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Abstract 

The effects of information society in all areas of activity are therefore in teacher training. Response 

to complex demands of the contemporary world may be providing training programs in blended-learning 

system. There are several IT solutions for the development of effective programs; each has important 

benefits for adult students. 

 

În ultimii ani, toate domeniile de activitate au căpătat o dimensiune informaţională, impusă de 

societatea în continuă dinamică, în care comunicarea rapidă, informarea promptă şi evoluţia tehnico-

ştiinţifică au devenit axe de referinţă pentru o viaţă de calitate. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

s-a adaptat, într-un timp scurt, societăţii informaţionale. Dacă în urmă cu trei-patru ani programele de 

formare clasice, în sistem faţă-în-faţă, alcătuiau o majoritate covârşitoare în ofertele instituţiilor furnizoare 

din România şi din Republica Moldova, în prezent asistăm la o dezvoltare masivă a programelor care se 

bazează pe studiul la distanţă şi pe interacţiunile virtuale, cu ajutorul internetului. Acest pas, de altfel firesc 

dacă ne raportăm la evoluţiile din alte domenii, a condus la reevaluarea curricula de formare, prin prisma 

priorităţilor, a nevoilor de formare şi a intereselor profesionale ale cursanţilor. Premisele care asigură baza 

furnizării programelor de formare la distanţă sunt centrate pe facilitarea accesului către informaţie, pe 

respectarea ritmului individual de învăţare şi pe reducerea costurilor necesare deplasărilor spre instituţiile de 

formare. Profesorii participanţi la astfel de programe au sesizat şi alte avantaje, precum selecţia informaţiilor 

în funcţie de nevoile individuale de dezvoltare profesională şi câştigul de timp în favoarea vieţii de familie 

ori a intereselor sociale de altă natură. Totuşi, cercetarea diverselor modalităţi de educaţie la distanţă, a 

evidenţiat faptul că niciun soft educaţional, oricât de complex şi de performant ar fi, nu poate să suplinească, 

cu deplin succes, factorul uman, adică prezenţa profesorului în clasă. Comunicarea directă, analiza în echipă 

a unor situaţii educaţionale, feed-back-ul rapid, în timp real, pot fi valorificate la maximum doar în sesiunile 

de formare faţă-în-faţă. Aceste constatări au condus la dezvoltarea sistemului blended-learning, mai precis la 

îmbinarea optimă, în cadrul aceluiaşi program, a secvenţelor de formare directă cu cele de formare la distanţă 

prin internet.  

Dacă programele de formare blended-learning însumează importante beneficii pentru cursanţi, 
drumul până la implementarea lor este deseori complex şi infiltrat cu unele dileme de ordin tehnic. Care este 

soluţia optimă pentru furnizare? Cum se poate constitui suportul pentru învăţarea la distanţă? Care este cel 

mai adecvat instrument multimedia şi cum poate întâmpina acesta nevoile individuale de dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care şi le adresează specialiştii 
implicaţi în construirea programelor de tip blended-learning, lucrând în echipe interdisciplinare, alcătuite din 

pedagogi, informaticieni şi formatori în diverse domenii. Răspunsurile nu sunt întotdeauna uşor de găsit, 

pentru că variază în funcţie de caracteristicile grupului-ţintă, de competenţele propuse spre dezvoltare şi de 

bugetul instituţiei furnizoare de formare continuă. 

Există mai multe soluţii IT pentru învăţarea cu ajutorul internetului, dar prima condiţie este 

realizarea platformei e-learning, numită de unii specialişti campus virtual. Aceasta trebuie să conţină toate 

resursele indispensabile unei învăţări eficiente: cursuri, materiale auxiliare, exemple, arii de aplicaţie. Pentru 

facilitarea feed-back-ului, sunt necesare zone de interacţiune şi de verificare a achiziţiilor dobândite de către 

participanţii la cursuri. De asemenea, platforma trebuie să asigure continuitatea între sesiunile de formare 

directă şi cele de învăţare la distanţă, prin respectarea principiilor educaţiei adulţilor. 

