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prefaţă
Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul Proiectului Tempus „Reţea 

educaţională a profesorilor universitari Vest-Est” (WETEN)”, desfăşurat în perio-
ada 2009 – 2011. 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: crearea unei reţele educaţionale 
interuniversitare a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt superior din 
Republica Moldova (Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”, Universitatea 
de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Bălţi “A. Russo”, Universitatea de 
Stat din Cahul “B. P. Haşdeu”), Ukraina (Universitatea Tehnică Naţională “In-
stitutul Politehnic Kharkiv”) şi Uniunea Europeană (Universitatea de Tehnologii 
din Kaunas, Universitatea din Aveiro, Universitatea din Hasselt, Institutul Regal 
de Tehnologii din Stockholm, Timsoft din Timişoara); îmbunătăţirea calităţii 
procesului de predare-învăţare în învăţămîntul superior cu accentul pe instruirea 
centrată pe student şi pe aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare; 
elaborarea resurselor educaţionale pentru procesul de formare continuă a cadrelor 
didactice universitare şi gestionarea acestui proces prin inermediul unui mediu 
digital de învăţare.  

În cadrul Proiectului au fost elaborate şi implementate cinci cursuri de for-
mare continuă a cadrelor didactice universitare: 

1. Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată  
   pe student.

2. Proiectare curriculară în învăţămîntul superior.
3. Evaluarea calităţii predării şi învăţării în învăţămîntul superior.
4. Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţie  

   în învăţămîntul superior. 
5. Tehnologii şi resurse pentru e-learning. 

Modelul pedagogic de realizare a cursurilor include sesiuni tradiţionale (în 
sala de clasă) şi sesiuni la distanţă, mediate de un sistem electronic de manage-
ment al instruirii. Se promovează abordarea constructivistă a învăţării, precum şi 
corelarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare cu finalităţile de studii. 



8

Materialele didactice pentru cursuri includ resurse tipărite şi în format digi-
tal, care se regăsesc atît pe site-urile fiecărei instituţii partenere din proiect, cît şi 
pe portalul proiectului  http://www.weten.org.

Evaluarea participanţilor la cursuri se efectuează în conformitate cu prin-
cipiile teoriei construictiviste şi include testări teoretice, sarcini de elaborare a 
portofoliilor, proiectelor, studiilor de caz cu prezentărea publică a rezultatelor.

Modelul de organizare a fiecărui curs presupune un volum total de 120 de 
ore (realizate în contact direct şi la distanţă), echivalente cu patru credite în con-
formitate cu Sistemul European de Credite Transferabile.  

Această carte reprezintă un produs comun al echipelor de proiect ale 
Universităţii de Stat din Tiraspol şi ale Institutului Regal de Tehnologii (Kun-
liga Tehniska Hogskolan), Stockholm (Suedia) şi este un suport metodic pen-
tru cursul Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaţiei şi de Comunicare în 
învăţământul superior. 

În conţinutul lucrării se regăsesc compartimente teoretice, care vizează 
metodologii de elaborare şi selectare a resurselor digitale în calitate de suport de 
curs, de organizare a activităţilor de învăţare-predare-evaluare cu ajutorul instru-
mentelor TIC, de evaluare asistată de calculator, dar şi recomandări practice pen-
tru utilizarea eficientă a sistemelor digitale de management al instruirii (Moodle). 
O atenţie aparte este acordată modelelor colaborative de instruire, care presupun 
prezenţa unei componente electronice extinse de comunicare şi a metodelor de 
realizare eficientă a acestora.

 Cartea se adresează tuturor cadreleor didactice care doresc sa implementeze 
cu ajutorul Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţie modele educaţionale 
inovative interactive prin prisma instruirii centrate pe student. 

Autorii aduc sincere mulţumiri recezenţilor, echipelor partenere din proiect, 
catedrei ITI a Universităţii de Stat din Tiraspol, cadrelor didactice care au experi-
mentat cursul menţionat anterior pentru sugestiile care au dus la îmbunătăţirea 
conţinutului şi structurii lucrării.

Autorii
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Capitolul i. 
	 	 Introducere	în	tIc	şI	e-LearnIng

I.1 noţIunI generaLe tIc şI e-LearnIng
I.1.1 tehnoLogII InforMaţIonaLe şI coMunIcaţIonaLe (tIc)

TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comuni-
care, creare, transmitere, stocare şi gestionare a informaţiei. [dw1 1] Tehnologi-
ile sunt bazate pe calculatoare, echipamente periferice digitale, transmiterea 
datelor pe bandă largă, Internet.

TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare 
învăţare.

Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem 
în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de 
tehnologii, alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe. Extinderea acestei 
noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor 
educaţionale. Deoareca perioada de actualitate a informaţiei se micşorează con-
tinuu, iar  gradul de acces la informaţie creşte exponenţial, sistemul educaţional 
nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de 
cunoştinţe de la instructor către cursant într-o perioadă fixă de timp.   După 
Alvin Toffler, “analfabetul secolului XXI va fi nu cel care nu poate citi sau scrie, 
dar cel, care nu poate să înveţe, să se dezveţe şi să reînveţe”.

Experienţa implemetării în ultimele decenii a diverselor forme de TIC în 
sălile de clasă şi în alte formule de instruire demonstrează că realizarea deplină a 
beneficiilor oferite de TIC pentru educaţie nu va fi automată. O integrare eficientă 
a TIC în sistemul educaţional este un process complex, multicomponent, care 
implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspec-
 

1.  Aici şi în continuare dw marchează referinţele către resurse web, pentru a diferenţia    
 bibliografia digitală de sursele bibliografice tradiţionale.
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tele curriculare şi pedagogice, de organizare instituţilonală, competenţe ale cad-
relor didactice, finanţe etc.

Prezenta lucrare are drept scop să ajute cadrele didactice din instituţiile 
de învăţământ superior să studieze, iar mai apoi să implementeze tehnologiile 
informaţionale şi comunicaţionale în procesul de activitate didactică. Accentul 
este pus pe aspectele me todologice ale implementării TIC în procesul educaţional, 
pe utilizarea instrumentelor digitale şi a formelor de instruire moderne, centrate 
pe student.

Instruirea modernă nu se reduce doar la cunoaşterea TIC. Tehnologia în 
sine nu modifică structura procesului educaţional. O educaţie de calitate poate fi 
obţinută doar în cazul integrării tehnologiilor digitale, conceptelor şi metodologi-
ilor pedagogice mo derne, universalizării formelor de instruire şi a conţinuturilor, 
cooperării şi colaborării atât a celor instruiţi, cât şi a celor care gestionează proce-
sul de instruire – integrare, care într-un singur cuvânt este numită e-Learning. 

I.1.2 ce este e-LearnInguL?
e-Learning - Procesul de învăţare, formare sau instruire prin mijloace electron-
ice. E-learning implică utilizarea unui computer sau a unui set de echipament 
digital (de exemplu, telefon mobil) într-un mod special pentru a oferi formare 
sau materiale de studiu şi educaţionale. (Derek Stockley 2003)

Învăţarea digitală - dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini folosind tehnologii 
digitale, cum ar fi cursurile asistate de calculator sau bazate pe Internet, accesate 
local sau prin reţele de bandă largă.

Ce este e-Learning-ul? Referitor la învăţământul superior şi corporativ, 
e-Learning încorporează instruirea la toate nivelele, atât formală cât şi 
non formală, care utilizează reţelele informaţionale: Internet, intranet 
(LAN) sau extranet (WAN)— integral, împreună sau parţial pentru di-
fuzarea cursului, interacţiunea şi facilizarea învăţării. Unii autori [6, 7] 
preferă să folosească noţiunea de online learning. 

 Învăţarea Web este o subcomponentă de e-Learning şi se referă la 
învăţarea instrumentată de un sistem de navigare Web (Explorer, Opera, 
Google Chrome etc.)

Ce este instruirea mixtă? Instruirea mixtă (blended learning) este un mo-
del de instruire, care combină metodele tradiţionale de instruire în sala 
de clasă cu instrumente şi soluţii de e-Learning. De exemplu, studenţii 
unei grupe studiază într-o clasă tradiţională, dar primesc materiale digi-

Capitolul I. Introducere în TIC şi e-Learning
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tale prin poşta electronică, au sesiuni de discuţii cu profesorul prin chat2, 
sau chiar susţin unele teste în regim online. Un alt exemplu este fortifi-
carea unui curs de instruire pe Web cu sesiuni de învăţare sau discuţii 
organizate tradiţional în sala de clasă (face to face, f2f). Instruirea mixtă 
şi dezvolarea ei este recunoaşterea faptului, că instruirea bazată doar pe 
Web nu poate asigura un nivel la fel de înalt al atingerii finalităţilor unui 
curs, echivalent celui ce poate fi atins în cazul în care cursantul este ghi-
dat de un instructor.

Ce este instruirea la distanţă şi deschisă? Instruirea la distanţă şi deschisă 
este definită în termeni generali ca “o metodă de a livra oportunităţi 
de învăţare, caracterizate prin separarea instructorului şi cursanului în 
timp şi/sau spaţiu”. Instruirea la distanţă şi cea deschisă urmează să fie 
certificate în mod corespunzător de o instituţie sau agenţie abilitată. O 
altă trăsătură specifică este posibilitatea de utilizare a unei game largi de 
instrumente media, comunicarea bidirecţională între cursanţi şi instruc-
tori, posibilitatea de organizare a sesiunilor f2f şi prezenţa unei structuri 
specializate (laborator e-Learning) în producerea şi difuzarea materi-
alelor de instruire.

Ce este mediul de învăţare centrat pe student? Noţiunea de mediu de 
învăţare centrat pe student derivă din teoria constructivistă a învăţării, 
care percepe învăţarea ca un proces în care individul îşi “construieşe” 
noile cunoştinţe în baza celor acumulate anterior şi a experienţei prac-
tice. Experienţa permite celor instruiţi să definească modele mintale sau 
scheme pentru definirea unor noţiuni noi şi acumularea  unei experienţe 
ulterioare. Astfel, cunoştinţele nu mai sunt independente de cel instruit 
şi nu mai sunt recepţionate pasiv – ele sunt create într-un proces activ, 
în care cei instruiţi prelucrează informaţia, construiesc ipoteze, iau de-
cizii, folosid modelele mentale proprii. Unul din curentele constructiv-
iste, numit constructivismul social, scoate în evidenţă rolul instructo-
rului, părinţilor, colegilor, comunităţii în general pentru achiziţionarea 
individuală a cunoştinţelor şi îmbunătăţirea procesului de cunoaştere. 
În conformitate cu teoria constructivismului social procesul de învăţare 
trebuie să fie activ, contextual şi social. Este realizat mai eficient în grup, 
sub dirijarea unui tutore (mentor, instructor, coordonator etc).

 
2. Mod de comunicare în scris și, de regulă, în direct, a mai multor utilizatori de calculatoare  
 conectate într-o rețea.

I.1 Noţiuni generale TIC şi e-Learning
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I.1.3 învăţarea contInuă
Concepţia învăţării continue (Lifelong Learning, LLL) este recunoscută 

pe plan mondial ca fiind o abordare globală a procesului de cunoaştere, care 
permite o adaptare rapidă şi continuă la provocările erei informaţionale 
şi a noilor principii economice. Pentru un individ din secolul XXI este 
important nu numai să primească studii calitative, dar şi să le actualizeze 
permanent în corespundere cu dinamica dezvoltării societăţii. Pe scurt, 
mediul social impune necesitatea unei învăţări şi reînvăţări permanente, 
capacitatea de a renunţa la idei şi concepte, înlocuindu-le permanent cu 
noi cunoştinţe.

Cursantul în procesul LLL. Învăţarea continuă este bazată în mare măsură 
pe necesitatea conştientizată de a învăţa. De cele mai multe ori procesul 
este orientat pentru obţinerea unor cunoştinţe concrete, într-un timp cât 
mai scurt. Prin urmare, un individ care  învăţă continuu este activ, poate 
să-şi planifice activităţile de învăţare, să se autoevalueze, să înveţe de 
la diferiţi instructori, în cele mai diverse condiţii, să folosească diferite 
strategii de învăţare şi să integreze cunoştinţe din diferite domenii. 

Instructorul în procesul LLL.  Instruirea continuă poate avea cele mai 
variate forme, dar practic toate conţin în calitate de element de primă 
importanţă tutorele - persoana care ghidează procesul de instruire. 
Specificul instruirii impune anumite cerinţe şi asupra activităţii acestuia:  
colaborarea cu cursantul(ţii) în stabilirea scopurilor învăţării; utilizarea 
evaluării formative, de cele mai multe ori în bază de TIC, a autoevaluării 
şi a evaluării de grup; utilizarea strategiilor de învăţare care să permită 
reutilizarea cunoştinţelor căpătate anterior; folosirea unei curricule ori-
entate spre cercetare; strategii de comprimare a procesului de învăţare şi 
de optimizare a suportului de curs etc.

I.1.4 InstruMente tIc în învăţarea Modernă
Modernizarea procesului educaţional în contextul unei societăţi 

informaţinale este imposibilă fără utilizarea instrumentelor digitale moderne. 
Acestea din urmă pot fi divizate în următoarele categorii:

Instrumente hardware – echipamentele digitale universale sau specializate, 
utilizate pentru asigurarea procesului de instruire. Pornind iniţial de la calcula-
toarele perso nale, accesate direct în calitate de furnizor de texte digitale, instru-
mentele hardware au evoluat până la dispozitivele integrate care asigură posibilităţi 
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de comunicare, percepere a resurselor educaţionale multimedia, creare a resursel-
or educaţionale. Echipamentele hardware pot fi clasificate în:   

 •	 Echipamente de prezentare – monitoare video, proiectoare multime-
dia, table interactive. Asigură perceperea vizuală şi sonoră pasivă sau 
interactivă a datelor în format digital.

 •	 Echipamente de stocare –  diverse medii de stocare a datelor: magne tice, 
optice sau mixte. Creşterea capacităţilor de stocare este însoţită de com-
pactarea dimensiunilor, creşterea portabilităţii şi a siguranţei datelor.  

 •	 Echipamente specializate – de preluare a imaginilor, secvenţelor video şi 
sonore. Deosebit de utile s-au dovedit a fi echipamentele pentru digita-
lizarea documentelor tipărite – scannerele. Utilizarea lor a permis ex-
tinderea exponenţială a cantităţii de informaţie digitală şi a servit drept 
imbold pentru dezvoltarea formatelor multimedia.

Instrumente software – resurse digitale de diferite tipuri:
 •	 Resurse pasive – documente text, imagini, secvenţe sonore sau video, 
dicţionare digitale, care pot fi accesate în bază legală, amplasate local, pe 
un suport de date sau în reţea.

 •	 Obiecte de învăţare standardizate – obiecte interactive, care permit 
intervenţia persoanei instruite pentru realizarea unor activităţi practice, 
exerciţii sau teste, realizate în conformitate cu standardele internaţionale 
din domeniu, cel mai cunoscut fiind setul de standarde SCORM (Shar-
able Content Object Reference Model, http://www.scorm.com/scorm-
explained/ )

 •	 Aplicaţii de simulare – aplicaţii care modelează fenomene şi evenimente 
reale. Caracteristica dominantă a aplicaţiilor de acest tip este capacitatea 
utilizatorului să observe sau să modeleze un fenomen sau acţiune fără o 
implicare reală în acestea. La această categorie se afiliază şi laboratoarele 
virtuale, jocurile educaţionale.

 •	 Aplicaţii pentru evaluare – produse utilizate local sau online, care permit 
crea rea testelor pentru evaluări curente, intermediare sau finale, precum 
şi analizarea, stocarea şi transmiterea rezultatelor către evaluator sau 
către un sistem de management al învăţării.

 •	 Sisteme de management al învăţării (Learning management system, LMS) 
– aplicaţii software, cu baze de date integrate care conţin informaţii 
privind progresul, eficienţa învăţării, conţinuturi instructive şi date 
privind utilizarea lor de către cei instruiţi. Scopul principal al unui LMS 
este asigurarea procesului de creştere a cunoştinţelor, dezvoltării unor 
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14

noi deprinderi şi abilităţi, iar în unele cazuri şi o creştere a eficienţei 
activităţii instructorilor.

 •	 Sisteme de management al conţinutului (Learning content management 
system, LCMS)- aplicaţii software pentru dezvoltarea, managementul şi 
publicarea ulterioară a resurselor educaţionale (conţinuturilor)  prin in-
termediul LMS. Un LCMS este un mediu, în care creatorii de conţinuturi 
pot elabora, stoca,  gestiona şi livra conţinuturi de învăţare prin interme-
diul unui repozitoriu central.

Instrumente de comunicare – produse software şi hardware folosite pentru 
organizarea procesului de comunicare, atât sincron, cât şi asincron. Dintre instru-
mentele universale pentru comunicare sincronă individuală sau în grup, cele mai 
cunoscute sunt: Skype, Google talk, Yahoo mesenger etc. Numărul şi varietatea 
lor creşte continuu. Din instrumentele pentru comunicarea asincronă cele mai 
des utilizate sunt: poşta electronică, forumurile, blogurile, grupurile de discuţii, 
serviciile RSS3, repozitoriile  pentru ima gini, texte şi video (Slideshare, Google al-
bums, YouTube etc). Instrumentele comunicaţionale software oferă posibilitatea 
transmiterii informaţiei în timp real şi a stocării ei practic fără restricţii de volum. 
Instrumente hardware în aspect comunicaţional sunt: serverele de date, serverele 
Internet, canalele de comunicaţii şi dispozitivele de reţea, care asigură transmi-
terea fizică a informaţiei.

I.1.5 MedII vIrtuaLe de învăţare
Un mediu virtual de învăţare (Virtual Learning Environment, VLE) este un 

set de instrumente de predare şi învăţare concepute pentru a extinde experienţa 
de învăţare a cursanţilor (studenţilor) prin utilizarea instrumentelor TIC. Prin-
cipalele componente ale unui sistem VLE includ: resursele software pentru car-
tografierea curriculum-ului cursului (divizarea în secţiuni distincte, care pot fi 
evaluate separat), urmărirea progresului de învăţare a studentului, asistenţa on-
line pentru studenţi şi profesori, comunicaţii electronice (canale de comunicare 
pentru e-mail, discutii tematice, chat, bloguri); link-uri la resursele curriculare 
externe, echipamente hardware:  servere de aplicaţii, de conţinuturi, Internet, 
echipamente de reţea. Utilizatorii VLE au roluri de profesor sau studenţi. Pro-
fesorii au acces la aceleaşi materiale ca şi studenţii, dar dispun de drepturii supli-
mentare pentru a crea sau a modifica conţinuturi de învăţare pentru curs şi de a  
urmări progresul şi rezultatele studenţilor. În VLE există şi rolul de administra-
 

3.  RSS - Really Simple Syndication. O familie de formate pentru furnizarea către utilizatori a  
 datelor actua lizate frecvent.
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tor, rezervat persoanelor care administrează întreg sistemul. Există VLE comer-
ciale (de exemplu Blackboard, WebCT, AeL, Lotus Learning Space) şi VLE în 
distribuţie liberă (Elluminate, Online Learning Studio etc.). În prezent se res-
imte o apropiere tot mai mare între noţiunile de VLE şi LMS sau LCMS. Având 
iniţial destinaţii şi componenţe diferite, în procesul de dezvoltare ele au căpătat 
funcţionalităţi suplimentare, astfel că acum realizează o funcţie generală – cea de 
management a învăţării în spaţiul digital. Aceleaşi funcţionalităţi le înglobează, 
sistemele de suport a învăţării (Learnins Support Systems LSS ), mediile de învăţare 
gestionată(Managed Learning Environment MLE) care se extind în platforme de e-
Learning (e-Learning platforms). Pentru a evita în continuare confuzii de noţiuni, 
vom face abstracţie de componentele tehnice (canale de comunicare şi echipa-
mente hardware) şi vom folosi noţiunea de Sistem de gestionare a învăţării (LMS) 
ca una generică pentru toate noţiunile descrise mai sus.

I.1 Noţiuni generale TIC şi e-Learning
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I.2 IstorIa InstruIrII La dIstanţă
I.2.1 InstruIrea tradIţIonaLă La dIstanţă

Urmele instruirii la distanţă duc către începutul secolului XVIII, când ser-
viciile poştei au început să devină accesibile unui grup mai larg de utilizatori. Pi-
oneratul documentat al instruirii la distanţă îl deţine englezul Isaac Pitman, care 
în 1840 începe cu studenţii săi învăţarea la distanţă a bibliei [dw 1]. În SUA în-
ceputul instruirii la distanţă datează cu 1874, la universitatea Wesleyan, Illinois, 
unde treapta de bacalaureat putea fi absolvită fără a frecventa cursurile. [dw 2].

Începând cu anul 1900, cursurile vocaţionale şi academice la distanţă devin 
tot mai populare. În 1915 este formată Asociaţia pentru Extinderea Universităţilor 
Naţionale (National University Extension Association), care se ocupă de acredi-
tarea cursurilor  la distanţă din universităţile SUA. 

La începutul anulor 20 a  secolului trecut, 
Sidney Pressey, profesor la universitatea din 
Ohio, a elaborat un dispozitiv mecanic pentru 
testarea cunoştinţelor studenţilor. Dispozoti-
vul  lucra după principiul unei maşini de dac-
tilografiat, cu o fereastră, în care apărea textul 
întrebării şi câteva butoane, cu ajutorul cărora 
se selectau  răspunsurile (figura 1). Apăsând 
butonul care corespundea răspunsului corect 
(în opinia celui testat) studentul declanşa 
mecanismul de numărare, care stoca răspunsul 
selectat şi determina corectitudinea lui. După 
parcurgerea întregului test, dispozitivul tipărea 
o foaie cu descrierea răspunsurilor date şi 
scorul acumulat. 

În 1920 apar primele elemente de in-
struire la distanţă prin intermediul cursurilor radiofonice (emisiunilor radio in-
structive), iar în 1940 – primele emisiuni televizate instructive. Ambele metode au 
generat modificări calitative în instruirea la distanţă, devenind extrem de populare 
atât în SUA cât şi în Europa. Un succes aparte îl au cursurile televizate, care, odată 
cu apariţia dispozitivelor de înregistrare şi reproducere a secvenţelor video, devin 
disponibile în orice moment comod celui instruit. Cursurile audio pentru stud-
ierea limbilor  străine îşi păstrează popularitatea şi până în prezent – se dezvoltă 
doar dispozitivele pe care sunt stocate secvenţele sonore.

Figura 1. 
Dispozitiv mechanic de testare. SUA, 1920
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Dezvoltarea sistemelor de comunicaţii telefonice a creat noi oportunităţi de 
comunicare între actorii procesului educaţional la distanţă, introducând elemente 
de sincronizare a învăţării - discuţii în direct. Se organizează teleconferinţe cu sub-
iecte educaţionale. În mai multe ţări apar posturi TV educaţionale cu difuzare 
locală sau naţională.

În Republica Moldova, atât în perioada apartenenţei la URSS, cât şi după 
obţinerea independenţei, au funcţionat toate formele de instruire la distanţă – in-
dependente, sau combinate cu instruirea tradiţională. Printre ele se numără: şcolile 
prin corespondenţă (matematică, informatică), şcolile duminicale (matematică, 
informatică, fizică, chimie), lecţii TV (literatura, geografia, fizica, informatica), 
lecţii radiofonice, instruirea cu frecvenţă redusă la facultăţile instituţiilor de 
învăţământ superior.

I.2.2 IstorIa e-LearnIng-uLuI
 Se poate spune cu certitudine că bazele înstruirii digitale au fost puse de 

Vannevar Bush în articolul sau „As we may think” (1945) unde el descrie un dis-
pozitiv proto-hypertextual, numit „memex” şi de Norbert Wiener, în remarcabila 
sa lucrare “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
Machine” (MIT Press, 1948).

 Cu toate că lucrările apar în perioada când se dezvoltă tehnologiile 
tradiţionale de instruire la distanţă (radiou, telefonie, TV), experienţele pentru 
implementarea principiilor expuse încep în paralel la mai multe universităţi din 
SUA. În 1957 Frank Rosenblatt (Cornell Aeronautical Laboratory) construieşte 
modelul matematic al percepţiei în încercarea de a modela procesele de cunoaştere 
şi învăţare în memoria umană. 

În 1960 la universitatea din Illinois este lansat sistemul PLATO (Pro-
grammed Logic for Automated Teaching Operations)  pentru instruirea asistată 
de calculator. Către începutul anilor 70 sistemul reunea circa 1000 de terminale 
în toată lumea. Sistemul a funcţionat timp de patru decenii, oferind cursuri (de 
nivel preuniversitar şi universitar) pentru elevi şi studenţi din  şcolile din regiune, 
universitatea Illinois şi alte universităţi conectate. (figura 2) 

PLATO a stabilit mai multe principii în instruirea asistată de calculator, 
cum ar fi de exemplu rolurile separate: instructor, student, autor. La moment se 
dezvotă corporaţia PLATO Learning, care livrează cursuri şi content educaţional 
prin reţeaua Internet. 

I.2 Istoria instruirii la distanţă
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În 1971 apare lucrarea filosofului austriac Ivan Illich “Deschooling Soci-
ety”  în care se descriu “reţelele de învăţare” asistate de calculator. Printre com-
ponentele fundamentale ale acestor sisteme se numără: servicii de referinţă la 
obiectele educationale – pentru facilitarera accesului la obiecte sau procese utilizate 
pentru învăţarea formală; schimburi de abilităţi - permite persoanelor să listeze 
competenţele lor, condiţiile în care sunt dispuşi să servească drept model pentru 
alţii care doresc să obţină aceste abilităţi, şi adresele la care pot fi atinse; sistemul 
de căutare a potrivirilor - o reţea de comunicaţii care permite persoanelor de a de-
scrie activitatea de învăţare în care doresc să se angajeze, în speranţa de a găsi un 
partener pentru învăţare; servicii de referinţă pentru cadre didactice - un catalog care 
conţine adresele, contactele şi auto-descrierile plasate de instructori, împreună cu 
condiţiile de acces la serviciile lor.

Următorul deceniu este marcat prin apariţia calculatoarelor personale şi 
dezvolta rea resurselor şi sistemelor de învăţare asistate de ele. În 1989 este lansat 
World Wide Web şi limbajul HTML (Hyper Text Markup Language). Acestea, 
împerună cu tehnologiile de comunicare digitală, servesc drept catalizator pentru 
instruirea la distanţă, asistată de calculator. Apariţia fişierelor multimedia, incor-
porarea lor în resursele Web şi posibilitatea de a le transmite ăn timp real către 
orice punct terminal a generat în final ceea ce astăzi este numit e-Learning. Are 
loc dezvoltarea paralelă a tehnologiilor hardware, software şi comunicţionale, in-
tegrarea lor şi, în consecinţă, dezvoltarea metodologiilor de învăţare noi, axate pe 
student. 

Percepţia şi acceptanţa e-Learningului în mediul educaţional a repetat întru 
totul experienţa implementării altor produse şi tehnologii noi: pionerat (primele 
încercări ale entusiaştilor din diferite dimenii educaţionale), euforie (acceptarea ip-
otezei că e-Learningul poate înlocui total metodele vechi de învăţare), dezamăgire 

Figura 2
Terminal IST-II, care permitea utilizarea 
sistemului PLATO din diverse locaţii. 
Apr. 1979 – 1980.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Plato_ist2_terminal.jpg
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(după primele analize ale rezultatelor utilizării masive), utilizare reală (sinteza 
unor principii şi metodologii de învăţare, care combină elementele tradiţionale de 
învăţare cu componentele forte ale e-Learningului, figura 3).

După experinţele nereuşite de  înlocuire totală a învăţării tradiţionale prin 
e-Learning a început procesul de convergenţă a metodelor, care în final a dus la 
formarea învăţării mixte (blended learning). 

I.2.3 Metode de învăţare Moderne
Indiscutabil, învăţarea în societatea modernă nu mai este rigid legată de sala 

de clasă. Se dezvoltă metode de instruire orientate spre instruirea individuală şi în 
grupuri (torente)cu acces sincron şi asincron la procesele de instruire, distribuite 
geografic. Pe parcursul ultimilor decenii au fost elaborate metodologiile de instru-
ire pentru:

Învăţarea în bază de problemă (Problem Based Learning, PBL) - o metodă 
de învăţare în care cei instruiţi sunt provoccaţi să “înveţe să înveţe”, cooperând în 
grupuri de lucru pentru a găsi soluţii pentru probleme reale. Aceste probleme sunt 
utilizate pentru a stimula dorinţa de cunoaştere a cursanţilor intr-un domeniu 
dat. PBL formează gândirea critică şi analitică, capacităţile de căutare şi utilizare a 
resurselor de învăţare adecvate. 

Studii de caz (Case Study) – metodă de învăţare activă, bazată pe analiza 
unor situaţii (probleme) concrete, cu soluţii cunoscute. În procesul învăţării gru-
pului de cursanţi i se propune spre analiza o situaţie concretă, într-un context dat. 
Se cere determinarea unui algoritm optim de rezolvare. În final se compară între 
ele soluţiile propuse de membrii grupului şi se analizează algoritmul de soluţionare 
a cazului, folosit în situaţia reală.

Învăţarea colaborativă (Collaborative Learning) – metodă de învăţre în 
care cursanţii cu diferite nivele de competenţe activează împreună în grupuri 

Figura 3 
Etapele de acceptanţă a eL-
earningului, conform  studiilor 
companiei Gartner
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mici pentru a rezolva o problemă comună. Responsabilităţile de învăţare sunt dis-
tribuite în cadrul grupului, fiecare fiind responsabil atât pentru propriul proces de 
învăţare, cât şi de instruirea celor care au un nivel mai jos al competenţelor. Me-
toda permite dezvoltarea gândirii critice, capacităţilor de comunicare. Grupurile 
pot fi distribuite – în proces se pot încadra indivizi din diferite instituţii, indifer-
ent de aria geografică. În cazul grupurilor locale (din aceeaşi instituţie) poate fi 
aplicată metoda de instruire cooperativă, în care componenta organizaţională şi ce 
comunicativă sunt implementate prin instrumente tradiţionale (în sala de clasă, 
activităţi  face to face). Atât pentru instruirea colaborativă, cât şi pentru instruirea 
cooperativă este specific de a diviza rolurile în grup la etapa iniţială, pentru opti-
mizarea procesului de învăţare. Este o dezvoltare a metodei de învăţare în echipă.

Învăţarea în echipă. (Team based learning) – o strategie de instruire elaborată 
pentru crearea şi dezvoltarea grupurilor de instruiţi în scopul rezolvării unor prob-
leme de performanţă. Echipele sunt formate pentru întreaga perioadă de învăţare 
(curs), activitatea lor este evaluată continuu. Pentru evaluare pot fi folosite parţial 
resursele de timp, rezervate cursului. Pentru succesul instruirii este critică orga-
nizarea corectă a autoevaluării în cadrul grupului (evaluarea reciprocă) şi contro-
lul permanent al progresului echipei. 

I.2.4 InstruMente de învăţare onLIne
O trecere în revistă a  categoriilor de instrumente pentru învăţare 

a fost efectuată anterior. În continuare vom realiza o detaliere a instru-
mentelor software pentru e-learning. Numărul acestor instrumente este 
foarte mare. Centrul pentru Instruire şi Tehnologii de performanţă din 
Marea Britanie (Centre for Learning & Performance Technologies), 
[dw 5] propune următoarea clasificare a instrumentelor pentru e-learning, însoţită 
de lista celor mai performante unelte în fiecare categorie, realizată în anul 2010:

  •	 Programe pentru navigarea WEB –  instrumente care permit accesul 
la paginile Web, sistemele de căutare, vizualizarea informaţiei din reţea, 
interacţiunea cu alte programe de instruire (Firefox, Google Chrome  
etc.);

 •	 Email – aplicaţii pentru poşta electronică. Permit crearea şi gestionarea 
conturilor de poştă electronică, primirea, vizualizarea şi trimiterea me-
sajelor de poştă şi a fişierelor ataşate (Google, Yahoo etc.);  

 •	 Insrumente pentru integrare în reţele sociale – permit comunicar-
ea cu membrii reţelei, crearea şi editarea profilului propriu, stabilirea 
legăturilor cu membrii reţelei, participarea sau organizarea activităţilor 
virtuale în cadrul reţelei (Ning, Twitter, Facebook etc.);
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 •	 Panouri personale – aplicaţii pentru postarea publică express a 
informaţiilor personale (iGoogle etc.);

 •	 Colectarea şi afişarea ştirilor(RSS Feed , Atom etc.) – programe 
pentru colectarea de pe siturile de noutăţi a ştirilor din unul sau câteva 
domenii specificate şi afişarea lor într-o locaţie specială (suprafaţa de 
lucru, fereastra gadget4 sau oricare altă locaţie) (Google Reader, Bloglines 
etc.);

 •	 Instrumente de comunicare sincronă – permit trimiterea şi 
recepţionarea instantă a mesajelor text, sonore şi video.  (Skype etc.);

 •	 Instrumente pentru crearea blogurilor şi microblogurilor – permit 
auto matizarea maximă a procesului de creare şi gestionare a unui blog. 
De asemenea acordă spaţiu pentru informaţiile postate (Wordpress , 
Blogger,  Twitter etc.); 

 •	 Instrumente pentru crearea paginilor web – permit automatizarea 
maximă a procesului de creare şi gestionare a unui site. Alocă spaţiu 
pentru informaţiile postate (Google sites, Dreamweaver etc.); 

 •	 Instrumente pentru prelucrarea online a documentelor – aplicaţii 
care permit accesul la documente (texte, tabele de calcul, prezentări, 
baze de date) stocate la distanţă şi vizualizarea sau editarea acestora în 
comun cu alţi utilizatori autorizaţi (Google Docs, Zoho etc.);

 •	 Instrumente pentru crearea prezentărilor – permit crearea, editarea 
şi vizualizarea prezentărilor multimedia cu includerea în ele a resurselor 
externe (Power point, Impress etc.);

 •	 Instrumente pentru publicarea şi stocarea prezentărilor – permit 
publicarea în reţea a prezentărilor create. Prezentarea devine accesibilă 
de oriunde. Puteţi iniţia discuţii pe web în baza prezentării, primi co-
mentarii, aprecieri. (Slideshare etc.);

 •	 Aplicaţii pentru conferinţe Web – permit comunicarea sincronă a 
mai multor persoane folosind resursele Internet. Comunicarea poate fi 
realizată prin video, sunet, text şi partajare de ecran. ( DimDim, Adobe 
Connect, Skype etc.);

 •	 Instrumente pentru prelucrarea, organizarea şi stocarea web a 
imaginilor – aplicaţii pentru crearea, captarea şi editarea imaginilor 
(local) şi postarea lor ulterioară în albume online. (SnagIt – captare, 
Adobe PhotoShop – creare, editare, Picassa, Flikr – organizare şi postare 
în reţea)   

 
4.  gadget - program mic, având o funcţionalitate foarte îngustă (afişare condiţii meteo,  
 imagini, listă de melodii pentru a fi sscultate, noutăţi etc.)

I.2 Istoria instruirii la distanţă



22

 •	 Aplicaţii pentru difuzare audio-video – sisteme pentru captarea 
sunetului şi imaginii video, cu translare online şi stocare ulterioară în 
reţea. Permit atât accesul sincron în timpul translării directe, cât şi acce-
sul repetat al utilizatorilor în regim asincron. (YouTube, Flip, Livestream 
– video, Audacity, iTunes – audio);

 •	 Instrumente pentru organizarea orarului personal – permit plani-
ficarea în timp şi organizarea optimă a  activităţilor (ore, şedinţe, întâl-
niri) (Google calendar, Evernote etc.);

 •	 Instrumente pentru organizarea schemelor de gândire (mind map-
ping) – aplicaţii pentru crearea şi dezvoltarea schemelor de gândire în 
baza unei idei (noţiuni). Aplicaţiile de acest gen se folosesc pentru gen-
erarea, vizualizarea, structurarea şi clasificarea ideilor precum şi în pro-
cese de rezolvare de probleme, organizare, luare de decizii. (Freemind, 
Bubbl.us);

 •	 Instrumente pentru crearea resurselor educaţionale(course author-
ing) – aplicaţii pentru crearea şi organizarea resurselor educaţionale. 
Permit crearea structurii cursului, suportului interactiv de curs, siste-
melor şi conţinuturilor de testare, obiectelor de simulare şi a jocurilor 
educaţionale. (Articulate, Lectora, Adobe Captivate, Camtasia etc.);

 •	 Biblioteci, dicţionare, hărţi şi enciclopedii online – resurse special-
izate pentru studii. Permit obţinerea informaţiilor cu titlu de definiţie 
exactă sau deschisă, materiale ilustrative sau cu caracter geografic 
(Google maps, Google Books, Wiki, Dexonline etc.); 

 •	 Sisteme de gestionare a cursurilor – aplicaţii complexe, care permit 
gestio narea integrală a procesului de e-Learning în cadrul unei instituţii 
de învăţământ. (Moodle, Blackboard etc.);

 •	 Platforme sociale integrate de învăţare – instrumente integrate pen-
tru învăţarea deschisă în echipă, grup, colaborativă, în cadrul întreprin-
derii etc. (Elgg, Google).

 
Se observă o dominaţie a componentelor Google în magoritatea categori-

ilor de instrumente pentru e-Learning. Cu siguranţă, în următorii ani aplicaţiile 
Google se vor extinde şi mai mult în sfera educaţională. Din acest motiv, dar şi din 
cauza că toate aplicaţiile Google sunt gratuite, atunci când vom cerceta posibili-
tatea practică de a utiliza un instrument, vom folosi şi platforma Google.
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I.3 navIgarea Web

I.3.1 Introducere
La baza tuturor metodelor moderne de instruire se află procesul de accesare 

a unor resurse educaţionale digitale, stocate pe diferite locaţii în reţea.  Resursele 
sunt accesate în baza adreselor web.

Adresă Web – o adresă URL (Uniform Resource Locator - descriptor uniform 
de resurse). Fiecare pagină Web deţine o adresă unică. 
Exemplu: www.google.com este pagina companiei Google, www.ust.md – pagina 
Universităţii de Stat  din Tiraspol. Unele componente ale adresei web pot sugera 
informaţii despre destinaţia paginii web: domeniul de nivel principal (fragmentul 
de adresă după ultimul punct din dreapta) poate indica tipologia sau localizarea 
geografică a paginii. (.com - adresă comercială; .gov  - adresă guvernamentală; .net  
- furnizor de servicii reţea; .org – organizaţie non-profit etc

Pentru vizualizarea resurselor din reţea se folosesc programele de explorare 
(browsere). Tot ele permit şi navigarea între paginile web, folosind legăturile 
(links). În compartimentul dat se examinează structura paginilor Web, utilizarea 
browserului (pe exemplul browserului) Microsoft  Internet Explorer, principi-
ile de navigare Web, căutarea pe Web şi utilizarea poştei electronice.

I.3.2 apLIcaţII broWser
Un browser este un program care afişează paginile web. Fişierele web se 

pot afla în reţea sau pe propriul computer. Când se accesează o pagină web, se 
declanşează o serie de evenimente: se comunică browserului adresa documentu-
lui accesat; browserul ia legătura cu computerul pe care se găseşte pagina, apoi o 
descarcă pe computerul de la care a parvenit cererea. Cu alte cuvinte, browserul 
copiază şi transferă datele din pagina Web din reţea către computerul local. După 
copiere, browserul afişează pagina Web pe ecranul utilizatorului.

Dacă calculatorul nu este conectat la Internet utilizatorul poate vizualiza cu 
ajutorul browserului doar paginile web  locale.

broWseruL Internet expLorer
Fereastra unui browser, asemeni altor ferestre de aplicaţii, are o bară de titlu, 

o bară de meniuri şi panouri de instrumente. Bara de titlu include butoanele de 
minimizare, maximizare şi închidere. Panourile de instrumente conţin instrument-
ele specifice pentru navigarea Web. Bara de meniuri include opţiuni unice pentru 
funcţiile unui browser. 

I.3 Navigarea web
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Pagina de start este pagina, a cărei conţinut se încarcă la pornirea progra-
mului browser. Implicit, pagina de start a browserului Internet Explorer 
este pagina companiei Microsoft. În procesul de utilizare pagina de start 
poate fi înlocuită de utilizator.

Caseta Adresă   afişează adresa paginii curente. În ea se 
scrie şi adresa de trecere la alt site Web. Prin acţionarea butonului de 
extindere se deschide lista de pagini web vizitate recent.  

Instrumente standard 
Internet Explorer permite personalizarea panourilor cu instrumente, de 

aceea, la calculatoare diferite structura barelor de instrumente poate varia. Variaţia 
poate să fie generată şi de  versiunile diferite ale browserului. 

Important! Pentru a determina funcţia unui buton este suficient să se plaseze 
cursorul de mouse pe suprafaţa butonului. Imediat apare o inscripţie explicativă a 
funcţiei butonului.  

Trecerea de la o pagină la alta, căutarea informaţiilor, a referinţelor la temă 
sunt însoţite de multe ori şi de necesitatea de a reveni la paginile vizitate ante-
rior, pentru ca mai apoi să se reia calea spre ultima pagină vizitată. Două instru-
mente standard ale browserului Internet Explorer permit ca această operaţie să fie 
realizată rapid, fără tastări de adrese şi pierderi de timp.

 Butoanele Înapoi şi Înainte. Butonul Înapoi permite deplasarea 
la pagina precedentă paginii curente. Fiecare acţionare a acestui buton 
deplasează utilizatorul cu un pas înapoi, spre pagina de la care a început 
navigarea. Butonul Înainte permite mişcarea spre ultima pagină vizitată 
(în cazul când s-au făcut mişcări înapoi). Prin acţionarea butonului de 
extindere se deschide lista de pagini vizitate şi se poate efectua trecerea 
directă la pagina necesară.
 Butonul Stop opreşte încărcarea unei pagini. Când încărcarea unei pag-
ini durează mult sau dacă utilizatorul renunţă la încărcarea paginii, un 
clic pe Stop economiseşte timpul care s-ar consuma până la finalizarea 
încărcării. Oprirea încărcării paginii poate fi efectuată şi prin apăsarea 
tastei ESC.
  Butonul Refresh (reîncărcare) reîncarcă pagina curentă. Reîncărcarea 
paginii poate fi efectuată şi cu tasta F5

 Butonul Home. Afişează pagina de start. Indiferent de pagina pe care 
se află utilizatorul, acţionarea butonului Home activează pagina de start 
a programului browser. De la tastatură revenirea la pagina de start poate 
fi realizată cu combinaţia Alt+Home.
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Butonul Search. (caseta de căutare) permite utilizatorului să  găsească 
referinţe la materiale despre subiectul tastat în casetă. 

Butonul Favorites. (butonul de preferinţe) afişează o listă de site-uri Web 
care pot fi încărcate fără a tasta adresele lor. Pentru Internet Explorer, 
acţionarea butonului Favorites permite accesul şi la istoria navigării 
pe Web, indicând adresele site-urilor vizitate în ziua curentă, ultima 
săptămână, la o dată fixă, etc.

 Butonul Print permite imprimarea paginii Web curente. 
 Butonul Page deschide accesul la operaţiile asupra paginii curente: 

salvarea pe calculatorul utilizatorului; copierea unui fragment selec-
tat; trimiterea pa ginii sau adresei prin poşta electronică; vizualizarea 
fişierului HTML sursă; modificarea codificării.

 Tools oferă acces la instrumente suplimentare pentru gestionarea 
programului browser. Sunt accesibile posibilităţile de trecere în regimul 
întregii ferestre (se elimină meniurile şi panourile de instrumente ale 
browserului pentru a maximiza spaţiul rezervat datelor din pagină ), 
gestionarea setărilor Internet, a filtrării site-urilor, a istoricului navigării,  
blocarea ferestrelor pop-up, etc.   

Internet Explorer permite vizualizarea câtorva pagini web concomitent, 
într-o singură fereastră prin pagini de tabulare (tabs). Deschiderea unei pagini noi 
se realizează prin acţionarea butonului de deschidere, sau cu ajutorul combinaţiei 
de taste Alt + T. Trecerea de la o pagină-tab la alta se efectuează printr-un clic pe 
titlul ei.  

Salvarea paginilor Web 
O pagină Web conţine etichete de formatare HTML, grafică şi fişiere mul-

timedia. Etichetele limbajului HTML sunt utilizate pentru a formata textul, pen-
tru a manevra graficele, pentru a adăuga culori de fundal şi pentru a particulariza 
paginile Web. Deoarece o pagină Web poate fi formată dintr-o serie de fişiere 
încorporate (fiecare fişier grafic a unei pagini Web este un fişier separat legat la 
documentul text al paginii Web), se poate opta pentru salvarea unei pagini Web în 
următoarele moduri:

 •	 Web Page, complete (Salvarea completă a paginii Web). La salvarea 
unei pagini Web complete, Internet Explorer creează automat un dosar 
cu numele fişierului salvat. Acest dosar este plasat în acelaşi loc ca şi 
fişierul salvat.  La deschiderea paginii Web salvate astfel, elementele ei 
apar în pagină, ca şi în cazul vizionării online.

I.3 Navigarea web
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 •	 Web Archive, single file (Salvarea arhivei paginii Web). Se salvează în-
treaga pagină Web fără a crea un dosar separat care să conţină element-
ele încorporate ale paginii Web. Fişierul-arhivă poate fi deschis pentru a 
vedea întreaga pagină Web pe unitatea de disc, dar el nu poate fi modi-
ficat şi nici nu se pot accesa componentele separate ale paginii Web sal-
vate, cum ar fi fişierele grafice. Deşi la o astfel de salvare a paginii Web 
obţinem un singur fişier, acesta va fi mai voluminos decât toate fişierele 
obţinute la salvarea completă a paginii.

 •	 HTML only (Salvarea documentului HTML). În acest caz se ignoră 
elementele de grafică sau alte elemente încorporate. Textul formatat se 
poate citi, dar nu şi celelalte elemente ale paginii.

 Text only•	  (Salvarea exclusiv a textului care apare în pagina Web). Se 
salvează numai textul care apare pe pagină, fără etichete HTML. Textul 
salvat nu va include formatare, grafică sau alte elemente din pagină.

Operaţia de salvare a unei pagini Web poate fi lansată fie prin acţionarea 
butonului Page cu selectarea opţiunii Save,  fie cu ajutorul elementelor meniului  
File – Save. În fiecare din cazuri apare o fereastră de dialog în care poate fi selectată 
locaţia pentru salvarea paginii şi modul de salvare.

Salvarea resurselor selectate din paginile Web 
De cele mai multe ori, prezintă interes doar unele elemente ale paginii Web: 

text, imagini, secvenţe sonore sau video, arhive de date. Pentru a descărca doar 
unele obiecte din pagină, ele trebuie mai întâi selectate. Selectarea se face ca şi 
în alte aplicaţii: cu un clic – pentru imagini şi alte obiecte; prin glisarea unităţii 
mouse cu butonul stâng apăsat – pentru text. După selectare este suficient un clic-
dreapta – se deschide un meniu derulant, în care se alege: Copy (pentru textul 
selectat), Save Target (pentru referinţele la arhive, fişiere sau alte obiecte) sau Save 
Picture As (pentru imaginile fără referinţe). În cazul salvării Save Target / Picture,  
sistemul deschide caseta standard Save, în care poate fi selectată locaţia de memo-
rie, numele şi tipul fişierului salvat. 

I.3.3 InstruMente de căutare
World Wide Web conţine atât de multe documente încât informaţia 

necesară este practic imposibil de găsit dacă nu este cunoscută adresa documen-
tului. Totuşi, sistemele de căutare simplifică procesul de găsire a informaţiilor nec-
esare în Web. Există mai multe aplicaţii specializate de căutare la cerere, numite 
motoare de căutare.  Unul dintre cele mai eficiente este cel al companiei Google . 
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Pentru o căutare reuşită este necesar să fie cunoscute câteva reguli princi-
pale:

 secvenţa de căutare introdusă în formă de cuvinte separate este 1. 
percepută ca o mulţime de criterii de căutare. Sistemul de căutare va 
indica toate adresele documentelor, care conţin cel puţin unul dintre 
cuvintele introduse; 

 secvenţa de căutare cuprinsă între „  ” este percepută ca un tot întreg. 2. 
În acest caz vor fi afişate doar adresele paginilor care conţin secvenţa 
integral;

 secvenţa de căutare în care cuvintele sunt unite prin semnul + va fi 3. 
percepută ca o cerere de a afişa doar rezultatele în care se întâlnesc toate 
cuvintele din secvenţă, fără a ţine cont de ordinea apariţiei lor;

 prezenţa semnului – în faţa unui cuvânt din secvenţa de căutare va fi 4. 
percepută ca o cerere de a afişa doar rezultatele în care nu se întâlneşte 
cuvântul marcat cu semnul respectiv.

