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Modelul proiectiv de instruire 
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învăţămîntul superior

Rezumat: În articol se propune un model de instruire a 
cadrelor didactice din învăţămîntul superior orientat spre for-
marea legăturilor funcţionale între instrumentele şi resursele 
TIC, pe de o parte, şi spaţiul competenţelor profesionale, pe de
alta. Rezultatul scontat este extinderea creativă a procesului 
de instruire în spaţiul educaţional digital, modernizarea meto-
dologiei prin lărgirea spectrului de metode şi tehnici utilizate,

flexibilizarea procesului de instruire prin mixarea spaţiului de instruire real şi digital.
Abstract: This paper proposes a model for training teachers in higher education focused on building functional linka-

ges between ICT tools and resources on one side and space of teacher professional skills on the other side. The expected 
result is a creative extension of training in the digital space, upgrading methodology by expanding the range of methods and 
techniques, obtaining a flexible educational process by mixing the real and digital learning spaces.
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MOTIvARE
Cerinţele înaintate de societatea modernă faţă de 

învățămîntul superior impune nu doar centrarea pe stu-
dent şi utilizarea eficientă a resurselor şi instrumentelor 
educaţionale digitale, dar şi abordarea creativă, maxim 
optimizată a procesului de instruire asistat (iar uneori 
şi gestionat) de sisteme digitale specializate. Problema 
principală care apare în acest context este că cea mai 
mare parte a cadrelor didactice urmează să îşi modifice 
activitatea profesională prin utilizarea unor metode şi 
tehnici pe care nu le-au studiat anterior. Mai mult decît 
atît, aceste metode şi tehnici se dovedesc a fi foarte di-
namice, se modifică surprinzător de repede în timp, iar 
studierea şi aplicarea unor instrumente digitale concrete 
este o soluţie de moment: după o perioadă, la ele ar putea 
să se renunțe. Pentru a evita pericolul de a fi depăşit, 
cadrul didactic urmează să accepte o abordare flexibilă 
şi multilaterală a metodelor şi instrumentelor moderne, o 
combinare armonioasă a variatelor forme de organizare 
a procesului instructiv, o proiectare a cursurilor bazate 

pe o multitudine de resurse şi activităţi interdependente, 
în care fiecare element poate fi uşor remodelat, înlocuit, 
exclus sau adăugat.

MODELUL PROIECTIv DE InSTRUIRE PEnTRU 
UTILIzAREA TIC

Resurse educaţionale pe web
O parte importantă a procesului instructiv modern 

este orientată spre activităţi mixte, de practică şi cerce-
tare, realizate în mod individual sau în grupuri de către 
studenţi şi profesori. De cele mai multe ori, rezultatele 
acestor activităţi iau forma unor resurse digitale publice 
(proiecte, aplicaţii software interactive locale sau web, 
prezentări etc.), accesibile pentru utilizare ulterioară în 
calitate de resurse educaţionale digitale, atît în cadrul 
instituţiei, cît şi în afara ei. În rezultatul acestor activi-
tăţi, pe parcursul ultimilor ani, a fost stabilită o creştere 
exponenţială a numărului de resurse educaţionale în 
distribuţie liberă, la îndemîna tuturor la nivel global. 
la începutul anului 2011, numai numărul resurselor sub 
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diverse licenţe CCl1 a depăşit 400 000 000. În aceste 
condiţii, este logică utilizarea în procesul educaţional a 
resurselor deja existente, ceea ce optimizează elaborarea 
cursurilor pentru platformele digitale de management al 
instruirii, dar şi familiarizează studenţii cu experienţa 
profesorilor şi colegilor din alte instituţii de învăţămînt, 
atît din ţară, cît şi de peste hotare. Platformele web 
pentru stocarea resurselor video (Youtube) prezintă un 
interes educaţional tot mai mare, deoarece conţin colecţii 
imense de obiecte video, care reproduc fidel fenomene, 
evenimente sau experienţe, a căror observare în condiţii 
reale este complicată sau imposibilă. Apariţia şi dezvol-
tarea concepţiei wiki� a diversificat şi mai mult gama 
de resurse existente, creînd în acelaşi timp oportunităţi 
pentru elaborarea unor resurse de autor calitative, cu 
un efort minim, dar şi pentru integrarea într-un mediu 
comun a obiectelor distincte, localizate separat. Integrate 
repetat împreună cu conceptul Google Docs, aceste 
categorii de instrumente şi resurse gratuite se apropie 
la limita funcţionalităţii unor sisteme specializate de 
management al instruirii.

