtual 
and remote laboratories in the learning cycle, then the 
concept is discussed where definitions, characteristics 
and properties of these non-traditional laboratories are 
introduced. Their importance is documented also by 
statistical data taken from a survey. finally examples of 
virtual and remote laboratories applied to the control 
engineering education are shown. 
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Introduction
According to one of many e-learning definitions the 

main objective is not only to use multimedia technologies 
and Internet in a learning process but to use them in order 
to improve the quality of learning. Therefore it is not suf-
ficient only to replace classical study books by electronic 
documents and publish them on the Web. The learning 
process is much more sophisticated and to increase its 
quality it is necessary to build a strong support even by 
electronic means of communication. As one can see from 
the fig. 1 beside the content delivery and communication 
technologies the third basic component of a learning cycle 
is represented by tools for doing tasks where the principles 
of construction can be fulfilled. In e-learning these can be 
realized by virtual and remote laboratories.

concept and importance of virtual and remote 
laboratories

laboratories play an important role in engineering 
and natural sciences education. traditional hands-on 
laboratories allow students to experience with real 
equipment and measure real data. Students can acquire 
practical skills in the real world and by this way they 
can be prepared to work in industry. They learn how to 
solve equipment failure, how to deal with noisy signals, 
how to keep safety conditions and work in dangerous 
environment. 

fig. 1: levels of the learning cycle (4)

virtual and remote laboratories belong to a  non-
traditional category of laboratories. virtual laboratories 
represent computer-based simulations of a  physical 
system from the real life when its behavior is monitored 
and operated by user interface software. In the case of 
remote laboratories the user interface software interprets 
and controls the real behavior of this physical system. by 
this way students can also acquire some practical skills 
because they deal with real data. based on real measure-
ments they can analyze the system in details. If they can 
influence the inputs to the system they can improve its 
performance. In some cases they are allowed to change 
not only inputs and parameters but also the structure 
of the system. Thus the remote laboratory provides the 
student with many experimentation possibilities how to 
prove theoretical knowledge in practice (3,6).

The relation between virtual and remote laboratories 
is shown in the fig. 2. One can notice the main differ-
ence as the remote laboratory extends the possibilities of 
the virtual laboratory by providing the real equipment. 

virtual and remote laboratories can be accessed at 
any time from any place where the Internet connection 
is available. A virtual laboratory can be used at the same 
time by many users whereas a remote laboratory can be 
controlled only by one student at a certain time. Of course, 
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at this time other students can follow experiments in a pas-
sive way. virtual and remote laboratories are flexible in 
time, pace and place of study. They can easily change their 
content, instructional design or resources. Of course, these 
approaches do not bring just advantages, e.g. an additional 
It infrastructure must be at disposal (a laboratory server). 
In comparison with virtual laboratories the maintenance 
of remote laboratories is higher time and costs demands. 
furthermore, they require an administration system. Also 
the safety of remote laboratories should be better assured by 
authorized access. In remote laboratories there are neces-
sary additional costs to bring the laboratory to the initial 
state or to fulfill safety conditions.

Popularity of virtual and remote laboratories among 
educators is growing rapidly as it is documented by the 
tab. 1. It is the result of a survey (5) made by the New 
Media Consortium NMC in cooperation with the Span-
ish Distance university uNED and it shows that the 
importance of virtual and remote laboratories is very 
high in comparison with other progressive technologies 
in e-learning. 

examples of virtual and remote laboratories
The following figures show several virtual and remote 

laboratories that were built for the purposes of control 
engineering education. In the case of virtual laborato-
ries the dynamic behavior of real systems is modeled in 
a computer. Models can be visualized in the 3D form 
and together with an interactive user interface they can 
be virtually manipulated by a student in the desired way. 
Models together with simulation tools form the base 
of virtual laboratories. It is not a difficult task to build 
a  virtual laboratory. The simplest way is to program 
a Java applet that can be placed on the Web server (us-
ing Easy Java Simulations (2), e.g.) is by a remote client 
downloading the applet and running it within his/her 
browser environment. Java offers good possibilities for 
programming numerical calculations and creating vi-
sualization suitable for simulations. The other suitable 
technologies are flash, vRMl, htMl5 and Ajax.