Internet Explorer are şi instrumente incorporate de căutare (Asistentul de 
căutare).  Asistentul de căutare este o aplicaţie care ajută utilizatorul să găsească 
informaţiile din Internet. El oferă opţiunea de a căuta un cuvânt de subiect sau de 
a căuta un cuvânt de subiect dintr-o categorie. Căutarea după categorie ajută uti-
lizatorul să restrângă mai mult domeniul de căutare. După tastarea unui cuvânt de 
subiect şi acţionarea Search, Asistentul de căutare va afişa o listă de legături către 
paginile Web care conţin informaţii despre acel cuvânt. 

Eficienţa rezultatelor căutării depinde de algoritmii implementaţi în mo-
torul de căutare. Din acest motiv în unele cazuri eficienţa unui motor de căutare 
poate fi mare, în altele – mică. Pentru a obţine rezultate mai exacte se pot folosi 
concomitent diferite motoare de căutare.

Favorites (adăugarea preferinţelor). Detectarea unui site, la conţinutul 
căruia vor apare adresări periodice este, de obicei, însoţită de includerea lui în lista 
de situri „favorite” – adresele acestor locaţii sunt memorate de către programul 
browser şi adresarea la ele se face după numele siteului, selectat din lista Favorites. 
Includerea site-ului curent în lista Favorites se realizează prin acţionarea butonului 
Add to favorites.

I.3.4 cadruL LegaL pentru utILIzarea resurseLor Web
Legislaţia cibernetică este un termen generic care incapsulează cerinţele legale 
în domeniul comunicativ, tranzacţional şi distributiv a tehnologiilor, resurselor  
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şi echipamentelor de reţea. Direcţiile principale ale acestei legislaţii includ: pro-
prietatea intelectuală, libertatea de expresie, dreptul la intimitate.

Odată cu dezvoltarea reţelei au apărut multe oportunităţi pentru schimbul 
de informaţii, afaceri şi ... pentru fraude. Actele legislative pentru spaţiul virtual 
continuă să se dezvolte. Lista regulamentelor privind activităţile pe Internet este 
foarte bogată, la fel ca şi sancţiunile pentru încălcarea acestor regulamente

Intimitate şi securitate. Furtul de identitate, violarea vieţii private şi a 
securităţii includ actul de phishing (e-mailuri care induc în eroare), spyware şi spam. 
Fiecare tip este conceput pentru a capta informaţiile personale pentru utilizarea 
ilegală. Regulamentele Internet presupun prezenţa pe site-ul pe care î-l vizitaţi a 
datelor referitoare la colectarea de informaţii personale şi modul de folosire a lor. 
Aveţi dreptul de a renunţa la orice acorduri şi să nu permiteţi accesul comun la 
informaţiile personale.

Actul CAN-SPAM stabileşte dreptul utilizatorilor de a decide permisiunea 
pentru primirea de email-uri. Nici un e-mail nu poate fi trimis fără o cerere.

Actul de protecţie Online a copiilor în reţea a fost elaborat pentru a prote-
ja copiii de agresorii sexuali şi expunerea la pornografie. Toate site-urile pentru 
adulţi trebuie să ofere informare şi protecţie a copiilor şi a persoanelor care nu 
doresc vizualizarea materialelor cu caracter sexual explicit. 

Proprietatea intelectuală. Legea cu privire la drepturile de autor, adoptată 
în  1976 stipulează dreptul creatorului pentru orice lucrare, artistică sau 
literară, de a preciza dacă şi cum poate fi folosită. Nici o lucrare, publicată 
sau nu, nu poate fi utilizată fără permisiunea autorului. Această regulă se 
referă şi la fotografii, desene, site-uri şi conţinutul lor. Tot ce încărcaţi 
din reţea este protejat în temeiul legii dreptului de autor cu excepţia ca-
zului în care pe site sunt indicate condiţii speciale de utilizare pe care le 
acceptaţi.

Dezvoltarea site-urilor Web. Actele de reglamentare în reţea presupun 
publica rea pe orice site (personal sau comercial) a condiţiilor de utiliza-
re, inclusiv a politicilor de confidenţialitate, limitelor de timp a servici-
ilor şi responsabilităţilor. 

Tratate internaţionale. Actele de reglamentare internaţională în reţea 
includ cla uze privind dreptul la viaţă privată, securitate, protecţia 
proprietăţii intelectuale, inclusiv nume de domenii, drepturi de autor, 
mărci comerciale şi înregistrate, servicii pentru dezvoltarea site-urilor 
web. În cazul unor tranzacţii internaţionale, fie că sunteţi cumpărător sau 
vânzător, legile asigura protecţia informaţiilor dumneavoastră şi realiza-
rea corectă a tranzacţiei.
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Sancţiunile.  Activităţi ilegale pe Internet sunt în expansiune, odată cu 
legile. Escrocheriile sunt numeroase, inclusiv schimbul de bani prin in-
termediul conturilor bancare şi sub mască de reprezentanţi a serviciilor 
contabile. Consecinţe pentru o persoană care este angajată în oricare 
dintre aceste scheme, ar fi: amenzi, rambursarea banilor sau închisoare. 
Nu contează dacă angajatul nu este creatorul acestei escrocherii. 

Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, poate duce la amenzi 
enorme sau interdicţii de a organiza propria afacere pentru o anumită perioadă 
de timp. 
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Capitolul ii 
	 	 MetodoLogIa	eLaborărII	 
  suportului de Curs

II.1 cerInţe generaLe pentru cMMeL

II.1.1 defInIţII
Complexul de materiale metodice pentru un curs e-Learning (CMMeL) 

reprezintă un set de documente în format electronic interconectate cu acelaşi scop 
educaţional şi în care se regăsesc conţinutul şi obiectivele unei discipline, con-
secutivitatea parcurgerii acestui conţinut, metodele şi instrumentele de instruire, 
precum şi cele de evaluare. De asemenea, un CMMeL poate include ghidul in-
structorului, ghidul cursantului şi modalităţile de realizare a feed-back-ului dintre 
instructor şi cursanţi. CMMeL se elaborează în baza curriculumului disciplinei. El 
trebuie să ofere un scenariu de predare-evaluare, în urma căruia cursantul va reuşi 
să atingă obectivele CMMeL.

Conţinutul disciplinei poate fi format din cărţi electronice, prezentări, soft-
ware-uri de testare, de antrenare, de simulare a unor experimente (laboratoare 
virtuale), tutoriale, jocuri didactice, enciclopedii, filme instructive etc.

ii.1.2 struCtura
Structura conţinutului CMMeL, precum şi ordinea plasării elementelor lui 

poate varia în funcţie de domeniul disciplinei. Totuşi, se pot pune în evidenţă 
următoarele resurse [2]:

Notele de curs (partea teoretică);•	
Sarcinile practice (partea aplicativă);•	
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Temele de proiect (individuale sau în grup);•	
Evaluarea (itemii de testare);•	
Bibliografia, referinţele şi lista documentelor Web şi ale resurselor Web;•	
Ghidul cursantului (indicaţii de utilizare a CMMeL-ului) etc.•	

Observaţii: Aşa cum cu ajutorul unui LCMS modern fiecare profesor îşi poate 
crea propriul CMMeL, ghidul cadrului didactic nu este o resursă obligatorie a unui 
CMMeL.
Pentru unele discipline, prezenţa glosarului va facilita însuşirea de către cursant a 
noţiunilor şi terminologiei noi.

II.1.3 note de curs
Notele de curs se structurează ierarhic. Fiecare nivel ierarhic corespunde 

unei secvenţe de curs şi are un titlu succint care sugerează conţinutul acestei 
secvenţe. Se recomandă ca între secvenţe să existe legături rapide (hiperlegături), 
astfel încât cursantul să poată uşor naviga prin tot conţinutul notelor de curs.

Secvenţele sunt divizate în unităţi de conţinut (lecţii). Acestea din urmă nu 
sunt prea mari – până la 3000 de caractere, echivalentul a 1-2 pagini de ecran.

Fiecare lecţie este precedată de obiective operaţionale, urmate de conţinut 
(posibil structurat pe momente de lecţie), apoi de întrebări, exerciţii, lucrări indi-
viduale, studii de caz, proiecte etc. 

II.1.4 actIvItăţI
Sarcinile practice (lucrările practice, lucrările de laborator, lucrările indi-

viduale) se structureaza pe niveluri (de la simplu spre compus). La formularea 
fiecărei sarcini se vor preciza scopul, ordinea îndeplinirii itemilor, modul de pr-
ezentare a rezultatelor. Se recomandă includerea în sarcini a referinţelor către 
informaţiile teoretice necesare pentru realizarea acestor sarcini. 

Temele de proiect (individuale sau în grup) au drept scop implicarea 
cursanţilor în descoperirea conţinuturilor noi (suplimentare), în activităţi de im-
plementare a achiziţiilor teoretice în practică.

ii.1.5 EValuarE
Evaluarea este una dintre principalele componente ale procesului de instru-

ire şi se va realiza continuu pe parcursul lui. Cu acest scop se vor face evaluări 
iniţiale, formative (pe teme, pe lecţii, pe module), de autoevaluare, atestări in-
termediare şi finale (sumative). Itemii testelor de evaluare vor corespunde obiec-
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tivelor cursului şi nu se vor referi la conţinuturile suplimentare (opţionale). Mai 
detaliat organizarea evaluării asistate de calculator va fi examinată în capitolul V.

II.1.6 referInţe
Bibliografia trebuie creată conform standardelor bibliografice internaţionale, 

care presupun includerea pentru fiecare sursă (în această ordine) a autorilor, de-
numirii complete, datei publicării, editurii şi opţional a imaginii copertei şi a unei 
adnotări succinte.

II.1.7 resurse auxILIare
Ghidul cursantului este o resursă opţională într-un CMMeL. Poate fi creat în 

format clasic (tipărit) sau în format electronic. Ghidul conţine indicaţii generale 
de parcurgele a cursului, modalităţile de comunicare cu profesorul (sau tutorele), 
precum şi sugestii de utilizarea a LCMS -ului în care a fost plasat cursul.

II.1 Cerinţe generale pentru CMMeL
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II.2 etapeLe de eLaborare şI dezvoLtare  
  a CMMEl

Elaborarea şi dezvoltarea unui conţinut educaţional calitativ pentru instru-
irea electronică sunt procese care necesită o cunoaştere profundă a domeniului 
pentru care se crează cursul, o abordare metodologică specială şi o bună experienţă 
în utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale.

Dezvoltarea cursului nu se încheie cu plasarea lui într-un sistem electronic 
de management al conţinuturilor (LCMS). După o perioada de exploatare, cur-
sul va fi revizuit şi actualizat, ţinând cont de doleanţele şi sugestiile utilizatorilor: 
profesori, tutori, studenţi.

Astfel, dezvoltarea cursului este continuă şi are un caracter iterativ. Ciclul de 
viaţă a unui CMMeL poate fi divizat în câteva etape:

Planificarea CMMeL•	
Crearea elementelor CMMeL•	
Publicarea elementelor CMMeL într-un system CMS•	
Lansarea şi experimentarea CMMeL•	
Exploatarea CMMeL.•	

ii.2.1 planifiCarEa
Planificarea unui CMMeL presupune stabilirea volumului sumar al elemen-

telor lui, partajarea structurii CMMeL pe semestre (mai rar), luni, săptămâni, 
teme, lecţii şi momente de lecţii.

Unele surse metodologice (vezi, de exemplu [2, pag. 17] ) recomandă re-
spectarea următoarelor norme de planificare a resurselor educaţionale, pornind 
de la X ore auditoriale (F2F):

 Volumul textual şi grafic, inclusiv prezentări şi scheme, nu va depăşi •	
echivalentul a 4X foi de tipar format A4 cu mărimea fontului de 14 pix-
eli, Times New Roman, un interval între linii şi margini de 2 cm.

 Numărul colecţiilor de itemi va fi egal cu numărul de teme.•	
 Numărul sumar de itemi pentru teste va fi mai mare sau egal cu 4X, •	
dintre care cel puţin 25% pentru autoevaluare formativă, 25% pentru 
evaluare intermediară şi restul pentru controlul final.

 Numărul de sarcini pentru lucrul individual va fi cel puţin egal cu X/8.•	
Observaţie . Evident, aceste restricţii sunt orientative.

Capitolul II. Metodologia elaborării suportului de curs
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Un CMMeL are, de regulă, o structură ierarhică cu elemente omogene (ca 
tip) la acelaşi nivel ierarhic.

CMMeL -> Modul -> Capitol -> Temă -> Moment de lecţie -> Item 
De cele mai multe ori structura CMMeL corespunde structurii curriculu-

mului disciplinei. Elementele ultimului nivel sunt atomare, în sensul că nu vor mai 
putea fi divizate în elemente mai simple. Acestea pot fi itemi de învăţare, subiecte 
de examinare, exerciţii, probleme, sarcini, paragrafe de text, prezentări, imagini, 
scheme, diagrame, fragmente audio sau video etc. Câteva elemente atomare vor 
forma monente de lecţii.

Divizarea conţinuturilor conferă transparenţă structurii, simplifică esenţial 
navigarea prin ele şi dezvoltarea continuă a cursului prin substituirea rapidă a 
fiecărui element-component al CMMeL.

ii.2.2 CrEarEa ElEMEntElor CMMEl
Notele de curs (blocul informaţional) conţin partea teoretică conformă 

curriculumului. Dacă cursanţii au un manual/carte în format clasic al disciplinei, 
în care se regăsesc conţinuturile cursului, atunci acest bloc poate fi format doar 
dintr-o recapitulare succintă a informaţiilor corespunzătoare acestei lecţii. Altă 
modalitate de prezentare a informaţiilor teoretice este divizarea lor în două părţi: 
conţinuturile obligatorii (minimul sau mediul de informaţie necesar pentru stud-
ierea lecţiei) şi conţinuturile extinse (informaţii suplimentare şi/sau detaliate).

Unele cuvinte/fraze din text, care reprezintă noţiuni-cheie, pot fi legături 
către fragmente de text ale altor unităţi de studii anterioare, unde ele au fost expli-
cate, astfel încât cursantul va putea rapid să-şi reamintească semnificaţia acestor 
noţiuni.

Componentele omogene ale conţinuturilor vor avea formatări identice. De 
exemplu, definiţiile vor fi puse în evidenţă la fel.

Selectarea şi secvenţierea conţinuturilor sunt la discreţia autorilor cursului. 
Totuşi, menţionăm ca Didactica modernă cu acest scop recomandă respectarea 
următoarele puncte de reper [2, pag. 26] :

 includerea în curs doar a elementelor pertinente şi utile în raport cu •	
obiectivele stabilite;

 recurgerea numai la prerechizitele (precondiţiile) enunţate;•	
 adaptarea nivelului de dificultate al noţiunilor noi la nivelul •	
cursanţilor;

 respectarea condiţiei de corectitudine şi exactitate a informaţiei;•	

II.2 Etapele de elaborare şi dezvoltare a CMMeL
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 vocabularul cursului va fi cât mai simplu, conform publicului-ţintă;•	
 propoziţiile vor fi scurte şi clare;•	
 utilizarea graficelor, ilustraţiilor, secvenţelor audio/video şi a exem-•	
plelor;

 prezentarea conţinuturilor de la cunoscut spre necunoscut, de la simplu •	
la complex, de la concret la abstarct, de la observare la raţionament, de 
la general spre detalii;

 dificultatea va creşte progresiv;•	
 includerea secvenţelor de actualizare a cunoştinţelor;•	
 realizarea sintezelor cunoştinţelor etc.•	

Fişierele conţinuturilor acestui bloc pot avea diferite formate: .doc (Word), 
.html, .pdf (Acrobat Reader), .ppt(Power Point), .avi etc.

Sarcinile practice pot conţine exerciţii, studii de caz, sarcini pentru lucrări 
individuale, pentru lucrări de laborator etc.

Exerciţiile pot fi structurate pe diferite nivele: de inţelegere, de recunoaştere, 
de reproducere, de utilizare, de aplicare, de dezvoltare, de anternare, de control etc. 
Cele mai simple exerciţii vor contribui la conştientizarea şi fixarea cunoştinţelor, 
iar cele mai complicate – la dezvoltarea creativităţii cursanţilor. Se recomandă in-
cluderea exemplelor cu exerciţii rezolvate (a modelelor).

O lucrare individuală sau de laborator va conţine: formularea sarcinii, 
cerinţele de perfectare a rezultatelor, metodele de prezentare şi (opţional) bare-
mul de evaluare.

Spre deosebire de conţinuturile prezentate în format clasic, în blocurile 
practice ale unui CMMeL se pot crea feed-back-uri, realizate prin comentarii şi/
sau referinţe afişate drept reacţii la diferite acţiuni ale cursantului. Acestea pot fi 
mesaje simple (corect, greşit, inexact etc.) sau complexe (cu explicaţii detaliate a 
erorilor tipice).

Fiecare din temele de proiect (individuale sau în grup) va fi însoţită de o 
referinţă către un document (posibil extern) care va conţine toată informaţia 
necesară cursanţilor pentru executarea temei. Ca şi în cazul lucrărior de laborator 
aici se va preciza: formularea sarcinii, cerinţele de perfectare a rezultatelor, me-
todele de prezentare şi (opţional) baremul de evaluare.

Metodologia organizării evaluării electronice cu utilizarea unui sistem 
LCMS va fi examinată în capitolul V.

Capitolul II. Metodologia elaborării suportului de curs
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Bibliografia este componentă a fiecărei lecţii a unui CMMeL. De regulă, 
ea se include la sfârşitul lecţiei şi reprezintă nu doar date despre cărţi şi/sau docu-
mente Web utilizate la curs sau recomandate, dar şi legături către resurse Web, 
care pot fi accesate imediat de către cursanţi.

II.2.3 pubLIcarea eLeMenteLor cMMeL într-un systeM LcMs
Există diferite sisteme de management al procesului invăţării şi/sau ale 

conţinuturilor de învăţare. Unele dintre ele sunt open-sourse (de exemplu, Le-
Mill, Moodle), altele – nu (de exemplu, BlackBoard, Ping-pong, AeL). De 
regulă, activităţile de inserare a conţinuturilor într-un astfel de sistem nu necesită 
cunoştinţe de programare sau abilităţi avansate (exagerate) de utilizare a teh-
nologiilor informaţionale şi comunicaţionale. Pentru a învăţa să lucrezi cu instru-
mentele unui CMS (sau CLMS) sunt suficiente minimum abilităţi de lucru cu 
calculatorul. Deci, este necesar ca profesorii:

 •	 să posede deprinderi elementare de lucru la calculator;
 să se orienteze în facilităţile de bază oferite de sistemul de operare;•	
 să cunoască aplicaţiile de oficiu (editor de texte, tabele electronice, •	
prezentări electronice);

 să utilizeze dispozitivele periferice pentru procesarea datelor (scan-•	
ner, cameră foto digitală, cameră video digitală, camera web, microfon, 
sisteme audio, proiector multimedia, imprimantă);

 să poată utiliza aplicaţiile pentru: prelucrarea imaginilor, recunoaşterea •	
textului, procesarea sunetului şi video;

 să poată utiliza aplicaţii specializate (editoare matematice, chimice, •	
fizice, etc), multimedia;

 să aibă deprinderi de utilizare a elementelor de e-Comunicare: navigare •	
Internet, poştă electronică, comunicare în reţele sociale şi grupuri vir-
tuale de discuţii, chat, etc.

 să poată descărca şi încărca obiecte digitale (fişiere) prin canale Inter-•	
net.

Profesorul poate plasa conţinuturi în sistem şi organiza scenariul de par-
curgere a cursului doar după ce obţine de la administratorul sistemului drept de 
acces cu rol de profesor. La rândul său, fiecare cursant va avea acces la cursul profe-
sorului doar dacă va fi înrolat la curs de către profesor (informaţia despre cursant, 
precum şi rezultatele lui se vor păstra în baza de date a sistemului) şi va afla de la 
el cheia de acces la curs.

II.2 Etapele de elaborare şi dezvoltare a CMMeL
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Mai detaliat modalităţile de utilizare a unui CLMS vor fi examinate în capi-
tolul IV.

II.2.4 Lansarea şI experIMentarea cMMeL
Lansarea şi experimentarea CMMeL va avea loc de către autorii cursului şi 

de către profesorii (de cele mai multe ori ei sunt şi autori) care vor utiliza cursul. 
Se recomandă “testarea-experimentarea” cursului pe un grup mic de cursanţi. La 
această etapă se vor depista şi se vor înlătura erorile, se va analiza eficacitatea cur-
sului din puncte de vedere pedagogic şi tehnologic.

II.2.5 expLoatarea
Exploatarea CMMeL nu se rezumă doar la utilizarea pasivă a componente-

lor cursului şi a instrumentelor CLMS. Paralel cu acest proces se va desfăşura revi-
zuirea şi dezvoltarea continuă a cursului. După o anumită acumulare de observaţii, 
concluzii, sugestii şi doleanţe se va trece din nou la prima etapă – replanificarea 
CMMeL. Posibil ca în urma utilizării cursului să apară necesitatea revizuirii cur-
riculumului disciplinei corespunzătoare acestui curs.

Un rol important în exploatarea CMMeL revine administratorilor şi ingi-
nerilor, care vor asigura securitatea informaţiilor şi buna funcţionare a CLMS-ului 
în care au fost plasate conţinuturile CMMeL.

Capitolul II. Metodologia elaborării suportului de curs
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II.3 utILIzarea resurseLor softWare
II.3.1 LIcenţe softWare. tIpurI de LIcenţe

Licenţă software – autorizaţie de a utiliza produsul software, contra plată sau 
gratuit, în scopuri personale, comerciale sau educaţionale, pentru unul sau mai 
mulţi utilizatori.

Licenţele sunt distribuite de către proprietarii produselor software. Tipul 
de licenţă necesar este determinat de scopul utilizării produsului soft. Există mai 
multe concepte fundamentale privind modul de distribuţie a produselor software, 
principalele două fiind: principiul distribuţiei libere a produselor software şi prin-
cipiul distribuţiei comerciale. În cazul distribuţiei libere plata pentru utilizare nu 
se percepe, dar de cele mai multe ori lipseşte suportul pentru dezvoltarea produsu-
lui; în cazul distribuţiei comerciale plata pentru utilizarea produsului garantează 
diferite tipuri de asistenţă pentru perioade specifiicate în acordul pentru utilizato-
rul final (EULA).

Exemple: Licenţe care presupun perceperea unei taxe pentru utilizarea 
produselor software sunt: licenţele pentru sistemul operaţional Windows, setul 
de aplicaţii pentru oficiu Microsoft Office, aplicaţiile grafice Adobe Photochop, 
Adobe Ilustrator, etc. În calitate de exemple a licenţelor care presupun utilizarea 
gratuită pot fi aduse: licenţele de utilizare a sistemului operaţional Linux Ubuntu, 
grupului aplicaţiilor de oficiu Open Office, aplicaţiei pentru navigare web Google 
Chrome; aplicaţiei de gestionare a imaginilor Picassa, Adobe acrobat Reader etc.

Produsele software se clasifică în conformitate cu licenţele de utilizare care 
le însoţesc. Principalele categorii de produse software sunt: produsele software 
comerciale şi produse software freeware (în distribuţie liberă). 

Pentru produsele software comerciale au fost realizate urmărtoarele tipuri 
de licenţe:

Licenţele de probă de obicei sunt recepţionate împreună cu calculatorul sau 
dispozitivul nou, sau de pe pagina web a producătorului. Utilizarea lor este 
limitată de o perioadă scurtă de timp (30 – 60 de zile) sau de un număr fixat 
de lansări în execuţie a programului (20 - 30). 

Licenţe educaţionale şi pentru consumatori finali – licenţe care presupun 
utilizarea resurselor (aplicaţiilor) de către consumatori individuali pentru 
soluţionarea problemelor tipice, de uz personal sau de către studenţi şi ele-
vi pentru realizarea procesului educaţional. Utilizarea comercială (pentru 
obţinerea unor beneficii materiale) nu este permisă. Perioada de valabilitate 
a unor asemenea licenţe poate fi limitată sau nelimitată în timp. 

II.3 Utilizarea resurselor software
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Licenţele comerciale permit utilizarea resurselor (aplicaţiilor) în orice mod 
legal, inclusiv pentru obţinerea unor beneficii materiale. Valabilitatea aces-
tor licenţe poate fi limitată sau nelimitată de timp. Limitarea în timp a 
valabilităţii licenţei este determinată de necesitatea unor înbunătăţiri per-
manente ale produsului. 

Pirateria software este un fenomen caracteristic în special ţărilor cu niv-
el jos de venituri pe cap de locuitor, cultură informaţională joasă şi o legislaţie 
rudimentară în domeniul drepturilor de autor. Quintesenţa fenomenului este vio-
larea prevederilor licenţei de utilizare a produselor software (la nivel de utilizator 
final). De cele mai multe ori apariţia acestui fenomen nu este posibilă fără impli-
carea unei categorii speciale de programatori, numiţi hackeri (spărgători de cod) 
– persoane care modifică produsele software, astfel încât acestea pot fi ulterior 
utilizate fără a deţine o licenţă legală asupra lor.

În aceeaşi categorie poate fi inclusă şi utilizarea resurselor educaţionale ex-
terne fără respectarea drepturilor de autor.

O noţiune mai cunoscută, aplicabilă în acest sens este cea de plagiat.
Printre pericolele posibile ale utilizării neautorizate a produselor (resursel-

or) software se numără:
 Răspundere administrativă (penală) în urma detectării utilizării neau-•	
torizate;

 Imposibilitatea de utilizare legală a produselor finale, realizate cu ajuto-•	
rul unel telor digitale neautorizate;

 Lipsa suportului producătorului (autorului) pentru produsul neautor-•	
izat;

 Imposibilitatea de obţinere a noilor versiuni ale produsului digital;•	
 Pericolul infectării cu produse malware (softuri dăunătoare, viruşi) pla-•	
sate în chiturile de instalare ale produselor piratereşti;

 Discomfortul moral.•	

Capitolul II. Metodologia elaborării suportului de curs
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Figura 4: 
Dinamica creşterii numărului obiectelor sub licenţă CCL

(sursa http://www.creativecommons.org ):

II.3.2  LIcenţe pentru produse softWare  
   în dIstrIbuţIe LIberă

Produsele software libere pot fi folosite, studiate şi modificate fără careva 
restricţii şi  pot fi copiate şi redistribuite cu sau fără modificări, fără restricţii, 
sau cu restricţii minime, necesare pentru siguranţa utilizării ulterioare de către 
recipienţi doar în scopurile prestabilite, şi permisiunii producătorilor hardware 
pentru modificările hardware. În general, produsele software libere se distribuie 
fără plată.

Produsele software libere se distribuie în baza licenţelor CCL ( Creative 
Commons Licence )

Licenţele CCL permit păstrarea şi propagarea dreptului de autor pentru pro-
dusele (resursele) elaborate în procesul copierii, modificării şi redistribuirii aces-
tora.

În urma utilizării legale a produselor software, în Reţea au apărut (numărul 
lor creşte exponenţial) obiecte educaţionale, care pot fi utilizate gratuit, în baza 
licenţelor CCL. Dinamica creşterii numărului acestor obiecte este prezentată mai 
jos:

În procesul de elaborare a unui suport de curs apare frecvent necesitatea 
de a utiliza anumite obiecte educaţionale digitale. Acestea pot fi pasive (secvenţe 
de text, imagimi, secvenţe de sunete şi video, etc.) şi active (simulatoare, module 
Flash, ActiveX etc.). Crearea individuală a acestor obiecte poate să ceară resurse 
considerabile financiare, de timp şi (sau) competenţe speciale în programare sau 
utilizare a anumitor produse software.

În acelaşi timp, numărul mare de obiecte educaţionale prezente în Reţea, 
precum şi utilizarea licenţelor CCL permite integrarea în suportul elaborat a 
obiectelor externe, realizate de alţi autori, sau adaptarea lor la necesităţile curente. 

II.3 Utilizarea resurselor software
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În procesul accesării obiectelor externe şi a utilizării lor ulterioare corecte trebuie 
să se ţină cont de tipurile (attribution) principale ale licenţelor CCL:

Tabelul 1. Tipurile licenţelor CCL

Attribution cc by

Permite remixul, transformarea şi construirea în baza obiectului autorului 
a unor lucrări necomerciale sau comerciale. În lucrările noi este obligato-
rie informarea despre autorul originalului (sursei)

Attribution Share 
Alike cc by-sa

Permite remixul, transformarea şi construirea în baza obiectului autorului 
a unor lucrări necomerciale sau comerciale. În lucrările noi este obligato-
rie informarea despre autorul originalului (sursei). Tipul licenţei pentru 
lucrările noi trebuie să fie identic tipului original.

Attribution No De-
rivatives cc by-nd

Permite redistribuirea, comercială şi non-comercială, a produsului atât 
timp cât acesta se păstrează neschimbat, integral şi cu permisiunea auto-
rului.

Attribution Non-
Commercial cc by-nc

Permite remixul, transformarea şi construirea în baza obiectului autorului 
a unor lucrări necomerciale cu păstrarea tipului de licenţă şi a drepturilor 
autorului asupra noilor lucrări.

Attribution Non-
Commercial Share 
Alike cc by-nc-sa

Permite remixul, transformarea şi construcţia în baza obiectului autorului 
a unor lucrări necomerciale. Alte restricţii, cu excepţia indicării sursei, nu 
se impun.

Attribution Non-
Commercial No 
Derivatives cc 
by-nc-nd

Permite copierea şi distribuirea produsului numai în baza permisiunii 
autorului, fără o careva modificare sau utilizare comercială. Este cea mai 
restrictivă licenţă CCL.

Siglele CCL semnifică (tabelul 2):
Tabelul 2. Semnificaţia siglelor CCL

 Attribution
BY

Permisiune pentru copierea, distribuirea, vizualizarea lucrării, inclusiv  
crearea obiectelor derivative – numai în cazul permisiunii personale 
primite de la Dvs.

 Share Alike 
SA

Permisiune pentru distribuirea operelor derivate doar sub o licenta iden-
tica cu licenţa care reglementează obiectul original

 Non-Commercial
NC

Permisiune pentru copierea, distribuirea, vizualizarea lucrării, inclusiv  
crearea obiectelor derivative – doar în scop necomercial

 No Derivative
ND

Permisiune pentru copierea, distribuirea, vizualizarea lucrării, fără a 
permite   crearea obiectelor derivative. 
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II.4 obIecte de învăţare reutILIzabILe
II.4.1 obIecte de învăţare cu autodescrIere 

Noţiunea obiect de învăţare reprezintă o combinaţie a conceptelor de învăţare 
şi a paradigmei de orientare pe obiecte, larg folosită în informatică. Sunt aplicate 
două concepte fundamentale ale orientării pe obiecte: 

 Un obiect informatic tradiţional conţine un set de date despre sine, ast-•	
fel încât el poate fi localizat în orice moment, iar proprietăţile lui pot fi 
„citite” de oricine cine decide să folosească acest obiect.

 Un singur obiect poate fi folosit în multiple locuri, ceea ce elimină •	
necesitatea copierii lui pentru fiecare utilizare.

Aceste noţiuni-cheie ale informaticii tradiţionale au fost împrumutate de 
către industria produselor educaţionale pentru a defini conceptul obiectului de 
învăţare. Un obiect de învăţare este o “piesă”  ce conţine elemente de autodescri-
ere şi care realizează un singur obiectiv de învăţare.

Autodescrierea presupune prezenţa în obiectul de învăţare (aplicaţie sau 
resursă pasivă) a unei descrieri ale sale, cu anumite informaţii despre 
tipul conţinutului, obiectivele de învăţare, autor, limbă, versiune şi timp 
de creare. Un exemplu de autodescriere este lista de proprietăţi a oricărui 
document Microsoft Word. 

Reutilizarea obiectelor de învăţare produse de acelaşi autor sau vînzător pen-
tru asamblarea unui curs asigură o probabilitate mare a consistenţei experienţei de 
învăţare acumulate. Această abordare permite autorilor de cursuri să folosească 
avantajele reutilizării obiectelor de învăţare, fără a pierde din calitatea experienţei 
de învăţare.

Un alt mod de reutilizare a obiectelor de învăţare din surse dispersate este 
introducerea lor în calitate de activităţi independente în cadrul curriculei, în locul 
utilizării ca module ale unui singur curs. Cursanţii urmează un singur curs, dar 
acesta conţine diverse tipuri de activităţi. Este acceptată în acest sens şi ideea de 
utilizare a obiectelor de învăţare alternative, astfel încât unul şi acelaşi obiectiv să 
poată fi atins printr-o varietate de metode.

Impactul standardelor pentru obiectele de învăţare
Un aport substanţial la minimizarea problemelor de integrare a obiectelor 

de învăţare în cursuri, module etc. îl aduc comitetele care definesc în prezent stan-
dardele din domeniu. 

Comitetul de Standarde pentru Tehnologiile educaţionale al Institutului de 
Inginerie Electrotehnică şi Electronică (IEEE) ale SUA are un grup de lucru pen-

II.4 Obiecte de învăţare reutilizabile
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tru Metadata Obiectelor de Învăţare (LOM). Grupul de lucru a definit modul de 
modelare, reprezentare, precum şi stocare al obiectelor de învăţare. Conceptele 
definite de acest grup au influenţat şi modul de partajare a obiectelor de învăţare, 
definit în cadrul SCORM (Sharable Content Object Reference Model), un set de 
standarde industriale din domeniu.

SCORM defineşte modul în care obiectele de învăţare distribuite pot fi in-
tegrate într-un pachet unic şi cum sistemele de management al învăţării (sau altele, 
echivalente), pot lansa şi urmări aceste obiecte. Un alt aspect, definit de standarde 
este eşalonarea în timp a livrării obiectelor educaţionale, pentru a oferi cursuri 
real adaptive. Cu toate că standardizarea permite utilizarea pe scară largă a obiect-
elor de învăţare în industria de e-Learning, standardele nu oferă neapărat o soluţie 
eficientă pentru toate problemele de uniformitate şi de coerenţă a obiectelor de 
învăţare în întregul curs.

În general, obiectele de învăţare reprezintă un concept incredibil de util 
pentru profesioniştii care doresc să realizeze modele de învăţare la distanţă, adapt-
abile, precum şi pentru autorii de curricule care doresc reutilizarea cursurilor lor. 

II.4.2 cLasIfIcarea obIecteLor de învăţare
Există o multitudine de clasificări ale obiectelor de învăţare.

De obicei fiecare clasificare este realizată în stil “greedy” după 
un careva criteriu dominant: universalitate, grad de interactivi-
tate, scalabilitate etc. O clasificare “bidimensională” a fost propusă de  
M. Pedroni. [dw 1]. Clasificarea  este realizată în funcţie de doi parametric: gradul 
de interactivitate şi suportul de conţinut (figura 5).

Figura 5. 
Clasificarea bidimensională a  
modelelor de obiecte educaţionale

Capitolul II. Metodologia elaborării suportului de curs
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Modele structurale ale obiectelor de învăţare:
Modele pasive (bazate pe transferul explicit  de content)
Modele cu structură secvenţială
 Prezentări
 Texte
Modele cu structură ierarhică
 Tutoriale
 Excursii tematice (virtuale)
Modele cu structură de reţea
 Hărţi conceptual pentru suportul învăţării
 Hărţi informaţionale
 Zone de informaţii

Modele interactive (pentru învăţarea activă)
Modele pentru utilizatori unici
 Modele liniare
 Modele cu structură interactivă: Exersare & Practică
Modele universale (pentru utilizatori unici şi grupuri)
 Explorative
  Studii de caz
  Rezolvări de problemă
 Jocuri
  Jocuri educaţionale
  Simulatoare
Modele  colaborative
 Învăţare  generatoare
 Web Quest (căutări web)
 Jocuri cu rol
 MUD (Multiple User Dimension) spaţii virtuale ale utilizatorului
 Hărţi conceptual colaborative

Modelele (figura 5) nu sunt strict delimitate în clasificarea lor, în sensul că 
unul şi acelaşi obiect poate fi utilizat în diferite scopuri. Instrumentele software 

II.4 Obiecte de învăţare reutilizabile
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pentru realizarea modelelor sunt şi ele universale. Prin urmare, nu pot fi date 
recomandări stricte cu privire la repartizarea instrumentelor software pentru im-
plementarea modelelor. 

II.4.3 repozItorII pentru obIecteLe de învăţare
Pentru ca obiectele de învăţare create de alţi autori să fie reutilizate, este nec-

esar ca acestea să fie vizibile şi accesibile pe Web. În industria de eLearning aceste 
servicii sunt prestate de repozitoriile de obiecte educaţionale, care reprezintă 
colecţii de obiecte de învăţare, accesibile utilizatorilor în reţea fără a impune aces-
tora necesitatea de a cunoaşte apriori structura colecţiilor.

 Pentru a permite accesul uniform la obiectele de învăţare, indiferent de 
colecţia în care se află acestea şi utilizarea lor ulterioară în condiţii egale, obiectele 
plasate în repozitorii se verifică la corespunderea standardelor (despre care am 
vorbit anterior). Acest lucru permite nu doar uniformizarea proprietăţilor obiect-
elor, dar şi garantează posibilitatea integrării lor în sistemele de management a 
instruirii (LMS). Exemple de repozito rii: TeleCampus; CAERO (Campus Alberta 
Repository of Learning Objects);LeMill etc. 

Căutarea în interiorul repositoriului este realizată după aceleaşi principii ca 
şi în motoarele de căutare. Suplimentar este posibil de a stabili criterii de căutare, 
care permit localizarea mai exactă a resurselor necesare.

Ultimii ani denotă şi o universalizare a posibilităţilor platformelor web 2.0, 
care capătă proprietăţi specifice repozitoriilor. 

Utilizarea obiectelor de învăţare, amplasate în repozitorii este perfect legală 
(în condiţiile specificate de licenţa CCL).

Capitolul II. Metodologia elaborării suportului de curs
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Capitolul iii 
	 	 MetodoLogIa	gestIonărII	cursuLuI

III.1 InstruIrea şI învăţarea InteractIvă
 

III.1.1  InstruIrea şI învăţarea InteractIvă: expLorare şI  
   refLecţII (ModeLuL KoLb) 

Fiind definit până la implementarea în scară largă a tehnologiilor moderne 
de prelucrare a informaţiei, modelul Kolb delimitează trei perioade de dezvoltare 
a personalităţii: de achiziţionare (de la naştere până în adolescenţă), de special-
izare (învăţământul de profil, experienţa timpurie de lucru) şi de integrare (de 
la mijlocul carierei, pe tot parcursul vieţii). Ce se întâmplă odată cu începutul 
implementării active TIC în sfera socială? Perioadele descrise anterior, strict di-
vizate în timp, capătă tendinţa de extindere şi suprapunere. Astfel, procesul de 
achiziţionare a cunoştinţelor (în primul rând a celor din domeniul TIC, iar în 
consecinţă şi a celor profesionale) se extinde pe parcursul întregii vieţi. Special-
izarea necesită o dezvoltare permanentă în domeniul profesional şi reprofilarea 
(poate chiar de mai multe ori) pe parcursul carierei. Integrarea începe să se mani-
feste mult înainte – datorită comunităţilor virtuale. În consecinţă apare procesul 
paralel de achiziţinare continuă a cunoştinţelor, însoţit de integrarea timpurie şi 
de perfecţionarea profesională permanentă (care poate avea salturi calitative, gen-
erate de noi oportunităţi tehnologice).

Ceea ce nu se modifică în modelul  Kolb după implementarea masivă a TIC 
este procesul de învăţare interactivă, care  are la bază două tipuri de activităţi: 
de explorare, pe parcursul cărora are lor procesul de achiziţionare a cunoştinţelor 
noi prin experimentare şi de reflecţie – activităţi care ţin de analiza experienţei, 
abstractizarea şi sinteza (conceptualizarea) unor noi competenţe. După Kolb, pro-
cesul de învăţare este realizat în patru etape, după cum urmează:
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Experienţa concretă -> Observarea reflectivă -> Conceptualizarea abstractă -> Experimentarea activă.   

Tehnologiilie informaţionale nu fac altceva decât să accelereze ritmul de 
trecere de la o etapă la alta, producând astfel o accelerare a întregului proces. La 
fiecare etapă de învăţare apare posibilitatea de a generaliza activităţile proprii 
(experienţa, observarea, conceptualizarea, experimentarea) prin comunicarea cu 
parteneri şi tutori distanţaţi geografic şi temporal. 

De cealaltă parte, profesorul (tutorele) capătă unele roluri noi, printre care 
şi cel de gestionare a procesului de învăţare,  de facilitare a  parcurgerii de către cei 
instruiţi a etapelor învăţării, controlul (şi aprecierea) ritmului de învăţare, con-
sultarea în cazul apariţiei la cei instruiţi a problemelor de trecere la o următoare 
etapă. Pentru a realiza aceasta este necesară o organizare eficientă a cursului şi 
utilizarea unei game largi de metode moderne de învăţare, centrate pe student. 

La fel ca cei incluşi în procesul de învăţare, profesorii sunt distanţaţi de dis-
cipolii lor în spaţiu, şi uneori în timp, ceea ce determină două modele de orga-
nizare a activităţilor de instruire: în funcţie de timp  şi în funcţie de spaţiu.  
 

III.1.2 tIpoLogIa cursurILor on-LIne 
După organizare în timp a activităţilor cursului sunt stabilite două cat-

egorii de activităţi de învăţare: sincrone şi asincrone. Divizarea este una generală 
şi se referă atât la instruirea tradiţională, cât şi la eLearning. În continuare vom 
cerceta aspectele organizaţionale ale activităţilor de eLearning. 

Învăţarea asincronă, de obicei facilitată de medii cum ar fi email, grupuri 
de discuţii, resurse web, menţine relaţiile de lucru între cursanţi şi in-
structori, chiar dacă participanţii la procesul de învăţare nu pot fi online 
în acelaşi timp. Aceasta este componenta-cheie a unei învăţări flexibile. 
De cele mai multe ori cursurile asincrone sunt selectate pentru a com-
bina învăţătura cu serviciul, familia, alte activităţi – în general, pentru 
că natura cursanţilor este asincronă. eLearningul asincron permite 
cursanţilor să se conecteze la mediul de învăţare în orice moment de 
timp şi să folosească resursele puse la dispoziţia lor de către instructori. 
Pe de altă parte, aceeaşi facilitate o au şi instructorii, care pot monitoriza 
progresul cursanţilor în momente de timp, comode pentru ei.

Învăţarea sincronă este directă, în timp real (de obicei programată apriori). 
Ea are la baza sa interacţiuni directe, orientate spre învăţare. Diferenţa 
dintre eLearningul sincron şi prelegerile clasice (f2f) este determinată 
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de amplasarea distanţată a instructorului (lectorului) şi cursanţilor (au-
ditoriului). O altă caracteristică importantă a e-Learning-ului sincron 
este folosirea canalelor digitale de comunicare.

Componentele şi diferenţele dintre activităţile sincrone şi asincrone sunt 
date în tabelul 3:

Tabelul 3. Tipuri de organizare a învăţării
Învăţarea sincronă Învăţarea asincronă

Caracteristici Realizare prin Caracteristici Realizare prin
Timp real
Directă
Programată 
(din timp)
Colectivă şi 
colaborativă
Simultană 
Concurentă 

Mesaje instante
Chat online
Difuzare video 
în direct
Conferinţe audio
Conferinţe video
Conferinţe web

Acces sau interac ţiuni 
intermitente
Autoorganizare
Comunicare individuală 
Învăţare individualizată
Disponibilitatea 
resurselor în orice mo-
ment de timp
Resurse create apriori

E-mail
Discuţii fragmentate
Table de discuţii
Traininguri Web
Producere video
Suporturi de date
Traininguri la cal-
culator

Tipologia comunicării. Până în present au fost identificate trei tipuri esenţiale 
de comunicare pentru construcţia şi menţinerea comunităţilor de e-Learning: cu 
referire la conţinuturi (resurse) de învăţare, de planificare a sarcinilor, de suport social  
(Tabelul 4). Comunicarea legată de conţinuturi este esenţială pentru procesul de 
învăţare. La fel ca în instruirea tradiţională, e-cursanţii trebuie să aibă posibilitate 
de a pune întrebări, face schimp de informaţii şi idei. La fel de important este 
şi suportul pentru planificarea activităţilor, în special în situaţiile când instruitul 
produce un anumit tip de produs, de exemplu un test (individual sau în colaborare 
cu colegii). În final relaţiile sociale sunt importante pentru crearea unei atmosfere 
care stimulează învăţarea colaborativă.

Tabelul 4. Tipuri de comunicare
Tipul de flux 
informaţional

Exemple

Cu referire la 
conţinuturi

Întrebări sau răspunsuri care ţin de conţinuturile educaţionale; 
Schimb de informaţii;
Exprimări ale ideilor şi gândurilor cu referire la curs

Planificare a sar-
cinilor

Planificarea activităţilor, repartizarea sarcinilor, coordonarea efor-
turilor comune, revizuirea versiunilor intermediare ale documentelor; 
negocierea şi rezolvarea conflictelor

Suport social Expres tovărăşie, sprijin emoţional, sau consiliere; exprimarea 
emoţiilor; acordarea sprijinului în situaţiile de problemă; (ex. 
dificultăţi tehnice care pot fi soluţionate online); discuţii la teme 
diferite de cele legate de curs.

Capitolul III. Metodologia gestionării cursului
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Instruirea asincronă: sporesc abilităţile celor instruiţi de a procesa 
informaţiile în scopul obţinerii din ele a cunoştinţelor necesare. Temat-
ica discuţiilor asincrone este orientată în special către subiectele de 
curs, întrebările puse şi răspunsurile obţinute sunt formulate mai clar, 
explicit deoarece participanţii la discuţie nu sunt presaţi de necesitatea 
comunicării instante. 

 Instruirea sincronă: în procesul de comunicare sincronă are loc o creştere 
a stimulării psihologice, în consecinţă creşte motivaţia pentru învăţare. 
Perceperea informaţiilor este realizată nu doar direct, dar şi prin intonaţie 
(sunet), expresie a feţei (video), gesturi.

Indiscutabil, modelele sincrone şi asincrone de organizare a cursurilor se 
completează reciproc. Un curs reuşit nu este în întregime sincron sau asincron, el 
va conţine activităţi comune ambelor modele. De exemplu: activităţi sincrone pen-
tru orele de prelegeri, activităţi practice asincrone, analiza asincronă a activităţilor 
şi evaluări sincrone.

Când, cum  şi de ce trebuie de utilizat activităţi sincrone sau asincrone? 
Pentru cursurile online alegerea corectă a tipului de activitate este o componentă 
importantă a succesului. Combinaţia tipurilor de activitate asigură o varietate de 
moduri, în care cursanţii şi instructorii fac schimb de informaţii, colaborează, şi 
se cunosc reciproc. Trebuie luat în consideraţie că în majoritatea cazurilor pro-
cesul de învăţare characteristic cursanţilor este asincron. Discuţia problemelor 
complexe este raţional de efectuat prin intermediul video şi audioconferinţelor, 
mesageriei instante, şi poate chiar prin sesiuni f2f – aceasta va permite o percep-
ere mai bună a informaţiei şi o cunoaştere reciprocă directă. Tot odată, discuţia 
subiectelor care necesită un timp sporit pentru reflecţie, activităţile preferabile 
sunt cele asincrone şi mediile de comunicare tip email, blog, table pentru discuţii. 
Următorul tabel conţine unele recomandări, privind utilizarea învăţării sincrone 
versus celei asincrone:

Tabelul 5. Instruirea Asincronă versus Instruirea sincronă 
Când, de ce şi cum de folosit instruirea Asincronă versus Instruirea sincronă

E-Learning asincron E-Learning sincron

Când? Reflecţii în subiectele complexe 
imposibilitatea instruirii sincrone din 
motive de serviciu, familie, etc.