Resurse educaţionale instituţionale (sisteme de 
management al învăţării, LMS�)

Pe de altă parte, sistemele lMS, iniţial închise, devin 
tot mai universale, permiţînd integrarea, în structurile 
sale generate intern, a obiectelor externe din categoriile 
menţionate anterior. Specificul acestor sisteme a de-
plasat accentul dezvoltării lor înspre instrumentele de 
administrare a procesului educaţional şi instrumentele 
profesionale de evaluare, care, indiscutabil, sînt net 
superioare celor de pe platformele de uz general.

Calitatea de lider se manifestă la sistemele lMS în 
zona de analiză a activităţii fiecărui utilizator al siste-
mului, a statisticilor individuale, de grup şi generale; de 
control al progresului; în instrumentele destinate creării 
şi testării itemilor pentru organizarea ulterioară a eva-
luării curente, gestionate de sistem; în bazele de date şi 
arhivele cumulative, care permit analiza retrospectivă 
a procesului educaţional.

un moment de importanţă strategică în implemen-
tarea eficientă a acestui tip de sisteme în instituţiile de 
învăţămînt superior este formarea sau reorganizarea 
unei structuri funcţionale (secţie, sector, laborator etc.) 
pentru gestionarea lMS sau a procesului de e-learning, 
în general [1, p. 82]. Or, nu toate instituţiile de învăţămînt 

1 CCl – Creative Commons licence. licenţele CC permit 
reutilizarea gratuită a resurselor sub acoperire CC. http://
wiki.creativecommons.org/Metrics  

2 Wiki – site web, al cărui conţinut poate fi modificat (ex-
tins, editat, lichidat) prin intermediul unui program de 
explorare, folosind un editor simplificat hTMl sau de 
texte.

3 lMS – learning Management System – sistem de manage-
ment al învăţării.

superior din Republica Moldova au reuşit să iniţieze 
asemenea structuri, iar majoritatea celor create se află 
la etapa incipientă a activităţii.

În consecinţă, în faţa cadrelor didactice din învăţă-
mîntul superior apar o serie de probleme tehnologice şi 
metodologice care ţin de utilizarea eficientă a resurselor 
digitale, de crearea şi gestionarea mediilor individuale 
educaţionale [2, p. 232], de aplicarea metodelor de 
instruire centrate pe student.

MODELUL PROIECTIv DE InSTRUIRE A 
CADRELOR DIDACTICE

Majoritatea programelor de instruire pentru utilizarea 
TIC au o tentă tehnologică pronunţată şi sînt direcționate 
către studierea unor instrumente educaţionale concrete: 
aplicaţii pentru crearea prezentărilor electronice; apli-
caţii de testare; gestionarea unei activităţi etc. Modelul 
proiectiv de instruire a cadrelor didactice vine să aco-
pere partea de aplicare corectă a instrumentelor TIC în 
metodele moderne de învăţare. Esenţa modelului constă 
în extinderea competenţelor profesionale ale cadrelor 
didactice, prin determinarea relaţiilor între metodele de 
instruire moderne şi instrumentele TIC adecvate, păs-
trînd libertatea alegerii instrumentului concret, în funcţie 
de condiţiile particulare de instruire (forma instruirii, 
ritmul individual al profesorului şi al studenţilor, orarul 
stabilit, progresul înregistrat etc.). Astfel, cadrul didac-
tic capătă abilitatea de a gestiona procesul educaţional 
printr-o suită de instrumente digitale integrate într-o 
platformă unică. Modelul permite formarea competen-
ţelor de creare, dezvoltare şi gestionare a cursurilor chiar 
şi în lipsa unui sistem instituţional de management al 
învăţării, folosind numai instrumentarul disponibil pe 
web. În asemenea condiţii, funcţionalitatea cursului va 
fi dictată de gradul de compatibilitate şi interacţiune a 
elementelor din care este constituit acesta.

