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Învăţăm Democraţia prin 
Dezbateri – curs de instruire 

la distanţă
Rezumat: În acest articol este prezentată experienţa des-

făşurării cursului de instruire la distanţă (e-learning) Învăţăm 
Democraţia prin Dezbateri. Sînt arătate căile de accedere la 
curs, principalele elemente ale unui curs e-learning (lecţii, 
obiective, dicţionar, conţinuturi, antrenare, evaluare (inclu-
siv finală), chat, forum etc.). De asemenea, sînt menţionate 
punctele forte şi slabe ale cursului, opiniile unor participanţi
la instruirea dată.

Abstract: This article presents the experience of the distance learning (e-learning) course learning democracy through 
debate. Showing ways of accession to course, the main elements of an e-learning course (lesson objective, dictionary, content, 
training, evaluation (including final evaluation), Chat, Forum etc.). The article, also, presents strengths and weaknesses of the 
course, the views of participants of this course.

Keywords: e-learning, course, distance learning, Internet forum, online chat.

E-learning (abreviere de la Electronic learning) este sinonim cu instruire la distanţă, instruire asistată de 
calculator, instruire în reţea, instruire virtuală, instruire prin intermediul TIC [Wikipedia] și reprezintă un sistem 
de instruire electronică. Intruirea la distanţă, aplicată preponderent în învăţămîntul universitar şi postuniversitar, 
îşi face loc şi în învăţămîntul preuniversitar, inclusiv la disciplinele opţionale.

Aplicarea noilor tehnologii didactice, dar şi a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare modifică statutul 
profesorului modern. După Mariana Paleu, profesia didactică are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt care 
implică nu doar cunoştinţe şi competenţe, ci şi atitudini, valori, etos, într-un cuvînt o conştiinţă profesională. Cadrul 
didactic nu este doar un agent, care se supune unui sistem de norme, ci şi un actor, care investeşte în ceea ce face, 
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conferă semnificaţii, trăieşte activitatea cu elevii, cu un 
indice de intervenţie personală importantă. Activitatea 
profesorului nu poate fi în întregime canonizată şi redusă 
la norme şi reguli rigide, la standarde profesionale care, 
deşi necesare, nu pot acoperi întreaga arie a situaţiilor 
în care se află profesorul.

Cadrul didactic funcţionează într-un spaţiu de rela-
tivă incertitudine, de urgenţă şi chiar de risc, un spaţiu 
în care coexistă două tipuri de situaţii:

a) situații repetitive şi ritualizate, pentru care acesta 
dispune în repertoriul său profesional de com-
petenţe necesare pentru a le aborda şi soluţiona 
rapid şi eficient;

b) situaţii didactice noi, adesea neobişnuite, cre-
ative, care cer soluţii noi şi pentru care cadrul 
didactic nu dispune de competenţele necesare 
pentru abordarea şi soluţionare lor rapidă. Aceste 
situaţii îl obligă la un timp de reflectare şi de 
explorare, la anumite ezitări etc.

Adevărata importanţă psihopedagogică a tipului 
de formare care combină metodele pedagogice tradi-
ţionale cu cele la distanţă ţine de înaltul potenţial de 
aplicare. Acest tip de formare este o oportunitate în a 
crea experienţe ce pot furniza tipul de predare-învăţare-
evaluare potrivit într-un anumit moment, loc şi pentru 
un anumit formabil şi nu numai în cadrul instituţiei de 
formare, ci şi acasă sau la serviciu. Acest tip de dez-
voltare a competenţelor profesionale ar putea deveni 
global, ar putea transcede graniţele formale ale ţărilor şi 
ar putea aduce împreună grupuri de cursanţi din culturi 
şi meridiane diferite.