Discuţii de probleme mai puţin  com-
plexe, 
Cunoaşterea reciprocă
Planificarea sarcinilor

De ce? Cursanţii au mai mult timp pentru 
reflecţii, deoarece nu se cere un 
răspuns imediat.

Cursanţii sunt mai organizaţi şi motivaţi, 
deoarece se cere un răspuns imediat

III.1 Instruirea şi învăţarea interactivă
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Cum? Folosind medii de comunicare 
cum ar fi e-mail, table de discuţii  şi 
bloguri.

Folosind medii de comunicare cum ar fi: 
video şi audioconferinţe, web conferinţe, 
mesagerie instantă, chat, sesiuni f2f.

Exem-
ple

Pentru reflectarea progresului în 
cadrul studierii unui curs cursanţiilor 
li se cere crearea şi menţinerea unui 
blog tematic.
Cursanţilor li se propune distribuţia 
opiniilor cu privire la subiectele cur-
sului; discuţii critice a ideilor, critica 
constructivă a soluţiilor propuse.

Cursanţii care au de efectuat activităţi 
de grup, pot fi sfătuiţi să folosească 
mesageria instantă pentru  a se cunoaşte 
reciproc, pentru schimb de idei şi plani-
ficare de activităţi.
Instructorul, care doreşte să prezinte 
concepte generale din diverse surse în 
formă simplificată, poate folosi pen-
tru aceasta videoconferinţe sau web 
conferinţe.

III.1.3 cLasIfIcarea tehnoLogIILor de eLearnIng sIncron
Spectrul de tehnologii pentru e-Learning-ul sincron pare iniţial foarte larg 

şi complicat. Instrumente noi apar cu regularitate; instrumentele existente sunt 
frecvent modernizate sau extinse. În timp ce instrumentele se transformă, converg 
şi se reconfigurează, termenii şi etichete asociate acestora devin mai flexibili şi 
universali.

Un punct de start reuşit în studierea acestui domeniu este identificarea cat-
egoriilor e-Learning-ului sincron: 

•	teleconferinţe:	
 audioconferinţe 
 videoconferinţe;
•	webcasting;	
•	jocuri	şi	simulatoare;
•	conferinţe	Web.

Teleconferinţe.  Termenul este unul specific şi este folosit în mod difer-
it de categorii diferite de utilizatori. Unii asociază prefixul “tele” (în 
sens de “la distanţă”) cu telefonia şi utilizează termenul ca sinonim al 
audioconferinţelor; alţii îl asociază cu televiziunea şi îl folosesc cu sens 
de videoconferinţă. 

 Uneori este folosit ca un termen generic pentru a denota orice tip de 
conferinţă bazată pe tehnologie. Pentru a evita confuziile pentru viitor 
se recomandă sa folosiţi termenii specifici pentru fiecare tip de activi-
tate.

Capitolul III. Metodologia gestionării cursului
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 Audioconferinţe. Pornind iniţial de la o simplă comunicare telefonică, 
audioconferinţa nu a putut să devină un instrument eficient de învăţare, 
decât după integrarea ei cu instrumentele moderne de comunicare: difu-
zarea largă prin canale digitale şi integrarea unor materiale suplimentare, 
cum ar fi, de exemplu, diapozitive sau ecranul partajat al lectorului. Un 
alt stimul pentru utilizarea eficientă a audioconferinţelor este telefonia 
mobilă, care permite organizarea convorbirilor de grup.

 Dintre sistemele software specializate în organizarea audioconferinţelor 
poate fi menţionat Skype, în distribuţie liberă; Microsoft NetMeeting 
(din componenţa sistemului operaţional Windows); sistemele comer-
ciale pentru audio cinferinţe iPROConference Meeting şi iLinc.

 Videoconferinţe. Videoconferinţele sunt activităţi sincrone cu transmi-
tere de imagini video şi secvenţe sonore, realizate prin linii dedicate de 
viteză mare sau canale Internet. Pot fi individuale (doi participanţi) sau 
multipoint (numărul participanţilor poate varia în dependenţă de tipul 
activităţii şi performanţa sistemelor folosite). 

Fiind un instrument de excepţie pentru învăţarea sincronă, videoconferinţele 
asigură cea mai mare apropiere de activităţile f2f prin calitatea înaltă a secvenţelor 
video şi audio transmise. 

Există două abordări diferite ale organizării videoconferinţelor.
Sisteme hardware pentru videoconferinţe: produse Tunderberg, Cisco, 

formate din seturi de camere, monitoare şi dispozitive de comandă distribuite 
între punctele de participare, interconectate prin linii comunicaţionale dedicate 
(sau Internet). Avantaje: calitate înaltă a semnalului video şi a sunetului, stabili-
tate, număr extins de participanţi. Neajunsuri: puncte de participare fixe. Im-
posibilitatea de conectare individuală. Utilizare în învăţământul superior: reţea 
interuniversitară pentru videoconferinţe. Realizarea simultană a prelegerilor în 
câteva instituţii, lecţii ale profesorilor din universităţile de peste hotare, consultaţii 
şi consilii online etc. 

Sisteme software pentru videoconferinţe: produse Dwyco, Skype, iVisit şi a 
altor producători, bazate pe utilizarea doar a unei camere web, ataşate la calcula-
tor, a unei aplicaţii specializate şi a canalelor de comunicaţii Internet. Principiul 
de funcţionare este acelaşi ca şi la sistemele specializate, doar calitatea imaginii 
şi a sunetului variază în dependenţă de echipamentele instalate la fiecare calcula-
tor în parte şi de capacitatea canalelor de comunicare. Există atât sisteme pen-
tru videoconferinţe în distribuşie liberă,  cat şi comerciale. Pentru conferinţele 
individuale poate fi utilizat cu succes Skype sau iVisit (care este gratuit în versiu-
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nea pentru doi utilizatori). Pentru conferinţe multipoint poate fi utilizat CDC 32 
(Dwyco) sau alte sisteme analogice. 

Utilizarea în învăţământul superior este foarte variată: de la lecţii şi prezentări 
practice ale profesorului, aflat într-un mediu adecvat (cercetarea unui fenomen), 
până la modelarea activităţilor f2f cu distanţarea şi distribuirea auditoriului. Supli-
mentar, sistemele pentru videoconferinţe permit partajări de ecran şi transmiterea 
resurselor educaţionale către participanţii la conferinţă. Apariţia şi dezvoltarea 
rapidă a serviciilor mobile din categoria 3G a permis flexibilizarea şi mai mare a 
prezenţei auditoriului şi moderatorului la videoconferinţă. Setul minim de echi-
pament necesar pentru un participant la videoconferinţă este format din calcula-
tor cu cameră web, microfon  şi conexiune la Internet (pentru participanţii activi). 
Participanţii „pasivi” care doar ascultă şi urmăresc videoconferinţa online nu au 
nevoie de cameră web. 

Webcasting. Este o noţiune generală pentru toate tehnologiile Internet de 
transmitere audio şi video de la o sursă unică către utilizatori multipli. 
Suplimentar, procesul de comunicare în webcasting este unidirecţional  
- de la sursă către utilizatori.

 Webcastingul este folosit în special pentru difuzarea în stil prezentaţional 
a lecţiilor, precum şi pentru învăţarea dispersată, când auditoriul mare 
este separat în diverse locaţii. Limitarea interacţiunii între participanţi 
are drept rezultat minimizarea cerinţelor faţă de resursele de comunicare 
şi hardware, ceea ce face ca webcastingul să devină una dintre cele mai 
populare metode de predare sincronă. Printre neajunsuri se pot menţiona 
dimensiunile mici ale ferestrei video, dar ea poate fi mărită considerabil 
prin resurse software fără pierderi evidente ale calităţii – imaginile trans-
mise nu conţin elemente dinamice dominante. Un alt neajuns este impo-
sibilitatea revenirii la materia prezentată. Aici poate fi folosită opţiunea 
sistemelor de webcasting pentru stocarea înregistrărilor (ustream, de ex-
emplu). Crearea unui cont pentru webcasting şi utilizarea lui este la fel 
de simplă ca şi în cazul contului de email.

Jocuri şi simulatoare – medii virtuale care interacţionează şi se ajustează 
în timp real la acţiunile celui instruit. Jocurile şi simulatoarele permit 
învăţarea intensivă prin practică, fără a suporta cheltuielile care însoţesc 
acelaşi proces pe dispozitive reale. Exemple frecvente de utilizare a simu-
latoarelor apar în instruirea piloţilor şi a conducătorilor auto, în general 
– în instruirea profesională, acolo unde trebuie să fie dezvoltate reflexele 
psihomotorii. Jocurile educaţionale dezvoltă gândirea logică, capacitatea 
de a rezolva diverse probleme în timp redus.  
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Web conferinţe – aplicaţii interactive, care folosesc comunicaţiile Internet, 
cu instrumente performante de comunicare (colaborare) (audio şi video 
bidirecţional, aplicaţii distribuite, table pentru discuţii, sisteme de tes-
tare, sondaje, votări etc.). 

Sistemele sunt scalabile şi pot întruni atât grupuri mici, cât şi grupuri dis-
tribuite de până la câteva sute sau mii utilizatori. Un efect deosebit de puternic 
se capătă în cazul realizării activităţilor facultative, unde interesul participanţilor 
e catalizat de “cererea internă” pentru cunoştinţe şi colaborare. Conferinţele web 
permit o transmitere sincronă a cunoştinţelor, experienţei şi ideilor. Structura 
plană multipunct-multipunct permite învăţarea reciprocă. Apar şi beneficii secun-
dare, cum ar fi comunităţile web, grupurile de interese. 

În general conferinţele web, la fel ca şi celelalte instrumente sincrone, sunt 
orientate către elementele de învăţare de “nivel înalt”: analiză, sinteză, socializare. 
Ele permit instructorului (instructorilor) să ilustreze diversitatea cunoştinţelor 
participanţilor şi să stabilească consensul între grupurile de cursanţi, stimulând 
astfel învăţarea colaborativă.

III.1.4 cLasIfIcarea tehnoLogIILor de eLearnIng asIncron
Metodologiile pentru învăţarea asincronă sunt mai puţin dezvoltate decât 

cele sincrone. Principalele categorii de activităţi asincrone sunt:
Email sau liste de mail -  tehnologii de comunicare pentru transmiterea 

asincronă manuală sau automată a mesajelor şi a conţinuturilor de 
învăţare în format digital (în formă de fişiere ataşate). Fluxul invers (de 
la cursant către instructor) poate să conţină întrebări cu referire la curs, 
sarcini de învăţare realizate etc. Fiind unul dintre primele instrumente 
de comunicare digitală online, emailul rămâne cel mai popular şi până în 
prezent. În instituţiile de învăţământ superior sistemele de mail  pot fi in-
tegrate în LMS, ceea ce permite o contorizare a intensităţii comunicării 
între cursanţi şi instructor. O alternativă sunt sistemele de email gratuit, 
integrate cu chat text, sonor şi video (google, yahoo etc).  

Grupuri de discuţii (forumuri) - asociaţii voluntare sau informale de per-
soane (formate prin aderări personale, conferinţe online, site-uri web) 
pentru schimb de idei, informaţii, precum şi sugestii privind probleme, 
subiecte, etc. de interes comun. Grupurile de discuţii sunt unul din liderii 
de popularitate Internet.  Sunt trei tipuri de grupuri de discuţii:

Liste informative - se transmit doar mesaje pentru informare; 
Grupuri de discuţii - au loc exclusiv discuţii;
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Combinaţie între mesaje de informare şi discuţii - în această situaţie va pre-
domina mesajul informativ sau discuţia; 

Newsletter-e - pot contine mesaje informative sau opinii;
Clasificarea anterioară este una fuzzy- există o interpătrundere a categori-

ilor de grupuri de discuţii. Avantajul lor faţă de mailurile obişnuite este posibili-
tatea unor anunţuri sau răspunsuri generale, comunicării în grup, soluţionării mai 
rapide a problemelor. Instructorul are şi rolul de moderator al grupului, controlând  
şi comentând conţinuturile propuse pentru plasare de către participanţii la grup. 
Sistemele de management al instruirii, de exemplu Moodle, permit integrarea în 
materialele de curs a grupurilor de discuţii. 

Wiki – site-uri web care permit crearea şi editarea simplă a unui număr de 
pagini interlegate folosind mediul unui browser web cu ajutorul unui 
limbal de marcare simplificat sau a unui editor de texte tip WYSWYG. 
Siturile Wiki sunt de obicei gestionate de aplicaţii software specializate 
şi se folosesc pentru crearea resurselor colaborative, a site-urilor pen-
tru grupurile de interese, pentru note personale în internet, intranet şi 
sisteme de management al învăţării. Un exemplu de wiki sunt site-urile 
Google (în una din lecţiile următoare vom învăţa cum să le creăm).

Blog – este o contracţie a cuvintelor web log şi se clasifică ca un site web, 
gestionat de un autor prin adăugarea periodică a comentariilor, descri-
erilor evenimentelor, ima ginilor, secvenţelor video şi a altor materiale 
ce ţin de o temă anumită. Materialele blogului de obicei sunt afişate în 
ordinea inversă plasării (primul afişat este ultimul material plasat). 

De cele mai multe ori blogurile descriu o temă particulară, altele sunt jur-
nale personale. Un blog tipic conţine o selecţie de texte, imagini, video, precum 
şi linkuri către alte bloguri, pagini web şi resurse web. O particularitate specifică 
a multor bloguri este posibilitatea de a posta comentarii la materialele publicate. 
Astfel, blogurile devin o ge neralizare a grupurilor de discuţii, combinând elemen-
tele funcţionale ale forumului cu cele ale unui site. 

Blogurile reprezintă un instrument universal pentru instruirea asincronă, 
permit individualizarea instruirii, comunicarea între cursant şi instructor, precum 
şi între cursanţi, urmărirea progresului învăţării.  

Crearea blogurilor este un proces maxim automatizat, bazat pe tehnologiile 
web 2.0. Sistemele pentru crearea şi gestionarea blogurilor sunt în majoritatea lor 
gratuite.
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III.2 tIc în ModeLeLe InovaţIonaLe de InstruIre 

III.2.1 Metode coLaboratIve şI nstruMente dIgItaLe pentru  
  învăţarea centrată pe student (îcs) 

 Învăţarea centrată pe student ÎCS (Student Centered Learning SCL) este un 
model de instruire care plasează studentul în centrul procesului educaţional. În 
ÎCS studenţii sunt participanţi activi ai procesului de învăţare. Ee pot studia 
din locaţii proprii şi folosind strategii proprii. Învăţarea este individualizată, 
nu standardizată. ÎCS dezvoltă asemenea aptitudini de a învăţa să înveţe cum 
sunt: rezolvările de probleme, gândirea critică şi reflectivă. ÎCS se adaptează la 
diverse stiluri de învăţare ale studenţilor. 

(National Center for Research on Teacher Learning. 1999)

Învăţarea centrată pe student presupune utilizarea largă a tehnologiilor 
moderne şi în consecinţă a tuturor tipurilor de instrumente TIC descrise ante-
rior (hardware, comunicaţionale, software). Este clară şi necesitatea selecţiei rig-
uroase a instrumentelor folosite în dependenţă de abordarea pedagogică concretă. 
Deoarece o parte importantă a ÎCS este comunicarea între studenţi (studenţi şi 
profesor) o importanţă aparte în acest segment educaţional o au instrumentele de 
software de comunicare şi colaborare în baza tehnologiilor web 2.0 (reţele sociale, 
bloguri individuale şi colaborative, mesaje instante individuale şi de grup, chaturi 
şi conferinţe audio sau video).

Instrumentele hardware sunt în special calculatoare individuale, dotate cu 
echipamente multimedia: boxe, microfon, cameră web.

Instrumentele de comunicare sunt standarde şi ele – dispozitive pentru 
conectare la Reţea (modeme sau plăci de reţea), canale de comunicare. 

Toate acestea fac ca implementările ÎCS să fie maxim tehnologizate, flexi-
bile şi individualizate.  

3.2.2 Metoda de proIect (project based LearnIng)
Instruirea în bază de proiect (PjBL) este o strategie de formare care per-

mite studenţilor să capete cunoştinţe semnificative şi abilităţi practice necesare 
pentru o carieră de succes. Dacă ne orientăm serios către atingerea obiectivelor 
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educaţionale principale ale secolului XXI, atunci această metodă trebuie să fie în 
centrul atenţiei. 

O instruire riguroasă şi profundă în bază de proiect este organizată în baza 
unei întrebări principale deschise sau a unei situaţii. Astfel, cursanţii se axează 
pe aprofundarea învăţării prin centrarea asupra temelor importante, dezbateri, 
întrebări şi/sau rezolvări de probleme.

Metoda creează necesitatea de a cunoaşte conţinuturile esenţiale şi de a 
căpăta competenţele specifice. Proiectele tipice (şi cele mai multe instruiri), încep 
prin prezentarea către studenţi a cunoştinţelor şi conceptelor, iar odată cu asimi-
larea lor oferă posibilitatea aplicării practice. PjBL începe cu prezentarea scopu-
lui final, atingerea căruia necesită cunoştinţe specifice şi concepte, creând astfel 
premise pentru a învăţa şi a înţelege informaţii şi concepte.

De obicei, proiectele necesită o anchetă pentru a învăţa/crea ceva nou. Nu 
fiecare proiect trebuie să se bazeze pe o anchetă prealabilă, dar pentru unele aceas-
ta este necesară. Destinaţia anchetei este să-i impună pe studenţi să construiască 
ceva nou - o idee, o interpretare, un mod nou de a prezenta  rezultatele învăţării.

Un punct forte este prezentarea publică a rezultatelor (performanţelor). 
Cunoştinţele sunt demonstrate prin acţiuni practice, iar rezultatele practice 
trebuie să fie deschise pentru opinii externe şi critică.

Metoda permite dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor şi de alegere. 
Cursanţii învaţă să lucreze în mod independent şi să îşi asume responsabilităţi, 
când se cere să facă o alegere. Posibilitatea de a alege, exprimarea individuală duce 
la sporirea responsabilităţilor cursanţilor faţă de învăţământ.

Proiectul impune gândirea critică, rezolvarea de probleme, colaborarea, 
precum şi diverse forme de comunicare. Cursanţii trebuie să facă mult mai mult 
decât o simplă memorare de informaţii – ei au nevoie de o gândire analitică. De 
asemenea, trebuie să înveţe să lucreze în echipă şi să contribuie la efortul de grup. 
Ei trebuie să poată asculta alte persoane şi să-şi expună propriile idei clar şi ăn 
forme diverse, să poată citi o varietate de materiale, să facă prezentări eficiente. 
Aceste competenţe şi abilităţi mintale sunt ade sea cunoscute ca “competenţele 
secolului XXI”.

Pe scurt, PjBL este o metodă sistematică de predare care angajează elevii 
în procesul de învăţare prin obţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor, în cadrul unei 
anchete extinse, structurate în jurul unei întrebări complexe, autentice şi atent 
concepute. 
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Opt caracteristici ale PjBL
 Studenţii  se angajează în rezolvarea problemelor  complexe din lumea reală; •	
dacă este posibil, selectează sau definesc probleme semnificative pentru ei.

 Implică studenţii în activităţi de cercetare, crează abilităţi de planificare şi de •	
rezolvare a problemelor - crează competenţe pentru finalizarea  proiectului.

 Crează aptitudini/standarde specifice şi cunoştinţe în contexul activităţilor •	
realizate în proiect.

 Facilitează învăţarea şi aplicarea abilităţilor de comunicare interpersonală, lu-•	
cru în echipă.

 Permite studenţilor utilizarea practică a unei game de competenţe necesare •	
pentru dezvoltarea profesională şi pentru carieră (planificarea timpului/
resurselor; responsabilitatea individuală etc) 

 Include perspective de atingere a finalităţilor de studii (referite le curricula) •	
stabilite la începutul proiectului.

 Incorporează activităţi de reflecţie ale studenţilor pentru analiza critică a •	
experienţelor în cadrul proiectului şi  de corelare a experienţelor la standardele 
specifice de învăţare

 Finalizează cu o prezentare  sau un produs care să demonstreze realizarea sar-•	
cinilor de învăţare.

Elemente TIC ale PjBL

Învăţarea modernă în bază de proiect este imposibilă fără utilizarea com-
ponentelor TIC.  Proiecţia caracteristicilor generale ale PjBL pe aria tehnologică 
stabileşte următoarele puncte de reper, necesare pentru dezvoltarea unui proiect 
individual sau colaborativ (de echipă):

 Informaţional – căutarea resurselor educaţionale multidisciplinare, •	
standardizate, necesare pentru realizarea etapelor proiectului. 

 Colaborativ – comunicarea cu membrii echipei, conducătorul proiectu-•	
lui, experţii externi pentru schimb de idei, întrebări, consultaţii, apre-
cieri.

 Aplicativ – mai multe proiecte cu caracteristici TIC pronunţate se •	
dezvoltă în baza unei aplicaţii software (individuală, de reţea, site sau 
blog). Mai mult decât atât, aplicaţia poate servi drept punct de stocare 
a datelor necesare pentru dezvoltarea proiectului.

 De evaluare – produsul final sau componentele separate ale proiectu-•	
lui pot fi prezentate prin intermediul instrumentelor de web pentru o 
evaluare publică.
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 De prezentare – produsul final sau componentele separate ale proiectu-•	
lui pot fi prezentate prin intermediul instrumentelor web pentru o pr-
ezentare sau discuţie publică.

 Prin urmare, în PjBL se include toată varietatea instrumentelor digitale de-
scrise anterior (hardware, software, de comunicare), la care se adaugă şi instru-
mentele specifice pentru crearea aplicaţiilor (pentru proiectele informatice).

III.2.3 învăţarea coLaboratIvă 
Învăţarea colaborativă este un termin generic pentru o varietate întreagă de 

abordări educaţionale, care necesită un efort intelectual comun al cursanţilor (şi 
instructorilor). Volumul grupului în procesul învăţării poate varia în dependenţă 
de specificul învăţării.

Teoria constructivistă socială a învăţării consideră că învăţarea are loc în 
procesul interacţiunii sociale şi a relaţiilor colegiale. Atingerea unor performanţe 
(scopuri) în învăţare se datorează acestor interacţiuni.  

Natura interacţiunilor în învăţarea colaborativă poate varia: pot exista 
premise pentru sesiuni comune f2f, sesiuni la distanţă, realizate asincron şi acţiuni 
online sincrone.

Instrumentele TIC care pot îmbunătăţi calitatea învăţării colaborative se 
poziţionează în special în aria aplicaţiilor web 2.0 – reţele sociale şi specializate, 
care combină în sine posibilităţile de comunicare prin email, chat, crează grupuri 
de discuţii, bloguri etc. Tot aici pot fi amintite şi alte instrumente discutate ante-
rior, cum ar fi wiki, jocurile de reţea,  aplicaţiile pentru conferinţe online, mediile 
de învăţare imersive, spaţiile virtuale 3D, precum şi platformele pentru instruire 
colaborativă, dintre care cea mai cunoscută este Google. Un alt instrument inte-
grat este platforma Diigo.  

III.2.4 InstruMente coLaboratIve googLe
Google mail – caracteristicile contului de mail Google sunt: spaţiul extins 

acordat (circa 7 GBt), posibilitatea de căutare în mail, etichetarea mesa-
jelor,  arhivarea mesajelor, formarea grupurilor de mail şi a conversaţiilor, 
chat incorporat (inclusiv chat audio şi video).

Google docs – componenta Google care permite crearea, redactarea, for-
matarea în comun a documentelor text, tiparul, precum şi exportul lor 
în cele mai populare formate pentru documente. Aceleaşi operaţii pot fi 
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realizate şi asupra foilor de calcul,  prezentărilor electronice,  formulare-
lor (docs.google.com).

Google sites – componenta Google, care permite crearea  paginilor web şi a 
aplicaţiilor incorporate (Google Calendar). Paginile Google permit am-
plasarea în ele a obiectelor de tip text, imagine, video, calendar personal, 
hărţi, organizarea unor sarcini personale sau colective pentru realizare 
(sites.google.com).

Google blogs – componenta Google care permite căutarea în blogurile în-
registrate Google, crearea blogurilor proprii (blogsearch.google.com).

Google scholar – componenta de căutare în locaţiile verificate – biblioteci 
ştiinţifice online. Căutarea poate fi realizată după diverse criterii (titlu, 
autor, cuvinte cheie etc.) Aplicaţia poate fi folosită şi pentru identificarea 
tentativelor de plagiarism (scholar.google.com).

Google books – biblioteca Google. Conţine ediţii digitale şi cu acces 
parţial sau integral. De asemenea se conţin informaţii despre posibili-
tatea de cumpărare a ediţiilor, datele complete despre autori şi editori, 
alte informaţii relevante (books.google.com).

Google translate – translatorul Google. Permite traducerea în cele mai 
diverse limbi a cuvintelor şi textelor. Oferă posibilitatea de traducere 
automată a paginilor web. Pentru cuvintele solitare propune liste de 
sinonime. Popularitatea aplicaţiei creşte exponenţial, transformând  
Google translate în cel mai popular translator online din lume (translate.
google.com).

Toate resursele identificate, create sau redactate cu ajutorul instrumentelor 
Google pot fi distribuite către alţi membri ai grupului. Ceea ce face ca Google să 
fie un instrument colaborativ universal este disponibilitatea aplicaţiilor în limbi 
naţionale, printre care română  şi ucraineană, precum şi un sistem de asistenţă şi 
instruire online.  Pentru a căpăta acces la instrumentele colaborative Google este 
suficient să aveţi deschis un cont de mail Google. Utilizarea instrumentelor co-
laborative Google este simplă şi nu necesită cunoştinţe prealabile speciale. 

În calitate de instrumente TIC pentru învăţarea colaborativă pot fi folosite 
şi  aplicaţii specializate, care se integrează cu aplicaţiile browser şi reţelele sociale, 
în formă de bară de instrumente. În calitate de  exemplu  poate fi prezentat Diigo 
(www.diigo.com), care interacţionează perfect cu google, facebook, twitter etc. 

Diigo conţine un set de instrumente pentru cercetare, colaborare şi dis-
tribuire a resurselor online. Permite crearea unei biblioteci de resurse distribuite 
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(în realitate, o colecţie de linkuri către aceste resurse), redactarea şi notificarea lor 
(la fel ca pentru documentele tipărite), crearea şi transmiterea şi primirea mesa-
jelor către colegi, grupuri pe interese etc (individuale şi colective): 

 

Figura 6. Bara de instrumente Diigo.

 
 Toate operaţiile pot fi efectuate instant, în procesul navigării Internet, cu ajuto-
rul butoanelor de pe bara de instrumente (figura 6). La fel de simplu se transmit 
materialele pe blogul intern personal în mediul Diigo sau pe bloguri externe. O 
particularitate a blogurilor Diigo este posibilitatea de gestionare în grup a aces-
tora. 
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III.3 Metode actIve de învăţare 
III.3.1 InstruIrea în bază de probLeMă  
           (probLeM based LearnIng)

Instruirea în bază de Problemă (PBL) este o metodă de instruire activă, centrată 
pe investigare şi rezolvare a unor probleme reale din lumea înconjurătoare. PBL 
este o  abordare pedagogică şi o metodologie de dezvoltare a curriculei, utilizată 
în special în învăţământul superior şi  cel liceal

Originea: metoda provine din Canada, şcoala medicală a universităţii Mc-
Master.

Caracteristicile definitorii ale PBL sunt:
 Învăţarea este realizată în baza problemelor deschise, care nu au un •	
răspuns exact (corect) stabilit apriori.

 Problemele/cazurile cercetate au un context specific.•	
 Cursanţii îşi autodirecţionează procesul de studii, au rol de investigatori •	
activi şi autori de soluţii ale problemelor. De obicei, lucrează în grupuri 
mici, collaborative (în mediu cinci cursanţi).

 Este identificată o problemă cheie, apoi soluţia ei, iar la ultima etapă are •	
loc implementarea soluţiei.

 Profesorul (instructorul) are rolul de facilitator al învăţării, tutore şi •	
gestionar al mediului de cercetare.

În locul memorării unor fapte, date şi informaţii transmise de la profe-
sor către student, cu o testare ulterioară a capacităţii studenţilor de a repro-
duce cunoştinţele căpătate prin memorizare, PBL încearcă să le dea studenţilor 
cunoştinţe în situaţii noi de cercetare. Studenţii se confruntă cu contextualizări, 
probleme prost-structurate şi li se cere să investigheze şi să descopere soluţii sem-
nificative. Schema generală a PBL este reprezentată în figura 7. 

Figura 7.
Schema instruirii în bază de problemă.
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Adepţii PBL, consideră, că din punct de vedere strategic, această metodă:
•	 dezvoltă	gândirea	critică	şi	competenţe	creative;
•	 îmbunătăţeşte	competenţele	de	rezolvare	a	problemelor;	
•	 creşte	motivaţia	pentru	învăţare;
•	 îi	ajută	pe	studenţi	să	înveţe	cum	să	aplice	cunoştinţele	în	situaţii	noi.
PBL, ( după Hughes Caplow, Donaldson, Kardash & Hosokawa) are la baza 

sa mai multe teorii, care se suprapun. În urma analizei modelelor PBL în contextul 
teoriilor de prelucrare a informaţiilor, perspectivelor constructiviste şi coopera-
tive de învăţare a fost determinată următoarea schemă de interacţiune (figura 8). 

Din schemă rezultă interacţiunea strânsă între învăţarea în bază de probleme 
şi instruirea bazată pe întrebări, învăţarea prin descoperire, învăţarea contextuală, 
experiment, studii de caz. Toate acestea, la rândul lor se bazează pe procesarea de 
informaţie, care, la moment, nu mai este posibilă fără  implementarea tehnologi-
ilor digitale de căutare, selecţie şi structurare. Un rol aparte îi revine în acest con-
text componentei de cunoaştere socială (constructivism şi constructivism social). 
Aceasta este realizată prin intermediul serviciilor email, forumurilor, grupurilor 
de discuţii,  instrumentelor comunicaţionale web 2.0  (bloguri şi microbloguri, 
reţele sociale).

Figura 8. PBL - mediu integrator al metodelor şi teoriilor clasice şi moderne
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Modele PBL 
Modelul clasic (modelul şcolii medicale). Este folosit în special în universităţile de 
medicină sau drept pentru a facilita învăţarea în baza cazurilor clinice (juridice) re-
ale, în curs de cercetare. Grupurile sunt de opt–zece studenţi, în frunte cu un tutore 
sau lider, care ghidează activităţile studenţilor în procesul de dezvoltare a cazului. 
Cantitatea orelor teoretice este redusă la minimum – cunoştinţele se capătă prin 
observare, explicaţii, cercetări individuale. Componenta TIC pentru acest model 
este determinată de comunicarea online între membrii grupului în procesul de cer-
cetare individuală, colaborarea cu experţi externi, folosirea echipamentelor digitale 
pentru colectarea de date (imagini, secvenţe video, date numerice) şi cercetarea lor 
ulterioară, comunicarea cu tutorele. Aceleaşi caracteristici le are şi modelul peer tu-
tor, unde tutorele este unul dintre membrii grupului.
Modelul tutoreluli flotant (floating facilitator). Este una dintre metodele utilizate 
în clasele mari, cu intervale reduse de timp rezervate pentru identificarea soluţiei şi 
control dificil al auditoriului. Studenţii sunt divizaţi în grupuri a câte 4–5 studenţi, 
ceea ce asigură un „timp de vorbire” sigur pentru fiecare membru al grupului în 
procesul de rezolvare a problemei. Profesorul are misiunea de a se deplasa în acest 
timp de la un grup la altul, efectuând evaluări ale progresului fiecărei grupe, prin 
interogări selective. În procesul de rezolvare a problemelor se iniţiază microlecţii, 
prezentări de soluţii şi discuţii. Următorul exemplu prezintă implementarea me-
todei după etapa iniţială, la care au fost distribuite problemele. (La momentul 
începutului activităţii fiecare student cunoaşte problema şi a efectuat deja careva 
cercetări individuale în domeniu):
•	 Organizarea	 auditoriului:	 regimul	 de	 organizare	 a	 activităţişor	 în	 care	 este	
divizată sesiunea de lucru. 
•	 Discuţia	 în	 grupuri	 a	 problemei	 (fiecare	 membru	 are	 efectuate	 anumite	
investigaţii în domeniu). În cadrul grupului se analizează cercetările efectuate, apoi 
soluţiile propuse se ordonează după semnificaţie (importanţă). În acest timp in-
structorul se deplasează de la un grup la altul urmărind activităţile şi direcţionând 
procesul de învăţare. Daca pe parcurs se depistează întrebări sau subprobleme co-
mune, se dă un răspuns (recomandare) general.
•	 Analiza	 soluţiilor	propuse.	 În	 comun	este	 creat	 topul	 soluţiilor,	 care	permite	
selectarea celor mai bune metode pentru rezolvarea metodei. În acelaşi mod pot 
fi identificate soluţiile neordinare sau alternative. De la activităţile în grup se trece 
la o discuţie comună, în procesul căreea se pot stabili următoarele acţiuni necesare 
pentru rafinarea soluţiei. Paralel, are loc procesul de învăţare pentru grupurile care 
nu au identificat soluţia cea mai reuşită.
•	 Activităţi	în	cadrul	grupurilor	sau	a	grupurilor	„unificate”	pentru	implementa-
rea soluţiilor
Instrumentele TIC folosite pentru implementarea acestui model sunt în special 
cele pentru comunicare în grup, atât sincron, cât şi asincron, precum şi instrumen-
tele pentru căutarea şi selectarea informaţiei. Tutorelui, în varianta de organizare 
la distanţă a sesiunilor îi revine suplimentar rolul de stabilire a perioadelor de timp 
pentru fiecare activitate, coordonarea activităţii grupurilor, discuţiilor comune, or-
ganizarea prezentării finale a soluţiilor.
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III.3.2  studII de caz bazate pe probLeMe  
   (probLeM based case study)

Studiul de caz în bază de problemă (PBCS) este o metodă de învăţare 
structurată, concepută să concentreze atenţia studenţilor pe analiza naturii 
problemei, să stabilească contextul problemei în situaţii din lumea reală.

În general, studiile de caz reprezintă analize detaliate ale unor entităţi 
(obiecte, fenomene, evenimente) sau a modelelor acestora, axate pe factorii prin-
cipali care determină comportamentul (evoluţia) lor.

Cursanţii sunt angajaţi în “ciclul de învăţare”, astfel încât ei folosesc activ 
mediul de învăţare în sala de clasă şi în afara ei. Activităţile sunt organizate în 
echipe, rezultatele se validează şi se interpretează în coraport cu soluţiile “oficiale” 
(cunoscute de instructor sau identificate de cursanţi).

De ce studiile de caz în bază de problemă sunt atât de eficiente? 
Ceea ce face PBCS să fie un instrument atât de puternic este varietatea do-

meniilor pentru selectarea problemelor. Practic orice curs are o conotaţie practică, 
iar companiile din domeniu au acumulate pe parcursul activităţii soluţii ale celor 
mai diverse probleme. Astfel, învăţarea are loc în baza unor exemple reale, într-un 
mod natural.  

Confruntarea cu problemele reale îi ajută pe cursanţi să asimileze cunoştinţe 
noi în procesul de rezolvare a problemei.  Metoda încurajează gândirea creativă: 
utilizarea problemelor deschise, dezvoltarea unor soluţii alternative, compararea 
lor cu cele reale. În această metodă este integrată folosirea şi dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare, tehnice, de lucru în echipă. Cercetările au demonstrate că utilizar-
ea studiilor de caz în bază de probleme dezvoltă capacităţile studenţilor de a folosi 
cicluri de învăţare, integrate în PBCS. 

Ciclul de învăţare 
În contextul PBCS ciclul de învăţare este o dezvoltare a etapelor învăţării 

descrise de Kolb, cu adaptare la utilizarea  tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale. Ciclul de învăţare este o metodă de rezolvare a problemelor care 
ajută studenţilor să capete competenţe pentru soluţionarea eficientă a oricăror 
sarcini. 

Etapele ciclului de învăţare în PBCS (figura 9) 

Capitolul III. Metodologia gestionării cursului



67

Figura 9.  Ciclul de învăţare pentru studii de caz

Etapa 1. Studiul situaţiei: analiza situaţiei generale, identificarea situaţiei 
problematice. 

Etapa 2. Analiza problemei: de la ipoteze, prin întrebări. Ce cunosc? Ce 
pot să presupun? Ce întrebări apar? De ce resurse am nevoie? 

Etapa 3. Cercetarea domeniului: căutarea şi selectarea informaţiilor de 
perspectivă din domeniu, relevante pentru rezolvarea problemei. 

Etapa 4. Dezvoltarea resurselor: identificarea resurselor pentru buna 
soluţionare a problemei. 

Etapa 5. Repere de testare: analiza critică, evaluarea ipotezelor, posibila 
reformulare a concluziilor. Determinarea soluţiilor optime. 

Etapa 6. Propuneri: prezentarea soluţiei. Dezvoltarea problemei.

III.3.3 autoInstruIrea ghIdată (seLf dIrected LearnIng)
Sunt cunoscute câteva caracteristci principale  ale autoinstruirii  ghidate  

(SDL): (a) cursanţii au o responsabilitate avansată pentru deciziile associate pro-
cesului de învăţare; (b) autoghidarea nu înseamnă învăţare în izolare faţă de alţii; 
(c) autodidacţii sunt capabili să folosescă atât cunoştinţele, cât şi abilităţile prac-
tice, în dependenţă de situaţiile reale; (d) învăţarea autoghidată implică diverse 
activităţi şi resurse, cum ar fi participarea în grupuri de studii, stagii, discuţii online 
activităţi reflective (bloguri); (e) rolul instructorilor în învăţarea autoghidată este 
comunicarea cu cursanţii, asigurarea securităţii resurselor de învăţare, evaluarea 
finalităţilor învăţării, promovarea gândirii critice; (f) unele instituţii de învăţământ 
promovează studiile autoghidate în cadrul porgramelor deschise, la distanţă, prin 
opţiuni individualizate de învăţare, asistate de TIC. 
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Istoria instruirii autoghidate se pierde în antichitate. Este cert că marii filo-
sofi greci (Socrates, Plato şi Aristotle) în cea mai mare măsură au fost autodidacţi. 
Alte exemple: Caesar, Erasmus, şi Decartes. 

Cercetările recente în domeniu clasifică autodidacţii în trei categorii: indi-
vizii care învaţă pentru a realiza un scop (cunoştinţele sunt un instrument pen-
tru aceasta); autodidacţii sociali (învaţă din considerente de colegialitate sau de 
grup); autodidacţii, pentru care procesul de învăţare este un scop în sine. 

La fel ca alte concepte noi, SDL a creat confuzii terminologice pentru mai 
multe noţiuni apropiate ca sens, cum ar fi: instruire cu planificare individuală, proi-
ecte de învăţare, auto educaţie, auto predare, învăţare autonomă, autodidactică, 
studii independente, învăţare deschisă. Fiind apropiate ca sens aceste noţiuni 
conţin subtilităţi care le diferenţiază. Pentru a ilustra aceasta, vor fi definite câteva 
dintre noţiunile aferente. 

(a) Învăţarea autoplanificată şi proiectele de învăţare – cursanţii  studiază 
episodic, în intervale de timp planificate apriori. Cunoştinţele apar în urma 
acumulării unei serii de “scene” de învăţare, într-o perioadă anumită de timp. 

(b) Învăţarea autonomă – este de cele mai multe ori asociată cu ştiinţele sociale. 
Are la baza sa capacitatea persoanei care învaţă de a lua în mod independent 
decizii şi de a-şi dezvolta inteligenţa critică. 

(c) Autodidactica, autoeducaţia – învăţarea independentă pentru a atinge un 
scop determinat, stabilit de către tutore şau autodefinit. De obicei, autoeducaţia 
se referă la procese de instruire care au loc în afara instituţiilor de învăţământ. 

(d) Învăţarea deschisă – studii individualizate la iniţiativa individului care este 
în căutare de cunoştinţe, finalizate cu o certificare externă. 

În caz general, modelul autoinstruirii în bază de TIC este prezentat în 
următoarea figură:

Figura 10: Autoinstruirea în bază de TIC
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Învăţarea are loc în baza cunoştinţelor căpătate anterior, prin utilizare de 
resurse şi strategii, cu planificări, monitorizări şi evaluări (care pot fi atât autonime, 
cât şi externe). Mediul de învăţare este generat fie de individul care învăţă, fie de 
un instructor sau grup de interese. Structura mediului  este determinată de natura 
domeniului de învăţare, resursele utilizate şi formele de comunicare cu tutorii sau 
colegii. În dependenţă de forma autoinstruirii, finalitatea instruirii poate fi realiza-
rea unui stop, rezolvarea unei probleme, certificarea sau satisfacţia personală.

III.3.4 învăţarea în bază de “întrebărI”  
    (query based LearnIng )

Instruirea în bază de întrebări este una dintre strategiile de învăţare, fon-
date pe explorare activă, în procesul căreia apar situaţii, care necesită o soluţionare 
curentă în baza unor instrumente (resurse) disponibile. Metoda este indispens-
abil legată de instrumentele soft şi comunicaţionale şi se aplică în special în cadrul 
cursurilor de studiere a utilizării sistemelor software sau tehnice. În calitate de 
resurse de învăţare apar sistemele de asistenţă locale sau web; ghidurile de utiliza-
re. Procesul de învăţare se lansează în momentul în care este necesară rezolvarea 
unei probleme (efectuarea unei operaţii) necunoscute cursantului, dar  realizabile 
(rezolvabile) de către sistem. „Întrebarea” poate fi formulată în diverse moduri: în 
formă liberă, după un cuvânt-cheie, etc. Soluţia (lista de recomandări) este afişată 
de sistem. Cursantul poate analiza explicaţiile, exemplele, demonstraţiile etc., 
după care poate efectua singur operaţia necesară. 

Extinderea metodei poate fi uşor realizată pentru orice curs, suportul digital 
al căruia este corect organizat. Plasarea conţinuturilor într-un mediu, care permite 
operaţia de căutare după cuvinte-cheie va permite obţinerea unor rezultate simi-
lare, indiferent de  natura cursului. 

Cea mai simplă soluţie în acest sens (dacă suportul de curs nu este amplasat 
în LMS sau LCMS al instituţiei) este utilizarea Google Sites. Aplicaţia este gratuită 
şi necesită doar prezenţa unui cont de mail Google. Amplasarea conţinuturilor 
este maxim simplificată, iar sistemul de căutare în siturile create este deja incor-
porat.

III.3.5  Integrarea MetodeLor de InstruIre actIvă  
   în LMs (LcMs) InstItuţIonaL 

Realizarea eficientă a metodelor descrise anterior necesită un suport teh-
nologic important, în special de instrumente comunicaţionale şi software. Rolul 
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instrumentelor comunicaţionale este unul clasic – comunicarea între cursant şi 
instructor sau comunicarea între colegi în scopul rezolvării sarcinilor puse sau 
achiziţionării de cunoştinţe. În dependenţă de echipamentele periferice, cu care 
este dotat calculatorul cursantului şi cel al instructorului, comunicarea poate fi 
sincronă (realizată prin secvenţe sonore sau video) şi asincronă (chat, email). O 
extindere a utilizării instrumentelor comunicaţionale este includerea posibilităţii 
de comunicare a cursantului cu sistemul de gestionare al conţinuturilor (LMS, 
LCMS) pe parcursul sesiunilor de evaluare, când are loc comunicarea între cur-
sant şi aplicaţia de testare. Ulterior, rezultatele evaluării sunt stocate în LMS, trim-
ise către instructor şi cursant. 

Accesul la suportul de curs poate fi realizat şi prin intermediul LMS care, spre 
deosebire de sistemele generale (care oferă posibilitatea de plasare a resurselor) 
permite evidenţa accesului de către fiecare cursant a materialelor cursului, duratei 
şi frecvenţei sesiunilor de lucru în cadrul cursului (sau în general a activităţilor de 
învăţare). Suplimentar, sistemele LMS permit restricţionarea perioadelor de timp, 
când este permis accesul la anumite conţinuturi, ceea ce organizează cursanţii şi 
permite o apreciere suplimentară a activităţii lor.

Instrumentele software de învăţare (obiecte de învăţare, aplicaţii interac-
tive, instrumente de căutare) pot fi clasificate în corespundere cu anumite criterii 
(determinate de instructor sau administratorul de conţinuturi) organizate şi sto-
cate în repozitorul LMS. Structurarea conţinuturilor (resurselor) permite evitarea 
dublării lor şi simplifică procedurile de căutare şi acces.  Cu ajutorul instrument-
elor de organizare a procesului de învăţare pot fi formate grupe (clase) virtuale, se 
pot realiza distanţat activităţi planificate, se poate controla progresul individual-
izat al cursanţilor. 
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III.4 e-portofoLIo 

III.4.1 portofoLIuL – InstruMent educaţIonaL unIversaL 
Portofolii de învăţare (Student learning Portofolio – SLP)
Portofoliul poate fi definit ca un set de realizari ale unei persoane, selectate 

pentru exemplificrea şi documentarea procesului de invăţare sau a activităţii pro-
fesionale pe parcursul unui interval de timp. 

În aspect educaţional portofoliul este un set de documente, completat de cur-
santi (elevi, studenţi, orice alte persoane incluse în procesul de studii) cu date 
despre procesul de invatare al acestora (achiziţii cumulative de cunoştinţe, succe-
sul în învăţare, capacitatea de gândire analitică şi practică, modul de formulare a 
problemelor, de analiză şi sinteză, capacitatea de creare a unor produse proprii, de 
interacţiune intelectuală, socială şi emoţională cu colegii în cadrul activităţilor de 
învăţare comune).

Tradiţia de utilizare a portofoliilor de învăţare a studenţilor îşi are rădăcinile 
în domeniile de litere, ştiinţe ale comunicării, jurnalism, precum şi la facultăţile 
de arte – acolo unde gradul de reuşită a studentului este determinat de anumite 
rezultate materiale: ope re literare, articole sau reportaje, spoturi publicitare, opere 
de artă  – care pot fi studiate, compareate şi apreciate de un public larg în intervale 
extinse de timp şi spaţiu.

Pe parcurs, portofoliul devine un instrument eficient pentru demonstrarea 
unor competenţe ale autorului de a realiza anumite activităţi profesionale în cele 
mai diverse domenii sociale. Portofoliile încep să fie folosite larg pentru apre-
cierea capacităţilor specialiştilor în domeniul educaţiei,  pentru dezvoltarea lor 
profesională. Experienţa se extinde şi asupra domeniilor tehnice, de design, so-
ciale. 

Portofolii de predare (Teaching Portfolio)
În acelaşi timp portofoliul poate fi utilizat şi de către instructor, în calitate 

de suport de curs sau mediu pentru organizarea activităţilor în cadrul cursului, 
indiferent de forma de organizare a cursului. Portofoliul de predare permite acu-
mularea şi înnoirea flexibilă a suportului de curs cu materiale în cele mai diverse 
forme: scrise, tipărite, înregistrări sonore şi video, date şi analize statistice, evaluări 
etc. Odată cu acumularea materialelor finale pentru module sau  curs integral apare 
posibilitatea unei analize reflective a lor pentru o îmbunătăţire ulterioară. Prob-
lema majoră în cazul portofoliilor tradiţionale este stocarea resurselor, incluse în 
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portofoliul de predare, necesitatea unui număr mare de dispozitive specializate 
pentru utilizarea lor, precum şi distribuirea pentru acces comun unui număr mare 
de cursanţi.

Această problemă a dispărut odată cu apariţia dispozitivelor digitale de sto-
care şi a mediilor comunicaţionale digitale.