În modelul descris, asupra spaţiului competenţelor 
profesionale ale cadrului didactic instruit se proiectează 
spectrul tipologic şi funcţional al instrumentelor TIC, ca 
ulterior elementele proiectate să fie reutilizate în calitate 
de „cărămizi” din care va fi construită imaginea digitală 
a unui curs (metacurs), dar şi mecanismul virtual pentru 
gestionarea acestuia (Figura 1). un avantaj al modelului 
este şi portabilitatea – odată structurate, componentele 
utilizate pot fi uşor transpuse în orice sistem lMS.

Așadar, spectrul tipologic şi funcţional al instrumen-
telor TIC se proiectează asupra spaţiului competenţelor 
profesionale. În baza acestor instrumente, este creată o 
structură complexă a conţinuturilor şi activităţilor de 
curs, stabilizată pe o platformă selectată în funcție de 
anumiți factori externi.

O secţiune „transversală” a modelului permite să fie 
identificate reperele instruirii:

•	 noţiunile generale aferente TIC şi e-learning;
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•	 tipologia instrumentaru-
lui digital;

•	 aspectele tehnologice ale 
implementării metodelor 
moderne de instruire;

•	 metodologia elaborării 
şi selectării suportului 
de curs;

•	 metodologia gestionării 
cursului, principiile de 
organizare a sistemelor 
de management al învă-
ţării;

•	 organizarea evaluării 
automate, gestionate de 
calculator [3].

la etapa iniţială de instru-
ire, cursanţii asimilează noţi-
unile şi operaţiile elementare 
pentru a le utiliza în spaţiul digital. Se stabilesc modele 
de comunicare, principii de navigare pe web, servicii 
accesibile etc. Totodată, cursanţii sînt „introduşi” în 
mediul unei platforme de instruire specializate de unde 
pot prelua resurse necesare, dar şi realiza activităţi de 
instruire.

Odată asociaţi cu mediul platformelor web, for-
mabililor li se propun scheme şi modele de organizare 
a suportului de curs: metode de creare, de stocare şi 
difuzare a resurselor proprii; posibilităţi de utilizare 
a resurselor în distribuţie liberă sau sub licenţe CCl4. 
Totodată, se formează elementele comportamentului 
corect în spaţiul digital (pericolele şi inadmisibilitatea 
plagiatului, necesitatea verificării datelor preluate din 
surse externe, surse veridice de date etc.).

următoarea etapă este de importanţă majoră, deoa-
rece acum se stabilesc relaţiile funcţionale între cate-
goriile de instrumente digitale şi metodele moderne de 
instruire. Sînt analizate metodologiile de eficientizare a 
studiilor de caz, a proiectelor de cercetare, a proiectelor 
de colaborare, a portofoliilor de instruire, a rezolvărilor 
de problemă prin aplicarea instrumentelor TIC. Tot la 
această etapă sînt cercetate şi metodele de organizare a 
activităţilor de curs prin mixarea sesiunilor de instruire 
tradiţionale şi la distanţă, realizate atît sincron, cît şi 
asincron.

Etapa finală presupune studierea posibilităţilor de 
integrare a funcţionalităţilor platformelor web speci-
alizate cu instrumentele educaţionale tradiţionale – o 
platformă clasică de management al instruirii. Pentru 
o eficienţă mai mare a etapei, studenților/profesorilor 
li se propune elaborarea propriului curs, gestionat de 

4 CCl – Creative Commons licence – set de licenţe pen-
tru resursele digitale, care permit reutilizarea gratuită a 
resurselor în condiţii specificate.

sistemul de management al instruirii, pe care urmea-
ză să fie proiectate resurse şi activităţi realizate pe 
platforme specializate. Componenta teoretică a etapei 
presupune analiza funcţionalităţilor unui sistem lMS 
clasic şi adaptarea ulterioară a acestora la structura 
optimă a cursurilor proprii. Concomitent, sînt cercetate 
principiile generale ale evaluării asistate (gestionate) 
de sisteme digitale şi instrumentele pentru realizarea 
propriilor sesiuni de evaluare, integrate în cursul creat 
pe platforma de instruire.