In contrary to virtual laboratories, remote laborato-
ries allow users to manipulate the real equipment. They 
are very interesting for students as they can authentically 
practice the influence of different controllers and they 
can do it comfortably from their homes using an Internet 
connection. usually remote laboratories are realized in 
the form of client-server applications (1) using Java or 
.NEt platform and commercial products like labview 
or Matlab/Simulink, or open products like Scilab/Sci-
cos or OpenModelica. The following example of client 
interfaces shows that data may be delivered to students 
in various formats (text, numbers, graphs, animations 
or even video).

conclusions
virtual and remote laboratories may be easily combined 

with learning approaches known as learning by playing, 
learning by doing, or learning by discovering and thus 
increase the student motivation. The future will prove the 
importance of virtual and remote laboratories not only for 
the engineering education but also for the research.
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fig. 2: virtual and remote laboratories structure

Tabelul 1: Importanța noilor tehnologii în educația inginerească în funcție de  educatori (5) 
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acasa folosind conexiunea Internet. De obicei, laboratoarele la distanță  sunt realizate sub forma 

unor aplicații client-server (1) folosind Java sau platforma .NET și produse comerciale cum ar fi 
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table 1: Importance of new technologies on engineering 
education according to educators (5)

fig. 3: virtual laboratories for hydraulic system and helicopter rack visualized in vRMl

fig. 4: Remote laboratory for thermo-optical system (desktop and mobile interface)
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abstract: This article focuses on quality issues in 
online learning. It summarizes history and present 
debate on quality of online learning and introduces the 
„Non-significant Difference Phenomenon”. The second 
part of the article reviews Institutions that create quality 
standards (such as Sloan Consortium and Quality Mat-
ters) and lists tools and different ways for measuring 
quality of online learning. The article concludes with 
a warning against over measuring though.
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Introduction
The shift from the traditional classroom to the on-

line environment has brought a number of changes to 
education. Online learning enables access to education 
for students that could not attend face-to-face classes, 
due to the distance or time constraints [1]. It also gives 
learners choices on the place, time and duration to de-
vote for study, and it demands the learner has respon-
sibility and self-discipline to put in the required effort 
for effective learning.

however, historically, distance education was used 
mainly in areas where due to long distances classroom 
education was not available; it was created as a sub-
stitute for “normal” face-to-face education. Perhaps 
from this comes the very popular assumption that 
any form of distance or online learning just cannot 
reach the quality of classroom teaching. Educators and 
researchers working in distance and online learning 
argue that quality depends mainly on content, meth-
odology, and the teacher, instead of on the media and 
technology used. 

the no significant difference phenomenon
A name for this debate is given by Clark [2]. he ar-

gued that there is “No Significant Difference” in quality 
depending on media.

Many research projects were conducted in an ef-
fort to support this theory. Russell [3] has published 
a  book and compiled a  website where he collected 
and evaluated 355 research reports confirming the 
No Significant Difference phenomenon. Most of these 
articles focus on evaluating the results of students who 
studied a course in face-to-face form and comparing 

it with the results of students going through the same 
course in an online form. In their analytical report for 
the Institute for higher Education Policy, Phipps & 
Merisotis [4] argue that most of this research is not very 
reliable according to the samples and methodology 
used and that the issue needs to be researched much 
more thoroughly.

The debate still continues. The website http://www.
nosignificantdifference.org/ that was created in 1999 by 
Russell [5] to support his book is still active and alive and 
keeps collecting and linking research articles on issue of 
comparing quality of face-to-face and online learning. 

Quality Issues today
Anyway, it is clear today that it is possible to create 

and offer online courses of rather high quality. however, 
the quality assurance procedures for online courses are 
specific due to the methods of development and delivery 
of these courses. 

teachers and researchers have been struggling with 
effort to define criteria for quality in online teaching 
and methods of quality assurance. Different quality 
standards are being proposed and there are national 
and international organizations suggesting different 
sets of standards.

e-learning Quality assurance standards,  
organizations and research

below is a list of different organizations and research 
resources for quality standards in online learning around 
the world. This list was originally published by profes-
sor tony bates in his blog post on August 15, 2010 [6]
(bates, 2010b).