Portofolii universale (de carieră)
Procesul paralel de activitate practică şi studii continui, impus de ritmul 

de dezvoltare a societăţii moderne a transformat portofoliul într-un instrument 
universal pentru aprecierea capacităţilor de învăţare şi a deprinderilor practice de 
utilizare a cunoştinţelor acumulate – instrument extrem de util atât în procesul 
educaţional, cât şi în activitatea profesională. Astfel, procesul de învăţare continuă 
şi activitate practică se documentează într-un singur portofoliu, care demonstrează 
nu numai rezultatele în învăţare şi activitate practică, dar şi eficienţa interacţiunii 
între acestea.

Portofolii digitale (e-Portofolii)
Apariţia tehnologiilor digitale pentru stocarea celor mai diverse tipuri de 

date a permis un salt calitativ în crearea, dezvoltarea şi utilizarea portofoliilor. 
Transpunerea materialelor din portofoliu în format digital a indus utilizarea noilor 
modele de comunicare pentru transmiterea portofoliului, includerea în portofoliu 
a materialelor (sau referinţelor) realizate în grup cu parteneri aflaţi la distanţă, 
posibilitatea de a verifica în timp real veridicitatea şi originalitatea datelor din por-
tofoliu, etc.

 E-portofoliul este componenta de documentare digitală a procesului de 
învaţare şi evaluare în care se evidenţiază produsul individual  şi progresul în pro-
cesul de invatare, în funcţie de timp şi situaţie. 

Utilizarea portofoliului în general şi a e-portofoliului în special are un rol 
aparte în  procesul de individualizare a educaţiei, creând premise reale pentru o 
competivitate corectă între cursanţi în procesul de studii, evaluare şi aplicare pen-
tru anumite activităţi. Suplimentar portofoliul crează un imbold individual pen-
tru o participare mai activă în procesul de studii, în cercetări şi proiecte individu-
ale şi de grup, în activităţi sociale; încurajează dezvoltarea încrederii în forţele şi 
capacităţile proprii.
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Dezvoltarea e-portofoliului cunoaşte câteva etape – de la transpunerea 
directă a materialelor portofoliului în format digital  până la apariţia sistemelor 
software pentru crearea, dezvoltarea şi stocarea e-porofoliilor la nivel de instituţie 
şi standartizare pentru utilizarea comună de către grupuri de instituţii.

Cea mai simplă formă a portofoliului digital presupune amplasarea setu-
lui de materiale incluse pe un suport de stocare, cu o organizare rudimentară a 
informaţiei (în formă de resurse separate, identificate prin nume sau dată, sau 
având un “pseudomediu” de integrare – de exemplu un fişier text cu o colecţie de 
linkuri către resursele plasate pe suportul de stocare).

Portofoliul Web presupune organizarea materialelor într-un mediu on-line 
cu utilizarea tehnologiilor web 2.0, care automatizează în mare măsură procesul de 
organizare şi plasare a materialelor şi, concomitent, permite accesul la documente 
şi resurse distribuite (stocate în orice altă locaţie web), elaborate în comun.

Sistemul de portofolii de învăţare a instituţiei. Este de obicei o aplicaţie 
software (server), instalată separat sau integrată în sistemul de management al 
învăţării (LMS) la nivel de instituţie de învăţământ. Permite organizarea, moni-
torizarea şi evaluarea procesului de învăţare prin intermediul portofoliilor digitale, 
schimbul de date cu LMS, individualizarea procesului de  învăţare, universalizează 
comunicarea cu tutorele (instructorul). 

Sistemele software de portofolii a instituţiei sunt destul de răspândite, dar 
cele mai multe dintre ele sunt distribuite în baza unor licenţe comerciale. Există 
şi sisteme de portofolii instituţionale în distribuţie liberă (a se vedea în lista de 
resurse), dar acestea sunt orientate în special pentru nivelul liceu.

III.4.2 structura portofoLIuLuI de învăţare
În funcţie de instituţie, curs, instructor, cursant, design şi alţi factori struc-

tura e-portofoliului poate varia considerabil. Totuşi, în orice portofoliu de învăţare 
se evidenţiază trei componente fundamentale: reflecţie, documentare, colaborare. 
[1,  p. 23]

Rezultatul se cristalizează într-un un set de documente tipărite  sau elec-
tronice,  compact, strategic organizat, care reflectă natura dinamică a progresului 
învăţării. 

Componenta reflectivă. Conţine reviziile documentelor incluse în por-
tofolui. Ele mentele reflective sunt importante pentru demonstrarea 
etapelor de creştere intelectuală, capacitatea de autoanaliză şi  cercetare 
independentă a studentului. Tot odată ele pot servi drept teren de cerc-
etare pentru instructor, care în baza lor poate determina punctele tari şi 
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slabe ale cursantului, stabili o traiectorie individuală de studiere a cursu-
lui, perioade şi tipuri de evaluare etc.

Componenta de documentare include conţinuturile portofoliului elec-
tronic  – lista de referinţe la materiale externe, rezumate, conţinuturi 
produse de cursant pe parcursul studierii cursului. 

Componenta de colaborare se referă la modul şi periodicitatea accesării 
portofoliului cursantului de către instructor, conţinuturile de comuni-
care (mesaje, analize, recomandări, aprecieri). Succesul utilizării met-
odologiei de învăţare prin intermediul  e-portofoliului depinde în mare 
măsură de calitatea acestei componente – o comunicare activă între 
cursant şi instructor prin intermediul SLP permite o realizare dinamică 
a sarcinilor cursului, o abordare individuală a învăţării de către cursant 
şi o corectare momentană a procesului în baza analizei conţinuturilor 
portofoliului. Invers – verificarea formală a portofoliilor la intervale con-
siderabile de timp generează  traiectorii eronate de învăţare, care nu pot 
fi corectate momentan, iar organizarea şi atitudinea cursantului faţă de 
SLP devine şi ea una formală.

Interacţiunea componentelor şi rezultatul interacţiunii este determinată de 
următoarea schemă (figura 11)[1, p 25].

Figura 11: Componentele portofoliului de instruire

III.4.3 eLeMente de conţInut aLe e-sLp 
Informaţii personale – CV sau componente ale lui, importante pentru 

portofoliul dat.
Istoria instruirii – descrierea istoricului educaţional, inclusiv a instruirilor 

de scurtă durată, relevante în contextul portofoliului concret.
Aprecieri – certificate de apreciere şi calificare.
Comentarii reflective (Reflecţii) – analiza activităţilor şi documentelor 

Capitolul III. Metodologia gestionării cursului



75

conexe portofoliului, revizii ale rezultatelor intermediare (pe etape), 
concluzii şi îmbunătăţiri ale rezultatelor.

Materiale de curs –  materiale realizate pe parcursul studierii cursului:  
proiecte, esee, analiza lucrărilor practice şi de laborator, rezultate ale 
evaluărilor intermediare  etc.

Comentarii ale instructorului – istoricul comunicării între instructor 
şi cursant, cu referire la portofoliu şi analiza conţinuturilor acestuia, 
recomandările şi aprecierile instructorului.

Scopuri, planuri – un element mai puţin utilizat în cadrul portofoliilor de 
curs, dar important în cazul portofoliilor educaţionale în general, sau de 
creştere profesională. Conţine o serie de concluzii formulate de pose-
sorul portofoliului pentru creştere ulterioară, în plan de cercetare sau 
profesional, rezultante din cunoştinţele şi competenţele acumulate an-
terior.

Valori personale, interese – un element destinat în special pentru evalu-
area externă a portofoliului. Permite crearea unui “portret” integru al 
personalităţii, bazat nu doar pe activităţile de instruire sau activitate 
profesională, dar şi pe valori spirituale, norme etice acceptate de autor, 
interese şi aspiraţii general umane.

Prezentări, documente – materiale care nu ţin nemijlocit de portofoliul de 
învăţare, dar confirmă direct sau indirect anumite rezultate sau activităţi 
realizate de autor, tangenţiale cursului la care se referă portofoliul.

Activităţi personale, colaborări –  enumerarea acţiunilor de voluntariat, 
de dezvoltare profesională sau de învăţare, realizate individual sau în co-
laborare cu alţii. 

În general, fiecare element inclus în SLP contribuie la realizarea unui singur 
scop – să demonstreze competenţe, atitudini, cunoştinţe acumulate (acceptate) 
pe parcurs şi progresul autorului într-o perioadă de timp.

Elementele menţionate nu reprezintă entităţi disjuncte, ceea ce presupune 
regăsirea unor componente comune ale lor, precum şi lipsa unora dintre ele într-
un e-portofolio de învăţare a studentului.

III.4.4 IMpLeMentarea e-portofoLIILor
Implementarea e-portofoliilor în calitate de instrument educaţional la nivel 

de instituţie este o sarcină dificilă. Pentru o utilizare eficientă portofoliile urmează 
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să fie parte din procesul de instruire şi evaluare. În caz ideal portofoliile trebuie să 
posede următoarele proprietăţi:

 Portofoliul este un instrument personal de învăţare dirijată. El este con-•	
siderat esenţial în procesul de învăţare şi evaluare. 

 Cursanţii sunt instruiţi (ascultă un curs aparte)  despre modalităţile de •	
utilizare a portofoliului (atât aspectele tehnice, cât şi cele logistice). 

 Curricula cursurilor urmează să fie organizzata astfel, încât să permită •	
cursanţilor să folosească portofoliul în studierea cursurilor şi în calitate 
de componentă a evaluării. 

 Portofoliul este folosit pentru verificarea atingerii finalităţilor cursului. •	
Feed back-ul instructorului poate fi integrat în portofoliu şi interpretat 
ulterior ca artefact. 

 Sunt organizate stagiuni de evaluare a eficienţei utilizării portofoliilor •	
de către cursanţi (evaluare meta-cognitivă a folosirii portfoliilor). 

 În instituţie există cultura e-portfoliului, care încurajează cursanţii să •	
includă în portofolii experienţa personală de viaţă, menţiuni şi apre-
cieri, activităţi non-academice şi alte artefacte cu caracter social/aca-
demic relevante. 

 Dialogurile, dezbaterile şi exemplele de utilizare a e-portofoliilor sunt •	
un lucru obişnuit. 

 Se acordă timp separat pentru dezvoltarea portofoliilor. •	
 Facultăţile înţeleg şi promovează valoarea e-portfoliiilor. •	
 Componenta tehnică (sistemul de gestionale a portofoliilor) este •	
prezentă în instituţie, bine organizată, şi permite un acces simplu, cu 
acumularea unei experienţe pozitive. 

Structura sistemului de e-portofolii integrat într-un LMS instituţional
Un e-portofoliu modern este o alicaţie software independentă sau un 

modul al sistemului de management al învăţării (LMS) la nivel de instituţie 
sau consorţium de instituţii. Componentele structurale ale e-SLP pot varia în 
dependenţă de realizarea concretă a sistemului, dar în general urmează schema 
generală propusă (figura 12):
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Figura 12: integrarea portofoliilor în sistemul instituţional de management al învăţării

Utilizatorul e-portofoliului are acces la componentele generale e-SLP, prin 
intermediul  instrumentelor nucleului generic. Componentele specifice de prelu-
crare au rolul de integrare a e-portofoliului în sistemul de management al învăţării 
şi nu sunt accesibile (vizibile) pentru utilizator.  

 

III.4.5 evaLuarea e-portofoLIuLuI 
Procesele de evaluare a portofoliului de învăţare şi de evaluare a designului 

acestuia sunt oarecum conexe, prin urmare sunt necesare unele criterii comune 
pentru ambele. 

E-portofoliile probabil au cel mai semnificativ efect asupra educaţiei din-
tre toate instrumentele cunoscute. Un e-potrofoliu de învăţare, gestionat de un 
instructor profesionist, conţinând toate elementele structurale şi de conţinut, 
devine o alternativă reală a sistemului tradiţional de testări curente şi finale pentru 
orice curs. Portofoliile asigură o experienţă educaţională bogată pentru toţi actorii 
procesului, dar numai în cazul când instructorul se atârnă cât se poate de serios 
faţă de evaluarea continuă a portofoliului studentului.  

În dependenţă de componentele fizice inerente în portofoliu şi de nivelul 
de interacţiune a lor au fost stabilite cinci grade de calitate a portofoliului digital 
[2]: 

Gradul  1.   Notiţe structurate.
Gradul  2.   Curriculum Vitae. 
Gradul 3.   Materiale care asigură colaborarea dintre student şi Facultate la  

      nivel de curriculă a cursului. 
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Gradul  4.   Mentenanţă documentată. 
Gradul 5.   Dovezi a autenticităţii analizelor, activităţilor efectuate pe  

      parcurs, evaluărilor şi raportelor prezentate. 
Informarea apriori a cursanţilor privind gradarea calităţii portofoliului oferă 

un cadru conceptual pentru înţelegerea modului de completare şi ajuta cursanţii 
să se autoaprecieze, poziţionându-se la un anumit grad de dezvoltare a e-portofo-
liului. Gradele, de asemenea, pot furniza orientări strategice pentru determinarea 
următorilor paşi pe calea aplicării portofoliilor în predare şi învăţare.  

Un alt model de evaluare propune determinarea calităţii portofoliului în 
dependenţă de nivelul de demonstrare a calităţii tehnice a elementelor portofoliu-
lui, corectitudinii, rezultatelor aplicative prezentate, precum şi fezabilităţii. (Acest 
model este orientat către portofoliile de învăţare a cursurilor tehnice sau tehno-
logice.)

Modelul hexadimensional identifică şase dimensiuni critice de variaţie a 
calităţii e-portofoliuuli de învăţare [3]: 

 Utilitatea portofoliului 1. 
 Controlul (cine stabileşte ce se întâmplă în portofoliu şi gradul de core-2. 
spundere cerinţelor stabilite iniţial) 

 Modul de prezentare (organizarea şi formatul portofoliului, inclusiv 3. 
tehnologia pentru vrificarea autenticităţii resurselor) 

 Interacţiunea socială (natura şi calitatea activităţilor sociale pe parcur-4. 
sul dezvoltării portofoliului) 

 Gradul de implicare a instructorului (şi altora) în elaborarea portofoliu-5. 
lui 

 Utilitatea portofoliului pentru activitatea ulterioară (de învăţare sau 6. 
profesională). 

Fiecare dimensiune poate varia după un număr de nivele stabilit în core-
spundere cu natura cursului. 
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III.5 InstruIrea MIxtă  
     (bLended LearnIng - bL)
iii.5.1 introduCErE 

Există mai multe definiţii ale instruirii mixte, fiecare fiind relevantă pentru 
anumite aspecte ale ei. Iată câteva, cele mai generale:

Instruirea mixtă este o combinaţie de metode de învăţare tradiţionale şi online, 
în scopul maximizării eficienţei procesului de instruire. În instruirea mixtă pro-
gramul de instruire este divizat în module. Pentru fiecare modul este stabilită 
aparte cea mai potrivită metodă de livrare către auditoriu în general şi către 
fiecare cursant în parte. Scopul instruirii mixte este de a profita de cele mai bune 
componente ale fiecărei metode evitând în acelaşi timp neajunsurile. În BL pot fi 
utilizate mai multe medii de predare, pornind de la ateliere de lucru tradiţionale, 
predarea în sală de clasă, cărţi şi materiale tipărite de alte tipuri de suporturi 
tradiţionale, precum şi materiale în bază digitale, resurse distribuite Web, pe 
purtători digitali, şi elemente de e-learning.

 http://dictionary.bnet.com/definition/blended+learning.html 

Instruirea mixtă este o instruire care combină abordarea on-line şi tradiţională 
a procesului instructiv.

New South Wales Department of Education and Training (2002)

Instruirea mixtă este un amestec (mixtură) a diferitor strategii de învăţare şi 
metode de transmitere a conţinuturilor care optimizează experienţa de învăţare 
a utilizatorului. Sesiuni de învăţare tradiţională, instruiri locale asistate de 
calculator cu resurse digitale, instruiri on-line (la calculator, în baza resurselor 
distribuite) pot fi combinate ca o metodă generală de instruire a cursanţilor. Se-
siunile on-line pot fi sincrone sau asincrone, publice (generale) sau individuale 
– după caz.

Kurtus (2004)[dw 3]

Instruirea mixtă este un hibrid al instruirii tradiţionale ( face-to-face) şi online, 
organizat astfel, încât instruirea  are loc atât în sala de clasă, cât şi pe web, şi 
unde componente online devine o extensie naturală a instruirii tradiţionalele. 
BL presupune o abordare flexibilă a designului cursului, care presupune un mix 
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a diferitor timpuri, locuri şi moduri de instruire, oferind cele mai multe beneficii 
ale cursurilor online, fără a pierde complet contactul direct cu cei instruiţi. În 
rezultat se obţine o experienţă educaţională viguroasă care combină tot ceea ce 
poate oferi instruirea tradiţională şi instruirea la distanţă. 

Colis, B. and Moonen, J [2]

Ultima definiţie conţine elementul de integrare a instruirii tradiţionale şi 
online într-un singur corp organic.  

La fel, din definiţiile prezentate rezultă dinamica convergenţei între instru-
irea tradiţională şi cea online, descrisă în următoarea schemă (Bonk, C. J. & Gra-
ham, C. R. (Eds.). (in press). Handbook of blended learning [dw2], fig. 13):

Figura 13. Convergenţa mediilor de învăţare
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III.5.2  Integrarea InstruIrII tradIţIonaLe  
   şI a eLearnIng-uLuI

Mediul tradiţional de instruire (face to face) este unul static, format pe par-
cursul secolelor. e-Learningul a generat o multitudine de forme şi metodologii care 
se dezvoltă intens, atât independent, cât şi prin penetrarea instruirii tradiţionale. 
Atât dezvoltarea resurselor digitale de învăţare, cât şi trecerea în format digital 
a resurselor tradiţionale duc, în rezultat la integrarea organică a procesului de 
învăţare. Sesiunile tradiţionale rămân necesare, dar conţinutul lor se modifică. Ele 
capătă în primul rand rolul de stabilire a contactului individual între instructor şi 
cursanţi; de instruire pentru utilizarea instrumentelor de e-Learning, integrate în 
curs; şi abia apoi rolul de iniţiere a cursanţilor în domeniul cursului, asocierea lor 
cu noţiunile şi principiile fundamentale, pe care se bazează cursul, etc.  

III.5.3  proIectarea InstruIrII MIxte 
Din perspectiva designului, un curs bazat pe instruirea mixtă poate avea o 

structură foarte flexibilă, care variază între două extreme, după tipul de sesiuni: de 
la un curs tradiţional cu sesiuni în exclusivitate face to face până la un curs organi-
zat integral la distanţă. 

Sesiunile tradiţionale sunt organizate în conformitate cu orarul general 
al facultăţii (departamentului) în campus sau în locaţii speciale, dar presupun 
prezenţa la locul desfăşurării atât a instructorului, cât şi a cursanţilor. 

Sesiunile online pot fi organizate, folosind toată gama de instrumente 
educaţionale software şi de comunicare. 

 •	 Sistemul de management al învăţării instituţional (LMS). Resursele 
pentru realizarea sesiunii on-line se plasează în LMS, pentru ele fiind 
stabilită peri oada de acces, echivalentă cu durata sesiunii. Astfel, pot fi 
realizate atât activităţi de instruire, cât şi evaluări curente. O extindere 
poate fi excluderea restricţiilor de activare a resurselor de învăţare, ele 
fiind accesibile pentru cursanţi pe toată perioada cursului. (Acelaşi mod 
de organizare se păstrează pentru portaluri, site-uri sau LMS externe.)

 •	 Forumuri (incorporate în LMS sau externe). Instrumentul este fo-
losit pentru organizarea sesiunilor sincrone, interactive, care ţin de 
discuţia în comun a unui subiect de curs. Comunicarea în sesiuni 
poate fi organizată la nivel de mesaje scrise, mesaje sonore sau video. O 
formă mai simplă este comunicarea prin poşta electronică. În acest caz 
discuţia este asincronă, iar controlul istoricului discuţiei este extrem de 
anevoios.
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 •	 Sisteme web pentru difuzare video (incorporate LMS sau externe). 
Pot fi utilizate pentru organizarea sesiunilor de învăţare (prelegeri) sin-
crone sau asin crone (în cazul stocării înregistrării sesiunii).

 •	 Aplicaţii web pentru testare (sincrone sau asincrone). Permit realiza-
rea evaluărilor curente cu stocare şi transmitere a rezultatelor către in-
structor.

 •	 Alte instrumente educaţionale şi de comunicare (telefoane mobile, 
dispozitive PDA, smartphone, internet mobil, TV mobilă etc.).   

Există mai multe posibilităţi de “amestec” al sesiunilor de diferite tipuri pen-
tru organizarea cursului. În instituţiile de învăţământ superior se experimentează 
cu cele mai diverse modele. Nu toate sunt la fel de reuşite. În baza publicaţiilor 
cercetate din domeniu, pot fi propuse următoarele scheme generale considerate 
de success:

Modelul de curs. Cursanţii studiază o serie de module on-line pentru a fi 
admişi la certificarea pentru curs. Ei se află în diverse locaţii, distanţate de campus, 
şi trimit sarcinile de evaluare prin mail sau alte canale către instructor. Un forum 
al cursului permite discuţia subiectelor şi un feedback distribuit între cursanţi şi 
instructor. Periodic, dacă este posibil, se organizează întâlniri de grup, în caz ideal, 
la prima discuţie de acest fel se discută formatul resurselor online. Dacă asemenea 
întâlniri nu sunt posibile, poate să apară necesitatea de a “ghida” unii cursanţi. 
Această sarcină îi refine instructorului sau cursanţilor, care au depăşit deja aceste 
etape. Dacă comunicarea prin medii digitale nu este posibilă, instrucţiunile pot fi 
primite de cursant prin telefon.

Înstruirea în bază de resurse referite. Instruirea tradiţională este 
suplimentată (sau înlocuită parţial) de manuale şi resurse amplasate în reţeaua 
locală (LCMS). Cursanţilor li se propune un program regulat de evaluări online sau 
scrise în baza materialelor digitale, pentru confirmarea dobândirii de cunoştinţe 
în procesul studierii independente. Autorul cursului (resurselor digitale pentru 
curs) menţine contactul cu cursanţii fie prin intermediul departamentului de in-
struire (secţiei studii?) fie direct, fie online, pentru a fi sigur că resursele necesare 
au ajuns la destinaţia finală (cursanţi).

Preevaluare. Cursanţii cu diferite abilităţi sunt evaluaţi online pentru sat-
bilirea nivelului lor într-un anumit domeniu. Cursanţii care au acumulat punctaje 
sub limita de jos, pot fi redirecţionaţi pentru un curs online suplimentar, care să 
lichideţe golurile lor informaţionale. Odată cu parcurgerea acestuia şi atingerea 
de către toţi cursanţii a nivelului necesar, ei pot continua instruirea în format 
tradiţional (prelegeri, seminare, laborator)
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Din cele expuse rezultă două abordări ale procesului de instruire mixtă:
Abordarea în flux continuu presupune o sesiune de organizare, urmată de 

activităţi de învăţare care alterneată cu evaluări curente, până la evaluarea finală. 
Ultima activitate este analiza rezultatelor învăţării, feedback, concluzii. 

Abordarea instruirii în baza unui nucleu de resurse digitale, a căror uti-
lizare este ghidată (uneori) de tutori, suplimentată cu experienţe în laboratoare 
virtuale, comunicare prin instrumentele portalurilor şi site-urilor tematice, cu 
adăugarea unor elemente de instruire tradiţională (în special în cazurile instruirii 
combinate cu activitatea profesională) este deplasată mai mult către autoinstru-
ire.

Figura 13. Schema abordării “nucleare“

Aceste două abordări a procesului de instruire mixtă au generat următoarele 
mo dele de instruire mixtă în învăţământul superior:

Autoinstruire în bază de e-learning, mixată cu resurse pe diferite supor-
turi şi activităţi.

 Cerinţe minime: programul online trebuie să fie de cel puţin o oră pen-
tru fiecare unitate de învăţare. Vor fi incluse teste de evaluare cu cel puţin 
5 întrebări, şi pragul de trecere de 70%. Tutorele va monitoriza logările 
participantului şi activităţile acestuia. Cursanţii vor fi informaţi din timp 
referitor la cerinţele de dotare, necesare pentru studierea cursului.
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Instruire dirijată de către instructor, mixată cu autoinstruire prin  
e-learning.

 Comunicarea cu instructorul poate fi organizată în dependenţă de tipul 
sesiunii unidirecţional (instructor – > cursant) sau bidirecţional. Sesiu-
nile interactive ţin de stu dierea conţinuturilor specifice ale cursului, care 
nu pot fi asimilate independent.

Instruire în bază de activităţi e-learning sincrone, suplinite cu alte 
resurse digitale.

 Instruirea este efectuată de către un instructor către un auditoriu dis-
tribuit în spaţiu (săli, instituţii localităţi etc.), în perioade prestabilite 
de timp. Paralel cu sesiunea sincronнa poate fi realizată şi înregistrarea 
acesteia, pentru o utilizare ulterioară de către cursanţi. Este importantă 
componenta de comunicare a instruirii – ea poate fi realizată doar la se-
siunile sincrone. Pentru comunicarea cu instructorul în afara sesiunilor 
pot fi folosite medii digitale tradiţionale – email, forum, chat.

Instruire directă la serviciu. Ghidată de mentor, realizată în bază de auto-
instruire prin e-Learning.

 Instruirea are loc memijlocit la locul de muncă, cu echipamente, instru-
mente, materiale şi documente, care vor fi folosite de cursanţi după fi-
nalizarea instruirii. Acest model de instruire se consideră a fi unul dintre 
cele mai reuşite pentru formarea profesională. Adăugarea componente-
lor TIC (resurse digitale, instruiri video, surse alternative de informaţii), 
în combinare cu instruirea tradiţională de către instructor, permite 
micşorarea considerabilă a timpului şi cheltuielilor de instruire în com-
binare cu creşterea  eficienţei acesteia.

Instruire  bazată pe simulări practice şi laboratoare virtuale.
 Se bazează pe echipamente şi software de simulare, interactive, cu posi-

bilitatea de intervenţie a unui “instructor virtual”, precum şi pe resurse 
digitale pasive – instrucţiuni, documente, exemple. Laboratoarele virtu-
ale  permit efectuarea unor modelări, experienţe, cercetări, care formează 
la cursanţi competenţele, urmărite de finalităţile de învăţare.
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III.5.4 aspecte coMunIcatIve 
Tipul de comunicare între cursant şi instructor în BL este determinat de 

forma activităţilor în cadrul cursului. 
Pentru activităţile online sincrone, cu posibilitate de transmitere reciprocă  a 

datelor, comunicarea este şi ea sincronă, bidirecţională, iar forma ei e determinată 
de echipamentele utilizate şi capacitatea canalului de transmitere a datelor (comu-
nicare video – pentru videoconferinţe, sonoră – pentru sesiunile audio). Pentru  
sesiunile de învăţare sincrone sau asincrone, difuzate prin platforme gen YouTube, 
ustream comunicarea este unidirecţională (de la instructor către cursant). 

Activităţile sincrone sau asincrone, fără transmitere de imagini şi/sau sunet 
permit organizarea comunicării prin metode “tradiţionale” – email, forum, chat. 
Organizarea unor grupuri de discuţii şi participarea activă îeste binevenită atât 
pentru cursanţi, cât şi pentru instructor. În procesul de discuţie directă sau analiză 
a discuţiilor altor membri ai grupului, cursantul are posibilitatea să se evalueze 
şi să aprecieze nivelul său de cunoştinţe în comparaţie cu alţi membri ai grupu-
lui. Instructorul poate să determine “găurile de conţinut” sau punctele slabe ale 
suportului de curs şi să le corecteze instant.

Stabilirea unor restricţii de timp pentru activităţile online organizează pro-
cesul de învăţare al cursanţilor, iar pentru staful administrativ al instituţiei pot 
servi drept repere de control al activităţii instructorului, care foloseşte instruirea 
mixtă.

O serie de experienţe, realizate de autori pe parcursul anului de studii 2009 – 
2011 indică cert o dependenţă directă între intensitatea de comunicare online (stu-
dent – profesor) şi rezultatele studenţilor la evaluările finale. Aceeaşi dependenţă 
poate fi observată şi în comportamentul studenţilor la sesiunile tradiţionale şi on-
line, dar în acest caz poate fi evidenţiată o categorie aparte – studenţii «nesiguri» 
pentru care comunicarea online este mai simplă decât cea directă. Această catego-
rie beneficiază cel mai mult în urma instruirii mixte.

III.5.5 dezvoLtarea reţeLeI pentru (auto)InstruIre 
Principiile schemei “nucleare” pot fi folosite şi pentru organizarea procesu-

lui de autoinstruire, în orice domeniu de activitate. Pentru aceasta este necesară 
o etapă de analiză prealabilă a problemei, când se determină răspunsurile la 
următoarele întrebări:

•	 Care	sunt	obiectivele	de	învăţare	urmărite?
•	 Ce	resurse	pot	folosi?

III.4 Instruirea mixtă (Blended learning)
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•	 Cine	mă	poate	ajuta?
•	 Ce	activităţi	(acţiuni)	cheie	îmi	pot	ajuta?
•	 Ce	mă	poate	opri?
•	 Cu	ce	să	încep?
•	 Cum	să	evaluez	succesul	învăţării?
Răspunsurile la aceste întrebări stabilesc atât resursele de învăţare, cât şi 

persoanele, care pot să apară în calitate de tutori sau consultanţi pe tot parcursul 
învăţării. Contactele stabilite cu resursele web şi persoanele din grupul de interes 
formează reţeaua pentru autoinstruire. 

Reţeaua se extinde permanent, deoarece una şi aceeaşi problemă preocupă  
de obicei foarte mulţi indivizi din cele mai diverse zone geografice. Astfel grupul de 
interes se completează cu noi participanţi. Pe parcursul învăţării apar situaţii, când 
puteţi răspunde la unele întrebări, puse de cei, care au apărut în grup mai târziu şi 
repetă aceeaşi paşi de învăţare. Frecvenţa apariţiei unor asemenea situaţii, comen-
tate de colegi ca “finalizate reuşit” marchează atingerea unui nivel de performanţă 
în studierea problemie iniţiale.

III.5.6 perspectIveLe nstruIrII MIxte
Beneficiile învăţării mixte sunt indiscutabile. BL permite o flexibilizare 

cardinală a procesului de învăţare-predare pentru toţi actorii procesului de in-
struire: cursanţi, instructori, administraţie, instituţii de învăţământ  şi societate 
în ansamblu. Micşorarea costurilor pentru instruire, posibilitatea de a combina 
procesul de instruire cu cel de activitate profesională, accesul la resurse digitale 
de calitate fără restricţii de spaţiu sau timp, consultanţa de calitate, comunicarea 
şi integrarea în grupuri (comunităţi) profesionale virtuale – toate acestea sunt 
consecinţele procesului de hibridizare a învăţării prin integrarea tuturor formelor 
şi modelelor TIC în instruirea tradiţională. 

Studiile efectuate în universităţile din SUA prezintă o dinamică de creştere 
constantă a procentului de BL în procesul de instruire. Procentul mediu al cur-
surilor bazate pe învăţarea mixtă va oscila în următorii ani între 35 şi 45% (pentru 
instituţiile de învăţământ superior)  [dw 3].   

Facorii, care determină integrarea învăţământului tradiţional c e-Learningul 
sunt:

Factorul tehnologic. Apariţia (sau întârzierea apariţiei) unor tehnologii 
calitativ noi de comunicare, echipamente hardware educaţionale sau a 
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unor instrumente software pentru elaborarea resurselor educaţionale 
(obiectelor de e-learning) are drept consecinţă directă accelerarea 
(corespunzător - decelerarea) integrării metodelor tradiţionale şi de el-
earning

Factorul economic. Implementarea BL este un indicador de progres 
al instituţiei de învăţământ. Dar, progresul necestită o modernizare 
calitativă a infrastructurii TIC a instituţiei, ceea ce implică cheltuieli 
considerabile (şi permanente). De cele mai multe ori anume acest factor 
este cauza stagnării transformărilor tehnologice în învăţare în ţările în 
curs de dezvoltare. 

Factorul uman. Transformarea cursurilor pentru BL necesită o modificare 
cardinală a modului de gândire atât pentru instructori (profesori) cât şi 
pentru cursanţi (studenţi). Primii au o responsabilitate sporită pentru 
calitatea materialelor de autor produse şi utilizarea corectă a resurselor 
digitale externe (respectarea drepturilor de autor).  Din spaţiul intern 
al instituţiei profesorul trece în spaţiul virtual educaţional, expunându-
se astfel nu numai unor colaborări, discuţii, etc., dar şi observaţiilor sau 
criticilor. Cursanţii (studenţii) au o libertate mai mare în procesul de 
studii. Este important ca flexibilitatea învăţării să fie utilizată raţional, 
ceea ce necesită maturitatea personalităţii, capacitatea de autoorganizare 
şi autocontrol.  

Indiscutabil, şi în Republica Moldova se va resimţi o creştere a procentului de 
cursuri mixte, în special în învăţământul superior. Integrarea în spaţiul educaţional 
european implică în acest sens o adaptare (sau chiar reorganizare) a cursurilor şi 
activităţilor afe rente pentru utilizarea eficientă a resurselor educaţionale, disponi-
bile în mediul virtual. Modernizarea învăţământului, intoducerea instruirii la 
distanţă, implementarea TIC în învăţământul superior [4] au în consecinţă efectul 
dezvolătrii componentei de e-Learning şi integrarea ei în instruirea tradiţională.

III.4 Instruirea mixtă (Blended learning)
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Capitolul iV  
	 	 sIsteMe	LMs:	funcţII;	tIpoLogIe;	 
  utilizare

Iv.1 sIsteMe de ManageMent aL învăţărII   
  (LMs)

Iv.1.1 descrIerI generaLe
Un sistem de management al învăţării (learning management system, 

LMS) este o aplicaţie software pentru administrarea, documentarea, urmărirea 
progresului învăţării, şi raportarea rezultatelor, activităţilor de clasă sau online, a 
programelor pentru e-learning şi a contentului educaţional.

Sistemele de management al învăţării ocupă zona aplicaţiilor software de 
la controlul învăţării şi a statisticilor educaţionale până la distribuţia cursurilor 
prin Reţea şi posibilităţi de colaborare online. Instituţiile de învăţământ pot folosi 
LMS pentru colectarea automată a înregistrărilor cu referire la angajaţi (studenţi). 
Alte dimensiuni (posibilităţi) ale LMS sunt: activităţile de autodeservire ale 
studenţilor (autoînregistrarea la cursul ghidat de tutore), fluxul activităţilor de 
învăţare (notificarea utilizatorilor, aprobarea de către manager, managementul 
listelor de aşteptare), furnizarea on-line a resurselor de învăţare (Computer-Based 
Training, citire & înţelegere), evaluări on-line, managementul învăţării continui, 
învăţării colaborative (partajarea aplicaţiilor şi resurse lor, utilizarea în comun a 
aplicaţiilor, teme de discusţii), managementul resurselor educaţionale (instruc-
tori, oportunităţi, echipament) etc.

Majoritatea aplicaţiilor LMS moderne se poziţionează pe platforme Web 
pentru facilitarea accesului la conţinuturile educaţionale şi administrare. Principa-
lul domeniu al utilizării LMS este cel educaţional (extinderea şi suportul procesu-
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lui de predare în sălile de clasă, precum şi a cursurilor livrate la distanţă), dar sunt 
larg utilizate şi în domeniul serviciilor financiare şi farmaceutice pentru formarea 
continuă a angajaţilor.

Unii producători ai sistemelor LMS includ module de “management al 
performanţei”, care permit aprecierea angajaţilor (studenţilor), managementul 
competenţelor, analiza golurilor în abilităţile căpătate, planificarea consecutivă, 
evaluarea multilaterală. O altă caracteristică LMS este prezenţa modulelor de re-
crutare (înscriere) şi apreciere a utilizatorilor. 

iV.1.2 CaraCtEristiCi lMs
Sistemele LMS sunt elaborate pentru a satisface cerinţele educaţionale, 

admi nistrative şi de organizare. Cu toate că un LMS pentru învăţarea corporativă 
poate să aibă mai multe trăsături commune cu un VLE (mediu virtual de învăţare), 
utilizat de instituţiile de învăţământ, fiecare dintre ele are destinaţie distinctă. Me-
diile virtuale de învăţare utilizate de către universităţi şi colegii permite instructo-
rilor să gestioneze cursurile şi schimbul de informaţii cu cursanţii pentru cursuri 
cu o durată fixă. În LMS cursurile pot avea o durată diferită, iar modul de orga-
nizare poate să fie altul decât cel al cursurilor pentru VLE. De asemenea, într-un 
LMS se conţin mai multe module de administrare.

Caracteristicile comune pentru VLE şi LMS includ:
 Managementul utilizatorilor, cursurilor, instructorilor, facilităţilor de •	
învăţare şi generarea rapoartelor

 Calendarul cursului•	
 Traiectorii de învăţare•	
 Mesagerie şi notificări pentru cursanţi•	
 Manipularea cu instrumentele de evaluare (până la, în timpul şi după •	
testare)

 Prezentarea scorurilor şi a transcriptelor•	
 Claificarea activităţilor de curs, procesarea registrelor, inclusiv a listelor •	
de aşteptare

 Distribuirea cursurilor mixate sau Web.•	

Caracteristicile specifice pentru sistemele corporative de învăţare includ:
 Autoînregistrarea (înregistrarea studenţilor la cursuri în momentul •	
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atingerii unor criterii predefinite)
 Înrolarea şi aprobarea managerilor•	
 Definirile logice ale precondiţiilor sau echivalenţelor•	
 Integrarea cu sisteme de management şi control de performanţă•	
 Instrumente de planificare pentru identificarea insuficieţelor de •	
competenţe la nivel organizaţional şi individual

 Curricula, cerinţele necesare şi opţionale faţă de procesul de instruire la •	
nivel organizaţional şi individual

 Posibilitatea de a forma grupuri de cursanţi după principii stabilite: •	
curs, profesor, repartizare geografică etc.

 Alocarea către angajaţi a câtorva titluri (locuri de muncă), inclusiv în •	
zone geografice diferite.

Iv.1.3 partIcuLarItăţI tehnIce
Sistemele LMS sunt dezvoltate în baza a mai multe platforme, cum ar fi ar-

hitectura Java J2EE, Microsoft .NET, PHP, şi de obicei au în spatele aplicaţiei o 
bază de date instituţională. Unele LMS se dezvoltă după principii comerciale şi nu 
permit utilizarea gratuită sau accesul la codurile sale sursă (Exemplu: Blackboard, 
AeL). Alte sisteme sunt în distribuţie liberă (exemplu Moodle). Tocmai acest tip 
de LMS este în majoritatea cazu rilor utilizat de instituţiile de învăţământ supe-
rior. O a treia categorie o formează sistemele de învăţare instituţionale, elaborate 
şi dezvoltate de o singură instituţie de învăţământ. Structura acestor sisteme este 
rigid legată de structura instituţiei şi nu se poate proiecta pentru altă instituţie 
fără o transformare fundamentală. Funcţionalităţile de bază ale LMS se focusează 
în jurul cerinţelor educaţionale, administrative şi de implementare a noilor teh-
nologii de învăţare.

Structura generală a unui LMS este descrisă de următoarea schemă (figura 
14):

Figura 14. Structura generală  LMS

Capitolul IV. Sisteme LMS: funcţii; tipologie; utilizare
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Sistemul este amplasat pe un server web (în unele cazuri local) şi gestionat 
de un administrator (manager) direct sau online. În varianta cea mai simplă ad-
ministratorul are şi funcţia de tutore al activităţilor de învăţare, rulate pe LMS. 
Managerul are şi posibilitatea de a elabora suporturi şi calendare ale cursurilor, 
creând sau colectând obiecte de învăţare în conformitate cu structura şi cur-
ricula elaborată. Cursanţii se înrolează la curs, după care capătă posibilitatea să 
se conecteze la sistem printr-o interfaţă Web, căpătând acces la conţinuturile de 
învăţare, calendarul cursului, instrumentele interactive şi de evaluare, etc. Rezul-
tatele activităţii fiecărui cursant în sistem se stochează în baza de date a LMS.

Iv.1.4  sIsteMe de ManageMent a conţInuturILor  
   educaţIonaLe (LcMs)

Un sistem de gestionare a conţinuturilor educaţionale (LCMS) 
reprezintă o tehnologie conexă la  sistemele LMS, focusată la dezvoltarea, manage-
mentul şi publicarea conţinuturilor tipice, care se difuzează de LMS. Un LCMS 
este un mediu multi-user, în care autorii de conţinuturi pot crea, stoca, reutiliza, 
gestiona şi distribui conţinuturi educaţionale dintr-un repozitoriu central. Siste-
mele LMS nu sunt adaptate pentru crearea şi reutilizarea conţinuturilor cursurilor. 
Invers, LCMS, pot crea, gestiona şi distribui nu doar module de învăţare integrale, 
dar şi obiecte particulare, totalitatea cărora formează “catalogul de resurse” a cur-
sului (modulului). Aplicaţiile LCMS permit utilizatorilor să creeze, importe, ges-
tioneze, caute şi să reutilizeze obiectele elementare de conţinut digital şi itemi de 
evaluare. Acestea pot include fişiere media realizate cu alte instrumente pentru 
crearea resurselor de autor, itemi de evaluare, simulatoare, text, elemente grafice 
sau alte obiecte care formează conţinutul cursului în proces de elaborare. Cu alte 
cuvinte, LCMS gestionează procesul de creare, editare, stocare şi distribuire a 
conţinuturilor educaţionale şi altor resurse pentru curs.

LMS în comparaţie cu LCMS
Sistemele LCMS sunt instrumentele pentru distribuirea şi gestionarea in-

struirii online, în baza obiectelor de învăţare, sincrone şi asincrone, dirijate de 
către instructor. Sistemele LCMS de asemenea, conţin instrumente pentru pro-
ducerea şi reutilizarea conţinuturilor, acordă spaţii virtuale de comunicare între 
cursanţi (forum, chat, web conferinţe). Cu toate acesta, termenul LMS este des 
utilizat pentru a identifica ambele tipuri de aplicaţii: LMS şi LCMS, deşi LCMS 
este o dezvoltare a LMS. Având în vedere cele spuse anterior, se introduce acron-
imul Clcims (Computer Learning Content Information Management System) 
care se foloseşte larg pentru a crea un spaţiu fonetic unic cu referire la orice sistem 
software de învăţare, bazat pe metodologii educaţionale avansate.

IV.1 Sisteme de management al învăţării
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În esenţă aplicaţiile LMS sunt orientate pentru planificarea, distribuirea, 
gestionarea activităţilor de învăţare, precum şi pentru organizarea cursurilor on-
line şi a claselor virtuale, gestionate de instructori. De exemplu, un LMS poate sim-
plifica esenţial procedura de certificare externă, permite alinierea iniţiativelor de 
învăţare către strategiile educaţionale ale instituţiei. Scopul principal al LMS este 
managementul studenţilor, urmărirea progresului lor, a performanţei pe parcur-
sul desfăşurării tuturor tipurilor de activităţi de învăţare. Aplicaţiile soluţionează 
probleme administrative, cum ar fi generarea rapoartelor pentru instructori, dar 
nu sunt folosite pentru a crea conţinuturi de curs.

În contrast, aplicaţiile LCMS sunt orientate pentru gestionarea conţinuturilor 
de învăţare în cadrul diverselor cursuri, dezvoltate de instituţie. Aceste aplicaţii 
permit autorilor, dezvoltatorilor de conţinut, designerilor de curs şi experţilor în 
domeniu să creeze şi să reutilizeze obiectele de învăţare, evitând dublarea efor-
turilor de elaborare. Într-un sistem distribuit conţinuturile se postează într-un re-
pozitoriu central care permite accesul la conţinuturi pentru LMS multiple.

Problemele principale rezolvate de sistemele LCMS sunt:
 Managementul centralizat al conţinuturilor de învăţare ale instituţiei de •	
învăţământ în scopul unei căutări şi accesări eficiente;

 Creşterea eficienţei instruirii în baza unor grafice de dezvoltare compri-•	
mate şi rapide;

 Creşterea eficienţei  de gestionare, asamblare, publicare şi distribuire a •	
conţinuturilor de instruire.

În afară de elaborarea cursurilor integrale şi adaptarea lor pentru audienţe 
multiple, LCMS permite editarea şi republicarea fragmentelor (unităţilor) de curs, 
păstrând istoricul modificărilor şi versiunile precedente. Obiectele de învăţare, 
stocate în repozitoriul central pot fi făcute accesibile pentru autorii de curs şi 
experţii de conţinuturi din cadrul instituţiei (sau chiar din afara ei) în scopul unei 
potenţiale reutilizări şi redefiniri. Aceasta exclude dublarea eforturilor pentru 
crearea resurselor similare şi permite o asamblare rapidă a cursurilor din obiecte 
reutilizabile.

iV.1.5 MoodlE
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) este 

un sistem de management al învăţării în distribuţie liberă, integrat cu facilităţile 
mediilor virtuale de învăţare şi a sistemelor de management al conţinuturilor de 
învăţare. Este deosebit de popular în instituţiile de învăţământ superior, care au 
nevoie de flexibilitate în gestionarea resurselor educaţionale şi de un control efi-
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cient al progresului învăţării pentru fiecare student. Pentru funcţionare Moodle se 
instalează pe un server web, poiziţionat oriunde (pe un calculator în instituţie sau 
la o companie de hosting web).

Scopul proiectului Moodle este de a pune la dispoiziţia specialiştilor din 
domeniul educaţiei cele mai bune instrumente pentru gestionarea şi promovarea 
modelelor mo derne de învăţare. Suplimentar Moodle permite:

 Scalabilitatea numărului de utilizatori în cadrul instituţiei: de la con-•	
tingente extreme de mari de sute de mii de cursanţi şi până la o şcoală 
primară sau un cerc de creaţie.

 Universalitatea cursurilor susţinute: de la support de curs pentru cur-•	
surile tradiţionale, până la gestionarea cursurilor integrale online (între 
ele fiind amplasate cursurile mixte).

 Posibilitatea de a integra în system module interactive şi statistice •	
(forumuri, baze de date, bloguri, wiki, etc.) pentru construcţia unor 
comunităţi colaborative de învăţare în jurul unui subiect de învăţare (în 
conformitate cu teoria constructivismului social). 

 Conformarea conţinuturilor standardelor pentru obiectele de învăţare •	
(cum ar fi SCORM) şi evaluarea învăţării folosind testele şi sondajele de 
sistem.

IV.1 Sisteme de management al învăţării
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Iv.2  bazeLe utILIzărII MoodLe

Iv.2.1 de ce MoodLe? 

 Moodle este în distribuţie liberă, eeea ce înseamnă posibilitatea de uti-1. 
lizare în instituţii de învăţământ cu buget mic.

 Moodle este cu sursă deschisă. În consecinţă utilizatorii Moodle capătă 2. 
acces la elaborările unei întregi comunităţi care dezvoltă sistemul, la 
o multitudine de module suplimentare, care pot fi uşor integrate în 
Moodle. Mai mult decât atât, accesul la codul-sursă permite adaptarea 
sistemului la specificul instituţiei concrete prin modificarea directă a 
codului.

 Moodle este orientat pentru învăţare. Conceptul de dezvoltare al 3. 
sistemului este bazat pe teoria constructivistă: instrumentele Moodle 
sunt doar piese auxiliare, care îmbunătăţesc procesul de învăţare prin 
individualizarea lui în raport cu sistemele comerciale, axate pe dezvol-
tarea instrumentelor.

 Comunitatea Moodle este extinsă în peste 200 de ţări (conform ul-4. 
timelor date, în 208 ţări)

 Interfaţa sistemului poate fi adaptată la limbile naţionale: în prezent 5. 
există interfeţe ale sistemului în circa 80 de limbi. Procesul de extindere 
a interfeţelor naţionale este continuu.