Elementul principal al succesului aplicării modelului 
îl va constitui gradul de corelare a instrumentelor şi re-
surselor TIC, a conţinuturilor şi activităţilor cursurilor 
realizate de către cadrele didactice cu structura gene-
rală a cursului, determinată de curriculumul acestuia, 
dar şi de carcasa elaborată în cadrul sistemului lMS 
instituţional.

STUDIU DE CAz
Eşantion
Testarea modelului proiectiv a fost realizată de autor 

în procesul instruirii cadrelor didactice de la universita-
tea de Stat din Tiraspol (20), universitatea Pedagogică 
de Stat I. Creangă din Chișinău (15), universitatea 
de Stat din Moldova (15) prin cursul Metodologii de 
utilizare a TIC în învăţămîntul superior. Instruirile au 
fost realizate pe parcursul anilor 2010-2011 în cadrul 
proiectului WETEN5, la care au participat atît profe-
sori de la ştiinţele exacte (matematică, informatică, 
fizică – aproximativ 40%), cît şi de la profilul umanist 
(pedagogie, limbi străine, jurnalistică, comunicare, 
psihologie – aproximativ 60%).

5 WETEN – Western Eastern Teachers Educational Network. 
Proiect Tempus Iv, dezvoltat în perioada 2009-2011.

Figura 1. Modelul proiectiv de instruire a cadrelor didactice

ModElul proiEctiv dE instruirE pEntru utilizarEa tic în învăţăMîntul supErior



8

Provocări
În procesul de elaborare a cursului, a devenit clar 

că gama variată de domenii din care vor veni cadrele 
didactice, neomogenitatea nivelului iniţial de cunoaştere 
a TIC şi, în special, a aplicaţiilor educaţionale, structura 
diferită a cursurilor universitare va impune şi studierea 
unei multitudini de instrumente educaţionale digitale, 
care, în funcție de domeniu, curs, tutore şi studenţi, vor 
putea asigura o eficienţă maximă a procesului educaţio-
nal. Orientarea spre studierea instrumentelor particulare 
sau chiar a categoriilor ar fi generat mai multe obstacole 
în calea succesului instruirii: pierderea interesului faţă 
de curs în procesul studierii instrumentelor neaplicabile 
în domeniu; organizarea diferită a propriului curs faţă 
de modelele studiate; repetarea celor deja cunoscute 
sau, dimpotrivă, insuficienţa cunoştinţelor iniţiale etc. 
Pentru a preveni apariţia unor asemenea situaţii, s-a 
decis organizarea cursului în baza studierii proceselor 
de instruire şi a formelor de gestionare a acestora, dar 
nu a conţinuturilor sau instrumentelor educaţionale 
concrete.

Structura cursului
În rezultat, cursul de instruire a cadrelor didactice a 

fost structurat în cinci unităţi de învăţare:
•	 Noţiuni generale despre TIC şi e-Learning;
•	 Metodologii de elaborare a suportului de curs;
•	 Metodologii de gestionare a cursului;
•	 Sisteme de management al învăţării;
•	 Metodologii de evaluare automată.
Conţinuturile unităţilor de învăţare au fost incorpora-

te în una dintre platformele specializate de management 
al instruirii. Scopul urmărit a fost aplicarea tehnicii Le-
arning by doing6 prin utilizarea practică a instrumentelor 
de instruire şi management.

Forma de organizare a instruirii a preluat concepţia 
„blended learning”, fiind determinată de o serie de se-
siuni tradiţionale în sala de clasă şi sesiuni asincrone, 
realizate la distanţă prin intermediul unei platforme 
unice de comunicare [3, p. 81]. Posibilitatea de a-şi 
organiza independent orarul de studii a creat un mediu 
confortabil pentru cei instruiţi, acest fapt reprezentînd o 
componentă importantă a succesului instruirii.