Cea mai simplă platformă e-learning este, de fapt, o pagină de internet, ce poate fi găzduită gratuit de 

una dintre companiile care oferă astfel de servicii. O asemenea platformă a stat la baza furnizării a două 
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programe de formare în cadrul Proiectului transfrontalier de cercetare,,Dezvoltare profesională prin 

blended-learning”, desfăşurat în perioada decembrie 2010-octombrie 2011 de Casa Corpului Didactic din 

Galaţi, România, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău, Republica Moldova. Deşi 
cu posibilităţi limitate în comparaţie cu platformele de învăţare profesioniste, site-ul de formare 

(sites.google.com/site/formareccd) a fost construit astfel încât să conţină elementele esenţiale: link-uri către 

cursuri, către anunţuri şi termene, un seminar on-line, o bibliotecă cu materiale alcătuită de cursanţi ca 

urmare a realizării temelor. Aceste facilităţi pot fi dezvoltate şi extinse pe platformele profesioniste, 

păstrându-se principiile de bază. Avantajul unei platforme de acest tip constă în faptul că participanţii la curs 

au posibilitatea să interacţioneze virtual, să comunice în mod privat sau la vedere, să realizeze teme în 

echipă, să se autoevalueze prin comparaţie cu ceilalţi şi să emită opinii privitoare la implicarea colegilor în 

desfăşurarea activităţilor. Se păstrează, deci, multe dintre condiţiile care asigură calitatea formării clasice: 

comunicarea continuă, interacţiunea, schimbul de idei şi participarea activă la sarcinile de grup.  

După o perioadă de formare pe platformă on-line, s-a constatat că următoarea întâlnire directă a fost 

integrată cu mai multă uşurinţă în dinamica programului. Ca efecte benefice, indirecte, s-au observat sudarea 

grupului şi formarea unor centre de interese, ceea ce nu este posibil întotdeauna în doar câteva ore petrecute 

în sala de curs. Dezavantajul s-a simţit în faptul că formatorul (tutorul) a avut un control relativ asupra 

activităţii de documentare desfăşurată de cursanţi. 
O alternativă de furnizare a secvenţelor de învăţare la distanţă, care încearcă să elimine neajunsurile 

platformei clasice, se bazează pe interacţiunea constantă a cursantului cu un soft care oferă feed-back în paşi 
mici. Un astfel de soft a fost realizat de AltFactor, în parteneriat cu SIVECO România, în vederea 

implementării programelor de formare din proiectul POSDRU- PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană 

şi Reformă), finanţat cu fonduri europene, al cărui beneficiar este Inspectoratul Şcolar Judeţean din Galaţi. 
Concret, participanţii sunt puşi în situaţia de a parcurge lecţii bine esenţializate, sub formă de scenarii 

multimedia pentru învăţare, alcătuite din mai multe ecrane (cadre). Aceste lecţii conţin evaluări pe secvenţe 

restrânse şi permit efectuarea următorului pas doar în condiţiile unui răspuns corect. În cazul unui răspuns 

eronat sau incomplet, softul nu afişează butonul de continuare decât după rezolvarea problemei, ceea ce îl 
obligă pe cursant să analizeze cu mai multă atenţie materialele-suport. Principalul avantaj al acestei soluţii 
constă în faptul că profesorii primesc în permanenţă feed-back şi indicaţii suplimentare atunci când sarcina 

de învăţare nu este finalizată cu succes. Soft-ul oferă inclusiv repere privind utilitatea informaţiilor şi a 

exerciţiilor, ceea ce ridică nivelul de motivare şi deschide perspective de aplicare la clasă a achiziţiilor 

dobândite. În plus, există posibilitatea testărilor cu rezultate oferite pe loc, iar cursanţii îşi formează o 

imagine obiectivă asupra nivelului de informaţie sau de competenţă la care au ajuns. Dezavantajul este însă 

limitarea interacţiunii dintre membrii grupei de formare, iar plasarea factorului uman într-un con de umbră le 

poate crea disconfort unora dintre cursanţi. Neajunsurile pot fi înlăturate prin completarea platformei e-

learning, pe care este plasat softul, cu elemente ce facilitează interacţiunea. Dacă este îndeplinită această 
condiţie, softul de învăţare devine calitativ superior platformei simple, axată pe lectura cursurilor şi pe 

documentare.  