6. Moodle are circa 750 000 de utilizatori  corporativi înregistraţi.
7.  Moodle dispune de cel mai extins set de instrumente pentru învăţare 

colaborativă:
 a. Mesagerie
 b. Chat
 c. Forum
 d. Instrumente web 2.0 (blog, Wiki)
 e. Instrumente pentru organizarea cursurilor (Calendar)
 f. Instrumente de evaluare
 g. Instrumente statistice
 h. Resurse multimedia standartizate 
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Iv.2.2 utILIzarea sIsteMuLuI (roLurI)
Moodle poate fi instalat şi utilizat atât în reţeaua globală, cât şi în orice reţea 

locală. Se recomandă ca instalarea să fie efectuată de specialişti în domeniul TIC. 
Tot cu ajutorul lor urmează să fie creat setul iniţial de roluri pentru utilizatorii 
sistemului. Setul standard de roluri pentru utilizatoriinclude: 

Administratori – au cele mai multe drepturi în system. De obicei, admin-
istratorii au în grija lor funcţionalitatea sistemului, adăugarea şi gestionarea con-
turilor personale ale utilizatorilor.

Creator de curs – utilizator care are dreptul de a crea cursuri noi. El defineşte 
structura cursului, stabileşte suportul de curs, calendarul activităţilor, grupurile 
de cursanţi pentru care este eligibil cursul.

 Profesor – utilizator cu drepturi de editare a activităţilor în cadrul cursului 
asociat, inclusiv a punctajelor acumulate de cursanţi.

Profesor ( fără drept de editare) – utilizator care gestionează activităţile 
cursanţilor în cadrul cursului, fără drept de efectuare a modificărilor.

Student – utilizator care are drept de acces la resursele de învăţare ale cur-
sului, instrumentele coalborative şi de testare. Poate accesa statistici personale şi 
de grup.

Oaspete – utilizator cu set minim de drepturi, care are de obicei doar posi-
bilitatea de a vizualiza anumite resurse ale cursului.

 

Iv.2.3 crearea şI gestIonarea contuLuI MoodLe
Moodle permite mai multe moduri pentru crearea şi gestionarea conturilor, 

inclusiv crearea manuală de către administratori sau prin email. În cazul existenţei 
contului, intrarea în sistem se face prin introducerea numelui utilizatorului şi a 
parolei în pagina principală, iar cererea de creare a contului nou – prin acţionarea 
butonului “Cont nou” (figura 15) 

La cererea de creare a contului nou va apare o nouă pagină, conţinând un 
formular (figura 16), în care urmează să introduceţi: 

numele de utilizator – numele după care veţi fi identificat în sistem;
parola – cuvântul secret care vă va permite accesul în sistem;
adresa de email – adresa pe care veţi primi confirmarea despre crearea con-

tului, iar ulterior - mesajele în procesul de comunicare în sistem;
datele personale (nume, prenume, localitate, ţară) – pentru identificarea 

reală în sistem.

IV.2 Bazele utilizării Moodle
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Figura 15. Fereastra de acces în sistem (sau deschidere a unui cont)

Figura 16 Fereastra de introducere a datelor pentru crearea contului)

Setul de date iniţiale poate varia în dependenţă de configurarea particulară a 
sistemului de către administrator. După completarea tuturor câmpurilor (Atenţie! 
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii pentru completare) este acţionat butonul 
“Crează cont nou”. 

După recepţionarea mesajului de mail, trimis de către administrator, puteţi 
utiliza contul. 

Este important: Asocierea rolului de profesor sau creator de curs  va fi efectuată de 
către administrator la cerere!

După activarea contului Moodle aveţi posibilitatea să modificaţi mai multe 
elemente ale profilului dvs. Pentru aceasta vă logaţi în sistem. După logare, în 
colţul dreapta sus apare inscripţia „You are logged in as <nume utilizator>”. Cu un 
click pe <nume utilizator> căpătaţi acces la datele profilului personal (figura 17).
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Figura 17. Fereastra profilului personal

În acest regim pot fi vizualizate şi modificate datele curente ale contului, 
urmărită activitatea pe forumuri, blogul personal, rapoartele statistice de activi-
tate, etc. Modificările efectuate în profil vor intra în vigoare după selectarea bu-
tonului „Update profile”.

Iv.2.4 crearea şI gestIonarea cursuLuI 
Pentru crearea independentă a unui curs nou este necesar să aveţi drep-

turile de creator de curs. În cazul în care vă este repartizat profilul de profesor, este 
necesară o cerere prealabilă către administrator pentru crearea cursului. Odată 
ce cursul este creat (ca unitate independentă) rolul de profesor asociat la acest 
curs vă permite să editaţi toate elementele de structură, organizare, conţinut şi 
alte activităţi care pot fi încadrate în curs. Pentru a realiza asemenea activităţi, este 
necesar să accesaţi pagina cursului.

La logarea în sistem, în colţul stâng sus al paginii apare lista de cursuri, la 
care sunteţi înrolat (fie în calitate de profesor, fie în calitate de student). Accesul 
la un curs particular poate fi realizat cu un click pe denumirea acestui curs. În con-
tinuare se deschide pagina cursului, care conţine trei zone distincte:  instrumen-
tele de administrare (stânga), conţinuturi de curs (mijloc) şi activităţi (dreapta) 
(figura 18). 
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Figura 18. Fereastra de curs. Distribuirea componentelor de curs pe zone

Pentru a gestiona structura şi conţinuturile cursului se va acţiona butonul 
„Turn editting on”, care activează regimul de redactare a cursului.

Iv.2.4.1 forMatuL cursuLuI
Spre deosebire de majoritatea LMS, care impun organizarea cursurilor într-

un singur mod, Moodle permite selectarea unui format maxim adecvat scopurilor 
urmărite de curs. Principalele formate aplicabile pentru cursurile Moodle sunt:

LAMS format – LAMS (Learning Activity Management System) este un 
LMS care permite crearea şi dezvoltarea unui mediu de învăţare, bazat 
pe Flash. Pentru utilizarea lui este necesară prezenţa în Moodle a unor 
module suplimentare, care se instalează de către administrator la cerere.

SCORM format – cursul este organizat în baza unor obiecte de învăţare în 
format SCORM, care, în urma accesării de către studenţi pot transmite 
către sistem rezultatele activităţii acestora. Obiectele SCORM pot fi sep-
arate pe activităţi sau integrate în unul singur, care să conţină tot cursul.

Format săptămânal – cel mai des utilizat format al cursului. În acest for-
mat poate fi specificată data începerii cursului şi durata lui, în săptămâni. 
Sistemul va crea o divizare a cursului pe compartimente săptămânale, 
după care veţi avea posibilitatea să stabiliţi activităţile în cadrul fiecărei 
săptămâni.

Format social – cursul este bazat pe o discuiţie dezvoltată pe un forum 
unic. Este util în cazul cursurilor nonformale, activităţilor de grup sau 
colaborative.

Format subiecte – la definirea unui curs în bază de subiecte stabiliţi mai 
întâi numărul acestora. Pentru fiecare subiect este creată o secţiune 
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aparte, în care se încadrează mai apoi conţinuturile şi instrumentele de 
evaluare.

Pentru a seta formatul cursului, selectaţi în blocul de administrare opţiunea 
„Settings” – „Format”.

Iv.2.4.2 aLte setărI aLe cursuLuI
Accesul la setările cursului se obţine din blocul de administrare, activând 

opţiunea „Settings”.

Figura 19 Fereastra de setări ale cursului

Apare pagina de setări ale cursului (figura 19), în care puteţi  fixa următoarele 
proprietăţi structurale şi de informare:

Categoria, Denumirea completă, Denumirea scurtă, ID – simplifică iden-
tificarea şi clasificarea cursului (după domeniu, facultate, grad de dificul-
tate, nivel etc.)

Rezumatul cursului (Summary)
Numărul de săptămâni, teme – sprecifică numărul de secţiuni (etape) în 

care va fi împărţit cursul. 
Data activării cursului (Course start date).
Secţiuni ascunse – prezentarea unor componente ale cursului la nivel de 

titlu sau ascunderea totală a lor.
Numărul de noutăţi prezentate (News items to show) – stabileşte canti-

tatea de noutăţi ale cursului, care vor fi prezentate pe pagina de start.
Afişarea notelor (Show grades), a rapoartelor de activitate (activity re-

ports) – activează sau dezactivează regimul de afişare a notelor pentru 
cursanţi , a rapoartelor de control a activităţilor.
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Dimensiunea maximă de încărcare (Maximum upload size) – stabileşte 
dimensiunea maximă a fişierelor care pot fi încărcate de cursanţi.

Metacurs – activarea opţiunii permite înrolarea automată a participanţilor 
de la cursurile subordonate.

Rol predefinit – la înrolarea la curs, automat este asociat rolul selectat.
Înrolarea la curs (Enrollment plugins, duration) – aplicaţii specializate 

pentru înrolarea la curs. Activarea lor permite stabilirea eligibilităţii cur-
santului pentru cursul dat. Durata înrolării stabileşte perioada când se 
permite înscrierea la curs.

 Modul de grup (Group mode)– organizarea cursanţilor pe grupe în cadrul 
cursului. Se foloseşte în special pentru activităţile comune, repartizate 
unor grupuri mici de studenţi. Stabilirea forţată a opţiunii formează gru-
purile pentru tot cursul, nu doar pe activităţi separate. 

Opţiunile auxiliare Aviability, enrollment key, guest access, cost – stabilesc 
dacă cursul este accesibil pentru înregistrare şi cheia de acces la curs (sau lipsa 
acesteia), activează sau dezactivează accesul în baza contului de oaspete, stabileşte 
costul cursului (pentru cursurile contra plată).

Setările se salvează prin acţionarea butonului „Save changes”. 

Iv.2.4.3 setărI de adăugare a conţInuturILor 

După ce au fost setate proprietăţile şi structura cursului, urmează adăugarea 
conţinuturilor în curs. Pentru a realiza aceasta, este necesar, în primul rând de ac-
tivat regimul de editare a cursului (butonul „Turn editting on”). Activarea regimu-
lui vă permite accesul la o nouă serie de opţiuni.

La începutul fiecărei secţiuni se află o pictogramă în formă de creion. Ea 
permite crearea unei scurte prezentări a secţiunii – a unui sumar din una sau două 
propoziţii. Conţinutul sumarului poate fi modificat şi ulterior cu ajutorul aceleiaşi 
pictograme.

În general pictogramele instrumentelor de gestionare a conţinuturilor şi 
funcţiile lor sunt date în tabelul 6:
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Tabelul 6. Instrumente de gestionare a conţinuturilor
Instrument Acţiune

Elementul selectat devine vizibil (invizibil)

Lichidează elementul selectat. Activităţile şi conţinuturile se lichidează 
definitiv. Blocurile pot fi adăugate din nou, din meniul Blocks.
Deplasează elementul dintr-o secţiune a cursului în alta.

Deplasează elementul selectat în coloana stângă sau dreaptă

Deplasează elementul în sus sau în jos în cadrul secţiunii.

  
 Suplimentar, există acces la două meniuri derulante (figurile 20, 21) care 

permit adăugarea în curs a unor conţinuturi sau activităţi.

Figura 20. Meniul derulant al resurselor de curs

Meniul „Add a resource” (adaugă un conţinut) asigură accesul la instru-
mentele pentru adăugarea conţinuturilor:

Insert a label (inserare etichetă) – permite o organizare mai riguroasă a el-
ementelor secţiunii curente.

Compoze a text page (asamblează o pagină text) – instrumentul permite 
crearea unei pagini text cu un număr minim de elemente de forma-
tare. Textul poate fi copiat şi din alte surse prin memoria tampon (clip-
board). 

Compoze a web page (asamblează o pagină web) – se foloseşte pentru o for-
matare mai complexă a textului cu ajutorul opţiunilor de formatare ale 
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limbajului HTML. Pentru a folosi instrumentul sunt necesare cunoştinţe 
elementare despre HTML.

Link to a file or a web site (legătură către un fişier sau site web) – permite 
inserarea unor legături către resurse externe, care nu pot fi incluse în 
conţinutul cursului din motive de volum, licenţiere, platformă etc.

Display a directory (afişează director) – dacă în procesul de selectare a 
conţinuturilor au fost acumulate mai multe obiecte plasate în acelaşi di-
rector, se prezintă legătura unică către tot directorul în locul a mai multe 
legături către obiectele individuale.

Add an IMS Content Package (adaugă un pachet IMS) – permite inclu-
derea obiectelor interactive cu o structură internă predefinită.  

Meniul „Add an activity” (adaugă o activitate) asigură accesul la instrumen-
tele pentru adăugarea activităţilor:

Figura 21 Meniul derulant al activităţilor de curs

Assignments (însărcinări) – instrument pentru colectarea  sarcinilor real-
izate de studenţi online sau offline, în formă de fişiere pentru analiza ulterioară.

Chat – instrument pentru comunicare text în timp instant. Permite crearea 
chaturilor cu proprietăţi predefinite (cum ar fi de exemplu perioada de acces).

Choise, Survey (alegeri, chestionări)  - instrumente pentru colectarea feed-
backului negradat din partea cursanţilor. Primul instrument  colectează date pentru 
întrebări solitare, cel de al doilea – pentru chestionare din mai multe întrebări.

Database (baze de date) – instrument pentru activităţi colaborative. Per-
mite crea rea în comun a unei baze de date, conţinutul căreia se referă la o sarcină 
comună (proiect, problemă, studiu de caz etc.).
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Glossary (glosar) – instrument pentru crearea şi gestionarea setului de 
noţiuni, necesare pentru studierea unui conţinut.

Forum – instrument pentru discuţii asincrone de grup.
Lesson (lecţie) – instrument pentru crearea unor activităţi de învăţare 

direcţionate, în care fiecare pas următor este selectat în baza rezultatelor prece-
dente.

Quiz (test) – instrument pentru evaluarea automată sau semiautomată a 
cursanţilor, cu colectarea ulterioară a scorurilor acumulate.

SCORM/AICC – instrumente pentru organizarea activităţilor în baza 
obiectelor (colecţiilor de obiecte) în format SCORM.

Wiki, Blog – instrumente pentru crearea şi integrarea în curs a blogurilor şi 
obiectelor Wiki.

Iv.2.5 setărI de organIzare în tIMp (caLendaruL cursuLuI)
Calendarul cursului (figura 22) este un instrument de administrare a 

activităţilor în cadrul unei sau câtorva secţiuni ale cursului, sau de administrare 
a cursurilor în sistemul de învăţare la distanţă a instituţiei – în dependenţă de 
rolul utilizatorului calendarului. Cu ajutorul calendarului poate fi stabilită perio-
ada (timpul) de activare a unei activităţi, durata acesteia, modul de organizare, 
grupul ţintă (Site – pentru toţi utilizatorii sistemului, Course – pentru utilizatorii 
înrolaţi la curs, Groups –pentru anumite grupuri, formate în interiorul cursului, 
User – pentru utilizatori selectaţi). De remarcat, că tipul Site poate fi stabilit doar 
de administratorii de sistem, Course şi Groups – de profesori, iar User – de fiecare 
utilizator individual. 

Figura 22 Calendarul cursului
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Adăugarea unui eveniment nou este efectuată  prin activarea butonului „New 
Event”, după care este selectat tipul evenimentului şi se completează proprietăţile 
evenimentului dat (figura 23).

Figura 23. Adăugarea evenimentelor noi în calendar
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Iv.3 pLasarea conţInuturILor (MoodLe)
Adăugarea oricărui tip de resurse ale cursului poate fi efectuată numai în 

cazul când: 
A.  sunteţi logat în sistem cu rol de professor (sau cu drepturi superioare aces-

tuia)

B.  aţi activat regimul de editare a cursului (acţionând butonul „Turn editing 
on”).

Iv.3.1 crearea resurseI de tIp pagInă text (text page)
Resursele tip pagină text conţint texte cu elemente minime de formatare.
Pentru a crea o pagină text: 

A. Selectaţi din lista de resurse elementul „Compose a text page”. Sistemul va 
deschide o fereastră pentru amplasarea textului  (figura 24 )

Figura 24.
Fereastra de 

creare a resursei 
tip pagină text
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B. Daţi nume paginii create. Legătura cu această pagină este efectuată prin nu-
mele ei. Prin urmare, numele atribuit paginii trebuie să fie descriptiv şi clar 
pentru utilizatori.

C. Descrieţi pe scurt conţinutul paginii (câmpul „Summary”).

D. Adăugaţi textul complet în caseta „Full Text”.

E. Deplasaţi-vă către sfârşitul paginii şi salvaţi conţinutul introdus acţionând „ 
Save changes”.

Suplimentar, puteţi modifica opţiunile ferestrei, în care va fi prezentată pa-
gina. Pentru aceste modificări, acţionaţi butonul „Show Advanced”.

Pentru vizualizarea în fereastra curentă selectaţi opţiunea „Same Win-
dow” în meniul „Window”, apoi selectaţi opţiunea „Show the course blocks”.

Pentru vizualizarea în fereastră nouă selectaţi opţiunea „New Window” în 
meniul „Window”, apoi selectaţi opţiunile ferestrei noi: 

„Allow the window to be resized”  – posibilitatea de redimensionare a fer-
estrei. Utilizatorul va putea redimensiona fereastra text în dependenţă 
de parametrii grafici ai ecranului.

„Allow the window to be scrolled”- pentru paginile de dimensiuni mari, 
permite utilizarea benzilor de rulare pentru o comoditate mai mare a 
utilizării.

„Show the directory links” – permite vizualizarea/ascunderea instrumen-
tului „Favorites” în browserul utilizatorului.

„Show the location bar” – permite vizualizarea/ascunderea adresei web a 
resursei în browserul utilizatorului.

„Show the menu bar” – permite vizualizarea/ascunderea meniului în 
browserul utilizatorului.

„Show the toolbar” – permite vizualizarea/ascunderea barei de instrumente 
a browserului utilizatorului.

„Show the status bar” – permite vizualizarea/ascunderea barei de stare a 
browserului utilizatorului.

„Default window width and height” – permite stabilirea dimensiunilor fixe 
ale feres trei resursei.

Capitolul IV. Sisteme LMS: funcţii; tipologie; utilizare



109

Iv.3.2 crearea resurseI de tIp pagInă Web (coMpose a Web 
page)

Crearea unor resurse cu structură neomogenă (care să conţină şi elemente 
grafice, multimedia etc) poate fi realizată în mediul Moodle cu ajutorul unui 
editor HTML incorporat. Rezultatul este o pagină Web, care se integrează în 
conţinuturile cursului creat.

Pentru a crea o resursă de tip pagină web: 
A. Selectaţi din meniul „Add a resource” opţiunea „Compose a web page”.

B. În fereastra de editare a resursei (figura 25) indicaţi numele resursei şi faceţi 
o scurtă descriere a ei.

Figura 25. Fereastra de creare a resursei tip pagină web
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C. Creaţi pagina, folosind fie editorul HTML incorporat, fie utilizând nemi-
jlocit codul HTML.

D. Salvaţi conţinutul creat, acţionând butonul „Save changes”.

O posibilitate de a crea asemenea resurse fără a cunoaşte limbajul HTML 
este:

A. Creaţi documentul cu ajutorul unui editor de text (ex. MS Word).

B. Salvaţi documentul ca pagină Web.

C. Deschideţi documentul salvat într-un procesor de text (ex. NotePad).

D. Copiaţi integral conţinutul documentului în memoria tampon.

E. Plasaţi codul copiat în fereastra resursei din mediul Moodle (în prealabil 
selectaţi modul de editare în cod HTML – activaţi butonul <> ).

F. Salvaţi conţinutul creat, acţionând butonul „Save changes”.
Notă: puteţi optimiza codul HTML importat, activând butonul  <> . În un-
ele cazuri optimizarea automată poate duce la pierderea parţială sau integrală a 
conţinuturilor.

Suplimentar puteţi fixa aceleaşi opţiuni de gestionare a ferestrei, în care 
apare conţinutul resursei (după descrierile din IV.3.1).

Iv.3.3  crearea referInţeLor către fIşIere externe  
   şI sIte-urI Web

Conţinuturile cursului nu neapărat trebuie să se afle în interiorul sistemului 
Moodle. Puteţi folosi cu uşurinţă resurse externe plasând în curs doar referinţele 
(linkurile) la acestea. Pentru a adăuga în lista de resurse o referinţă către un fişier 
extern sau un site web, veţi folosi următorul algoritm:

A. Din lista de resurse selectaţi opţiunea „Link to a file or web site”.

B. În pagina de editare (figura 26) fixaţi numele resursei şi descrierea ei.

C. În caseta „Location” indicaţi adresa paginii sau a obiectului selectat, sau:

D. Acţionaţi butonul „Choose”. În fereastra apărută, selectaţi din lista propusă 
fişierul necesar. Dacă lipseşte, puteţi să-l descărcaţi, acţionând butonul „Up-
load”.

E. Salvaţi modificările cu „Save and display” sau „Save and return to course”.
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Figura 26. Fereastra de creare a resursei tip referinţă web

Parametrii suplimentari ai ferestrelor în care vor apărea resursele sunt setaţi 
la fel ca şi în cazurile precedente.

Iv.3.4 afIşarea unuI dIrector (dIspLay dIrectory)
În dependenţă de curs şi de activitate a din cadrul acestuia poate să apară 

necesitatea de a accesa mai multe fişiere din acelaşi director. Mai mult decât atât, 
selecţia poate fi individuală pentru fiecare cursant. În acest caz se propune opţiunea 
de plasare a obiectelor într-un director, la care au acces cursanţii admişi la curs.

Prealabil, obiectele pentru prezentare sunt stocate într-un director. Pentru a 
pre zenta conţinutul directorului:

A.  Din lista de resurse selectaţi opţiunea „Display a Directory”.

B. În pagina de editare (figura 27) fixaţi numele resursei şi descrierea ei.

C. Selectaţi directorul, conţinutul căruia doriţi să-l prezentaţi (caseta derulantă 
„Display a Directory”)

D. Salvaţi modificările cu „Save and display” sau „Save and return to course”.
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Figura 27 Fereastra de creare a resursei tip director

Iv.3.5  afIşarea unuI bLoc IMs (IMs pacKage)
Sistemele de management a învăţării pot face schimb de conţinuturi.  Pre-

alabil, acestea sunt exportate ca blocuri în standard IMS (Instructional Manage-
ment Systems), care este recunoscut de majoritatea absolută a sistemelor LMS, 
inclusiv Moodle. Pentru a importa un bloc IMS:

A. Din lista de resurse selectaţi opţiunea „Display a Directory”.

B. În pagina de editare fixaţi numele resursei şi descrierea ei.

C. Selectaţi directorul, care conţine resursa, pe care doriţi să o prezentaţi („Lo-
cation”).

D. Selectaţi resursa (blocul IMS), în format zip.

E. Selectaţi parametrii adecvaţi pentru ecran (dacă nu puteţi determina param-
etrii optimi, selectaţi perametrii predefiniţi).

F. Salvaţi modificările cu „Save changes”.

G. Acţionaţi butonul „Deploy” (el va despacheta blocul IMS).

Acum în lista de resurse ale cursului numele asociat blocului va permite de-
schiderea resursei importate.
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Iv.3.6  adăugarea conţInuturILor MuLtIMedIa
Mai multe resurse educaţionale apar în formă de conţinuturi multimedia: 

sunet, video, animaţie. Moodle, la fel ca şi celelalte LMS permite determinarea 
automată a tipului fişierului multimedia şi reproducerea lui corectă în cadrul 
browserului.

Conţinuturile multimedia pot fi adăugate la fel ca şi alte fişiere, grupate în 
directorii separate sau împreună cu alte fişiere, care crează suportul de curs.

Fişierele pot fi încărcate în sistem, sau se pot include doar referinţele către 
ele. Operaţiile de încărcare sau referire se execută la fel ca şi în secţiunea IV.3.3 

Fişierele MP3 se incorporează automat în playerul Flash. Pentru fişierele 
de dimensiuni mari se recomandă plasarea lor pe suporturi separate sau în locaţii 
diferite de repozitoriul intern al sistemului, fiind indicate doar lăgăturile către ele.

Iv.3.7  adăugarea conţInuturILor poLILIngve  
   (MuLtILanguage content)

În unele cazuri conţinuturile adăugate se adresează utilizatorilor vorbi-
tori de limbi diferite. În acest caz, odată cu elaborarea conţinuturilor în fiecare 
limbă separat, apare posibilitatea de a realiza selecţia automată a conţinuturilor 
în dependenţă de limba de sistem, selectată de utilizator (poate fi aplicată asupta 
etichetelor, fişierelor text şi documentelor HTML).

În acest scop:
A. Administratorul sistemului urmează să activeze utilitara de filtrare a 

conţinuturilor polilingve în sistem.

B. Pregătiţi conţinuturile în fiecare limbă, într-o o singură resursă comună.

C. Activaţi regimul de redactare a resursei. 

D. Acţionaţi butonul [< >] pentru a trece în regimul de redactare a codului 
HTML.

E. Includeţi fiecare din blocurile monolingve în următoarele secvenţe de con-
trol:

 <span lang=”ll” class=”multilang”>  
blocul monolingv în limba ll </span>

 <span lang=”mm” class=”multilang”>  
blocul monolingv în limba mm </span>

F. Salvaţi modificările.
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Iv.3.8  gestIonarea efIcIentă a conţInuturILor
Fişierele încărcate în sistem se găsesc într-o zonă separată, numită „File 

Area”. Pentru a accesa această zonă, în blocul de administrare a cursului activaţi 
Files. Structura organizării acestei zone permite:

Selectarea unuia sau a câtorva fişiere (pentru aceasta e suficient de bifat 
casetele din stânga denumirilor de fişiere, figura 28). 

Figura 28. Fereastra de selecţie a resurselor

Deplasarea în alt director. – Fişierele selectate pot fi deplasate în altă locaţie 
activând opţiunea „Move to another folder” în caseta „With shoosen 
files”. Navigaţi către noua locaţie, apoi acţionaţi butonul „Move files to 
here”. 

Lichidarea definitivă – operaţia lichidează definitiv fişierele selectate de pe 
siteul Moodle.

Arhivarea (format ZIP) – permite crearea arhivelor şi desfăşurarea acestora 
nemijlocit în mediul Moodle. Arhivele sunt compatibile cu programele 
incorportate în sistemele Microsoft şi Machintosh.

Eficienţa utilizării şi stabilitatea resurselor poate fi majorată prin:

A. Folosirea formatelor universale pentru datele text şi mixte: rtf, html, 
pdf, jpg, gif, png, etc.
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Tabelul 7. Tipuri recomandate de fişiere şi aplicaţii pentru editarea aces-
tora.

Tip fişier Descriere Soft adecvat
RTF Format text susţinut de majoritatea procesoare-

lor. Permite formatarea textului, adăugarea unor 
elemente externe.

Procesoare text: MS Word, 
Works, Open Office

HTML Limbaj web. Fiecare pagină deschisă în browser 
foloseşte HTML. Moodle dispune de un editor 
HTML incorporat.

Orice program browser

PDF PDF este un format Adobe pentru schimbul 
de informaţii. Permite comprimarea eficientă a 
documentelor structurate, cu elemente grafice.

Adobe Acrobat Reader – 
aplicaţie gratuită. Pentru 
crearea fişierelor PDF 
poate fi folosit Adobe Pro-
fessional (comercial) sau 
Open Office writer. 

Power 
Point ppt

Cel mai popular format pentru prezentări 
electronice. Fişierele se integrează uşor în plat-
formele web pentru distribuirea prezentărilor. 
Pot să apară unele probleme din cauza dimensi-
unii fişierelor.

Power Point, PP viewver, 
Open Office impress

Bmp, tiff, 
jpg, png, 
gif, pict

Diverse formate grafice. În general se recomandă 
utilizarea formatelor jpg, gif, png, care per-
mit compresia eficientă a imaginilor (gif – şi 
animaţia). 

Program browser sau de 
vizualizare a imaginilor. 
Pentru prelucrare – Photo-
shop, Corel PhotoPaint, etc

Wav, 
mp3

Fişiere audio. Pot avea mărimi destul de mari 
în dependenţă de durata înregistrării şi calitate. 
În cazul integrării în mediul Moodle, verificaţi 
ca dimensiunile, să nu depăşească restricţiile 
impuse de sistem.

Orice player media soft-
ware.

Mov, 
wmv, avi

Fişiere video. Se recomandă descărcarea lor pe 
calculatoarele cursanţilor şi vizualizarea locală. 
O alternativă este plasarea pe serverele specia-
lizate, cum ar fi You Tube.

Vizualizarea directă poate 
duce la blocarea serverului 
Moodle. Local poate fi 
folosit orice player video.

  B. Compactarea fişierelor. Volumele mici de date se transmit mai repede prin 
reţea. Câteva soluţii simple sunt: salvarea prezentărilor electronice în format PDF, 
recunoaşterea textului din documentele scanate, comprimarea imaginilor.

IV.3 Plasarea conţinuturilor (Moodle)



116

Iv.4 gestIonarea cLaseI 

Iv.4.1 utILIzarea roLurILor 
Noul sistem de roluri şi permisiuni, utilizat în Moodle vă acordă o mulţime 

de posibilităţi pentru gestionarea flexibilă a modului, în care cursanţii şi alte per-
soane pot interacţiona cu cursul. În versiunile precedente Moodle erau definite 
doar şase roluri posibile: oaspete, student, profesor fără drept de editare, profesor 
cu drept de editare, creator de curs şi administrator. Păstrând aceste roluri, noile 
versiuni vă permit să creaţi şi să customizaţi roluri şi să modificaţi acţiunile speci-
fice fiecărui rol pe activităţi aparte. 

Utilizarea rolurilor şi permisiunilor este o operaţie, care o puteţi efectua fără 
grabă. Puteţi începe cu rolurile standard, asociind utilizatorilor roluri de studenţi, 
profesori şi alte roluri specifice instituţiei. La următoarea etapă, când designul cur-
sului capătă o structură definită, puteţi începe experienţele cu asocierea rolurilor 
specifice în contexte particulare.

Vom începe cu operaţii elementare de asociere a rolurilor predefinite în 
curs, după care vom arunca o privire asupra capacităţilor sistemului şi vom discuta 
posibilităţile avansate ale sistemului. 

Iv.4.2 asocIerea roLurILor în curs
De cele mai multe ori studenţii se înrolează singuri sau sunt adăugaţi au-

tomat de către sistemul universitar de înregistrare, prin urmare nu va fi prea multă 
nevoie de înrolarea manuală a studenţilor. Totuşi, dacă trebuie să adăugaţi un asis-
tent al profesorului, un oaspete la curs sau un student cu particularităţi de înreg-
istrare, trebuie să-i înrolaţi manual, cu alte cuvinte – să le asociaţi roluri în cursul 
Moodle. 

pEntru a asoCia un rol: 
1. Efectuaţi un click pe butonul “Assign roles” în blocul de Administrare. 

2. Selectaţi tipul rolului pe care î-l asociaţi, de exemplu, student. 

3. Pe pagina “Assign roles”, apar două coloane, după cum e arătat în figura 29. 
În coloana din stânga sunt listaţi utilizatorii care la moment au asociat rolul 
selectat, iar în coloana dreaptă – cei care nu au asociat rolul. 
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Figura 29. Fereastra de asociere a rolurilor.

Între cele două coloane este prezentă caseta de selecţie ascunsă (următoarea 
după pictograma ochiului), pentru  a  ascunde utilizatorul din lista de participanţi 
la curs. Caseta urmează să fie bifată înainte de a începe asocierea rolurilor. 

4. Găsiţi studentul care doriţi să fie adăugat la curs în coloana din dreapta. 
Puteţi optimiza procesul folosind opţiunea de căutare “Search” a numelui 
sau adresei de mail. 

5. Selectaţi numele studentului din listă şi folosiţi săgeata spre stânga pentru a 
adăuga studentul în coloana din stânga. 

Studenţii capătă acces la curs imediat ce le este asociat rolul. Ei urmează să 
introducă cheia de înrolare la curs pentru a confirma înrolarea. 

retragerea roLuLuI asocIat 
Dacă un student nu mai participă la curs, sau un profesor nu mai duce cur-

sul, va trebui să actualizaţi informaţia şi în sistemul Moodle. Prezenţa în continu-
are a “sufletelor moarte“ în sistem poate genera probleme de gestionare a clasei, 
de exemplu la înregistra rea notelor sau analiza progresului studenţilor. Studenţii 
excluşi de la curs, dar răşmaşi în sistem au, de asemenea, acces la panourile de 
discuţii şi altă informaţie potenţial sensitivă. 

Pentru a retrage rolul asociat la curs, efectuaţi în mod invers procedura de 
asociere a rolurilor. 
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Iv.4.3 ManageMentuL înroLărII 
În cazul în care universitatea nu are un sistem automat de înscriere, siguranţa 

că doar studenţii înscrişi oficial vor avea acces la curs în Moodle se realizează di-
ficil. Pentru a reduce efortul investit în această componentă administrativă, vă 
recomandăm o stra tegie cu trei componente. În primul rând, limitaţi perioada de 
înscriere la curs. Setaţi o perioadă de înscriere cu timp minim necesar. Stabiliţi, de 
asemenea, o cheie de înscriere. Numai studenţii care cunosc cheia de înscriere vor 
putea să se înscrie la curs, astfel încât nu va trebui să vă faceţi griji pentru înscrierea 
fără permisiune.

În al doilea rând, monitorizaţi intens registrul de curs în timpul perioadei 
de acceptare. Fiţi consecvenţi în procesul de adăugare şi excludere a studenţilor, 
activaţi în bază regulamentară, astfel încât să nu se producă un haos la sfârşitul 
înregistrării. 

În al treilea rând, încurajaţi studenţii înscrişi să adere la curs prin crearea 
contului cât mai repede posibil. Mai mulţi instructori consideră aderarea şi loga-
rea la cursul pe Moodle o sarcina mică, dar obligatorie. Acest lucru îi ajută pe 
studenţi, obligându-i să acceseze resurse online chiar de la începutul semestrului, 
şi simplifică managementul înscrierii, eliminând procedura de adăugare  manuală 
a studenţilor.

capabILItăţI şI perMIsIunI 
Sistemul de roluri introduce unele noţiuni noi, care este important să fie 

înţelese înainte de a începe aplicarea lor. 
Există patru concepte primare care urmează a fi înţelese:
Role (rol). Rolul este un identificator a statusului utilizatorului într-un anu-

mit context (ex. profesor, student, moderator de forum). 
Capability (capabilitate). Este descrierea unei capacităţi integrate în Moo-

dle pentru a realiza sarcini particulare (ex. Crearea unui blog Moodle). 
Capabilităţile sunt asociate cu rolurile. Există circa 150 de capabilităţi 
realizate în Moodle. 

Permission (permisiuni). O permisiune este o valoare asociată unei 
capabilităţi pentru un rol particular. 

Context (context). Contextul este cadrul în care este validă asocierea 
rolurilor. Contextele sunt organizate ierarchic, unde cele mai joase (mai 
specifice) contexte moştenesc posibilităţile de la contexte superioare 
(mai puţin specifice). Contextele Moodle în ordinea  moştenirii sunt: 
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 System – toate contextele de pe site, incluzând setările de pe site şi  
   administrarea utilizatorilor.

 Site – pagina din faţă a cursului şi activităţile de pe ea.
 Course category  – toate cursurile dintr-o categorie. 
 Course  – un curs Moodle unical. 
 Module – o unitate modulară în cadrul cursului (forum, test, etc.). 
 Block   – o unitate specifică tip bloc în cadul cursului. 
 User  – profilul utilizatorului sau activităţile personale ale lui.
Rolurile sunt create în baza unei matrici de posibilităţi şi permisiuni, care 

stabilesc ce poate face un utilizator într-un context dat. De exemplu, utilizatorul 
poate avea prive legii de autor de curs dar să nu poată posta ceva pe un forum spe-
cializat în cadrul cursului. 

Permisiunile stabilesc dacă cineva poate folosi o capabilitate. Permisiunile 
pot fi setate la una din patru valori: 

Inherit (moştenire)
Setarea implicită. Dacă o capabilitate este setată să moştenească, permisiu-

nile utilizatorului rămân aceleaşi ca şi într-un context mai puţin specific, sau un alt 
rol în care capabilitatea este definită. De exemplu, dacă unui student îi este permis 
să ia teste la nivel de curs, rolul său într-un test specific va moşteni această setare.

Allow (permis)
Permite unui utilizator să folosească o capabilitate într-un context dat. Se 

extinde asupra contextului asociat rolului, dar şi asupra contextelor subordonate.  
De exemplu, dacă unui utilizator îi este asociat rolul de student la un curs, el va 
avea dreptul să creeze noi discuţii în toate forumurile acestui curs (cu excepţia 
cazurilor când forumul conţine o suprascriere cu restricţionare sau interzicere). 

Prevent (restricţionat)
Restricţionarea dezactivează o capabilitate pentru un utilizator într-un 

context dat, dar nu o interzice într-un context mai specifice. Puteţi restricţiona 
adăugarea de fişiere ataşate la mesaje în curs, dar să permiteţi acest lucru într-un 
anumit forum.

Prohibit  (interzis)
Interzicerea este rareori necesară, dar, ocazional, aţi putea dori să interziceţi 

complet permisiunile pentru un rol într-un mod care nu poate fi anulat în orice 
context, mai specific.

Ţineţi minte că permisiunile sunt setate în cadrul rolului, apoi oamenilor 
le sunt atribuite roluri într-un context dat. O persoană poate avea atribuite mai 
multe roluri, în funcţie de context, sau chiar mai multe roluri în acelaşi context.
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atrIbuIrea de roLurI în actIvItăţI
Suplimentar la atribuirea de roluri în curs, puteţi atribui roluri în activităţi. 

Să presupunem că doriţi să creaţi un forum care să permită unor studenţi să mo-
dereze discuţii. Pentru a modera, ei vor trebui să aibă posibilitatea de a şterge 
postări, de a modifica mesaje, de a urmări dispuţii. Rolul de student obişnuit nu le 
permite să facă aceste lucruri. Nici nu doriţi ca aceştia să fie capabili să modereze 
şi alte forumuri în curs, sau toţi studenţii să aibă capabilitatea de moderator.

Un mod de a asocia unele capabilităţi particulare este atribuirea unui rol în 
contextul  activităţii. Dacă atribuiţi rolul profesor fără drept de editare studenţilor 
- moderatori a discuţiilor de pe forum, acest rol va fi accesibil pentru ei doar în 
cadrul forumului dat.

Metoda de a atribui un rol în contextul unei activităţi este similară cu 
atribuirea unui rol în curs.

Pentru a asocia unui utilizator un rol într-o activitate:
1. Executaţi un click pe butonul Update pentru activitatea în care doriţi să 

asociaţi rolul.

2. Executaţi un click pe pagina Roles (Roluri).

3. Alegeti rolul pe care doriţi să-l atribuiţi, de exemplu, “non editing teacher”.

4. Pe pagina “Assign roles”, găsiţi utilizatorul căruia doriţi să-i atribuiţi rolul în 
coloana dreaptă.

5. Selectaţi numele utilizatorului din listă şi utilizaţi butonul “săgeată stânga”, 
pentru a adăuga utilizatorul pe lista din coloana stângă. Astfel, utilizatorul 
va avea rolul atribuit la următoarea logare în Moodle.

În funcţie de posibilităţile pe care doriţi să le permiteţi, este posibil să nu ex-
iste un rol adecvat pentru atribuire. Poate fi necesar să contactaţi administratorul 
de sistem pentru a crea un nou rol specific.

Iv.4.4 grupurI de studenţI 
Moodle are un mod neobişnuit, dar eficient de gestionare a grupurilor mici 

de studenţi în curs. Puteţi defini grupuri la nivel de curs,  setând apoi fiecare ac-
tivitate pentru grup sau să o lăsaţi accesibilă tuturor. Modul de grup selectat deter-
mina, de asemenea, comportamentul modulului. Consideraţi grupurile ca filtre. 
Dacă sunteţi un membru al unui grup în cadrul unui curs şi o activitate este setată 
la modul de grup, Moodle va filtra prin excludere orice activitate a celor care nu 
fac parte din grup. Toţi memebrii grupului realizează aceeaşi activitate, dar nu pot 
interacţiona cu cineva care nu face parte din acest grup.
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Există trei opţiuni pentru modul de grup:
Nu există grupuri (no groups): Fiecare participă ca parte a clasei. Grupurile 

nu sunt utilizate.
Grupuri separate (separate groups): Fiecare grup poate vedea numai pro-

priile lui activităţi. Activităţile altor grupuri sunt invizibile
Grupuri vizibile (visible groups): Fiecare grup are propria activitate, dar 

poate vedea activităţile altor grupuri. 
Odata ce este setat modul de grup pentru curs sau activitate, studenţii vor 

interacţiona cu cursul Moodle într-un mod uzual. Singura diferenţă va fi pentru 
persoanele care se întâlnesc în anumite activităţi, cum ar fi forumurile. De exem-
plu, dacă setaţi modul grupuri separate pe un forum, Moodle va crea câte un forum 
pentru fiecare grup. Fiecare student va vedea acelasi link pe forum, dar va avea ac-
ces numai la discuţiile de grup. Forumul este creat o singură dată. Ulterior Moodle 
crează în baza acestuia forumuri individuale sau de grup. 

Pentru a utiliza modul de grup, mai întâi trebuie să creaţi grupuri de 
studenţi: 

1. Executaţi un click pe “Groups” în blocul “Administration”.

2. Pe pagina “Groups”, există două coloane (figura 30). Coloana din stânga 
conţine lista grupurilor existente (create anterior). Iniţial, această listă 
este goală, deoarece nu există grupuri create implicit. Coloana din dreapta 
afişează studenţii asociaţi grupului selectat. 

Figura 30. Fereastra de gestionare a membrilor grupelor
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3. Pentru a crea un grup nou, executaţi un click pe butonul “Create group” în 
partea de jos a paginii.

4. Pe pagina”Create groups”, (figura 31), setaţi opţiunile pentru grupul creat: 

 Nume grup (group name) – numele grupului.

 Descriere Grup (group description)  – conţine o scurtă descriere a grupului 
şi scopul acestuia. Descrierea este afişată mai sus de lista membrilor grupu-
lui pe pagina participanţilor.

 Cheia de înregistrare (Enrollment key) – permite înscrierea la curs. Dacă aţi 
stabilit o cheie de înregistrare pentru curs şi o cheie de înregistrare pentru 
grup, atunci oricine se inscrie la curs folosind acea cheie, de asemenea, e 
înscris automat şi ca membru al grupului.

5. Acţionaţi butonul “Create group”.

Figura 31. Fereastra de creare a grupelor noi

6. Numele grupului va apărea acum în lista de grupuri. Selectaţi grupul creat.

7. Pe pagina “add/remove users” există două coloane (figura 32). Coloana din 
stânga reprezintă lista curentă a membrilor grupului, cea din dreapta - lista 
de membri potenţiali. Pentru a adăuga un student la grup, selectaţi numele 
studentului din lista de membri potenţiali şi folosiţi butonul “săgeată stân-
ga”, pentru a-i adăuga la lista din coloana stângă.
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Figura 32. Fereastra de adăugare/lichidare a membrilor în grup

Dacă nu aţi fixat forţat modul de grup pentru curs în setări, puteţi seta, 
pentru fiecare activitate, fie atunci când adăugaţi activitatea, sau cu un click pe 
pictograma modului de grup vizavi de numele activităţii, atunci când este activat 
regimul de editare pe pagina de curs. Pictograma Mod de grup comută între trei 
moduri de grup posibile prezentate în tabelul 8:

Tabelul 8. Pictograme a modului de Grup
Pictograma nu există grupuri

Pictograma Grupuri  Vizibile

Pictograma Grupuri separate

 
Dacă aţi fixat forţat modul de grup în setările cursului, atunci nu veţi putea 

comuta între modurile de grup de pe pagina de curs. 

Iv.4.5 copIILe de rezervă
Moodle dispune de un instrument performant de creare a arhivelor de 

rezervă pentru curs. Copiile de rezervă pot fi de asemenea utilizate pentru a copia 
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resurse şi activităţi de la un curs la altul, sau pentru transferul în alte sisteme de 
management al învăţării.

pentru a crea o copIe de rezervă: 
1. Acţionaţi butonul “Backup”  în blocul de administrare. 

2. Pagina “Course backup” (figura 33), listează toate resursele şi activităţile 
din curs. Selectaţi, activităţile pentru care doriţi să realizaţi copii de rezervă, 
precum şi datele utilizatorilor, folosind opţiunea “Include All/None” din 
partea de sus a paginii şi selectând casetele de bifare din urma fiecărei 
activităţi sau resursă. Datele utilizatorilor sunt formate din toate fişierele 
lor, abonări, postări pe forumuri, glosare, etc. 

 

Figura 33. Opţiunile de formare a copiei de rezervă pentru curs

3. La crearea copiilor de rezervă puteţi selecta următoarele opţiuni: 

 Meta curs – păstrează tipologia cursului (curs standard sau un metacurs).

 Users(utilizatori) – crează copiile de rezervă a conturilor utilizatorilor pen-
tru fiecare student înscris la curs. Dacă selectaţi None, datele utilizatorilor 
nu vor fi incluse în copiile de rezervă. 

 Logs  – copie datele privind istoricul activităţilor la curs. 

 User files (fişierele utilizatorilor) – copie toate fişierele, abonările şi rezul-
tatele testărilor pentru utilizatori. 

 Course files( fişierele de curs) – copie toate fişierele din zona de fişiere a 
cursului. 
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4. După ce aţi selectat opţiunile, acţionaţi butonul “Continue” pentru a starta 
procesul. 

5. Pe următoarea pagină, puteţi previzualiza fişierele şi utilizatorii, care vor fi 
incluşi de Moodle în copiile de rezervă, şi, la dorinţă, puteţi modifica nu-
mele arhivei de curs, care implicit este: backup-NUMESCURTCURS-DA-
TA-TIMP.zip. 

Dacă doriţi să Executaţi un modificări în conţinutul copiilor de rezervă, puteţi 
folosi butonul “înapoi” al browserului pentru a reveni la pagina precedentă. 

6. Acţionaţi butonul “Continue”. 

7. Pe pagina următoare se va afişa progresul procesului de creare a copiilor 
de rezervă, împreună cu un raport, dacă acesta a finalizat cu succes. Veţi 
vedea mesajul “Backup completed successfully” în partea de jos a paginii. 
Acţionaţi butonul “Continue”. 

8. Apare zona de fişiere a cursului, (figura 34). Cu un click pe numele arhivei 
care conţine copia de rezervă porniţi descărcarea fişierului-arhivă pe calcu-
latorul la care lucraţi. 

Figura 34. Zona de fişiere a cursului

Unele browsere sau sisteme de operare vor încerca decompresarea automată 
a arhivei ZIP. Dacă aceasta se întâmplă, puteţi pur şi simplu să lichidaţi fişierul de-
compresat. 

Iv.4.6 restabILIrea şI copIerea cursurILor 
Fişierul-arhivă a copiei de rezervă poate fi folosit pentru a restabili un curs 

sau pentru a crea un curs nou. 

pentru a restabILI cursuL: 
1. Încărcaţi fişierul-arhivă ZIP în zona de fişiere a cursului sau acţionaţi bu-

tonul “Restore” în blocul de Administrare pentru a accesa directorul cu date 
de restabilire. 
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2. Acţionaţi “Restore” în dreptul fişierului, care doriţi să-l restabiliţi.

3. Pe pagina următoare, acţionaţi “Yes” la întrebarea “Do you want to contin-
ue?” pentru a lansa procesul de restabilire. 

4. Acţionaţi butonul  “Continue” din partea de jos a paginii următoare, pentru 
a lista detaliile copiei de rezervă. 

5. Pe pagina următoare, (figura 35), selectaţi modul de restabilire a cursului: 
prin adăugare de date sau prin lichidare prealabilă a versiunii curente. 

Figura 35. Fereastra opţiunilor de restabilire a cursului

Dacă aveţi permisiuni pentru a restabili cursul ca un curs nou, pagina de 
restabilire va conţine opţiuni adiţionale pentru setarea categoriei cursului nou, 
numelui scurt, celui deplin şi a datei de start. 

6. Selectaţi care dintre activităţi doriţi să le restabiliţi şi unde să includeţi datele 
utilizatorilor. 

7. Selectaţi utilizatorii cursului (dacă includeţi datele utilizatorilor). 

8. Selectaţi un mod adecvat de atribuire a rolurilor. Opţiunile depind de 
rolurile pe care le puteţi atribui. Implicit, profesorii au drepturi de a atribui 
roluri doar pentru profesori fără drept de editare, studenţi şi oaspeţi. 