Pe parcursul primelor trei unităţi de învăţare, cadrele 
didactice au luat cunoştinţă de originile şi principiile 
instruirii asistate (gestionate) de sisteme digitale, de 
modelele structurale de organizare a conţinuturilor şi 
activităţilor de curs, de sursele de conţinuturi educaţi-
onale şi drepturile de utilizare a acestora, de posibili-
tăţile de utilizare a platformelor web sociale în scopuri 
educaţionale, de formele şi principiile comunicării pe 
web. Majoritatea cursanţilor au optat pentru organizarea 

6 learning by doing – tehnică de învăţare prin activităţi 
practice, conexe domeniului studiat.

conţinuturilor pasive (text, text structurat) ca fişiere text 
sau pdf7; a conţinuturilor statice mixte (text + grafică) 
sau cu un nivel redus de interactivitate (animaţie) – ca 
prezentări electronice (70%). Pentru portofoliile de în-
văţare (predare) în bază de site-uri Google au optat circa 
50% dintre cei instruiţi. blogurile, în calitate de instru-
ment educaţional, s-au dovedit a fi mai puţin solicitate, 
din cauza nivelului redus de structurare a conţinuturilor 
în comparaţie cu site-urile Google. Pentru a simula 
activităţile de evaluare, profesorii au folosit platforme 
web externe, în distribuţie liberă, iar pentru a studia 
conţinuturile şi a realiza probele de evaluare, cursanţii 
au utilizat resursele de curs plasate pe platforma Moodle 
(moodle.ust.md). Astfel, au fost create condiţii pentru o 
analiză comparativă a instrumentelor web educaţionale 
şi a platformelor specializate.

Rezultate
unităţile de învăţare asociate sistemelor de mana-

gement al învăţării şi evaluării gestionate de calculator 
au fost concepute la fel, fiind, în mare măsură, practice, 
dar cu o introducere teoretică (prealabilă) vizînd prin-
cipiile de organizare şi funcţiile sistemelor specializate 
de management al învăţării. Pentru realizarea sarcinilor 
practice, a fost creat un „teren de joacă” (mtest.ust.
md) – o copie a sistemului funcţional de management 
al învăţării –, pe care cursanţii au avut posibilitatea să 
experimenteze toate elementele de creare şi gestionare 
a cursurilor descrise în compartimentele teoretice. 
Experienţele anterioare de organizare a sesiunilor de 
evaluare în baza platformelor web au scos în evidenţă 
avantajele instrumentelor de evaluare incorporate în 
sistemele specializate. Astfel, după primele experienţe 
legate de modulul de organizare a testelor incorporat 
în sistemul Moodle, 80% din cursanţi au optat anume 
pentru acesta.

O componentă importantă a succesului instruirii a 
fost contextualizarea, utilizarea mediului de învăţare 
ulterior. Astfel, cadrele didactice au avut posibilitatea 
să aprecieze „din interior” punctele forte şi neajunsu-
rile instrumentelor digitale de învăţare, ale metodelor 
moderne de instruire şi evaluare. Nu mai puţin relevant 
a fost şi numărul de cursuri elaborate – 528, circa 40% 
fiind preluate şi integrate în sistemele reale de mana-
gement al instruirii. Analiza structurală a cursurilor şi 
a conţinuturilor a confirmat ipoteza iniţială: profesorii 
instruiţi optează pentru integrarea instrumentelor şi 
a conţinuturilor educaţionale în distribuţie liberă, 
amplasate pe web, cu mecanismele performante de 
organizare a conţinuturilor, a activităţilor, inclusiv de 
evaluare, incorporate în platformele specializate de 

7 Pdf (Portable Document Format)  – format independent  
de platformă al documentelor cu informaţie statică.

8 la data de 17.02.2012, pe adresa mtest.ust.md
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management al învăţării.
un rezultat suplimentar, obţinut pe parcurs, a constat 

în crearea unor microcomunităţi ale cadrelor didactice 
instruite, care au conștientizat importanța dezvoltării 
autonome a competenţelor, dar şi a propagării metodei 
date printre colegi.
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