Canada
barker, K. (2002) Canadian Recommended E-learn-

ing guidelines (CanREgs) vancouver bC: futurEd/
CACE (also available in french)

barker, K. (2001) Creating quality guidelines for online 
education and training: consultation workbook vancouver 
bC: Canadian Association for Community Education

bC Ministry of Education (2010) Standards for K-12 
Distributed learning in british Columbia v3.0 victoria 
bC: bC Ministry of Education

Ontario Postsecondary Education Quality Assurance 
board: Review guidelines: Review of Capacity to Deliver 
Online Degree Programming toronto ON: Ministry of 
training, Colleges, and universities

USA
Quality Matters http://www.qmprogram.org/rubric

UK
JISC (2009) Effective Practice in a Digital Age bristol 

uK: JISC
JISC (2004) Effective Practice with e-learning bristol 

uK: JISC

Sweden
The 2008 report “E-learning quality: Aspects and 

criteria for evaluation of e-learning in higher education” 
is part of an ongoing endeavour by the Swedish National 
Agency of higher Education to develop knowledge 
about what constitutes quality in e-learning, and how 
such quality may be assessed within the framework of 
a national quality assurance system.

New Zealand
Marshall, S. (2006). E-learning Maturity Model 

version two: New Zealand tertiary Institution 
E-learning Capability: Informing and guiding E-
learning Architectural Change and Development 
Project Report. Wellington NZ: New Zealand Ministry 
of Education

Australia
E-standards for training (http://e-standards.flexible-

learning.net.au/)

Commonwealth of Learning
Quality Assurance Microsite: http://www.col.org/

QualityMS
Perspectives on Distance Education: towards a Cul-

ture of Quality: http://www.col.org/PSQuality
Quality Assurance toolkit: teacher Educa-

tion: http://www.col.org/QAtoolkit_tE
Quality Assurance toolkit: higher Education: http://

www.col.org/QAtoolkit_hE

Organizations focusing on quality assurance in e-
learning

The European foundation for Quality in e-learning 
(EfQuEl) has in my view a very enlightened approach 
to quality assurance. EfQuEl’s web site is well worth 
exploring.

JISC is the uK university It network organization 
and has an excellent e-learning programme that includes 
quality standards, research and innovation.

International organizations
epprobate  is a  new international quality label 

for courseware,  an  initiative of three organisations: 
The learning Agency Network (lANEtO), the Agence 
Wallonne des télécommunication (AWt) and the e-
learning Quality Service Center (elQSC). epprobate has 
reviewers and partners in over 30 countries, and launch-
es at the end of March 2012. for more information click 
here and here

Online education services for students
There are also other conditions beyond manage-

ment and teaching that contribute toward high quality 
e-learning systems. flexible transfer of credits that rec-
ognise qualifications taken online as well as face-to-face, 
and government web sites that provide accurate and 
reliable information about the quality online programs 
available within their jurisdiction, are also essential 
components of a  high quality e-learning system. for 
examples, see:

bC transfer guide
Education Planner
bCCampus
eCampus Alberta
Contact North

Research on quality assurance
Just a few selected articles:
Maxim Jean-louis’s Another perspective on quality
tony bates‘ posting In search of quality in e-learning

Kidney, g., Cummings, l. & boehm, A. (2007). 
toward a Quality Assurance Approach to E-learning 
Courses International Journal on E-learning, vol. 6, 
No. 1, pp. 17-30. Chesapeake, vA: AACE.

A special issue on e-learning quality from the Journal 
of Educational technology and Society: http://ifets.info/
issues.php?id=35

Jung, I. and latchem, C. (20112) Quality Assurance 
and Accreditation in Distance Education and e-learning 
New York/london: Routledge

Warning
In his blog post from June 22, 2010 professor tony 

bates says:
“This reminded me of another visit to a  two year 

college. They had invited me to talk about e-learning. 
When I got there, I said to my host: ‘I was surprised to get 
your invitation, because your institution was a pioneer 
in online learning in the mid 1990s. What’s happened?’ 
‘Well, we put in place a  quality assurance process for 
online learning that was so hideously bureaucratic, none 
of the faculty wanted to do  it.’ ‘Do you have the same 
process for your classroom courses?’ ‘Of course not.’” [7]
(bates, 2010a)
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Quality in online learning is important and needs to 
be monitored and assured. however, the process needs 
to be kept manageable for faculty in order for them to 
be willing to put up with it. 
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