9. Acţionaţi butonul “Continue”. 

10. Pe pagina următoare, acţionaţi butonul “Restore this course now!”. 

11. În continuare se afişează progresul de restabilire urmat de un raport despre 
succesul operaţiei. Acţionaţi butonul “Continue”. 
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Iv.4.7 rapoarte 
Odată cu lansarea cursului şi începutul activităţilor studenţilor, Moodle vă 

oferă registre detaliate şi rapoarte de participare a studenţilor la curs. 
Pentru a accesa rapoartele de curs: 

1. Acţionaţi “Reports” în blocul de administrare. 

2. Pagina “Reports” vă permite să selectaţi următoarele opţiuni: 

  Logs: Selectaţi orice combinaţii de grupuri, studenţi, date, activităţi şi 
acţiuni, apoi click pe butonul “Get these logs”. Puteţe vedea ce pagini a ac-
cesat studentul, data şi timpul accesului, adresa IP de pe care s-a conectat 
şi acţiunile efectuate (vizua lizare, adăugare, reînnoire, licihidare), (figura 
36).

Figura 36. Fereastra de control a adreselor de conectare.

 Puteţi selecta să se afişeze logările pe pagină (figura 36) sau să le descărcaţi 
în format text, ODS, sau Excel. 

 Current activity: (activităţi curente)  Linkul “Live logs from the past hour” 
din mijlocul paginii “Reports” deschide o fereastră derulantă, în care sunt 
listate toate activităţile pentru ultima oră, (se reînnoesc în fiecare minută). 

 Activity report: (raport de activitate) Listează toate vizualizările fiecărei 
activităţi de curs şi data ultimei vizualizări.

rapoartE dE partiCiparE 
Pentru a genera un report de participare: 

a. Selectaţi modulul de activităţi, perioada de timp pentru care se generează 
rapoartele şi acţiunile în care sunteţi interesaţi (vizualizări, postări, alte 
acţiuni), după care acţionaţi butonul “Go”. 
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b. Va fi generată lista tuturor intrărilor pentru modulul selectat. Alegeţi una, 
apoi acţionaţi butonul “Go”. 

Raportul de participare, (figura 37), listează toate abordările acţiunii select-
ate de către student. 

La dorinţă puteţe selecta anumiţi utilizatori şi să le trimiteţi un mesaj. 
Selectaţi  “Add/send message” din meniul derulant şi acţionaţi butonul OK. 

Figura 37. Caseta rapoartelor de participare

statistiCi 
Dacă administratorul de sistem a activat statisticile, puteţi obţine mai multe 

detalii din meniul de statistici. 
Istoria intrărilor în sistem şi rapoartele de participare sunt utile pentru a 

urmări activitatea curentă a studenţilor în clasă. Dacă studentul nu consumă sufi-
cient timp pentru prelucrarea materialelor cursului, el va avea dificultăţi cu succes-
ele la curs. În unele cazuri, studenţii cu rezultate proaste pur şi simplu nu au lucrat 
suficient cu materialele din sistem. 

Daca analizaţi regulat rapoartele de curs, puteţi monitoriza când  studenţii 
lucrează cu materialele de curs. Dar nu veţi putea spune exact cât au lucrat efectiv 
cu materilele, deoarece se raportează doar timpul de aflare în sistem.

Aceleaşi  date de asemenea pot să vă permită să stabiliţi cele mai solicitate 
resurse şi activităţi ale cursului. 
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Iv.5 utILItare auxILIare LMs

iV.5.1 foruMuri 
Forumurile prezintă un instrument puternic de comunicare într-un curs 

Moodle. Gândiţi-vă la ele ca la panouri pentru mesaje online, pe care puteţi posta, 
împreună cu studenţii, mesaje reciproce, păstrând istoricul discuţiilor individuale. 
Forumurile sunt instrumentul primar pentru discuţii şi central pentru organizarea 
cursurilor în format social. 

Forumurile vă permit să comunicaţi unii cu alţii în orice timp, de oriunde aveţi 
o conexiune Internet. Nu este necesară prezenţa momentană (sincronă) la discuţie.  
  Figura 38 demonstrează cum sunt urmărite conversaţiile în timp.

Figura 38. Discuţii pe forum.

Deoarece forumurile sunt asincrone, studenţii au timp pentru a formula 
răspunsurile. Ei pot redacta şi rescrie replicile până când nu sunt satisfăcuţi de 
răspuns, deoarece nu sunt presaţi de un termen limită. Mai multe cercetări arată 
că studenţii preferă să participe la forumuri asincrone, decât la discuţii directe în 
clasă. 

Pentru studenţii a căror limbă primară este diferită de cea a cursului, pentru 
cei cu dizabilităţi, ba chiar şi pentru cei timizi, forumurile oferă tot timpul necesar 
pentru a formula un răspuns rezonabil. Alţi studenţi, cărora le e frică de propri-
ile greşeli care pot să apară în timpul discuţiei de clasă, pot să-şi verifice repetat 
răspunsurile, înainte de a le trimite. 
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Natura asincronă a forumurilor crează mai multe oportunităţi pentru pro-
fessor nu numai prin replicarea conversaţiilor de clasă, dar şi prin crearea unor 
activităţi integral noi, imposibil de realizat în sala de clasă. 

Înainte să începem să creăm un forum, ne vom convinge că folosim acelaşi 
vocabular. Ar fi bine să ne imaginăm modulul de forum ca o serbare. Fiecare forum 
particular este o încăpere în casa unde se organizează serbarea: salonul,  bucătăria, 
sufrageria, etc..În fiecare încăpere există grupuri de persoane care poartă discuţii. 
Fiecare discuţie are un subiect şi fiecare poate replica la celelalte mesaje la sub-
iect. Fără persoanele care poartă discuţii, forumul este un spaţiu pustiu şi liniştit. 
Fiecare forum poate conţine una sau mai multe discuţii, alcătuite din mesaje şi 
replici. 

Forumurile Moodle permit şi abonarea. Când un utilizator se abonează la un 
forum, postarea nouă se trimite automat abonatului. Aceasta permite o urmărire a 
discuţiilor pe forum, fără a fi necesară o logare permanentă în sistem. 

iV.5.1.1 CrEarEa unui  foruM 
Factorul-cheie în crearea unui forum este selectarea corectă a opţiunilor 

pentru tipul de forum pe care doriţi să-l creaţi. Suplimentar la forumul de noutăţi, 
Moodle dispune de patru tipuri de forum: 

Discuţie simplă, singulară 
Puteţe crea doar o  discuţie în acest forum. Aceasta va păstra conversaţia 

focusată asupra unui singur subiect particular. 
Fiecare persoană postează o discuţie 
Fiecare persoană din clasă poate lansa numai o discusţie. Acest lucru poate 

fi util atunci când fiecare persoană trebuie să posteze o singură evaluare sau în-
trebare. Fiecare discusţie poate avea replici multiple. 

Forum de întrebări şi răspunsuri (Q & A)
Acest forum impune studenţii să posteze perspectivele proprii înainte de a 

vedea alte postări. Numai după postarea iniţială studenţii vor căpăta acces la alte 
postări.

Forum standard pentru uz general 
Forumul poate conţine una sau mai multe discuţii. Oricine are permisiune 

să posteze mai multe discuţii. 
Pentru a adăuga un forum: 

1. Acţionaţi butonul “Turn editing on”. 

2. Selectaşi “Forum” din meniul de activităţi în secţiunea cursului, în care 
doriţi să adăugaţi forumul. 
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3. Pe pagina “Adding a new forum”  (Figura 39), daţi forumului un nume de-
scriptiv. 

 
Figura 39. Creare forum

4. Selectaţi tipul adecvat de forum. 

5. Scrieţi o introducere  descriptivă a forumului. 

6. Selectaţi opţiunile generale:

 Force everyone to be subscribed?(forţaţi toţi participanţii să fie abonaţi) Dacă 
selectaţi ”Yes”, toţi participanţii la curs vor primi automat pe mail noile 
postări. În caz contrar, abonarea se va face la dorinţă. 

 Read tracking for this forum? (citiţi istoria pe acest forum) Opţiunea 
evidenţiază postările necitite din forum. 

 Maximum attachment size (volumul maxim al fişierelor ataşate) Când 
studenţii ataşează fişiere la postările lor, poteţi dori să limitaţi dimensiunea 
maximă a fişierelor ataşate, pentru a nu folosi exaustiv spaţiul de pe server. 
Este important în cazul în care instituţia plăteşte pentru hostingul serveru-
lui Moodle unei companii comerciale. 

7. Selectaţi opţiunile de notare: 

 Allow posts to be rated  (toate postările să fie apreciate) Postările de pe forum 
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pot fi apreciate după o scală numerică sau literală. Prin definiţie profesorii 
pot aprecia postările studenţilor, dar, prin redefinirea rolurilor se poate per-
mite şi aprecierea reciprocă. Este un instrument puternic pentru aprecierea 
participării studenţilor. Toate aprecierile din forum sunt stocate în registrul 
de note. 

 Grade (note) Dacă permiteţi aprecierea postărilor din forum, puteţi selecta 
scala de notare folosind meniul derulant”Grade”. Puteţ crea propria scală de 
notare, dar pentru început selectaţi modul “Separate and Connected ways 
of  knowing” sau un număr între 1 şi 100. Punctajul selectat este total pen-
tru întregul forum. 

 Restrict ratings to posts with dates in this range (restricţionarea notărilor în 
timp)  Puteţi restricţiona intervalul de notare pentru postări – după expi-
rarea datei limită ele nu vor fi apreciate. Este util dacă doriţi să menţineţi 
studenţii focusaţi asupra conţinuturilor recente. 

8. Selectaţi  limita de postare, dacă e necesar. Studenţii pot fi blocaţi dacă 
execută un număr prea mare de postări înr-o anumită perioadă de timp şi 
preîntâmpinaţi dacă se apropie de această limită. 

9. Selectaţi oţiunile generale de modul: 

 Group mode  Este o altă locaţie pentru a seta modul de grup pentru activi-
tate. Dacă modul de grup este setat în proprietăţile cursului, această setare 
va fi ignorată. 

 Visible Această opţiune determină dacă activitatea va fi vizibilă pentru 
studenţi sau nu. 

10. Acţionaţi butonul “Save changes”. Numele forumului va deveni o referinţă 
în secţiunea cursului, în care l-aţi adăugat. Dacă doriţi să revizuiţi anumite 
opţiuni, acţionaţi pictograma “palmei” pentru a reveni la pagina de editare 
a forumului.

Iv.5.1.2 utILIzarea foruMurILor 
Dacă executaţi un click pe numele de forum în pagina cursului, veţi vedea 

pagina principală a forumului(Figura 40). 

 

Figura 40. Vizualizare forum.
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Există câteva posibilităţi interesante pe această pagină. În colţul sus drept 
va fi pre zent textul “This forum allows everyone to choose whether to subscribe 
or not” (înscriere la dorinţă) sau “This forum forces everyone to be subscribed” 
(înscriere forţată), în dependenţă de opţiunea selectată de profesor pentru acest 
forum. Înscrierea la forum va genera trimiterea către utilizator a mailurilor cu 
noile postări de pe forum. Utilizatorii pot decide cum să primească mesajele în 
conturile lor de mail. O metodă alternativă este obţinerea noilor postări cu instru-
mentul RSS feed. Acest instrument trebuie să fie activat în site şi în modulul de 
forum de către administratorul de sistem. 

Dacă aţi activat opţiunea “Force everyone to be subscribed”, puteţi reveni şi 
alege între înscrierea forţată sau benevolă. Dacă nu forţaţi studenţii să se înscrie, 
următoarea referinţă “Show/edit current subscribers,” vă va pune la dispoziţie o 
interfaţă, pentru a vedea cine este înscris şi pentru a modifica listele de recepţie a 
mesajelor. Activarea ultimei opţiuni “Subscribe to this forum,” va avea în calitate 
de efect înscrierea la forum. 

Mai jos de opţiunile de înscriere veţi găsi introducerea către forum, scrisă la 
etapa creării forumului. Urmează butonul “Add a new discussion topic.” (adăugarea 
unei noi teme de discuţii). Îl puteţi folosi pentru a crea prima discuţie de pe fo-
rum. Dacă studenţilor le este interzisă crearea discuţiilor, profesorul va crea singur 
cel puţin o discuţie, pentru a le permite altora să participe la ea. 

Pentru a crea o discusţie nouă:  
1. Acţionaţi butonul “Add a new discussion topic”. 

2. Pe pagina temei noii discuţii, (Figura 41), introduceţi subiectul discuţiei. 

3. Scrieţi mesajul în spaţiul rezervat. Dacă nu aveţi un editor HTML puteţi 
formata caracterele din mesaj cu instrumente standard. De cele mai multe 
ori puteţi lăsa mesajul în formatul intern, Moodle Auto-Format, care va 
încerca recunoaşterea automată a formatului folosit în postare. 

4. Puteţi să selectaţi înscrierea la forum dacă înscrierea a fost activată la crearea 
forumului. 

5. Dacă doriţi să ataşaţi un fişier RTF sau o imagine, acţionaţi butonul Browse, 
selectaţi fişierul pe calculatorul dvs, apoi selectaţi opţiunea Open. Asiguraţi-
vă că documentul du depăşeşte volumul limită pentru forum. 

6. Acţionaţi butonul “Save changes”. 
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Figura 41. Adăugarea unei discuţii

Odată abonat la o temă de discuţie, veţi vedea un ecran cu mesajul despre 
postarea cu succes a subiectului şi perioada de editare a mesajulu. Perioada de 
editare este setată de administratorul de sistem pentru fiecare utilizator Moodle. 
Perioada implicită este de 30 minute. Astfel aveţi la dispoziţie o jumătate de oră 
pentru redactarea mesajului până ca acesta să fie trimis abonaţilor. După ce a fost 
trimis, editarea nu mai poate fi efectuată, cu excepţia cazurilor permise de rolul 
asociat. 

Ecranul cu mesajul de succes vă trimite automat înapoi către pagina 
principală a forumului. Veţi vedea discuţia recent creată. Cu un click pe numele 
discuţiei vei vedea postarea cu ataşamentele plasate în colţul sus dreapta a corpu-
lui mesajului. 

Dacă aveţi dreptul la editarea postării, veţi vedea linkul „Edit” în partea de 
jos a corpului mesajului. 

După editare, postarea va fi transmisă către toţi abonaţii. Dacă studenţii sau 
profesorii au selectat să primească mesaje în format HTML, vor recepţiona mesa-
jul exact aşa cum  acesta arată în browser. În caz contrar vor fi recepţionate versiuni 
în text neformatat. Mesajul va avea opţiunile ”Reply” şi “See this post in context,” 
cere redirecţionează utilizatorul către forum, astfel încât acesta să poată posta un 
răspuns. 

Dacă sunt activate notările, veţi vedea de asemenea un meniu derulant în 
colţul drept jos cu scala selectată. În partea de jos a paginii, sub toate postările din 
discuţie veţi vedea butonul marcat “Send in my latest ratings.” Pentru a aprecia 
postarea acţionaţi acest buton. Scorurile sunt stocate în registrul de note. 

După postare, reitingul apare în meniul de note. Executând un click pe notă 
veţi vedea toate aprecierile pentru postare. 
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Iv.5.1.3 ManagMentuL foruMurILor 
După cum s-a menţionat anterior, forumul este un instrument excelent 

pentru a antrena în activităţi studenţii care în condiţii de clasăsunt pasivi. Dacă 
Executaţi un ca discuţiile să devină un element important al cursului, studenţii vor 
înceapă să vorbească şi la orele de clasă. 

Gestionarea forumurilor, la care participă un număr mare de persoane 
necesită un efort semnificativ. Fără supraveghere forumurile se pot dezvolta rapid 
şi necontrolat. 

Managementul aşteptărilor 
Prima cheie pentru un management reuşit al forumului este îndreptăţirea 

aşteptărilor studenţilor. Din curriculumul cursului, studenţii trebuie să cunoască, 
cât de des aveţi de gând să răspundeţi la întrebările şi postările lor. De asemenea ei 
trebuie să fie verificaţi în fiecare zi sau o dată pe săptămână. Dacă nu veţi stabili un 
orar, unii studenţi vor considera că trebuie să le răspundeţi instant, 24 ore pe zi. 

Iv.5.1.4 probLeMe de coMportaMent 
Activităţile cu studenţi nedisciplinaţi şi grosolani este un alt aspect al 

discuţiilor online. Unii studenţi pot spune în discuţia online lucruri, pe care nu şi 
le permit într-o discuţie tradiţională. Observaţiile grosolane sua răutăcioase pot 
opti sau schimba firul conversaţiei. 

Pentru a evita asemenea situaţii Executaţi un clare aşteptările faţă de con-
duita studenţilor în curriculumul cursului, sau în altă parte pe site. Utilizarea no-
telor poate deasemenea să modereze comportamentul studenţilor, în aşteptarea 
unor aprecieri pozitive de la colegi. Desigur, dacă situaţia scapă de sub control, 
puteţi pur şi simplu lichida postările studenţilor de pe forum iar apoi să aplicaţi 
anumite măsuri disciplinare. 

Iv.5.1.5 capabILItăţILe foruMuLuI
Capabilităţile forumului sunt mult mai dezvoltate decât a altor module şi vă 

permit să creaţi un număr extins de roluri: 
Vizualizare discusţii. O proprietate de bază care permite utilizatorilor să vizual-

izeze discuţiile din forum fără a putea răspunde sau iniţia discuţii noi. 

Vizualizare postări limitate în timp, ascunse.  Permite utilizatorului să stabilească 
data începutului şi sfârşitului pentru discuţiile noi. 

Lansarea discuţiilor noi.  Permite utilizatorului să  creeze discuţii noi, dacă foru-
mul permite discuţii multiple. 
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Răspunsuri la postări. Permite utilizatorului să răspundă la postări în cadrul 
discuţiilor. 

Adăugarea noutăţilor.  Permite utilizatorului să adăuge noutăţi pe forumul 
noutăţilor de curs. 

Răspunsuri la noutăţi. Permite utilizatorului să răspundă  la noutăţile postate 
pe forumul de noutăţi. Implicit, doar profesorii pot comenta postările de 
noutăţi. 

Vizualizare ratinguri.  Permite utilizatorului să vadă aprecierile proprii pe fo-
rum. 

Vizualizare totală ratinguri.  Permite utilizatorului să vadă aprecierile altor 
participanţi la forum. 

Apreciere postări.  Permite utilizatorului să aprecieze postările, dacă această 
opţiune este activată. Implicit, doar profesorii au dreptul de a aprecia 
postările pe forum. 

Creare ataşamente.  Permite utilizatorului să ataşeze un fişier la postarea de pe 
forum. 

Lichidarea postărilor proprii (până la termenul limită). Permite utilizatorului să 
lichideze propriile postări până la expirarea timpului limită, de obicei – 30 
min. 

Lichidarea oricăror postări (în orice timp). Permite utilizatorului să lichideze în 
orice moment de timp orice postare. 

Separare discuţii. Permite utilizatorului să divizeze discuţia pentru a crea o 
discuţie nouă. Implicit doar profesorii pot separa discuţii. 

Deplasare discuţii. Utilizatorul cu această capacitate poate deplasa discuţiile de 
pe un forum pe altul în cadrul cursului. 

Editare orice postare. Permite utilizatorului să editeze orice postare în orice mo-
ment de timp. Implicit numai profesorii au drept de editare a postărilor. 

Vizualizare postări Q & A.  Permite utilizatorului să vizualizeze forumul Q & A 
fără o postare iniţială. 

Vizualizare abonaţi. Permite utilizatorului să vadă lista abonaţilor la forum. 

Gestionare abonaţi. Permite utilizatorului să editeze şi să lichideze abonaţii la 
forum. 

Abonare iniţială. Permite utilizatorului să se aboneze iniţial la forumuri. Implic-
it toate rolurile au această capacitate, separat de administratori şi de creatori 
de curs, astfel încât aceştia nu vor primi mulţimi de mailuri de abonare. 

Aplicare supraîncărcare. Permite ca un utilizator să fie blocat de a posta pe fo-
rum, conform opţiunilor de blocare din forum. 
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iV.5.2 Chaturi 
Modulul chat Moodle este un instrument sincron simplu de comunicare, 

care permite profesorilor şi studenţilor să comunice în timp real. Sistemele de 
mesajerie instantă AOL, MSN, sau iChat sunt similare cu Moodle chat. Pe forum, 
profesorul şi studenţii nu trebuie neapărat să fie logaţi în acelaşi timp. Pe chat, toţi 
trebuie să fie logaţi în acelaşi timp, pentru a putea comunica. 

iV.5.2.1 CrEarEa Chatului 
Pentru a folosi instrumentul chat, va trebui să creaţi o odaie de chat (chat 

room)pentru studenţi şi să setaţi timpul când fiecare se poate loga şi discuta. Puteţi 
crea o sesiune pentru tot  cursul sau puteţi seta sesiuni repetate pentru întâlniri 
multiple. 

Figura 42. Adăugarea unui chat.

Pentru a crea o sesiune de chat: 
1. Acţionaţi butonul “Turn editing on”. 

2. Selectaţi „Chat” din meniul derulant “Add an activity”din secţiunea de curs 
în care doriţi să adăugaţi chatul. 

3. În pagina de rezultate, (Figura 42), daţi nume odăii de chat şi indicaţiile 
necesare pentru utilizarea chatului în rubrica “Introduction text.” 

4. Setaţi timpul pentru prima sesiune de chat în “Next chat time.” 

5. Selectaşi opţiunile generale pentru odaia de chaturi: 

 Repetare sesiuni  Puteţi selecta oricare din patru opţiuni: 

 Don’t publish any chat times (nu publicaţi limite de timp) Crează o odaie de 
chat care este permanent activă şi nu are restricţii speciale pentru sesiuni. 
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 No repeats (fără repetări) Crează o cameră de chat pentru o sesiune unică 
limitată de timp, după cum e indicat în pasului 4. 

 At the same time every day  (în fiecare zi la aceeaşi oră) Crează o înscriere în 
calendarul cursului pentru un chat de fiecare zi în perioada specificată con-
form pasului 4. 

 At the same time every week  (în fiecare săptămână la aceeaşi oră) Crează o 
înscriere în calendarul cursului pentru un chat de fiecare săptămână. 

 Save past sessions (salvează sesiunile precedente) După finalizare, tran-
scriptul chatului va fi disponibil o anumită perioadă de timp specificată. 

 Everyone can view past sessions (oricine poate vizualiza sesiunile trecute) 
Determină dacă transcriptul chatului este vizibil doar pentru profesor sau şi 
pentru studenţi. 

6. Selectaţi opţiunile comune ale modulului: 

 Group mode  Este o locaţie în care puteţi seta modul de grup pentru o activi-
tate. Dacă modul de grup este aplicat forţat în setările de curs, setarea locală 
va fi ignorată. 

 Visible  Determină dacă studenţii pot sau nu vedea această activitate. 

7. Acţionaţi butonul “Save changes”. Numele odăii de chat va deveni o referinţă 
în secţiunea de curs. 

Iv.5.2.2 utILIzare chat 
Chiar dacă aţi selectat perioade fixe pentru chat, acesta este permanent de-

schis pentru studenţi. Moodle nu restricţionează accesul la chat în baza perioade-
lor prede finite. Acestea au rolul de a fi elemente ale calendarului de curs, pentru a 
aduce aminte studenţilor că trebuie să se logheze în anumite perioade.  

Există două versiuni ale odăii de chat: ordinară, sau fără casete şi susţinere 
JavaScript. 

În versiunea ordinară puteţi tasta mesaje în caseta de text din partea de jos 
a  „Screen and/or beep other users”. E util să amintiţi studenţilor să seteze sunetul 
la minimum, deoarece poate deveni enervant. 

Odată ce aţi scris un mesaj zona de text, tastaţi Enter şi mesajul va fi difuzat 
către toţi cei logaţi în chat. Chatul Moodle reîncarcă ecranul la fiecare 5 secunde, 
aşa că nu veţi vedea mesajul apărând imediat. În partea dreaptă a ecranului, Moo-
dle listează participanţii la chat şi timpul cât ei stau inactivi. 

În versiunea fără casete şi JavaScript, puteţi trimite mesaje prin tapare în 
caseta de text, acţionând butonul „Submit”. Acţionarea butonului „Refresh” 
afişează toate mesajele recente. 
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Iv.5.2.3 utILIzare creatIvă chat 
Ore de curs online 
E posibil ca unii studenţi să nu poată fi prezenţi la orele de curs. Odaia de 

discuţii este un mod simplu de a permite studenţilor să vă contacteze într-un in-
terval de timp prestabilit pentru a da întrebări cu privire la evaluări sau lectură. 

Chaturi pe grupe 
Dacă aţi setat grupuri de studenţi, fiecare grup poate avea propriul chat. 

Setaţi o odaie de chat şi setaţi modul de grup la grupuri separate sau visibile. Fie-
care grup poate folosi propriul chat pentru comunicare între membrii grupului. 

Ultimile pregătiri pentru evaluare 
Puteţi deschide o odaie de discuţii cu o săptămână înaintea examenului, 

pentru a discuta cu studenţii şi a studia anumite întrebări. Studenţii vor aprecia 
oprtunitatea de a pune întrebări reciproce cu privire la examen.

Iv.5.3 Mesaje 
Mesageria este un instrument pentru comunicare privată între student şi 

profesor sau între doi studenţi. 

Iv.5.3.1 utILIzare Mesaje 
Spre deosebire de forumuri şi chaturi, mesajele nu sunt legate de curs; uti-

lizatorii pot trimite mesaje unul altuia indiferent dacă sunt înscrişi la acelaşi curs 
sau nu. Pagina de profil a utilizatorului conţine butonul „Messages” pentru a de-
schide fereastra de mesaje (Figura 43). 

Figura 43. Fereastra de mesaje
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Pentru a încuraja utilizarea mesajelor la curs, puteţi decide să adăugaţi la 
pagina cursului blocul „Messages” (Figura 44) şi/sau blocul „Online Users”. 

 

Figura 44. Blocul de mesaje

Pentru a adăuga blocul de mesaje la pagina cursului:
1. Acţionaţi butonul “Turn editing on”. 

2. Selectaţi „Messages” din meniul “Add blocks”. 

3. Dacă e necesar, deplasaţi blocul de mesaje în sus şi/sau stânga, folosid 
săgeţile de sub titlul blocului. 

Iv.5.3.2 practIcI efectIve de utILIzare a MesajeLor 
Mesajele ajută la o comunicare privată cu studenţii. Ele reprezintă o 

alternativă a emailului, deoarece permit urmărirea corespondenţei şi evitarea um-
plerii cutiei poştale. 

Adăugarea contactelor 
Cea mai bună cale de a gestiona mesageria este să adăugaţi în contacte per-

soane cu care veţi comunica cu regularitate. Unica metodă de a accesa istoricul 
mesajelor cu o persoană este prin lista de contacte, sau prin căutarea persoanei în 
caseta de căutare. Este mult mai convenabil să comunicaţi regulat cu persoanele 
din lista de contacte, decât să căutaţi de fiecare dată cu opţiunea de căutare. 

Folosiţi lista de participanţi 
Una din utilitarele mai puţin cunoscute, adăugate la Moodle 1.6 a fost 

opţiunea de a trimite mesaje comune către mai mulţi  studenţi direct din lista de 
participanţi. 

Pentru a trimite un mesaj către studenţii selectaţi: 
1. Acţionaţi linkul „Participants”  din blocul „People” pe pagina cursului. 

2. Selectaţi participanţii din listă sau folosiţi butonul “Select all” din partea de 
jos a listei. 

3. Selectaţi “Add/send message” din meniul derulant “With selected users...”. 
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4. Scrieţi mesajul, apoi acţionaţi butonul „Preview”.

5. Trimiteţi mesajul, acţionând butonul „Send”. 

Iv.5.3.3 practIcI creatIve de MesagerIe 
Suport tutorial 
Studenţii deseori folosesc mesajele pentru a trimite întrebări particulare tu-

torelui. Există situaţii când studentul nu doreşte să pună întrebarea în mod public. 
Mesajeria pune la dispoziţia studenţlor un canal privat de comunicare. 

Tutorii, de semenea, pot folosi sistemul de mesaje pentru a trimite mesaje 
către unul sau câţiva dintre studenţii săi. Dacă studenţii fiecărui tutore sunt în 
grup, tutorele poate folosi filtrul „Groups”  din lista participanţilor pentru a găsi 
toţi studenţii şi a le trimite un mesaj privat. 

Încurajarea participării 
Mesageria, combinată cu listele de participanţi, este un instrument put-

ernic pentru încurajarea studenţilor pentru o participare activă la curs. Din lista 
de participanţi puteţi uşor filtra studenţii după perioada de inactivitate. În partea 
de sus a paginii una din opţiuni este selectarea studenţilor care au fost inactivi 
o perioadă de la o zi la cinci luni. Trimiţând o dată pe săptămână un mesaj de 
preîntâmpinare studenţilor care au fost inactivi, le puteţi aminti de necesitatea 
participării la curs. Aceasta îi va motiva suplimentar şi va creşte performanţa şi 
retenţia lor. 

Iv.5.4 gLosare
Formarea profesională presupune şi învăţarea vocabularului folosit de prac-

ticieni. Experţii din aria de studii dezvoltă un nou limbaj pentru a comunica noi 
idei sau variaţii mai subtile ale celor vechi. Pe masura ce comunităţile în domeniu 
se dezvoltă şi experţii comunică unii cu ceilalţi, în timp apar limbaje profesionale. 
Mulţi experţi consideră că este mai greu să comunice cu începătorii până când 
aceştea nu studiază aprofundat noţiunile din domeniul lor. De exemplu, experţii 
în informatică au dezvoltat un limbaj absolut nou, bazat pe acronime, nume şi 
prescurtări care le ajută să comunice rapid idei complexe.

Moodle dispune de instrumente incorporate pentru a ajuta profesorii şi 
studenţii să dezvolte glosare de termeni şi să le încorporeze în curs. La prima ve-
dere, modulul glosar pare a fi doar o lista de cuvinte. În practică, însă, este un in-
strument puternic pentru învăţare. Modulul glosar are un număr de caracteristici 
care face mai uşoară dezvoltarea vocabularului comun de liste, adăugarea comen-
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tariilor la definiţii, chiar şi referinţe la fiecare apariţie a unui cuvânt din glosar  în 
curs.

Iv.5.4.1 crearea gLosareLor
Fiecare curs Moodle are propriul set de glosare. Doar profesorii pot re-

dacta glosarul principal. Glosarele secundare pot fi configurate pentru a permite 
studenţilor adăugări şi comentarii.

Cursul Moodle poate conţine un glosar principal şi oricât de multe glosare 
secundare. Puteţi exporta date din glosarele secundare în cel principal. Puteţi crea 
referinţe către glosare oriunde doriţi în secţiunile de curs. Sugerăm să adăugaţi 
glosarul principal în secţiunea generală din partea superioară a paginii de curs, 
iar glosarele secundare – la unităţile de învăţare sau secţiunile săptămânale re-
levante.

 
Figura 45. Adăugarea unui glosar nou.

Pentru a crea un glosar:
1. Acţionaţi butonul “Turn editing on”.

2. Selectaţi „Glossary” din meniul derulant “Add an activity”.

3. În pagina “Adding a new glossary”, (figura 45), daţi un nume descriptiv 
glosarului.

4. Descrieţi glosarul şi scrieţi indicaţii în zona „Description area”.

5. Selectaţi opţiunile generale:
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Entries shown per page (unităţi pe pagină) Setează numărul de cuvinte şi definiţii 
afişate pe pagină.

Is this glossary global? (este un glosar global) Administratorii pot crea un glosar 
global, cu elemente care pot fi referite pe întregul site. Orice curs poate 
conţine un glosar global, care de obicei este inclus pe prima pagină din 
site.

Glossary type (tip glosar) Stabileşte tipul glosarului: principal sau secundar. 

Duplicated entries allowed (acceptarea duplicatelor) Permite mai multe definiţii 
pentru o noţiune.

Allow comments on entries (acceptarea comentariilor) Studenţii şi profesorii pot 
lăsa comentarii la definiţiile din glosar. Comentariile pot fi accesate printr-o 
referinţă în partea de jos a definiţiei.

Allow print view (acceptarea tiparului) Activează referinţa pentru lansarea 
tiparului.

Automatically link glossary entries (referinţă automată la elementele din glosar) 
Moodle dispune de opţiunea de filtrare a textului care automat crează o 
referinţă de la un cuvânt din curs la definiţia sa din glosar. Cuvintele care 
conţin legături sunt evidenţiate.

Approved by default (acceptare implicită) Dacă studenţii au dreptul de a adăuga 
elemente, puteţi permite acceptarea implicită a elementelor adăugate în 
glosar, altfel ele vor necesita aprobarea profesorului înainte ca studenţii să 
le poată vedea.

Display format (afişarea formatului) Puteţi selecta modul de afişare a glosaru-
lui, la listarea lui de către studenţi. Există mai multe opţiuni:

 Stil simplu, de dicţionar Arată ca un dicţionar tradiţional, cu elemente sepa-
rate. Autorii nu sunt afişaţi şi ataşamentele sunt prezentate ca legături.

 Stil continuu, fără autor Prezintă elementele glosarului unul după altul fără 
vre-un tip de separare de pictogramele de editare.

 Enciclopedie E similar modului “Integral cu autor” cu excepţia imaginilor, 
afişate inline.

 Listă de elemente Prezintă lista de elemente ca referinţe.

 FAQ Format util pentru prezentarea listei de întrebări frecvente. Afişează 
automat cuvintele QUESTION şi ANSWER în câmprile pentru noţiuni şi 
definiţii respectiv.

 Integral cu autor Model de forum, cu ataşamente în formă de referinţe.

 Integral fără autor  Model de forum, cu ataşamente în formă de linkuri, fără 
prezentarea datelor despre autor.
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 Afişare referinţă “Specială” La răsfoirea glosarului utilizatorii pot selecta 
primul cara cter al cuvântului dintr-o listă. „Special” permite afişarea carac-
terelor de tip: @, #, $, etc.

 Afişare alfabet Puteţi fixa opţiunea pentru a face căutarea mai comodă.

 Referinţa de afişare integrală “ALL”  Dacă doriţi ca studenţii să vadă tot 
glosarul integral, setaţi opţiunea la „Yes”.

 Editare permanentă Dacă doriţi ca elementele glosarului să fie permanent 
accesibile pentru editare, setaţi opţiunea la „Yes”.

6. Selectaţi opţiunile de notare:

 Allow entries to be rated (permiteţi aprecierea elementelor glosarului) Ele-
mentele glosarului pot fi apreciate de către profesor, dar şi de către studenţi. 
Selectaţi “Only teachers” sau “Everyone” din meniul „Users”. Apoi selectaţi 
scala de apreciere. Puteţi, de asemenea, restricţiona perioada de timp când 
este permisă notarea.

7. Selectaţi opţiunile generale ale modulului:

 Group mode Altă locaţie pentru a seta modul de grup pentru activitate. Dacă 
modul este setat pentru tot cursul, setarea va fi ignorată.

 Visible Determină dacă studenţii pot vedea activitatea sau nu. 

8. Acţionaţi butonul “Save changes” din partea de jos a paginii.

Există o mulţime de opţiuni în configurarea glosarului. Ele deschid diferite 
posibilităţi interesante, despre care vom discuta în continuare. Acum vom studia 
adăugarea elementelor în glosar şi unele operaţii avansate.

Iv.5.4.2 utILIzarea gLosareLor
Odată ce aţi creat un glosar, ar fi bine să adăugaţi în el câteva noţiuni, ast-

fel încât studenţii să aibă un model pentru lucru. Iniţial aspectul glosarului pare 
neobişnuit(figura 46). Descrierea glosarului se află sub bara de navigare Moodle, 
caseta de căutare – sub descrierea glosarului. Opţiunea“Search full text” permite 
căutarea cuvântului în orice poziţie din text.
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Figura 46. Pagina principală a glosarului

Mai jos este plasat butonul “Add a new entry”, apoi patru opţiuni de 
afişare:

Browse by alphabet (după alfabet) Studenţii pot urmări elementele glosarului 
după prima literă a cuvântului, selectată în această casetă.

Browse by category (după categorie) Puteţi crea categorii de cuvinte care vor fi 
accesibile pentru studenţi în procesul de căutare în glosar.

Browse by date (după dată) Vizualizarea elementelor glosatului după data ul-
timei editări. 

Browse by Author (după autor)Dacă studenţii dispun de dreptul de a introduce 
elemente în glosar, puteţi determina uşor cine a introdus o noţiune sau 
alta.

În partea dreapta sus a paginii , mai jos de butonul “Update this Glossary” 
sunt câteva opţiuni:

Import entries (importare elemente) Puteţi importa glosare din cadrul cursului 
sau din alte cursuri. 

Export entries (exportare elemente) Puteţi exporta glosarul cursului într-un 
fişier plasat în zona fişierelor de curs. Puteţi descărca ulterior fişierul pe cal-
culatorul local şi apoi să-l încărcaţi la alt curs.

Waiting approval (aşteptare aprobări) Dacă aprobarea predefinită este setată la 
No,  opţiunea va apare cu indicatorul numeric al elementelor care aşteaptă 
aprobarea. Un click pe referinţă va lista elementele, cu pictograme pentru 
aprobare în dreptul fiecărui element.

Acum, după ce cunoaşteţi structura paginii glosarului, puteţi trece la 
adăugarea elementelor.
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Iv.5.4.3 adăugarea eLeMenteLor
Acţionarea butonului “Add a new entry”  vă acordă acces la pagina de defini-

re a elementelor.

Figura 47. Adăugarea noţiunilor în glosar

Pentru a adăuga un element al glosarului:
1. În pagina „Glossary” acţionaţi butonul “Add a new entry” .

2. Introduceţi noţiunea care doriţi să o definiţi în caseta „Concept” (figura 
47)

3. Scrieţi definiţia noţiunii.

4. Dacă aţi definit categorii în “Browse by category”, puteţi defini categoria pen-
tru noţiunea introdusă. Vom cerceta intoducerea categoriilor în următoarea 
secţiune.

5. Dacă există sinonime care doriţi să le includeţi, le adăugaţi în zona 
„Keyword(s)”. Introduceţi un cuvânt pe linie.

6. Dacă dotriţi să adăugaţi un fişier ataşat, cum ar fi o imagine sau articol î-l 
puteţi ataşa în caseta amplasată sub zona „Keyword(s)”.

7. Dacă doriţi ca noţiunea să fie referită automat în curs, bifaţi caseta “This 
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entry should be automatically linked”. Dacă aţi selectat referirea automată, 
casetele de bifare determină dacă referinţele sunt sensibile faţă de registru 
şi dacă doar cuvintele integrale sunt referite.

8. Acţionaţi butonul “Save changes” şi adăugaţi cuvântul în glosar.

Iv.5.4.4 categorII de gLosare
Categoriile vă ajută să organizaţi elementele din glosar. Dacă aţi activat 

referirea automată, numele categoriilor vor fi  referite împreună cu elementele in-
dividuale.

Pentru a crea o categorie de glosar:

1. Executaţi un click pe tabul “Browse by category” de pe pagina principală a 
glosarului.

2. Acţionaţi butonul “Edit categories” din partea stângă a paginii.

3. Acţionaţi butonul “Add category” de pe pagina „Categories”.

4. Scrieţi numele categoriei. 

5. Selectaţi dacă numele categoriei să fie referit automat.

6. Acţionaţi butonul “Save changes”.

Dacă aţi selectat opţiunea de a referi numele categoriei, orice apariţie a 
acestor cuvinte va fi o legătură. Când un student va executa un click pe link, va fi 
redirecţionat la pagina glosarului “Browse by category”..

Iv.5.4.5 referIrea autoMată
Odată ce aţi adăugat un element la glosar şi aţi activat referirea automată, 

orice apariţie a noţiunii din glosar va avea o referinţă către definiţia sa. De exem-
plu, dacă aţi definit noţiunea “Moodle” în glosar, oriunde nu ar apărea această 
noţiune: în forum, evaluare, pagină HTML sau text, sau chiar într-un câmp de 
descriere, cuvântul “Moodle“ va fi o referinţă.

Dacă executaţi un click pe cuvântul activ, va apare o fereastră flotantă cu 
definiţia noţiunii. 

Iv.5.4.6 IMportuL şI exportuL eLeMenteLor de gLosar
După ce aţi creat glosare, e posibil să doriţi să le distribuiţi între grupe sau 

profesori. Din fericire puteţi importa şi exporta noţiunile din glosar fără a dis-
tribui întregul curs.

IV.5 Utilitare auxiliare LMS
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Pentru a exporta noţiunile din glosar:
1. Activaţi referinţa “Export entries” din partea sus dreapta a paginii princi-

pale a glosarului.

2. Acţionaţi butonul “Export entries to file”.

3. Salvaţi fşierul XML generat automat pe calculator.

Pentru a importa noţiunile din glosar prin un fişier XML:
1. Urmaţi linkul “Import entries” din partea sus dreapta a paginii principale a 

glosarului.

2. Selectaţi fişierul XML cu noţiunile exportate pe calculatorul local.

3. Selectaţi destinaţia pentru noile noţiuni: glosarul curent sau unul nou.

4. Dacă doriţi să importaţi datele despre categorii, bifaţi caseta.

5. Acţionaţi butonul “Save changes”. Veţi primi un raport despre noţiunile 
şi categoriile adăugate în glosar. Dacă permiteţi prezenţa duplicatelor în 
glosar, la import toate vor fi adăugate ca definiţii noi. Altfel ele nu vor putea 
fi importate.

Iv.5.5 bLogurI 
Termenul “blog” este o contracţie a expresiei “web log.” Blogul este o formă 

a unui jurnal online, folosit de milioane de oameni de pe glob pentru a se auto-
exprima şi a comunica cu apropiaţii lor. Autorul blogului, de obicei, î-l organizează 
cronologic, ca o serie de postări. Chiar dacă grupuri întregi contribuie la dezvol-
tarea unui blog, există, de regulă, un autor principal.

Blogurile îşi cresc inportanţa în toată lumea. Sunt utilizate de oricine: 
de la adolescenţi, care le folosesc pentru a discuta problemele de şcoală până la 
corporaţiile mari, care discută direct cu clienţii; partidele politice, etc.

În ultimele versiuni Moodle a fost realizat instrumentul blog pentru utili-
zatori. Blogul Moodle are anumite avantaje şi dezavantaje în comparaţie cu alte 
platforme de blogging.

Iv.5.5.1 utILIzare bLog
Blogurile Moodle sunt axate pe utilizator – fiecare are  blogul propriu, care 

nu e legat de curs. Pagina de profil conţine tabul Blog pentru accesarea paginii de 
blog(figura 48).

Capitolul IV. Sisteme LMS: funcţii; tipologie; utilizare
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Dacă pagina de profil nu conţine tabul Blog, contactaţi administratorul de 
sistem pentru a activa opţiunea.

 

Figura 48. Blogul Moodle

Iv.5.5.2 adăugarea postărILor pe bLog
Pentru a adăuga un element pe blog:

1. Executaţi un click pe tabul Blog pe pagina de profil. 

2. Activaţi referinţa “Add a new entry” în blocul „Blog Meniu”.

3. În pagina “Add a new entry”(figura 49),  scrieţi postarea şi daţi-i un titlu.

4. Dacă doriţi să ataşaţi un fişier (document RTF sau imagine) executaţi un 
click pe butonul „Browse”, găsiţi fişierul pe calculator, apoi acţionaţi „Open”. 
Asiguraţi-vă că documentul nu depăşeşte limita de dimensiune prestabilită 
pentru atachamente (setată de administratorul de sistem).

5. Selectaţi tipul auditoriului pentru care publicaţi postarea (cine o va vedea). 
Există trei tipuri de auditoriu:

	 •	Privată	–	postarea	este	o	schiţă	pe	care	o	vede	doar	autorul

	 •	Oricine	pe	site

	 •	Oricine	în	lume

6. Selectaţi tagurile adecvate postării şi adăugaţi câteva taguri definite de utili-
zator.

7. Acţionaţi butonul “Save changes”.

Puteţi edita blogul oricând, folosind opţiunea „Edit”. Dacă doriţi, puteţi 
modifica modul de publicare, sau chiar lichida complet blogul.  

IV.5 Utilitare auxiliare LMS
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Figura 49. Adăugarea postărilor pe blog.

Iv.5.5.3 vIzuaLIzarea postărILor pe bLog
Puteţi vedea propriile postări în tabul Blog din pagina profilului “View my 

entries”, blocul „Blog Meniu”. Puteţi vedea postările pentru toţi studenţii cursu-
lui, sau a unei grupe particulare, efectuând selecţia prin tabul Blogs din pagina 
participanţilor la curs.

Alternativ, puteţi alege să vedeţi toate postările pe blog prin referinţele din 
blocul  „Blog Tags”.

Iv.5.5.4 vIzIbILItatea bLoguLuI
Implicit toţi utilizatorii de pe  site pot vedea toate blogurile prin referinţele 

“View site entries”  din blocul „Blog Meniu”. Totuşi, administratorul de sistem 
poate  restricţiona vizibilitatea blogurilor astfel, încât utilizatorii să poată vedea 
doar blogurile colegilor de curs sau de grupă.

 
Iv.5.5.5 tagurI de bLog 

Un  tag este un cuvânt-cheie sau termen relevant, asociat unei postări pe 
blog, care descrie şi clasifică informaţia pentru utilizare ulterioară. De obicei o 
postare pe blog are unul sau câteva taguri asociate. 

Puteţi adăuga taguri noi în procesul de adăugare sau editare a postării pe 
blog. Există două tipuri de taguri:

Taguri definite de utilizator Taguri personale, care pot fi adăugate de orice 
utilizator.

Taguri Oficiale Taguri adăugate de administrator şi accesibile pentru orice 
utilizator de site.

Dacă doriţi să adăugaţi în calitate de professor taguri oficiale, contactaţi ad-
ministratorul de sistem pentru a active această capabilitate.
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Capitolul V 
	 	 MetodoLogIa	de	evaLuare	 
	 	 în	e-LearnIng	

v.1  prIncIpII generaLe aLe evaLuărII  
  asistatE dE CalCulator.

V.1.1 prEliMinarii
Tehnologiile de instruire şi evaluarea asistată de calculator sunt elaborate 

şi dezvoltate independent în majoritatea instituţiilor de învăţământ superior şi în 
centrele specializate de tehnologii informaţionale. Acest fapt generează o serie de 
probleme la implementare, principalele fiind:

 Neconcordanţa terminologică•	
 Neconcordanţa metodologiilor de creare a resurselor de evaluare•	
 Neconcordanţa aplicării principiilor de evaluare •	
 Lipsa unui centru metodologic unic pentru testarea asistată de calcula-•	
tor, care ar putea să realizeze conducerea cercetărilor în domeniu.

Utilizarea la nivel de instituţie a unui sistem LMS soluţionează practic toate 
aceste probleme: 

a. impune utilizarea terminologiei incluse în interfaţa sa;

b. foloseşte o metodologie unică (dar variată ca conţinut) pentru crearea sau 
importul resurselor de evaluare;

c. stabileşte principii unice pentru evaluarea rezultatelor (la nivel individual, 
de grup, curs, instituţie);

d. în cazul utilizării unui LMS cu cod deschis, sau comercial, pot fi folosite 
pentru îmbnătăţirea evaluării rezultatele cercetărilor echipelor de dezvol-
tare a sistemului. 
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v.1.2 tIpoLogIa evaLuărII asIstate de caLcuLator
Evaluările asistate de calculator pot fi divizate în:

– evaluări centralizate la nivel de instituţie după un set de materiale de con-
trol;

–  evaluări finale la o disciplină (curs) în conformitate cu anumite standarde 
educaţionale;

–  evaluări curente la o disciplină (curs);

–  evaluări a cunoştinţelor iniţiale la o disciplină (curs).