Necesitatea explorării potenţialului formării la dis-
tanţă rezultă din următoarele:

•	 tehnologia a revoluţionat afacerile, acum trebuie 
să revoluţioneze şi educaţia, atît a elevului, cît şi 
a profesorului, educatorului;

•	 se utilizează oriunde, oricînd, de către oricine 
dintre cei ce au acces la TIC;

•	 scăderea costurilor datorita eliminării cheltu-
ielilor de transport, cazare, poate fi utilizat în 
cazul aflării formabilului în concediu, inclusiv 
concediul de maternitate etc.;

•	 posibilitatea de modificare a informaţiei difuza-
te;

•	 creşterea gradului de colaborare şi de interacti-
vitate între cursanţi;

•	 gradul redus de stres al învăţămîntului electronic 
faţă de cel tradiţional;

•	 învăţarea este controlată de profesor, dar şi de 
educabil;

•	 managementul modular al procesului eucaţional 
este unul eficient;

•	 posibilitatea monitorizării şi modificării opera-
tive a conţinutului propus spre învăţare etc.

În acest context, aplicarea instruirii la distanţă 
devine prioritară în dezvoltarea competenţelor profesi-
onale ale cadrelor didactice la orice disciplină şcolară, 
inclusiv la cele opţionale.

Fundaţia Educaţie pentru Democraţie şi Centrul 
kANA din Gliwice (Polonia), în cadrul programulu 
iRITA, în perioada noiembrie-decembrie 2012, au des-
făşurat acest curs de instruire la distanţă în colaborare 
cu Alianţa Centrelor Comunitare de Instruire şi Acces 
la Informaţie (ACCAI ), coordonator victor koroli. 
Cursul a fost destinat atît managerilor şcolari, profeso-
rilor de educaţie civică şi istorie, diriginţilor de clasă, 
cît şi elevilor, studenţilor, reprezentanţilor organizaţiilor 
nonguvernamentale, liderilor de tineret – tuturor celor 
care doresc să îşi spună, într-o manieră interesantă şi 
eficientă, cuvîntul în lupta pentru democraţie. Activitatea 
a început prin plasarea avizelor despre curs pe bloguri 
(http://liceusadoveanu.wordpress.com; htt://cicalarasi.
wordpress.com), site-uri (www.civic.md etc.) şi înscri-
erea cursanţilor (48 de persoane – majoritatea cadre 
didactice tinere, dar şi elevi). Au îndeplinit programa 
cursului, inclusiv chestionarul final, testul final şi tema 
pentru acasă, 22 de persoane.

Accederea la curs:
Pasul I – Înscrierea la curs
Înscrierea la curs s-a realizat foarte simplu:
•	 Se trimite Cv-ul participantului şi o scrisoare 

de motivare (fiecare document trebuia să nu 
depăşească o pagină A4) pe adresa cicalarasi@
gmail.com

Pasul II – Desfăşurarea cursului 
•	 Odată cu acceptarea candidaturii, cursantul a avut 

acces la cîte o lecţie pentru o durată de 5-7 zile.
•	 În această perioadă, cursantul a lucrat în ritm pro-

priu cu materialele prezentate, în ordinea aleasă 
de el, deşi e logic ca la început să se citească 
Tema, să facă cunoştinţă cu Obiectivele temei. 
la rubrica Doar un clic pe DEX! se propune 
materialul de bază (Fă cunoştinţă cu informaţia 
dată, acest lucru este foarte necesar!) existînd 
posibilitatea de a copia informaţia pe calcula-
torul cursantului, fiind un material doar pentru 
instruire şi aplicare dar nu şi pentru publicare 
fără acordul autorului. Pentru pregătirea de test 
şi pentru o mai bună înţelegere a conţinuturilor, 
cursanţii sînt încurajaţi să acceseze şi resursa 
Antrenează-te!

•	 Pentru un schimb activ de opinii se utilizează re-
sursele Forum şi Discută cu antrenorul virtual!

•	 Evaluarea temei se realizează prin răspunsurile 
la întrebările testului care o însoţeşte Aceasta o 
poti face! (se oferă 60 de minute pentru realizarea 
testului).
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Pasul III – Evaluarea şi certificarea
•	 Evaluarea iniţială s-a realizat prin participarea 

la sondajul Fă clic pe raspunsul dorit! (Sondaj 
iniţial).

•	 Evaluarea cursului în întregime s-a realizat prin 
participarea la chestionarul Un chestionar pe 
final de curs!