Indiferent care ar fi soluţia aleasă pentru furnizarea sesiunilor de învăţare la distanţă, sunt necesare 

câteva condiţii pentru succesul unui program în sistem blended-learning: 

- dezvoltarea prealabilă a competenţelor digitale ale cursanţilor, unele platforme necesitând doar un 

nivel minim de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul TIC; 

- crearea unei platforme accesibile, în care cursurile, indicaţiile şi zonele de interacţiune să fie 

identificate cu uşurinţă; 

- respectarea principiilor şi caracteristicilor educaţiei adulţilor, prin includerea unor secvenţe de 

învăţare experienţială şi constructivistă, de utilitate imediată în activitatea profesională. 

Pentru că sistemul de formare blended-learning are şanse să treacă rapid din faza de experiment în 

cea de activitate curentă, adaptarea la exigenţele societăţii informaţionale trebuie să devină un obiectiv al 

instituţiilor pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 
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Abstract 

The design of successful policies and their implementation through continuous development and 

modernization strategy can ensure the permanence of institutions on educational market. Financial crunch, 

development of educational alternatives require promotion of modern systems for proper activity, as well as 

orientation towards marketing in order to provide appropriate educational services that fulfill the interests 

on an individual level as well as economy’s needs. In these circumstances, institutions have to develop and 

promote educational marketing strategies, using at the most of its capability the existing opportunities and 

resources in order to be as competitive as possible and to comply with the market competition. 

 

În dezvoltarea sa, orice organizaţie concepe o politică proprie prin care îşi stabileşte direcţiile 

principale de perspectivă, precum şi modalităţile concrete de realizare a acestora. Anume graţie politicilor 

corect elaborate şi implementate cu succes, se asigură permanenţa pe piaţă şi dezvoltarea de ansamblu. 

În cazul pieţei educaţionale, în dezvoltarea instituţiilor de învăţământ, tot mai pregnant se impune 

politica de marketing care le oferă posibilitatea receptării prompte şi reale a semnalelor pieţei şi le permite 

adaptarea rapidă şi cu maximă eficienţă la modificările apărute pe piaţă şi la cerinţele societăţii, în general. În 

acest fel, instituţia evaluează corect parametrii pieţei, în special categoriile de beneficiari ai serviciilor 

educaţionale şi aşteptările lor, şi resursele de care dispune corespunzător cererii reale, sesizează segmentele 

neacoperite de pe piaţă şi avantajele comparative faţă de concurenţi [1]. 

În condiţiile actuale, instituţiile de învăţământ nu-şi permit să activeze fără a avea o perspectivă 

clară, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, care să le asigure funcţionarea, raţionalitatea şi eficienţa în 

condiţiile în care mediul ambiant devine tot mai complex şi mai dinamic. Toate acestea constituie conceptul 

de politică de marketing, care integrează misiunea, opţiunile de ansamblu, principiile şi normele, dar şi 
activităţile prin care se asigură valorificarea potenţialului instituţiei corespunzător cerinţelor.  

În scopul realizării orientărilor generale de dezvoltare, a opţiunilor şi elementelor ce o definesc, 

instituţia va aplica un sistem unitar şi coerent de strategii, tactici şi programe specifice de acţiune care îi vor 

asigura succesul pe piaţa serviciilor educaţionale, determinat de capacitatea acesteia de a identifica nevoile 

consumatorilor şi de a oferi servicii care să le satisfacă.  

Evoluţia şi dezvoltarea unei instituţii presupun o serie de schimbări derulate, cu diferită intensitate, 

pe multiple planuri: al procesului decizional, al structurilor organizaţionale, al registrului de formare etc., 

pentru ca aceasta să se adapteze la schimbările de mediu sau chiar pentru a anticipa anumite schimbări şi a 

valorifica diferite oportunităţi. Acest proces al schimbărilor trebuie planificat, coordonat, evaluat, ceea ce 

justifică aplicarea conceptului de management al marketing-ului. Cultura şi calitatea managementului, 

rezultate şi din promovarea şi aplicarea principiilor de marketing, vor influenţa eficienţa procesului 

decizional într-o instituţie de învăţământ, progresul, performanţa şi imaginea acesteia pe piaţa educaţională 

[4].  
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