Cu ajutorul evaluărilor asistate de calculator poate fi obţinută o apreciere 
reală, obiectivă şi operativă cu referire la cunoştinţele reale, progresul studenţilor 
la curs, capacitatea celor instruiţi de a percepe materia nouă.

Priorităţile evaluării asistate de calculator:
- asigurarea standardizării;

- asigurarea  individualizării procedurii de evaluare;

- sporirea obiectivităţii evaluării, eliminarea factorilor subiectivi;

- operativitatea analizei statistice a rezultatelor evaluării;

- accesul persoanelor evaluate la informaţia deplină privind rezultatele 
evaluării;

- asigurarea pentru instructor a posibilităţii de evaluare operativă a unui 
număr mare de cursanţi, din diferite domenii;

- eliberarea unei cantităţi esenţiale de timp a instructorului (de obicei con-
sumat pentru evaluarea manuală) care poate fi redirecţionat pentru cercetări 
în domeniu sau îmbunătăţirea sistemului de evaluare;

- asigurarea diversităţii formelor de evaluare;

- asigurarea autoevaluării; 

- individualizarea ritmului de evaluare;

- egalarea condiţiilor de evaluare pentru toţi participanţii la procedura de tes-
tare.

Neajunsri ale evaluării asistate de calculator:
- complexitatea soluţionării problemelor de identificare a individului evaluat 

(în cazul testării la distanţă);
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- complexitatea sporită a itemilor de control pentru verificarea cunoştinţelor 
şi competenţelor la nivel aplicativ sau de integrare;

- necesitatea (în unele cazuri) verificării manuale a itemilor deschişi (tip eseu) 
sau a unor sarcini complexe realizate în cadrul cursului (proiecte, prezentări 
etc.). 

 

v.1.3 eLaborarea IteMILor pentru evaLuarea (testarea)  
  asIstată de caLcuLator 

Una dintre cele mai complexe sarcini a unui expert în evaluarea asistată 
de calculator este problema elaborării testelor şi sarcinilor pentru testare, care să 
permită o apreciere maximal obiectivă a nivelului de corespundere sau necore-
spundere a modelului individual de cunoştinţe şi competenţe ale celui instruit 
modelului expertizat (standardizat) al cunoştinţelor. Elaborarea materialelor de 
evaluare trebuie să corespundă unor principii, cerinţe şi reguli de reprezentare, 
care vor fi discutate  în cele ce urmează.

Principii de elaborare a resurselor de testare: 
1. Corespunderea conţinuturilor şi scopurilor evaluării.

2. Corespunderea conţinuturilor evaluării standardelor educaţionale.

3. Principiul completitudinii şi valorii.

4. Principiul corectitudinii ştiinţifice.

5. Principiul fiabilităţii testării.

6. Principiul varietăţii testelor.

7. Obiectivitatea aprecierii rezultatelor evaluării.

8. Disponibilitatea testării asistate de calculator.

9. Tehnologizarea testării.

Vom descrie pe scurt aceste principii.
Corespunderea conţinuturilor şi scopurilor evaluării în practică este realizată 

în baza taxonomiilor, preponderent taxonomiei Blum (cunoaştere – înţelegere – 
aplicare – analiză – sinteză – evaluare a materiei de curs).

Corespunderea conţinuturilor evaluării standardelor educaţionale – este 
unul dintre principiile fundamentale, care permite aprecierea obiectivă a nive-
lului de pregătire a cursantului în cadrul cursului în corespundere cu cerinţele 
naţionale.

Capitolul V. Metodologia de avaluare în e-Learning
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Principiul completitudinii şi valorii  se cercetează în contextul clasic – con-
trol de cunoștințe, aptitudini, competenţe.

Controlul cunoştinţelor va conţine în sine:
•	 cunoaşterea	problemelor	ştiinţifice	la	tema	cercetată;

•	 cunoştinţe	factologice,	cauze,	efecte;

•	 cunoaşterea	 noţiunilor	 fundamentale	 din	 domeniu	 şi	 a	 definiţiilor	 lor,	
cunoaşterea aplicaţiilor practice ale lor;

•	 cunoaşterea		regulilor	de	bază,	legităţilor,	legilor,	formulărilor,	limitelor	şi	
specificului de aplicare;

•	 cunoaşterea	teoriilor	şi	a	datelor	experimentale,	care	se	află	la	baza	lor,	pos-
tulatelor principale, ecuaţiilor, demonstraţiilor, concluziilor, aplicaţiilor 
practice, prognozării direcţiilor de dezvoltare.

Controlul aptitudinilor va conţine în sine:
•	 deţinerea	datelor	factologice:	stabilirea	cauzelor	şi	relaţiilor;

•	 deţinerea	 problematicii:	 formularea	 problemelor	 la	 temă,	 capacităţile	 de	
determinare a unor metode posibile de soluţionare;

•	 deţinerea	noţiunilor	de:	recunoaştere,	determinare	a	noţiunilor,	stabilire	a	
volumului valoric, caracteristici cantitative ale obiectelor, clasificări, relaţii, 
aplicări practice ale noţiunilor;

•	 deţinerea	de	reguli,	legităţi	şi	legi:	recunoaşterea	lor	în	context;

•	 formulări,	descrieri	de	conţinut,	descrieri	de	acţiune,	aferente	utilizării;

•	 deţinere	de	teorii:	recunoaştere	şi	identificarea	datelor	factologice.

Controlul competenţelor va conţine în sine:
•	 construcţia	şi	realizarea	algoritmilor	de	executare	a	acţiunilor	concrete	 în	

contextul competenţei;

•	 modelarea	realizării	practice	a	acţiunilor	din	care	este	formată	competenţa;

•	 realizări	 practice	 a	 complexului	 de	 acţiuni	 din	 care	 este	 formată	
competenţa;

•	 autoanaliza	 rezultatelor	 executării	 acţiunilor	 în	 funcţie	 de	 scopul	
activităţii;

•	 timpul	de	realizare	a	competenţei.

V.1 Principii generale ale evaluării asistate de calculator
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Principiul corectitudinii ştiinţifice. Principiul, care asigură corespunderea sar-
cinilor testului nivelului curent de dezvoltare a ştiinţei şi cerinţelor societăţii. Pre-
supune includerea doar a conţinuturilor obiectiv adevărate.

Principiul fiabilităţii testării. Materia de evaluare din cadrul testului urmează 
să asigure rezultate ale evaluării adecvate a conţinuturilor studiate. Suplimentar, 
sistemul de testare trebuie să asigure veridicitatea procesului de testare prin mini-
mizarea aprecierii aleatoare a acţiunilor şi cunoştinţelor cursanţilor, excluderea 
accesului neautorizat, transformarea corectă a punctajelor în calificative.

Principiul varietăţii testelor. Conţinutul testelor urmează să fie similar, dar 
nu şi identic. Principiul presupune prezenţa unei bănci de itemi, corect clasificaţi 
după conţinut şi pondere, care să permită generarea unui număr mare de teste 
echivalente ca complexitate, dar diferite ca conţinut, adaptate şi după nivele de 
complexitate.

Obiectivitatea aprecierii rezultatelor evaluării. Evaluarea asistată de calcula-
tor în esenţă exclude factorii subiectivi, afiliaţi evaluatorului, ceea ce influențează 
benefic asupra întregului proces de evaluare.

Disponibilitatea testării asistate de calculator. Este unul dintre principiile fun-
damentale ale testării asistate de calculator. Asigurarea lui este o premisă sigură 
pentru realizarea autoevaluării şi a evaluării individualizate asincrone. Capacitatea 
de a accesa sistemul de evaluare în orice moment de timp comod pentru instruire 
este un moment important în pregătirea pentru certificările finale, care totuşi sunt 
restricţionate în timp şi spaţiu.

Tehnologizarea testării. Principiul de tehnologizare a testării presupune ca-
pacitatea sistemelor de testare de a realiza colectarea automată, prelucrarea şi sto-
carea rezultatelor atât a sarcinilor de testare, cât şi a rezultatelor individuale ale 
testărilor. 

v.1.4 etapeLe de eLaborare a testeLor de evaLuare
Prima etapă a elaborării unui test este ordonarea cunoştinţelor. Procedura 

poate fi realizată prin intermediul următorului algoritm:
1. Analiza minuţioasă a formulării problemei în corespundere cu conţinutul 

cunoştinţelor;

2. Ordonarea cunoştinţelor în ordinea creşterii complexităţii.

Această cerinţă preântâmpină situaţiile de blocaj ale cursantului, care se 
opreşte la o sarcină complexă şi nu  reuşeşte să treacă la alte sarcini, amplasate 
după aceasta, dar de o complexitate mică. Cerinţa este implementată şi în siste-
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mele de testare automatizată, care permit trecerea peste unii itemi de test cu reve-
nirea ulterioară la ei.

Se recomandă o varietate mai mare a formelor itemilor de testare, ceea ce 
depărtează pragul apariţiei oboselii în procesul de rezolvare a testului şi permite 
creşterea numărului de itemi în test. Selectarea formelor itemilor se realizează în 
dependenţă de conţinutul unităţilor de învăţare.

Pentru testările locale, curente se recomandă şi sarcini de acelaşi tip. Rezul-
tatele unor aplicări de probă permit eliminarea itemilor nereuşiţi. Din acest motiv 
bancul de itemi trebuie creat cu o rezervă semnificativă de itemi.

În general, scopul aprobării testului este determinarea gradului de complex-
itate a sarcinii, eliminarea itemilor puţin reuşiţi, determinarea intervalului tempo-
ral, necesar pentru rezolvare, determinarea inexactităţilor şi ambiguităţilor.

În urma lansărilor de probă a testului se efectuiază curăţirea testului, după 
următorii indicatori:

-  itemii rezolvaţi de toţi cursanţii se exclud din test ca fiind nevalizi;

-  itemii care nu au fost rezolvaţi de nici un cursant se exclud din test ca fiind 
nevalizi;

-  itemii de aceeaşi complexitate variază fie spre simplificare, fie spre creştere 
a complexităţii. Se selectează itemii nevalizi - rezolvaţi de cursanţi slabi, dar 
care nu au putut fi luaţi de cursanţii de top.

De obicei gradul de complexitate a itemilor se determină în dependenţă 
de numărul de cursanţi care au răspuns corect la ei. Dependenţa este invers 
proporţională: cu cât este mai mare gradul de complexitate, cu atât mai puţini 
cursanţi le rezolvă.

Cu cât este mai apropiată complexitatea sarcinii de  1,00 sau de 0, cu atât 
mai puţină informaţie despre diferenţierea cursanţilor conţine. Invers, cele mai 
semnificative informaţii sunt furnizate de itemii cu gradul de complexitate apro-
piat de 0,50.

v.1.5 tIpoLogIa IteMILor de evaLuare
Sarcină de control/evaluare – orice formă de contact a sistemului de evalu-

are cu persoana instruită care cere de la acesta din urmă o activitate mintală pentru 
cercetarea unei probleme date.

Tipul algoritmului de control (învăţare) este determinat de:
- scopurile instruirii;

V.1 Principii generale ale evaluării asistate de calculator
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- struсtura resurselor educaţionale;

- metodologia de instruire;

- nivelul de pregătire al auditoriului;

- factorul de timp;

- posibilităţile tehnice.

Întrebările ca formă a sarcinilor de instruire
Evaluarea şi autoevaluarea persoanei instruite sunt două verigi importante 

în orice formă de instruire, ceea ce generează o multitudine de forme de evaluare. 
Evaluarea prin întrebări formează una dintre cele mai complexe categorii de sar-
cini de control. Întrebările urmează să fie formulate în corespundere cu o serie de 
algoritmi de instruire:

 Algoritmi analitici. Esenţa algoritmului este de a pune în corespondenţă 
întrebării numărul (indicele) răspunsului corect. Numărul de întrebări 
trebuie să fie mai mic sau egal decât numărul de răspunsuri.

 Algoritmi de corespundere. Esenţa – de a pune în corespondenţă fiecărei 
întrebări un singur răspuns.

 Algoritmi de ordonare. Esenţa – de a determina ordinea corectă de executare 
a acţiunilor pentru a obţine rezultatul cerut.

 Algoritmi de selecţie (excludere). Esenţa – de a selecta acţiunile necesare şi 
ordinea executării lor, sau dimpotrivă – indicarea acţiunilor/operaţiilor care 
urmează să fie excluse pentru a permite execuţia corectă a algoritmului.

 Algoritmi de completare. Esenţa – completarea unei fraze, propoziţii cu un 
fragment (cuvânt) lipsă.

 Algoritmi de calcul. Esenţa – determinarea valorică a răspunsului corect. (de 
obicei în domeniul întreg).

 Algoritmi situaţionali. Esenţa – pentru o problemă dată se propune o rezol-
vare concretă. De obicei este descrisă în mod deschis şi evaluată manual.

 Algoritmi de modelare. Esenţa – folosirea unor resurse interactive pentru 
construcţia unui model a unui proces sau situaţii. 

 Algoritmi de joc simulativ. Esenţa – asemănător algoritmului de modelare, 
dar bazat pe situaţii de joc pe roluri. 

Există şi alte tipuri de algoritmi pentru construirea sarcinilor de evaluare 
(de exemplu, algoritmi de clasificare).
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v.1.6 reguLI de forMare a testeLor asIstate de caLcuLator
1. Conţinutul testului de control trebuie să fie orientat către verificarea 

noţiunilor conceptuale a conţinuturilor cursului cu posibilitatea de primire 
a răspunsurilor univoce.

2. Termenii de bază, folosiţi în text, trebuie să fie definiţi clar în suportul de 
curs.

3. Sarcinile de testare trebuie să fie pragmatice, corecte, şi orientate la verifi-
carea nivelului cunoştinţelor cursanţilor.

4. Sarcinile de testare vor fi formulate în formă de descrieri succinte, întrebări 
puse corect şi probleme concrete.

5. Urmează să fie evitate sarcinile de control, care cer de la instruit o descriere 
amplă a ideilor şi realizării lor.

6. La elaborarea sarcinilor de testare pot fi folosite diverse forme de reprezen-
tare, inclusive multimedia – atât pentru întrebare, cât şi pentru variantele de 
răspuns.

7. Conţinutul sarcinii trebuie să fie exprimat cât mai simplu din punct de ve-
dere sintactic, fără repetări şi negaţii duble. 

8. Urmează să se evite sarcinile complexe, la care corectitudinea unei compo-
nente este influențată de corectitudinea componentelor precedente.

9. În textul întrebării şi în răspunsuri nu trebuie să fie incluse sugestii pentru 
răspunsul corect sau cuvinte de jargon special.

10. Nu sunt admisibile sintagme de tipul: toate răspunsurile precedente sunt 
corecte, toate răspunsurile precedente sunt incorecte etc.

11. Nu sunt admisibile sintagme care pot fi înţelese în mod diferit de grupuri 
diferite de persoane: uneori, deseori, întotdeauna, niciodată etc.

12. În formulări nu se va folosi terminologie diferită de cea inclusă în suportul 
de curs.

13. Întrebările nu trebuie să reflecte poziţia subiectivă a autorului (profesoru-
lui). 

14. Sarcinile nu vor conţine concluzii sau variante de răspuns:

- Cu certitudine false;
- Care să conţină o sugestie pentru răspuns;
- Care să se deosebească radical de altele.

V.1 Principii generale ale evaluării asistate de calculator
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v.2  Metode de eLaborare a actIvItăţILor  
  dE EValuarE 

 
Amplasarea obiectelor de evaluare în LMS sau sistemele de testare. 

(Moodle)
Datele retroactive privind performanţa sunt o parte critică a unui mediu de 

învăţare, şi evaluarea este una dintre cele mai importante activităţi în educaţie. Ca 
educatori, avem nevoie de o modalitate pentru ca studenţii să demonstreze ceea 
ce au înţeles şi ce nu. Un test bine conceput, chiar şi un test de itemi cu răspunsuri 
multiple, poate da informatii valoroase despre concepţiile greşite ale elevilor. 
Dacă feedback-ul este suficient de rapid, el poate fi, de asemenea, un instrument 
important pentru ca studenţii să calibreze propriile performanţe şi să le ajute să 
obţină mai multe succese.  

Modulul pentru teste din componenţa Moodle este una dintre piesele cele 
mai complexe ale sistemului. Comunitatea a adăugat un număr mare de opţiuni şi 
instrumente pe de motorul de test, ceea ce-l face extrem de flexibil. Puteţi crea cu 
ajutorul lui diferite tipuri de itemi, genera teste în mod aleatoriu din baze enorme 
de itemi, puteţi permite studenţilor să reia testele, şi să gestionaţi toate rezultatele 
cu ajutorul calculatorului (Figura 50).

Aceste posibilităţi deschid diferite strategii care de obicei nu sunt practi-
cabile pentru testele pe suport de hârtie. Este destul de greu să marchezi un lot 
de chestionare, şi aproape imposibil de verificat de 10 ori un test pentru fiecare 
elev. În cazul în care computerul funcţionează pentru tine, este uşor pentru a oferi 
studenţilor o şansă de a lua repetat un test sau pentru ai oferi ajutorul unor teste 
frecvente de dimensiuni mici. Vom explora modul în care să se aplice aceste avan-
taje mai târziu în acest capitol. Pentru moment, să începem construirea primului 
test Moodle.

V.2.1 CrEarEa tEstElor 
Testele Moodle au două componente majore: corpul testului şi lotul de 

itemi. Inaginaţi-vă testul ca un set de containere pentru diferite tipuri de întrebări 
din lotul de itemi. Corpul testului este partea vizibilă atunci când cursanţii susţin 
evaluarea. De asemenea, corpul defineşte modul în care elevii interacţionează 
cu testul. Întrebările în cadrul unui test pot fi de orice tip, alese manual sau la 
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întâmplare, şi afişate în set sau ordine aleatorie. Loturile de întrebari pot conţine 
întrebări aranjate într-un mod convenabil pentru evaluator. Puteţi crea baze de 
itemi pe capitole din manual, săptămâni în semestru, concepte importante, sau 
orice alte scheme de organizare. Bazele pot fi refolosite în multiple teste, împărţite 
între clase şi cursuri, şi chiar pot fi distribuite între sisteme. 

Figura 50. Fereastra de gestionare a unui test nou 

Pentru a începe, trebuie să cream un corp al testului. 

V.2.1.1 CrEarEa Corpului tEstului
Când creaţi corpul testului, creaţi un container pentru întrebări şi stabiliţi 

regulile pentru a interacţiona cu testul:
1. Acţionaţi butonul “Turn editing on.” (Activaţi editarea) 

2. Selectaţi “Quiz” din lista de opţiuni a meniului derulant “Add an activity” 
din secţiunea cursului în care doriţi să adăugaţi testul. 
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3. In caseta “Adding a new quiz” (Adăugarea unui nou test), daţi testului un 
nume descriptiv.

4. Scrieţi o introducere pentru test. Asiguraţi-vă că aţi inclus instrucţiuni spe-
ciale pentru rezolvarea testului, cum ar fi numărul de încercări permise sau 
regulile de notare.

5. Selectaţi opţiunile de timp: 

Open the quiz ; Quiz closes (activarea testului, închiderea testului)
Stabiliţi data de deschidere şi închidere a testului. 
Time limit (limita de timp)
Stabiliţi durata de dimp în care studenţii trebuie să completeze testul. După  

  expirarea timpului alocat testul este transmis în mod automat sistemului cu  
  răspunsurile actuale. 

Time delay between attempts. (Timp de aşteptare între încercări) 
Puteţi stabili un interval între mai multe încercări de a susţine un test pentru a  

  preveni încercările studenţiilor de a trişa răspunzând imediat aceleaşi    
  întrebări. 

6. Selectaţi opţiunile de afişare: 

 Questions per page (Întrebări pe pagină) Această setare stabileşte numărul 
de întrebări, văzute concomitent de studenţi. Dacă aveţi mai multe întrebări 
decât numărul de întrebări pe pagină, studenţii vor vedea un buton de nav-
igare în partea de jos a paginii, cu care se pot deplasa pentru a vizualiza 
întrebări de pe alte pagini. 

 Shuffle questions (amestecarea întrebărilor)  Setaţi această comandă la “Yes” 
pentru a afişa aleator întrebările testului. 

 Shuffle within questions (amestecarea în întrebări)  Setaţi această comandă 
la “Yes” pentru a afişa aleator pentru studenţi componentele de răspuns a 
itemilor cu răspunsuri multiple sau variante de potrivire în întrebările testu-
lui. 

7. Selectaţi opţiunile numărului de tentative:

 Attempts allowed (încercări premise)  Utilizaţi această opţiune pentru a seta 
numărul de încercări a studentului de a lua un test. Puteţi seta la număr ne-
limitat de repetări sau la un număr de la 1 la 6. 

 Each attempt builds on the last (Fiecare încercare se bazează pe preceden-
tele) Dacă permiteţi mai multe încercări, puteţi permite studenţilor să 
construiască răspunsurile în timp. Dacă setaţi “Yes”, răspunsuri din încer-
carea precedentă va fi vizibil la parcurgerea curentă a testului. 
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 Adaptive mode (mod adaptiv) În modul adaptiv un buton suplimentar “Sub-
mit” (Remitere)  este prezent pentru fiecare întrebare. La acţionarea de 
către student a acestui buton, scorul pentru răspunsul la această întrebare 
este prezentat şi studentului. Testul va permite apoi studentului o încercare 
repetată imediat, dar cu sancţiuni care vor fi aplicate la scorul nou acumulat. 
Penalităţile se setează în opţiunea “Apply penalities” ( aplică sancţiuni).

8. Selectaţi opţiunile de notare:

 Grading method (Metoda de notare) Dacă se permit mai multe încercări, 
aveţi posibilitatea să alegeţi care scor este înregistrat. Puteţi allege: cel mai 
mare scor, scorul mediu, prima încercare, ultima încercare. 

 Apply penalities (Aplica sancţiuni) Această opţiune se aplică numai în cazul 
în care testul se execută în mod adaptive

 Decimal digits in grades (cifre zecimale în note) Folosiţi pentru a seta 
numărul de semne zecimale în nota de test. 

9. Selectaţi opţiunile pentru revizuirea testului. Puteţi alege afişarea pentru 
studenţi a  răspunsurilor lor, împreună cu punctajele, răspunsurile corecte, 
sau feedback-ul general şi/sau specific:

 Feedback Această opţiune stabileşte textul specific al răspunsului comentat 
la întrebare.

 General feedback (Feedback general) Această opţiune stabileşte textul care 
se afişează după rezolvarea unui item, indiferent de răspunsul dat. Poate fi 
utilizat pentru a furniza informaţii de bază sau ca referinţă pentru mai multe 
informaţii. 

10. Selectaţi opţiunile de securitate: 

 Show quiz in a secure window (Arată test într-o fereastră sigură) Selectarea 
acestei opţiuni va deschide testul într-o fereastră nouă, fără butoane de navi-
gare, bara de adrese, sau alte instrumente de navigare. Acest lucru va preveni 
navigarea studenţilor la alte site-uri în timpul testului. 

 Require password(Cere parola ) Puteţi seta o parolă pentru test pe care 
studenţii vor trebui să o introducă înainte de a începe testul. Se utilizează 
pentru a restricţiona cine poate lua testul şi când facă aceasta.

 Require network address (Necesită adresă de reţea) Această opţiune limitează 
accesul la testare pentru anumite diapazoane de adrese IP. Dacă doriţi să 
solicitaţi studenţilor să ia o încercare de la un anumit laborator în campus, 
setaţi reţeaua cu un interval de adrese pentru a acoperi reţeaua din acel labo-
rator. De exemplu, dacă doriţi să  permiteţi accesul la computere cu o gamă 
de IP de la 10.10.10.0 la 10.10.10.50, ar trebui să introduceţi 10.10.10.0/50. 
Pentru a permite accesul la toate calculatoarele dintr-o subreţea (să zicem, 
în campus), introduceţi adresa parţială pe care doriţi să  o utilizaţi.
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11. Selectaţi opţiunile modului general:

 Group mode (Mod de grup) Această opţiune stabileşte modul de grup pen-
tru activitate. Dacă modul de grup este forţat în setările cursului, atunci 
această setare va fi ignorată. 

 Vizibil  Stabileşte dacă studenţii pot vizualiza activitatea sau nu. 

12. Adăugaţi un feedback global, adică textul care este afişat studentului după 
ce acesta a finalizat o tentativă de test. Textul variază în funcţie de punctajul 
acumulat la test.

13. Acţionaţi butonul “Save changes” (Salvaţi modificările) 
Note: Dacă nu puteţi găsi unele din opţiunile de mai sus, încercaţi să acţionaţi 
“Show Advanced”. Administratorul de sistem poate ascunde anumite opţiuni în ve-
derea simplificării paginii. 

După ce aţi salvat modificările, veţi vedea al doilea ecran de editare, în care 
veţi scrie şi selecta întrebări pentru a fi incluse în corpul testului.

V.2.2 CrEarEa itEMilor pEntru un tEst 
Puteţi crea itemii proprii de test pe pagina “Editting quiz” (Editare test). 

Aici, de asemenea, veţi categoriza întrebările de test şi le veţi adăuga la corpul 
testului tocmai creat.

În partea stângă a paginii, (figura 51), veţi vedea un bloc în care sunt afişate 
întrebările, incluse în testul curent. Deoarece acesta este un test nou, blocul nu 
conţine nici o întrebare.

Figura 51. Fereastra de editare a testului

Pe partea dreaptă a paginii apare un meniu de selecţie etichetat “Category” 
şi butonul “Edit categories“ (Editare categorii). Categoriile sunt folosite pentru a 
organiza testul în corespundere cu cursul, şi pot fi containere pentru întrebări de 
partajare între cursuri. Implicit, există o singură categorie, numită “Default”. Dacă 
activaţi meniul “Cate gorie”, o veţi vedea ca o opţiune.
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Nivelul de detalizare a categoriilor depinde doar de autor, dar există tendinţa 
spre detalizarea mai profundă a categoriilor, care se pot combina în grupuri mai 
mari mai târziu, dacă se vrea. De exemplu, întrebările legate de lectură vor di di-
vizate după o serie de concepte. Este mai uşor de unit întrebările mai târziu decât 
de a le separa.

Să începem prin a crea o categorie pentru stocarea întrebărilor testului:
1. Acţionaţi butonul “Edit categories”(editare categorii) de pe pagina “Editing 

quiz”.

2. Mai sus de lista categoriilor curente, (figura 52), veţi vedea un spaţiu pentru 
a adauga o noua categorie. 

3. Alegeţi categoria, care va fi înlocuită de noua dvs. categorie. Dacă nu există 
alte categorii, doar cea de top va fi disponibilă.

4. Scrieţi numele noii categorii de itemi în caseta de text.

5. Adaugaţi o descriere semnificativă în zona “Category info”.

6. Dacă doriţi să utilizaţi itemul în comun cu alţi profesori de pe acelaşi server 
Moodle, selectaţi “Yes” în coloana Publicare (Publish). 

7. Acţionaţi butonul “Add”. Noua categorie de itemi va apărea în lista de cat-
egorii.

8. Când aţi terminat adăugarea de categorii, executaţi un click pe referinţa 
situată  mai jos de tabulatoarele Quiz pentru a reveni la pagina  “Editare 
test”.

Figura 52. Crearea categoriilor pentru test

După ce aţi creat categoriile, adăugaţi itemii:
1. De pe pagina “Editare Test”, selectaţi o categorie la care doriţi să adăugaţi un 

item. În zona de sub  categorie se va afişa blocul de creare a itemului.
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2. Selectaţi tipul de item pe care doriţi să-l creaţi din meniul derulant “Create 
new question”  

 Cu variante multiple de răspuns (multiple choise) Sunt posibili atât itemi cu 
o singură variantă de răspuns corect cât şi itemii cu răspunsuri corecte mul-
tiple. 

 Adevărat / fals (True / false) Este un item simplu cu opţiuni multiple, având 
doar două răspunsuri posibile.

 Răspunsul scurt  (short answer) Studenţii răspund la această întrebare prin 
tastarea unui cuvânt sau a unei fraze. Este necesar de a furniza o listă de 
răspunsuri acceptabile. 

 Numeric Este o întrebare cu răspunsuri scurte care acceptă o valoare 
numerică în locul unui cuvânt. 

 Potrivire (matching) Aceasta este o întrebare standard cu două coloane de 
potri vire.

 Potrivire aleatoare cu răspunsuri scurte (Random short-answer matching) 
Subitemii pentru exerciţiul de potrivire sunt selectaţi aleator din itemii cu 
răspuns scurt  din categoria dată.

 Descriere (Description) Se foloseşte pentru integrarea unui text în test. (Nu 
este un tip de întrebare) Se poate folosi pentru a da instrucţiuni intermedi-
are în mijlocul testului.

 Calculat  O ecuaţie matematică cu substituenţi pentru valori, care vor fi 
selectaţi  aleatoriu dintr-un set de date atunci când un student ia testul.

 Eseu (essay) Item, care necesită introducerea (scrierea) unui text. Studenţilor 
nu li se alocă punctaje până când itemul nu a fost punctat manual de către 
evaluator. 

 Răspunsuri integrate  (Embedded answers) (Cloze) Este un item cu mai 
multe tipuri de întrebări incorporate în el, cum ar fi: cu variante multiple, 
răspunsuri scurte, şi numeric.

3. Completati formularul pentru tipul de item pe care-l creaţi.

4. Acţionaţi butonul “Save changes”(Salvaţi modificările). 

Fiecare tip de item are propria formă şi opţiuni. În următoarele câteva pagi-
ni vom detalia opţiunile pentru fiecare tip de item.

v.2.2.1 IteMI cu răspunsurI MuLtIpLe 
Moodle vă oferă o flexibilitate extinsă atunci când creaţi acest tip general 

de itemi.
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Figura 53. Item creat în mediul Moodle

Figura 53 prezinta un item exemplu. Puteţi crea itemi cu un singur şi mai 
multe răspunsuri corecte, puteţi plasa imagini în itemi, şi da pondere relativă 
răspunsurilor parţiale.

Pentru a crea un item cu mai multe răspunsuri corecte: 
1. Selectaţi opţiune “Multiple choice” (alegere multiplă) în meniul derulant al 

elementului “Create new”. 

2. Pe pagina de editare a itemilor cu alegere multiplă, începeţi prin a da itemu-
lui un nume descriptiv. Veţi folosi numele pentru a urmări întrebările mai 
târziu, astfel încât un nume de tip  “Întrebare 1” nu este o idee bună. 

3. Creaţi textul itemului. Dacă utilizaţi editorul HTML, aveţi posibilitatea să 
formataţi întrebarea la fel ca un document text. 

 Dacă doriţi să adăugaţi o imagine la item, aveţi două opţiuni: 

•		 Dacă	aţi	încărcat	deja	o	imagine	în	zona	de	fişiere,	aceasta	va	fi	disponibilă	
pentru adăugare într-un meniu derulant amplasat sub zona de text a 
întrebării.

•		 Dacă	utilizaţi	editorul	HTML,	aveţi	posibilitatea	să	executaţi	un	click	pe	pic-
tograma “imagine”. Aceasta va activa fereastra de inserare a imaginii. Puteţi 
alege să încărcaţi o imagine în zona de fişiere folosind această fereastră sau 
să adăugaţi adresa URL a unei imagini de pe Web. Dacă adăugaţi un fişier 
în zona de fişiere, executaţi un click pe numele fişierului după ce îl încărcaţi 
pentru a insera referinţa către el în caseta de introducere URL din partea de 
sus a ecranului. Apoi acţionaţi  butonul OK. 

4. Setaţi punctajul implicit pentru item.

5. Dacă intenţionaţi să rulaţi testul în modul adaptiv, setaţi factorul de penal-
izare pentru fiecare răspuns greşit. Factorul de penalizare ar trebui să fie un 
număr între 0 şi 1. Factorul de penalizare 1 înseamnă că studentul trebuie să 
dea răspunsul corect din prima încercare, la toate alegerile sale. Un factor de 
penalizare egal cu 0 permite studentului să modifice răspunsurile selectate 
ori de câte ori doreşte şi să obţină note maxime. 

6. Dacă doriţi, adăugaţi feedback general, şi anume, textul care apare după 
încercarea de a rezolva itemul în dependenţă de răspunsul dat. Feedback-ul 
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general va fi afisat doar daca este selectată opţiunea ca studenţii să revizuiască 
testul.

7. Stabiliţi dacă studenţii vor putea selecta numai un singur răspuns sau mai 
multe răspunsuri. 

8. Alegeţi, la necesitate, opíunea de amestecare a răspunsurilor la afişări 
repetate. 

9. Scrieţi răspunsul în zona de răspuns Choice 1, (figura 54). 

Figura 54. Fereastra de editare a răspunsului pentru item

10. Selectaţi procentul de punctaj pentru răspuns. Puteţi selecta procentaje 
negative (dacă răspunsul selectat este greşit), sau pozitive (dacă este unul 
dintre răspunsurile corecte). Deci, dacă o întrebare este în valoare de 10 
puncte, selectând un singur răspuns corect din doua, studentul poate obţine 
50 la sută din punctele posibile (de exemplu, 5 puncte). Selectarea unui 
răspuns greşit poate reduce de exemplu 10 la sută din punctajul total  (adică 
1,0 puncte). Valoarea punctajelor de penalizare (negative) este stabilită de 
autor în dependenţă de întrebare şi grup ţintă. 

11. La dorinţă, puteţi adăuga un feedback pentru fiecare răspuns. Feedback-ul 
va fi afişat numai în cazul selectării opţiunii de revizuire a testului.

12. Completaţi variantele de răspuns în restul formularului. Orice spaţii neuti-
lizate vor fi ignorate.

13. Dacă doriţi, puteţi adăuga un feedback general pentru orice răspuns corect/
parţial corect/incorect. Acest tip este util în special pentru a răspunde la ite-
mi cu alegeri multiple, unde este dificil de a controla rezultatele studenţilor 
doar cu feedback-ul specific.

14. Acţionaţi butonul “Salvaţi modificările” pentru a adăuga itemul la catego-
rie.
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v.2.2.2 IteMII cu răspuns scurt
Itemii cu răspuns scurt cer de la student un răspuns la o întrebare, (figura 

55). Răspunsul ar putea fi un cuvânt sau o frază, dar trebuie să se potrivească ex-
act cu unul dintre răspunsurile acceptabile. Este o idee bună de face răspunsul 
corect cât mai scurt posibil pentru a evita alte răspunsuri corecte exprimate în 
mod diferit. 

Figura 55. Item cu răspuns scurt.

Pentru a crea o întrebare cu răspuns scurt: 
1. Selectaţi “Raspunsul scurt” din meniul derulant “Create new question”.

2. Dăţi un nume descriptiv itemului.

3. Creaţi textul itemului. Dacă doriţi ca studenţii să completeze în casetă goală, 
folosiţi linia de subliniere pentru a indica unde să fie făcută înscrierea.

4. Selectaţi o imagine pentru afişare dacă doriţi să adăugaţi o imagine la item. 

5. Dacă doriţi, adăugaţi feedback general. 

6. Specificaţi, dacă registrul literelor este important. Sensibilitatea la registru 
poate crea dificultăţi.  

7. Completaţi raspunsurile pe care le acceptaţi. Stabiliţi pentru fiecare răspuns 
procentul de punctaj în cazul în care este necesar. Puteţi acorda scoruri 
parţiale pentru erori nesemnificative.

8. Adaugaţi feedback-ul pentru fiecare răspuns acceptabil. 

9. Acţionaţi butonul “Salvaţi modificările” pentru a adăuga itemul în catego-
rie.

v.2.2.3 IteMI cu răspuns nuMerIc
Itemii numerici sunt în mare măsură similari celor cu răspunsuri scurte pen-

tru expresii numerice calculate, cum ar fi  cel prezentat în figura 56. Aveţi posibili-
tatea să creaţi o întrebare cu o expresie numerică, la care se cere un răspuns de tip 
numeric. Studenţii vor primi credite pentru răspunsuri în intervalul de valori pe 
care le specificaţi. 
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Figura 56  Item cu răspuns numeric.

Pentru a crea o întrebare numerică: 
1. Selectaţi opţiunea “numerical” din meniul derulant “Create new question”.

2. Daţi un nume descriptiv itemului.

3. Scrieţi expresia sau întrebarea numerică pentru studenţi. Moodle dispune 
de  filtre de text, numit Algebră şi TeX, care vă permit să tastaţi o expresie 
matematică şi să o afişati în mod corespunzător. Posibil să aveţi nevoie de 
permisiunea administratorului pentru a utiliza aceste filtre. 

4. Selectaţi o imagine pentru afişare dacă doriţi să adăugaţi o imagine la item 
(a se vedea pasul 4 în secţiunea “întrebări cu răspunsuri multiple”). 

5. Dacă doriţi, adăugaţi feedback general. 

6. Introduceţi răspunsul corect şi scorul. Puteţi adăuga un număr de răspunsuri 
acceptabile cu diferite nivele de precizie şi scorurile corespunzătoare.

7. Introduceţi eroarea acceptată, diapazonul de variaţie faţă de răspunsul 
corect. De exemplu, dacă răspunsul corect este de 5, dar se acceptă 4 sau 6, 
eroarea acceptată este de 1. 

8. Adaugaţi feedback-ul pentru fiecare răspuns acceptabil. 

9. Dacă doriţi să se accepte răspunsuri în mai multe unităţi (de exemplu, sistem 
metric sau imperial de unităţi), se menţionează unitatea de multiplicare şi 
etichetele unităţilor în zonele respective. 

10. Pentru a adăuga itemul la categoria sa, executaţi un click pe butonul 
“Salvaţi modificările”.

v.2.2.4 IteMI de potrIvIre
Itemii de potrivire cer studenţilor să potrivească întrebări multiple la mai 

multe răspunsuri posibile  (figura 57). Ele sunt utile pentru testarea gradului 
de înţelegere a vocabularului şi capacitatea lor de a potrivi exemple la concepte. 
Crearea unei potriviri în Moodle este un pic diferită de crearea unor alte tipuri de 
întrebări. 
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Figura 57.  Item de potrivire.
 

Pentru a crea un item de potrivire: 
1. Selectaţi opţiunea “Matching” din meniul derulant “Create new question”. 

2. Daţi un nume descriptiv itemului.

3. Introduceţi textul itemului pentru a informa studenţii ce urmează să 
potrivească.

4. Selectaţi o imagine pentru afişare dacă doriţi să adăugaţi o imagine la item. 

5. Dacă doriţi, adăugaţi feedback general.

6. Pentru prima unitate de potrivire, introduceţi întrebarea şi răspunsul de 
potrivire. 

7. Completaţi cel puţin trei întrebări şi răspunsuri. Aveţi posibilitatea să 
introduceţi până la 10 articole. Puteţi oferi răspunsuri suplimentare greşite 
dând raspunsuri cu întrebări vide.

8. Pentru a adăuga itemul la categoriea sa, acţionaţi butonul “Salvaţi 
modificările”. 

Moodle va afişa itemul în două coloane. Prima va conţine întrebările, a doua 
va afişa un meniu vertical pentru fiecare întrebare cu toate răspunsurile posibile 
ca opţiuni. 

Note: Itemii de potrivire arată mai bine pe ecran, dacă aveţi un text mai mare în 
întrebare, decât în răspunsul care se potriveşte. De exemplu, pentru potrivirile de 
vocabular, puneţi singur cuvânt în răspuns şi definiţia în întrebare. În caz contrar, 
meniul derulant pentru întrebări va fi incomod de utilizat şi dificil de citit.

v.2.2.5 IteMI aLeatorI de potrIvIre cu răspuns scurt
Este un tip de itemi mai puţin tradiţional. Pot fi luate mai multe întrebări 

aleatoare cu răspunsuri scurte împreună cu răspunsurile lor corecte şi se crează 
un item de potri vire din ele. Este un mod interesant de a reutiliza întrebările cu 
răspunsuri scurte într-un format nou.

Pentru a crea un itemi aleator de potrivire cu răspuns scurt:
1. Selectaţi opţiunea “Random short answer matching” din meniul derulant 

“Create new question”.
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2. Daţi un nume descriptiv itemului.

3. Introduceţi textul itemului pentru a explica studenţilor ce trebuie să 
potrivească pe parcurs, sau folosiţi un text implicit.

4. Dacă doriţi, adăugaţi feedback general. 

5. Selectaţi numărul de întrebări pe care doriţi să le adăugaţi la itemul de potri-
vire. 

6. Pentru a adăuga itemul la categoria sa, acţionaţi butonul “Salvaţi 
modificările”. 

v.2.2.6 IteMI caLcuLaţI
Un item calculat este o ecuaţie matematică cu casete pentru valorile care 

vor fi puse la întâmplare dintr-un set de date dat, atunci când un student ia testul. 
De exemplu, dacă doriţi să creaţi un număr mare de probleme de multiplicare 
pentru practica studenţilor, puteţi crea un item cu două casete şi un semn de mul-
tiplicare, cum ar fi {a} * {b}. Atunci când un student ia testul, Moodle va selecta la 
întâmplare valori pentru A şi B. 

Figura 58.  Item calculat.

Pentru a crea un item calculat: 
1. Selectaţi opţiunea “Calculated” din meniul derulant “Create new ques-

tion”.

2. Daţi un nume descriptiv itemului.

3. Introduceţi itemul în câmpul respectiv. Toate variabilele care doriţi să fie în-
locuite de Moodle cu valorile generate trebuie să fie plasate între acolade. 

4. Dacă doriţi, adăugaţi feedback general. 

5. Introduceţi formula pentru răspuns (figura 58). Aveţi grijă să folosiţi aceleaşi 
variabile, pentru ca Moodle să poată substitui aceleaşi valori. 

6. Determinaţi marja de eroare care se va accepta în răspuns. Marja şi tipul de 
toleranţă se combină pentru a oferi o gamă de scoruri acceptabile.
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7. Selectaţi numărul de cifre semnificative sau zecimale dorite în răspunsul 
corect. 

8. Adaugaţi feedback pentru răspunsul corect. 

9. Introduceţi unităţi pentru răspuns (de exemplu, m, kg, etc.) Moodle va veri-
fica corectitudinea unităţilor. Dacă doriţi să introduceţi alte unităţi accepta-
bile, cum ar fi metrice faţă de sistemul imperial, le introduceţi împreună cu 
un factor de conversie.

10. Acţionaţi butonul “Pagina următoare”.

11. Pe pagina următoare, alegeţi opţiunea de a  crea valori de înlocuire pentru 
fiecare substituent doar din această întrebare, sau şi pentru alte întrebări în 
aceeaşi categorie. 

12. Acţionaţi butonul “Pagina următoare”.

13. Generaţi un set de date pentru întrebarea curentă sau pentru mai multe 
întrebări din categorie. Pentru fiecare substituent (variabilă), generaţi 
o serie de valori acceptabile. Cu cât mai multe valori veţi genera, cu atât 
mai multe apariţii a itemului vor avea valori distincte. Figura 59 ilustrează 
interfaţa pentru seturile de date calculate la item.

14. Acţionaţi butonul “Salvaţi modificările”.

Itemii cu răspuns calculat pot folosi mai mult decât operatori aritmetici sim-
pli. Lista completă a operatorii include abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, 
ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, 
sinh, sprt, tan, tanh, atan2, pow, min, max, şi pi. Fiecare argument al funcţiei şi alte 
argumente se scriu între paranteze. De exemplu, dacă doriţi să se calculeze suma 
sinusului unui unghi cu cosinusul altui unghi, multiplicat cu 2, veţi scrie sin({a}) 
+ cos ({b} * 2). 

v.2.2.7 IteMI-eseu 
Un item-eseu este o zonă de text în care studenţii pot scrie blocuri mai mari 

de text ca răspuns la întrebare, (figura 60). Aceste întrebări nu sunt apreciate de 
calculator, dar de profesor.
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Figura 59. Starea parametrilor itemului calculat

Figura 60. Itemi eseu. 
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Pentru a crea un item-eseu:
1. Selectaţi opţiunea “Essay” din meniul derulant “Create new question”.

2. Daţi un nume descriptiv itemului.

3. Introduceţi textul itemului.

4. Selectaţi o imagine pentru afişare dacă doriţi să adăugaţi o imagine la item. 

5. Acţionaţi butonul “Salvaţi modificările” pentru a adăuga itemul la catego-
rie.

v.2.2.8 răspunsurI Integrate (cLoze)
Itemii de tip răspuns integrat (Cloze) sunt formaţi dintr-un pasaj de text 

(în format Moodle) care are răspunsuri diferite încorporate în sine, inclusiv cu 
variante multiple, răspunsuri scurte, şi răspunsuri numerice. 

Pagina Moodle pentru documentaţie descrie sintaxa necesară a răspunsurilor 
integrate (Cloze).

Pentru a crea un item de tip răspuns integrat (Cloze):
1. Selectaţi opţiunea “Embedded answers (Cloze)” în meniul derulant “Cre-

ate new question”. 

2. Introduceţi  textul întrebării cu răspuns integrat.

3. La necesitate adăugaţi text şi întrebări.

4. Acţionaţi butonul “Salvaţi modificările” pentru a adăuga itemul la catego-
rie.

5. Adăugaţi itemii la test, apoi previzualizaţi-i. Pentru editareacţionaţi picto-
grama de editare alăturată.

v.2.3 gestIonarea IteMILor de test
v.2.3.1 IMportuL IteMILor

Dacă utilizaţi itemi dintr-o bancă de itemi a unui manual electronic, sau 
dacă nu doriţi să utilizaţi interfaţa web a sistemului Moodle pentru a crea itemi, 
îi puteţi importa dintr-un fişier text. Moodle suportă o gamă largă de formate a 
itemilor şi oferă o modalitate simplă pentru a crea importuri noi. Pentru aceasta 
trebuie să cunoaşteţi unele elemente PHP.

Dacă se cunoaşte formatul itemului, introducerea itemilor în test dintr-un 
fişier text este mai simplă decât prin  intermediul interfeţei web. 

Formatele implicite ale itemilor includ:
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CADOU (GIFT) Cu formatul de cadouri, puteţi scrie itemi cu alegere multiplă, 
adevăr/fals, răspuns scurt, de potrivire, şi itemi cu răspuns numeric.

Cuvânt lipsă (Missing word) Dacă urmează să scrieţi o mulţime de întrebări 
în care lipsesc cuvinte, de tip alegere multiplă, formatul cuvânt lipsă este o 
modalitate uşoară de a le crea. 

Tablă (Blackboard) Dacă efectuaţi o conversie de la Blackboard la Moodle, 
puteţi exporta cursul şi importa loturile de itemi în Moodle folosind forma-
tul Blackboard.

WebCT În prezent, formatul WebCT acceptă doar importul de itemi cu alegere 
multiplă şi răspuns scurt.

Manager de testare a cursului (Course test manager) Acest format vă permite 
să importaţi întrebări din Curs Test Manager al sistemului Course Technol-
ogy. 

Răspunsuri integrate (Cloze) Formatul Cloze este un item cu alegere multiplă şi 
mai multe răspunsuri integrate. Aceste întrebări se dezvoltă mai dificil, dar 
oferă o abordare unică. 

Moodle XML Acest format Moodle este specific importurilor de teste care au 
fost anterior exportate în acelaşi format. El vă permite să importaţi fişiere 
imagine utilizate în întrebări. 

Pentru a importa itemi: 
1. Pe pagina de editare a itemului, executaţi un click pe referinţa de import, 

plasată sub tabulatoarele  din mijlocul paginii. 

2. În pagina “Import questions” (Import întrebări), (figura 61), selectaţi o cat-
egorie în care urmează să fie importaţi itemii. 

3. Selectaţi un format de fişier. Sistemul de asistenţă asociat meniului derulant 
format de fişier conţine mai multe detalii despre fiecare format. 

4. Alegeţi opţiunea “cel mai apropiat grad în cazul lipsei” (Nearest grade if not 
listed) din meniul derulant “Match grades”. În caz contrar, itemul nu va fi 
importat, deoarece gradul său nu este inclus în lista de grade acceptate.