•	 Evaluarea finală, în baza căreia se eliberează 
Certificatul de absolvire, s-a efectuat după ce 
cursantul a completat Testul de finalizare (pentru 
această activitate s-a oferit 180 de minute).

Punctele forte ale cursului:
Pe lîngă avantajele de ordin general (viteza proprie 

de studiere a materiei, orar propriu de accesare a mate-
rialelor, timp suficient pentru autoevaluare şi evaluarea 
de certificare), cursul a avut şi particularităţile sale 
(găselniţe):

1. Materialele textuale şi autoevaluările au putut 
fi salvate pe calculatoarele participanţilor, pe 
care le vor putea folosi şi pe viitor;

2. Temele au avut o structură logică, asemănătoare 
cu proiectele de lecţie cunoscute cadrelor didac-
tice;

3. A fost plasat orarul de deschidere a tuturor teme-
lor;

4. Se anunţa din timp orarul Chat-ului (discuţia 
directă cu moderatorul).

5. O anumită popularitate în rîndul participanţilor 
a avut rubrica Forum pentru fiecare temă.

Punctele slabe ale cursului:
la acest capitol, menţionăm faptul că foarte puţini 

cursanţi au fost motivaţi să participe la Chat-ul de după 
fiecare temă studiată.

Opinii ale participanţilor:
“Cursul dat mi-a arătat încă o faţetă a Internetului – 

posibilitatea de a învăţa la distanţă. Cursul îţi dezvoltă 
abilităţi de căutare, de analiză a informaţiei. vrei nu 
vrei, dar îți dezvolţi aceste abilități prin intermediul 
reţelei respective. Mă bucur că am participat la acest 
curs e-learning!” (T. S.)

“Am aplicat pentru acest curs mai mult din curiozita-
te. Dar cînd am aflat că aici am posibilitatea să învăţ mul-
te lucruri utile, atît pentru mine, cît şi pentru societate, 
am fost tentat şi mai mult să-mi aprofundez cunoştinţele 
despre arta de a desfăşura dezbateri.” (A. D.)

“Cursul Învăţăm Democraţia prin Dezbateri îţi oferă 
oportunitatea de a cunoaşte cele mai importante reguli 

ale dezbaterilor. Într-o formă elocventă, am aflat despre 
aspectul structural şi organizaţional al acestui joc, cu 
stipulări stricte ce ţin de participanţi, conţinut, timpul 
alocat, etică.” (I. G.)

“Cred că începînd cu anul de studii 2013-2014 voi 
încerca să creez în liceu o echipă de dezbateri, deoare-
ce mulți elevi sînt interesaţi de o asemenea activitate. 
Intenţionez să particip cu ei la competiţiile organizate 
la nivel regional şi republican. Cine ştie, poate datorită 
dezbaterilor vom avea o societate mai democratică.” 
(E. G.)

“Cu siguranță, cunoştinţele şi deprinderile obţinute 
în cadrul acestui curs au o importanţă deosebită nu doar 
pentru mine personal, dar şi pentru activitatea pe care 
o realizez zi de zi. le voi transmite tinerilor experienţa 
acumulată şi îi voi îndemna să participe la dezbateri.” 
(S. M.)

În concluzie: Deşi a fost o activitate de pionierat 
în Republica Moldova, cursul Învăţăm Democraţia 
prin Dezbateri a reuşit să îşi îndeplinească principalele 
obiective: să instruiască la distanţă, în mod eficient, 
comod, interesant şi într-un termen scurt, un anumit 
număr de cursanţi, care vor putea aplica cele învăţate. 
Competenţele obţinute în cadrul cursului dat vor ajuta 
absolvenţii să fondeze cluburi de dezbateri în şcoli şi 
universităţi, să organizeze jocuri de dezbateri, competiţii 
de dezbateri, dezbateri publice etc.

Elaborînd acest curs, autorul a urmărit scopul de a 
populariza mişcarea de dezbateri în Republica Moldova 
prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi educa-
ţionale moderne, scop care, într-o anumită măsură, a 
fost realizat.
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