5. Pentru a căuta un fişier pentru import de pe computer executaţi un click 
pe butonul “Upload this file” (“Încarcă “acest fişier”) , sau folosiţi butonul 
“Choose a file” (“Alege un fişier”) pentru a căuta un fişier în zona fişierelor 
de curs, apoi acţionaţi butonul “Import from this file” (“Importă din acest 
fişier”).
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Figura 61. Caseta de import al itemilor.

v.3.2.2 exportuL IteMILor.
Puteţi partaja întrebările pe care le-ţi creat prin exportul acestora într-un un 

fişier text. Posibilele formate de export sunt gift, IMS QTI 2.0, Moodle XML si 
XHTML. 

Pentru a exporta itemi: 
1. De pe pagina “Editare întrebări” selectaţi referinţa “Export” amplasată sub 

tabulatoarele din mijlocul paginii.

2. Selectaţi o categorie din care vor fi exportaţi itemii.   

3. Selectaţi un format de fişier. Pagină de export a itemilor în documentaţia 
Moodle conţine  referinţe către mai multe informaţii despre fiecare format 
de export.

4. Acţionaţi butonul “Export questions to file” (Export în fişier).

Fişierul de export va fi salvat în zona fişierelor de curs în dosarul copiilor de 
siguranţă. 

v.2.3.3 adăugarea IteMILor pentru un test 
După ce aţi creat itemii, urmează să-i adăugaţi la test. 
Pe pagina “Editting quiz” (“editare test”), (figura 62), executaţi un clic pe 

pictogramele “Adauga la test” (<<), pentru a adăuga itemi individual, sau selectaţi 
un număr de întrebări, utilizând casetele de selectare şi apoi executaţi un click pe 
butonul “Add to Quiz” (Adăugaţi la test).
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Figura 62. Selectarea itemilor pentru includerea în test.

Dacă doriţi să adăugaţi toţi itemii creaţi în test, executaţi un click pe “Select 
all”, apoi pe “Add to quiz”. 

Odată ce aţi adăugat un item în test, el apare pe partea stângă a paginii, în lis-
ta întrebărilor testului. Itemul este încă selectabil pe dreapta, dar poate fi adăugat 
la test doar o singură dată. 

Dacă aţi creat o mulţime de întrebări, posibil doriţi să le sortaţi în funcţie 
de tip, denumire sau de timp. Puteţi alege, de asemenea, afişarea textului pentru 
fiecare întrebare, bifând opţiunea “Show question text in the question list” (Afişaţi 
textul itemului în lista de itemi) sub lista de itemi.

Puteţi schimba ordinea întrebărilor din test cu un click pe butoanele-săgeată 
în coloana “Order” pe partea stângă a listei de întrebări a testului.

Dacă aveţi mulţi itemi în test, puteţi limita numărul de întrebările afişate pe 
pagină. Bifaţi caseta “Show page breaks” (Arată sfârşituri de pagină), apoi setaţi 
numărul de întrebări care urmează să fie afişate pe pagină. Acţionaţi butonul 
“Go”.

Va fi necesar, de asemenea, de stabilit punctajul pentru fiecare item. Puteţi 
seta numărul de puncte pentru fiecare item în coloana “Grade”. Posibil doriţi ca 
anumite întrebări să aibă valori de apreciere mai mari decât altele. Întrebările vor 
fi ponderate în raport cu scorul total posibil de puncte pentru test, setat în cor-
pul testului. Puteţi, de asemenea, să setaţi punctajul maxim pentru testul întreg. 
Acesta nu trebuie neapărat să fie egal cu suma gradelor de întrebări individuale. 
Punctajele obţinute de studenţi  vor fi scalate pentru a corespunde acestui grad 
maxim. Când aţi terminat, acţionaţi butonul “Salvare modificări”.
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Aveţi posibilitatea să previzualizaţi testul, activând tabul “Preview” 
(Previzua lizare) în partea de sus a paginii. Dacă răspundeţi la întrebări, puteţi 
să trimiteţi testul pentru verificare cu un clic pe butonul “Submit all and finish” 
(Trimite tot), pentru a vedea feedback-ul şi răspunsurile care vor fi prezentate şi 
studenţilor, (figura 63). Studenţii vor vedea două scoruri în partea de sus a paginii. 
Primul este totalul punctelor acumulate din maximul posibil de puncte pentru 
fiecare întrebare. Al doilea scor este punctajul ponderat, reprezentand numarul de 
puncte din maximul de puncte posibile pentru test. 

Figura 63. Parcurgerea testului.

Dacă e activat feedback-ul, după răspuns, fiecare întrebare va fi însoţită de 
scorurile cu răspunsuri corecte sau incorecte marcate. Dacă este activată opţiunea 
de afişare a răspunsurilor corecte, acestea vor apărea evidenţiate. 

În secţiunea următoare, vom discuta modul de gestionare a testelor.

v.2.3.4 întrebărI aLeatorII
O întrebare aleatorie este un substituent pentru un item ales la intamplare. 

Unul dintre avantajele unui test generat de calculator, este capacitatea de a genera 
un test din itemi selecţionaţi în mod aleatoriu dintr-o categorie. Fiecare întrebare 
aleatorie va selecta un item în mod aleatoriu din categoria respectivă şi o va intro-
duce în test. Aceasta înseamnă că diferişi studenţi vor obţine o selecţie diferită de 
întrebări. Atunci când un test permite multiple încercări pentru fiecare student, 
fiecare încercare va conţine o nouă selecţie de întrebări. Aceeaşi întrebare nu va 
apărea de două ori într-o încercare. Dacă includeţi mai multe întrebări aleatorii 
atunci diferiţi itemi vor apărea mereu pentru fiecare dintre ele. Dacă aveţi întrebări 
aleatorii amestecate cu întrebări nealeatorii, atunci cele aleatorii vor fi alese astfel, 

V.2 Metode de elaborare a activităţilor de evaluare



180

încât să nu se suprapună cu nici una dintre întrebările fixe. Aceasta înseamnă că 
sunt necesare suficient de multe întrebări în categoria din care sunt alese întrebările 
aleatorii, în caz contrar studentul va primi un mesaj de eroare. Cu cât mai multe 
întrebări vor fi oferite, cu atât mai mare va fi probabilitatea ca studenţii să obţină 
selecţii diferite de întrebări la fiecare încercare.

Pentru a adăuga întrebări aleatorii la test:
1. Selectaţi numărul de întrebări aleatorii pe care doriţi să le adăugaţi din me-

niul derulant am plasat sub lista de itemi.

2. Acţionaţi butonul “Add”.

v.2.4 gestIonarea testuLuI
După ce studenţii încep să ia testele, veţi avea o mulţime de date disponibile. 

Dacă executaţi un clic pe rewferinţa de test în coloana din mijloc a paginii de curs, 
veţi vedea imediat numărul de teste pe care studenţii le-au finalizat. Dacă executaţi 
un clic pe pagina de rezultate, (Results) veţi vedea în pagina de test rezultatele 
de ansamblu (figura 64). De aici, puteţi vedea în fiecare încercare de susţinere a 
testului şi sesiunile practice cu răspunsuri individuale. Făcând clic pe data şi ora 
încercării se analizează fiecare întrebare şi răspuns.

Figura 64. Pagina rezultatelor de ansamblu

Dacă doriţi să ştergeţi o încercare, executaţi un clic pe caseta de selectare de lângă 
numele studentului şi selectaţi “Ştergere” din meniul derulant, situat mai jos de lista 
încercărilor.

Notă:  Dacă decideţi să adaugaţi întrebări suplimentare la test, va trebui să ştergeţi 
toate încercările anterioare, înainte de a se permite adăugarea. 

Există o alegere de trei formate pentru a descărca tabelul de rezultate: Open 
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Document Spreadsheet (foaie de calcul Open Office), Excel sau text.
Dacă doriţi să vedeţi punctajele pentru fiecare item, bifaţi caseta “Show 

mark details” (Arată detalii despre notă), apoi butonul “Go”.
Mai sus de lista de încercări, există patru referinţe. Prima referinţă, 

“Overview”(privire de ansamblu), arată lista de tentative complete vizibile. 
Referinţa următoare, “Regrade”, este pentru recalcularea punctajelor de test 

în cazul unui eventual schimb a numărului de puncte pentru test sau item. 
Notă: Dacă studenţii vin cu un răspuns corect la o întrebare cu răspunsuri scurte, 
care nu a fost inclus anterior în lista de răspunsuri, puteţi edita lista de răspunsuri 
scurte, realizând şi modificarea ulterioară a punctajelor pentrui test.

Referinţa a treiea, “Manual grading”(“Punctare manuală”), este pentru 
aprecierea întrebărilor tip eseu. Suplimentar, pentru fiecare item-eseu se poate 
oferi, de asemenea, feedback-ul.

Referinţa a patra este “Item analyse” (anliza itemului). Este un instrument 
excelent pentru evaluarea fiabilitatăţii itemilor. Puteţi vedea trei cele mai frecvente 
răspunsuri la fiecare întrebare, procentul de studenţi care au răspuns corect la fie-
care întrebare, deviaţia standard, indicele şi coeficientul de discriminare. Indicele 
de discriminare corelează performanţa studenţilor în ansamblu asupra testului: 
performanţă pe fiecare item; studenţii mai puternici trebuie să aibă şanse mai bună 
de a obţine  răspunsuri corecte la fiecare item individual, iar studenţii mai slabi ar 
trebui să aibă şanse mai mici. Dacă distribuţia de răspunsuri corecte şi incorecte 
este plată (Fiecare are o şansă egală de a fi corect), atunci toţi sunt în condiţii 
egale. Dacă toţi studenţii obţin soluţia corectă (sau greşită), atunci problema este 
prea uşoară (sau prea grea). Cu cat este mai mare indicele de discriminare, cu 
atât mai bine itemul serveşte pentru furnizarea de date utile despre performanţa 
studenţilor.

După tabelul de analiză a itemului urmează diferitele opţiuni de analiză, cum 
ar fi restricţionarea analizei la prima tentativă de rezolvare a studenţilor. Scorurile 
mici, probabile pentru încercările de probă, pot fi respinse prin stabilirea unei lim-
ite reduse pentru scor incluse în analiză. 

Există o gamă de formate pentru a descărca tabelul de analiză a itemilor 
pentru continuarea cercetărilor. 

capabILItăţILe testuLuI
Modulul de test are o gamă de proprietăţi care vă permit să creaţi anumite 

roluri pentru studenţi: 
Vizualizarea informaţiilor despre test. Proprietatea permite unui utilizator să vi-

zualizeze introducerea testului, dar nu permite parcurgerea testului în sine. 
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Parcurgerea testului. Proprietatea permite unui utilizator să parcurgă testul, şi să 
vizualizeze introducerea.

Administrare teste. Proprietatea permite unui utilizator autorizat să editeze şi 
să şteargă teste. Editarea testelor permite utilizatorului să adauge sau să 
excludă itemi şi să modifice setările testului.

Previzualizare teste. Proprietatea permite unui utilizator să previzualizeze testul 
în procesul de editare.

Apreciere manuală a testului. Proprietatea permite unui utilizator autorizat să 
modifice scorurile pe un test, şi să aprecieze manual itemii-eseu.

Vizualizarea rapoartelor pentru test. Proprietatea permite utilizatorului să vi-
zualizeze rapoarte care detaliază răspunsurile studenţilor şi statistici pe 
test.

Ştergere tentative de rezolvare a testului. Proprietatea permite unui utilizator au-
torizat să lichideze tentativele de rezolvare a testului atât proprii, cât şi a 
altor utilizatori.

Ignoră limită de timp la test. Un utilizator cu această cprprietate poate rezolva 
testul atât timp cât doreşte.
Notă: Proprietatea “Ignoră limită de timp” poate fi setată pentru studenţii cu 
dificultăţi de învăţare sau dizabilităţi, care necesită timp suplimentar pentru a lua 
testul.

V.2.5 praCtiCi EfiCiEntE dE tEstarE
După cum am văzut, motorul de teste Moodle este un instrument puter-

nic, flexibil pentru monitorizarea şi diagnosticarea înţelegerii de către student a 
anumitor tipuri de cunoştinţe. Folosind acest instrument în mod eficient se poate 
stimula şi eficienţa cursului pentru a promova performanţele studenţilor.

Deoarece un test de calculator este diferit de alte evaluări deschise, el per-
mite obţinerea unor informaţii valoroase despre gândirea studenţilor, în special la 
o bună utilizare a strategiilor şi un pic de creativitate. 

strategII de testare
Folosirea motorului de testare în mod eficient necesită anumite eforturi şi 

practică. Primul lucru de făcut este utilizarea unor strategii eficiente de design 
al itemilor. Dacă aveţi itemi calitativi, veţi obţine date utile despre performanţa 
studenţilor şi înţelegerea materialului. Există o gamă variată de literatura de spe-
cialitate cu referire la evaluarea eficientă şi design. Vom sublinia doar câteva dintre 
cele mai importante idei: 
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•		 Legaţi	fiecare	item	cu	un	obiectiv	de	curs.	Dacă	la	final	doriţi	să	ştiţi	dacă	
studenţii ating obiectivele cursului, de ce să nu-i întrebaţi  în mod direct?

•		 Încercaţi	 să	 puneţi	mai	multe	 întrebări	 despre	 fiecare	 idee	 importantă	 la	
temă. Veţi obţine o apreciere mai exactă nivelului de înţelegere a studentu-
lui. 

•		 Când	scrieţi	un	item	cu	răspunsuri	multiple,	asiguraţi-vă	că	fiecare	răspuns	
greşit reprezintă o conceptie generală gresita, distinctă. Acest lucru vă va 
ajuta să diagnosticaţi gândirea studenţilor şi să eliminaţi ghicitul. 

•		 Formulaţi	itemi	cu	diferite	nivele	de	complexitate.	Includeţi	întrebări	la	niv-
el de cunoaştere, întrebări la nivel de înţelegere, itemi de aplicare şi analiză. 
Puteţi astfel determina lacunele şi problemele studenţilor în gândirea lor.  

•		 Testaţi-vă	 întrebările.	 Dupa	 ce	 v-aţi	 înfiinţat	 o	 bancă	 iniţială	 de	 itemi,	
utilizaţi analiză lor pentru a determina care întrebări sunt utile şi care nu. Pe 
măsură ce scrieţi noi întrebări, le daţi iniţial o valoare mai mică în puncte şi 
le propuneţi de câteva ori pentru a testa  fiabilitatea. 

Odată ce aveţi câteva bănci bune de itemi, asiguraţi-vă că prin utiliza-
rea rapoartelor de test şi a statisticilor pentru a monitoriza performanţa gru-
pei. Rapoartele detaliate şi statisticile sunt instrumente valoroase de măsurare a 
înţelegerii de către studenţi a materialului.

Utilizeaza creativă a testelor
Cu motorul de teste Moodle este mai uşor de a utiliza strategii educaţionale 

de evaluare care ar fi prea dificil să fie implementate cu hârtie şi creion. Majoritatea 
oamenilor privesc testele ca o activitate epizodică, cu intervale mari, cum ar fi 
evaluarea la mij locul sesiunii şi cea finală. Strategiile performante implică evaluări 
frecvente, cu miză joasă, care pot să ghideze procesul de învăţare al studenţilor pe 
parcursul cursului sau semestrului. 

Crearea unei serii de mini-teste vă oferă un sistem foarte flexibil pentru a 
măsura performanţa şi pentru menţinerea continuă a studenţilor activi în audito-
riu. Iată câteva idei pentru testele rapide care pot deveni parte a unei strategii de 
evaluare mai mare. 

Evaluări pe capitole (unităţi de învăţare)
Obligarea studenţilor să completeze testele de lectură este una dintre cele 

mai grele sarcini motivaţionale în domeniul educaţiei. Lectura este esenţială pen-
tru înţelegerea celor mai multe materiale fundamentale pentru succesul în ma-
joritatea cursurilor. Problema celor mai mulţi studenţi este lipsa unei sancţiuni 
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imediate pentru amânarea sau neglijarea lecturii. Dacă ei nu au efectuat lectura 
pentru o discuţie în clasă, pot sta liniştiţi sau să citească rezumativ. Aproape că nici 
nu e nevoie de lectură pentru un curs literar, deoarece lectorul oricum acoperă de 
obicei, cea mai mare parte a materialului în clasă. 

Crearea unei mini-test pentru fiecare sarcină de lectură rezolva o serie de 
probleme. În primul rând, încurajează studenţii pentru lectură, astfel încât să poată 
susţine bine testul. În al doilea rând, ea oferă feedback-ul studenţilor cu referire la 
calitatea înţelegerii lecturii. În al treilea rând, vă oferă date despre aspectele con-
fuze ale lecturii studenţilor, dar şi despre aspectele însuşite, astfel încât să puteţi 
reorienta activităţile dumneavoastră de clasă. 

Pentru un mini-test de lectură se recomandă un test cu limită de timp pe 
care studenţii îl pot lua doar o singură dată. Pentru că este o activitate de cost 
mic pe care studenţii trebuie să o folosească pentru auto-evaluare, se propune, 
de asemenea, afişarea feedback-ului şi a răspunsurilor corecte. Dacă presupuneţi 
schimbul de răspunsuri între studenţi, după ce au luat testul, fixaţi aleator ordinea 
întrebărilor şi a răspunsurilor. Dacă aveţi o bancă de teste, setaţi unii dintre itemi 
să aibă conţinut aleator. 

Ca o sarcină suplimentară, aţi putea cere studenţilor să scrie o întrebare de-
spre un item la care ei au greşit. 

Testări practice
Cheiea unei practici eficiente este un mediu realist pentru această practică. 

Mulţi studenţi sunt îngrijoraţi de teste, în special de testele cu miză mare, pentru 
că ei nu ştiu la ce sa se astepte. Ce format de întrebare veţi folosi? Cât de detaliate 
vor fi întrebările? Ce ar trebui să cunoască studenţii? 

Puteţi diminua frica de testare, prin crearea unui test de practică, pe care 
studenţii îl pot lua pentru a se pregăti de testarea reală. Aceste teste sunt de obicei 
bazate pe întrebări vechi similare cu cele de la viitoarea testare. Folosind subiect-
ele din anul precedent, ca un test-model veţi fi forţat să scrieţi noi itemi în fiecare 
an. Aceasta este o idee bună, din moment ce sigur că cineva are o copie a testului 
din anul trecut, şi o va distribui şi altora.

Pentru a configura un test practic, se poatea crea un test de zero puncte cu 
întrebări de la anul precedent, cu ordine aleatorie a itemilor şi a răspunsurilor. Se 
poate, de asemenea, permite studenţilor să ia testul de câte ori doresc, astfel încât 
să se poată autotesta atât cât au nevoie. Afişaţi feedback-ul, dar nu şi răspunsurile 
corecte, astfel încât testul să prezinte mai curând o provocare. 
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Colectarea de date 
În calitate de expert, cunoaşteţi multe despre domeniul în care activaţi. Pro-

vocarea în calitate de  profesor este de a transmite cunoştinţele pentru studenţii 
care nu posedă înţelegerea conceptuală sau experienţă. Un exemplu de curs care 
credeţi că este genial poate lăsa studenţii complet confuzi. Este greu de spus ceea 
ce studenţii înţeleg cu adevărat şi ce îi lăsă derutaţi. 

Un test de colectare a datelor este similar cu un test de recapitulare, cu deo-
sebirea că are loc după o lecţie de auditoriu sau curs. Scopul este de a obţine rapid 
un feedback cu privire la înţelegerea de către studenţi a prelegerii. Ce-au înţeles ei 
în realitate? La ce trebuie să atrageţi mai mult timp atenţia? 

Crearea unui test  post-lecţie de colectare a datelor este similară cu crearea 
unui test de recapitulare. Setaţi perioada testului pentru o perioadă limitată de 
timp, cum ar fi o zi sau două înainte de următoarea reuniune. Permiteţi studenţilor 
să abordeze testul o singură dată şi afişaţi-le  feedback-ul de răspunsuri corecte. 

Testare  progresivă 
Un exemplu interesant de utilizre a sistemului de feedback împreună cu alte 

opţiuni este testarea progresivă. Pentru a pune în aplicare acest lucru, trebuie să 
creaţi o serie de teste cu dificultate crescândă. Primul test trebuie să fie accesibil 
pentru oricine, celelalte teste - protejate de o parola. În feedback-ul pentru fie-
care test, stabiliţi un procent de trecere care va reprezinta stăpânirea în măsura 
necesară a abilităţilor testate. Dacă scorul studenţilor  este mai mare decât puncta-
jul de trecere, mesajul de feedback include o referinţă către testul urmator, cu pa-
rola corespunzătoare. 

În acest fel, studenţii au acces treptat la teste din ce în ce mai dificile, fapt 
care permite demonstrarea concretă a progresului lor.  

Securitatea testelor şi copierea
Atragem atenţia că testările online prezintă, o şansă suplimentară pentru 

trişori, care vor încerca să înşele sistemul. Cele mai multe teste online sunt me-
nite să fie luate la domiciliu, sau cel puţin în afara de sălii de clasă. Studenţii pot 
descărca itemi pe calculatoarele proprii. Ei pot lua testele împreună cu alţi studenţi 
sau folosind manuale în timp ce susţin testul. Puteţi contracara multe dintre aceste 
strategii, făcând ca valoarea efortului să nu merite timpul consumat. Câteva strate-
gii pentru combaterea unor sisteme de fraudare:
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Imprimarea şi partajarea itemilor
Dacă afişaţi feedback-ul şi răspunsurile corecte, studenţii pot imprima pa-

gina de rezultate şi să o partajeze cu colegii lor. Sau se pot imprima pur şi simplu 
întrebările direct de pe test. Cheia pentru a descuraja acest comportament este de 
a seta ordinea aleatoare pentru itemi şi pentru răspunsuri. Aceasta face tipăriturile 
mult mai puţin utile. Crearea băncilor mai mari de itemi şi oferirea testelor cu sub-
seturi aleatorii este, de asemenea, o strategie eficientă. În cazul în care studenţii 
pot imprima doar un număr mic de întrebări la un moment dat, ei vor fi nevoiţi 
să parcurgă testul din nou şi din nou, apoi să sorteze itemi pentru a elimina dupli-
cate. 

Utilizarea manualului 
Studenţii se pot uita frecvent în manuale sau alte surse pentru a răspunde 

la întrebările din test. Dacă aţi dat un test de verificare pe capitol, atunci aceasta 
este tocmai ceea ce doriţi să facă. În caz contrar, va trebui să veniţi cu metode cre-
ative pentru a face manualul “mai puţin util”. Testele cronometrate (cu limită de 
timp) sunt singurul instrument eficient pentru eliminarea strategiei de consultare 
a manualelor. Dacă includeţi mai multe întrebări şi aplicaţi un timp relativ scurt 
pentru a lua testul, studenţii nu vor avea timp să consulte toate raspunsurile cu 
manualul.

Impunerea studenţilor să aplice cunoştinţele lor în situaţii noi poate fi, de 
asemenea, o metodă eficientă de combatere a utilizării manualului. Întrebările 
de sinteza şi aplicare nu pot fi cunoscute din timp. Studenţii trebuie să înţeleagă 
materialul şi să-l aplice creativ pentru a răspunde la întrebări. Deci, în timp ce 
studenţii consumă timp pentru a revizui textul, ei vor vor fi impuşi în continuare 
să înţeleagă ceea ce au citit pentru a răspunde cu succes la întrebare. 

Lucrul cu prietenii 
Dacă studenţii sunt în acelaşi campus, ei se pot întâlni într-un laborator 

pentru a încerca să ia testul împreună. Această strategie este uşor de dejucat prin 
intermediul întrebărilor aleatoare, prin ordonarea aleatoare a răspunsurilor, şi cu 
ajutorul itemilor selectaţi aleator dintr-o bancă de teste. Dacă ecranele studenţilor 
arată în mod diferit, atunci le este mai greu să răspundă rapid la toate întrebările. 
Un test cronometrat, de asemenea, face mai complicată trişărea dacă întrebările 
sunt diferite, iar perioadă de timp pentru a răspunde - scurtă. 
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Teste rezolvate de altcineva
În majoritatea cazurilor nimeni nu poate afirma cu certitudine, cine de fapt, 

susţine la moment un test. Studenţii vor plăti uneori colegii, sau  pe altcineva, care 
au luat cursul în trecut, să ia testele online pentru ei. Există două modalităţi de a 
contracara această strategie. Una este organizarea unui examen cu supraveghere, 
în care studenţii au nevoie ocazional  să prezinte un ID de identitate. Dacă ei au 
picat testele sau au terminat lucrul până în acel moment, ei vor fi penalizaţi la 
testul cu supraveghere. A doua modalitate de a elimina colegii actuali de la rezol-
varea testelor altora, este să le faceţi disponibile numai pentru o scurtă perioadă 
de timp. Puteţi cere ca toată lumea să ia testul într-un bloc de la două până la patru 
ore. Dacă testul este corect, randomizat, va fi foarte dificil să se rezolve de mai 
multe ori în timpul perioadei de testare. Cel care ia testul  trebuie să-şi facă griji în 
primul rând despre propria rezolvare, abia apoi despre punctajul acumulat pentru 
“angajator”.

Evident, există multe strategii pe care studenţii le pot folosi pentru a trişa. 
Deşi ar fi o naivitate să presupunem că nu există inşelătorie, marea majoritate a 
studenţilor doresc să aibă succes pe merite proprii. Anonimatul mediului online 
ar putea deschide noi căi pentru trişori, dar nu total diferite de cele folosite la sesi-
unile tradiţionale faţă în faţă. Unii vor continua să caute metode pentru a trişa, dar 
cei mai mulţi vor fi sinceri, atât timp cât efortul de susţinere a testului prin copiere 
este prea mare. Câteva măsuri de precauţie vor elimina cei mai mulţi dintre trişori, 
strategiile clasice vor lucra pentru eliminarea celorlalţi.
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v.3  sarcInI, sondaje, seLecţII
v.3.1 sarcInI

După modulul complex şi puternic de elaborare a testelor, sarcinile 
reprezintă o metodă simplă de colectare a lucrului efectuat de studenţi. Ele sunt 
instrumente de colectare flexibile pentru toate lucrurile pe care doriţi să le notaţi, 
dar care nu se încadrează în tipurile standard.

Modulul de sarcini vă oferă un mod uşor pentru a permită studenţilor să 
încarce contentul lor digital pentru a fi notat. Le puteţi propune să încarce eseie, 
foi de calcul, prezentări, pagini web, fotografii, secvenţe video sau audio. Orice, ce 
se află pe hardurile lor, poate fi trimis în calitate de sarcină.

Sarcinile nu conţin neapărat elementul de transmitere a fişierelor. Puteţi crea 
unele sarcini offline pentru a le aminti studenţilor de sarcinile reale, care urmează 
să le efectueze. Alternativ, puteţi propune studenţilor să introducă răspunsurile la 
anumite întrebări nemijlocit în sarcină.

Sarcinile sunt un instrument util în cazul când doriţi să colectaţi mai multe 
răspunsuri autentice de la studenţi, decât vă permite modulul de teste.

v.3.1.1 tIpurI de sarcInI

Există patru tipuri de sarcini:
Upload a Single File (încarcă un singur fişier)- Permite fiecărui student să în-

carce un singur fişier, inclusiv în format ZIP.

Offline Activity (activitate offline)- Poate fi folosit când sarcina e realizată 
în afara mediului Moodle. Poate fi  un răspuns oral în sesiune f2f sau un 
răspuns pe hârtie. Studenţii pot vedea descrierea sarcinii, dar nu pot trimite 
nici un fişier.

Online Text (text online)- Permite studenţilor să introducă un text online. 
Puteţi nota textul introdus şi la necesitate adăuga comentarii sau modificări 
inline.

Advanced Uploading of Files (încărcare avansată de fişiere) – Permite studenţilor 
să încarce unul sau mai multe fişiere în orice format. În calitate de profe-
sor, puteţi să trimiteţi fişiere către studenţi, fie la începutul sarcinii, fie pe 
parcurs, ca răspuns la fişierele trimise de ei. Studenţii pot introduce note, 
care să descrie fişierele încărcate, statusul progresului, sau altă informaţie 
relevantă.
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v.3.1.2 crearea sarcInILor
În comparaţie cu alte instrumente studiate, sarcinile sunt uşor de creat. 

Odată ce aţi decis tipul sarcinii, puteţi crea rapid o zonă pentru studenţi în care ei 
să repună răspunsurile şi materialele lor.

 

Figura 65. Pagina creării sarcinii.

Pentru a crea o sarcină:
1. Activaţi regimul de editare, acţionând butonul “Turn editing mode on.”

2. Selectaţi tipul sarcinii din meniiul derulant “Add an activity”.

3. Pe pagina “Adding a new assignment”(Figura 65), daţi un nume descriptiv 
sarcinii.

4. Descrieţi sarcina. 

5. Selectaţi scala de notare pentru sarcină.

6. Setaţi intervalul de timp pentru prezentarea sarcinii: “Available from”  (de 
la) “Due date” (până la) sau anulaţi opţiunea  limitării timpului - “Disable”.

7. Decideţi preîntâmpinările pentru transmiterile întârziate.

8. Selectaţi opţiunile pentru tipurile de sarcini selectate:

Advanced uploading of files
•	 Setaţi	volumul	maxim	pentru	fişierul	încărcat.	(Limita	este	setată	de	admin-

istratorul de sistem sau în  setările cursului).

•	 Selectaţi	dacă	studenţii	pot	lichida	fişierele	încărcate	înainte	de	a	fi	notate.

•	 Setaţi	 numărul	maxim	 de	 fişiere	 pe	 care	 le	 poate	 încărca	 fiecare	 partici-
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pant. De notat că studenţii nu pot vedea acest număr, de aceea ar fi bine de 
menţionat aceasta în descrierea sarcinii.

•	 Decideţi,	dacă	studenţii	au	dreptul	să	introducă	careva	note	explicative	în	
zona de text a sarcinii. Ele pot fi utile pentru comunicare cu persoana care 
notează, pentru a indica progresul sau pentru a nota orice altă activitate.

•	 Decideţi	dacă	textul	sarcinii	va	fi	ascuns	înainte	de	date	derulării.

•	 Decideţi	dacă	profesorul	va	fi	anunţat	sau	nu	prin	e-mail	ori	de	câte	ori	stu-
dentul va aplica o versiune nouă a sarcinii.

Online text

•	 Decideţi	dacă	studenţii	au	dreptul	la	o	trimitere	repetată	a	sarcinilor	dacă	au	
fost deja notaţi (dacă acceptaţi modificarea notei).

•	 Decideţi	dacă	profesorul	va	fi	anunţat	sau	nu	prin	e-mail	ori	de	câte	ori	stu-
dentul va aplica o versiune nouă a sarcinii.

•	 Decideţi	dacă	sarcina	studentului	poate	fi	copiată	într-un	câmp	comentariu		
feedback  pentru a face mai accesibilă comentarea ei inline sau pentru re-
dactarea textului original.

Upload a single file

•	 Decideţi	dacă	studenţii	au	dreptul	la	o	trimitere	repetată	a	sarcinilor	dacă	au	
fost deja notaţi (dacă acceptaţi modificarea notei).

•	 Decideţi	dacă	profesorul	va	fi	anunţat	sau	nu	prin	e-mail	ori	de	câte	ori	stu-
dentul va aplica o versiune nouă a sarcinii.

•	 Setaţi	volumul	maxim	pentru	fişierul	încărcat.	(Aşa	cum	s-a	menţionat	an-
terior, limita este setată de administratorul de sistem sau în setările cursu-
lui.)

9. Selectaţi  opţiunile generale ale modulului: Group mode, Visible.

10. Acţionaţi butonul  “Save changes” pentru a activa sarcina.

Sarcina va apărea în pagina de curs. Ea va fi adăugată la calendarul cursului 
şi va se va anexa la blocul de evenimente care urmează. 

v.3.1.3 proprIetăţILe sarcInILor
Sarcinile dispun doar de trei proprietăţi:

 View (vizualizare) assignment – Permite vizualizarea sarcinii fără a permite 
încărcarea datelor.

 Submit (prezentare) assignment – Permite utilizatorului să prezinte sarcina 
spre apreciere.
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 Grade (notare) assignment - Permite utilizatorului să vizualizeze sarcinile 
spre apreciere şi să le noteze.

v.3.1.4 gestIonarea prezentărILor sarcInILor
Pentru a vedea lucrările prezentate de studenţi, executaţi un click pe numele 

sarcinii pe pagina de curs. Veţi vedea numele sarcinii, detaliile ei şi o referinţă în 
colţul dreapta sus care numărul de sarcini încărcate. Executaţi un click pe referinţă. 
Pagina de colectare a sarcinilor, conţine un tabel cu câmpurile: First name/Sur-
name; Grade; Comment; Last modified (Student); Last modified (Teacher); şi Sta-
tus. Lista poate fi sortată după oricare din câmpuri, cu un click pe acesta.

Un click dublu sortează lista în ordine inversă. Dacă tabelul este prea mare, 
unele câmpuri pot fi suprimate cu un click pe pictograma „Hide” care urmează 
după fiecare titlu de coloană. Implicit, pe fiecare pagină sunt prezentate 10 sarcini, 
opţiunea fiind editabilă.

Pentru a nota sarcina executaţi click pe referinţa „Grade” în faţa numelui 
studentului. Va apare o fereastră nouă , care va conţine şi o zonă de feedback.

Sarcinile de tip Upload a Single File şi Advanced Uploading of Files, permit 
descărcarea fişierelor împreună cu data când au fost introduse în sistem. Va tree-
bui să deschideţi aceste fişiere în alte aplicaţii, similare celor în care au fost create. 

Pentru sarcinile de tip Advanced Uploading of Files, aveţi opţiunea de 
încărcare a fişierului de răspuns. Studenţii pot încărca drafturile fişierelor pentru 
revizuire. Când sarcinile sunt finalizate, le marcaţi ca fiind finale cu un click pe 
butonul “Send for marking”. 

Pentru sarcinile de tip Online Text, textul este prezentat într-o casetă cu 
contor de cuvinte. Dacă opţiunea de comentare este activată, textul se copie în 
zona comentariilor de feedback. Odată ce aţi vizualizat sarcina trimisă de student, 
o notaţi, selectând nota din meniul derulant. Sub scala de notare puteţi plasa co-
mentarii cu referire la realizarea sarcinii. Apoi, executaţi un click pe “Save chang-
es” sau “Save and show next.”

Pentru sarcinile de tip Offline Activity, puteţi introduce notele şi comentari-
ile în acelaşi mod ca şi pentru tipurile precedente de sarcini. Studenţii pot vedea 
notele şi comentariile în două moduri: ei pot executa un click pe referinţa la sarci-
na lor (vor vedea notele şi comentariile sub blocul de încărcare) sau să execute 
un click pe referinţa „Grades” în blocul „Administration” a cursului (vor vedea 
nota pentru sarcină, iar cu un click pe numele sarcinii vor avea acces la mesajul de 
feedback).
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v.3.2 sondaje şI seLecţII
Moodle are două instrumente special concepute pentru colectarea feed-

back-ului neclasificat de la studenţi: sondaje şi selecţii. 
Un sondaj este un set de întrebări prestabilite. Nu este posibil să se creeze 

propriile întrebări în cadrul unui sondaj, cu  excepţia cazului în care se instalează un 
modul nestandard, cum ar fi “Questionnaire” sau “Feedback”. Sondajele actuale se 
concentrează pe obţinerea de la studenţi a unui feedback despre natura cursului.

Selecţiile sunt anchetări mici, dintr-o întrebare. Ele acţionează ca sondajele 
web pe care le vedeţi şi pe alte site-uri. Puteţi utiliza o selecţie pentru a obţine 
feedback rapid de la studenţi despre orice subiect dorit, atât timp cât acesta poate 
fi formulat într-o singură întrebare.

v.3.2.1 sondaje
Puteţi da trei tipuri de sondaje:
COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey)
Este un set din 24 de afirmaţii care întreabă studenţii  despre relevanţa cur-

sului, furnizează oportunităţi pentru reflecţii şi interactivitate, date privind supor-
tul colegilor şi a tutorelui, facilitare interpretării. Aceşti factori se bazează pe teoria 
social constructivistă. Variaţii ale sondajului implică studenţii în discuţii privind 
modelul preferat al spaţiului de învăţare sau a particularităţilor spaţiului utilizat.

Moodle oferă trei tipuri de sondaje COLLES: preferat, actual sau o 
combinaţie a acestora. Sondajul preferat COLLES investighează studenţii privind 
faptul cum ei doresc să interacţioneze cu cursul, în timp ce sondajul actual COL-
LES îi chestionează în privinţa interacţiunii curente.

ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) 
ATTLS încearcă să determine calitatea interacţiunii în cadrul  cursului. Este 

construit în baza scalei “Separate and Connected ways of knowing” (căi separate 
şi integrate de cunoaştere).

Critical Incidents (incidente critice)
Sondajul Critical Incidents cere opinia studenţilor cu privire la  eveniment-

ele recente în curs şi atitudinea lor faţă de ele.

crearea sondajeLor 
Natura limitată a instrumentelor pentru sondaje face crearea sondajelor 

simplă. De obicei este suficient să selectaţi un set de întrebări, pe care doriţi să le 
puneţi şi să editaţi textul introductiv.
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Figura 66. Fereastra de creare a sondajului.

Pentru a crea un sondaj:
1. Acţionaţi butonul “Turn editing on”.

2. Selectaţi „Survey” din meniul derulant “Add an activity” din secţiunea cur-
sului în care doriţi să plasaţi sondajul.

3. În pagina “Adding a new survey page”  (Figura 64), daţi nume sondajului.

4. Selectaţi tipul sondajului din meniul derulant.

5. Dacă doriţi, adăugaţi o introducere la sondaj.

6. Selectaţi  opţiunile generale ale modulului: Group mode, Visible.

7. Acţionaţi butonul “Save changes”.

8. Următoarea pagină afişează setul de întrebări selectate. 

adMInIstrarea sondajeLor
După ce sondajul a fost creat, studenţii pot să trimită feedback. Cu un 

click  pe numele sondajului ei î-l activează şi răspund la întrebări. Puteţi urmări 
răspunsurile studenţilor urmând referinţa “View *** survey responses”  din partea 
dreaptă sus a paginii de sondaj (*** - corespunde numelui sondajului).

Pagina de raport a sondajului conţine referinţe în partea superioară pentru 
vizua lizarea datelor după studenţi sau după întrebări. Puteţi de asemenea descărca 
datele în trei formate: Open Document foaie de calcul, Excel, sau text.

Întrebările sondajelor COLLES şi ATTLS sunt scalate la 5 puncte, care sunt 
raportate în răspunsuri de la “Almost always” (aproape întotdeauna) la “Almost 
never” (aproape nici odată) pentru  COLLES şi de la “Strongly agree” (de acord 
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cu fermitate) la “Strongly disagree” (nu sunt de acord cu fermitate) pentru AT-
TLS. Rezultatele pot fi raportate în formă grafică (Figura 67).

 

Figura 67. Interpretarea grafică a rezultatelor sondajului.

Sondajele Critical Incidents sunt cu răspunsuri deschise, în care studenţii 
pot să scrie propriile răspunsuri. 

Proprietăţile sondajelor
Sondajele dispun de trei proprietăţi: 

Respond to survey (răspuns la sondaj)Permite utilizatorului să participe la 
sondaj.

View responses (vizualizare răspunsuri) Permite utilizatorului să vizualizeze 
răspunsurile la sondaj folosind linkul “View xx survey responses”.

Download responses (descărcare) Permite utilizatorului să descarce răspunsurile 
la sondaj.

v.3.2.2 seLecţII
Spre deosebire de sondaje instrumentul de selecţii vă permite să puneţi 

orice întrebare, care presupune o selecţie a răspunsului. Dacă aţi setat întrebar-
ea, aceasta acţionează ca o opţiune de votare în curs. Studenţii pot doar selecta 
răspunsul. Puteţi decide dacă studenţii vor vedea rezultatele selecţiei.
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crearea seLecţIILor

 

Figura 68. Adăugarea unei selecţii noi.

Pentru a crea o selecţie:
1. Acţionaţi butonul “Turn editing on”.

2. Selectaţi opţiunea „Choice” din meniul derulant “Add an activity”.

3. Pe pagina “Adding a new choice”(figura 66), daţi numele descriptiv al 
selecţiei.

4. Introduceţi textul întrebării în zona de text.

5. Decideţi dacă limitaţi numărul de răspunsuri permise. Dacă opţiunea e 
activată, atunci pentru fiecare răspuns poate fi stabilită o limită aparte. Dacă 
limita e atinsă, nimeni nu va putea selecta acest răspuns. Dacă limitarea 
numărului de răspunsuri nu este activată, atunci orice număr de participanţi 
poate selecta orice răspuns.

6. Introduceţi fiecare variantă de răspuns. Dacă aveţi nevoie de mai mult de 
5 câmpuri, acţionaţi butonul “Add 3 fields to form”. Puteţi completa orice 
număr de răspunsuri posibile — dacă veţi lăsa unele câmpuri libere, atunci 
ele nu vor fi afişate.

7. Dacă doriţi ca întrebarea să fie accesibilă o perioadă limitată de timp, 
executaţi un click pe caseta “Restrict answering to this time period” şi setaţi 
timpurile şi datele pentru deschiderea şi închiderea selecţiei.

8. Selectaţi opţiuni diverse:

Display mode Stabileşte modul de afişare a răspunsurilor: orizontal sau vertical. 
Un număr mic de răspunsuri arată bine  fiind amplasat orizontal, în timp ce 
un număr mare se priveşte mai bine fiind amplasat vertical.

Publish results Există patru opţiuni pentru transmiterea rezultatelor:

	 •	Nu	publicaţi	rezultate	pentru	studenţi
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	 •	Arătaţi	rezultatele	studenţilor	imediat	după	răspuns

	 •	Arătaţi	rezultatele	studenţilor	doar	după	ce	întrebarea	este	închisă	(dacă	
aţi fixat acest timp)

	 •	Arătaţi	întotdeauna	rezultatele	studenţilor.

Privacy of results În dependenţă de opţiunile fixate pentru publicarea rezul-
tatelor “Publish results” puteţi opta pentru afişarea numelor studenţilor 
împreună cu răspunsurile lor.

Allow choice to be updated. Dacă doriţi să permiteţi modificarea răspunsului 
studenţilor după întroducerea opiniei iniţiale, setaţi opţiunea la „Yes”. În caz 
contrar studenţii vor putea răspunde la întrebare o singură dată.

Show column for unanswered. Opţiunea determină dacă studenţii vor vedea 
numărul de persoane care nu au răspuns la întrebare, în momentul când vor 
privi rezultatele anchetării.

9. Selectaţi  opţiunile generale ale modulului: Group mode, Visible.

10. Activaţi butonul “Save changes”.

Selecţia creată va deveni accesibilă pentru studenţi după timpul de activare, 
daca acesta a fost setat.

adMInIstrarea seLecţIILor
După ce studenţii au răspuns la întrebarea selecţiei, puteţi vedea răspunsurile 

lor folosind referinţa “View *** responses” din partea dreaptă sus a paginii de 
selecţie. Indiferent dacă studenţii vor vedea sau nu răspunsurile, anonim sau per-
sonal, profesorul va vedea un câmp cu numele studentului şi răspunsul lui.

Răspunsurile selectate pot fi lichidate la dorinţa profesorului. Se poate lichi-
da orice răspuns.

Ca şi pentru sondaje, rezultatele selecţiei pot fi exportate folosind unul din 
cele trei formate, menţionate anterior.

capacItăţILe seLecţIILor
Modulul de selecţie are capacităţi restricţionate de gestionare a răspunsurilor 

de la studenţi:
Record a choice – Permite utilizatorului să răspundă la selecţie.

Read responses - Permite utilizatorului să vadă răspunsurile altora.

Delete responses - Permite utilizatorului să lichideze răspunsuri la selecţie.

Download responses - Permite utilizatorului să descarca orice set de date privind 
răspunsurile la selecţie.
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utILIzarea sondajeLor şI seLecţIILor
Sondajele şi selecţiile reprezintă două instrumente diferite pentru colect-

area feedback-ului de la studenţi. Sondajele Moodle sunt formale şi se bazează pe 
teorie. Selecţiile sunt simple şi rapide atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi. 
Ambele pot furniza date utile despre curs şi succesul studenţilor.

Sondajele COLLES şi ATTLS sunt un pic prea lungi pentru a fi utilizate în 
mod frecvent. Acestea oferă un feedback util dacă doriţi să revizuiţi cursul pentru 
a satisface nevoile studenţilor, dar răspunsul la un set de 24 de întrebări în mod 
regulat poate deveni obositor pentru ei.

Sondajele disponibile COLLES şi cele de incidente critice sunt cele mai 
utile pentru luarea deciziilor privind proiectarea cursurilor. În sondajul COLLES, 
fiţi atenţi la scorurile de relevanţă. Percepţia de către studenţi a relevanţei cursului 
este foarte importantă în determinarea satisfacţiei de învăţare. În cazul în care un 
student este de părere că un curs nu este relevant pentru activitatea lui ulterioară, 
el va avea dificultăţi de alocare a timpului necesar pentru curs. Va avea de suferit 
performanţa studentului şi percepţia valorii cursului se va diminua.

Sondajele tip Critical Incidents pot oferi feedback util, la sfârşitul unui sub-
iect sau a unei săptămâni. Daca incercaţi ceva nou, utilizaţi acest studiu pentru a 
obţine feedback de la studenţi privind succesul acestui subiect. Deoarece conţine 
doar cinci întrebări, puteţi să-l folosiţi mai des decât celelalte două modele. 

Selecţiile pot fi utilizate mult mai frecvent. Multe site-uri web utilizează 
sondaje rapide de informare sau de divertisment pentru cititorii lor. Pieţele de 
ştiri locale şi naţionale rulează informal sondaje, care prin intermediul site-urilor 
evaluează opinia publică. Puteţi utiliza propriile selecţii pentru acelaşi lucru. 
Selecţiile pot viza orice tematică, de la continutul cursului la evenimente curente 
în instituţie. Selecţiile pot fi folosite pentru a oferi o oportunitate de a împărtăşi 
puncte de plecare, prin care studenţii sunt încurajaţi să gândească şi să articuleze 
cunoştinţele existente şi înţelegerea unui subiect. Selecţiile pot încuraja studenţii 
să se gândească în avans la activitatăţi conexe, cum ar fi un forum de discuţii sau o 
sarcină de text online.
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v.4 note şI gradaţII

Zona notelor Moodle este un instrument complex pentru urmărirea scoru-
rilor accumulate de studenţi pe parcursul cursului. Poate fi folosit atât pentru 
activităţile de clasă notate, cât şi pentru cele realizate nemijlocit în Moodle. În-
cepând cu Moodle 1.8 se introduce un număr de îmbunătăţiri, inclusiv opţiunea 
de a acorda un extra credit, de a nota curbiliniu, de a  exclude un scor particular 
din notările totale ale studentului. Cu noile îmbunătăţiri, puteţi considera regis-
trul de note Moodle ca un instrument primar pentru înregistrarea scorurilor şi 
calcularea notelor. 

Şi studenţii vor aprecia acest lucru, fiind capabili să verifice propriile note şi 
să se compare cu media pe clasă. Notele nu sunt doar un mod de a acorda feedback 
studenţilor. Folosind scalele Moodle, puteţi crea liste de feedback pentru atestarea 
lucrărilor studenţilor. Moodle este dotat cu scala predefinită, “Separate and Con-
nected ways of knowing,” care va fi discutată în această lecţie. De asemenea, puteţi 
crea propriile scale de apreciere pentru un feedback relevant pentru profesori şi 
studenţi.

v.4.1 utILIzarea noteLor

Figura 69. Students Grades Table.

Puteţi accesa zona de note cu un click pe referinţa “Grades” în blocul  “Ad-
ministration”.

Pagina de vizualizare a notelor “View Grades page” (figura 69), conţine un 
tabel cu listele studenţilor înscrişi la curs, împreună cu notele lor pentru fiecare 
activitate.
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Puteţi sorta datele din tabel după nume sau prenume cu un click pe câmpul 
respective pe stânga sau pe dreapta. Iniţial înregistrările sunt sortate după nume. În 
dreapta aveţi coloana Total, cu două săgeţi pentru a sorta studenţii după creşterea 
sau descreşterea punctajelor. 

Fiecare nume de activitate din tabel este o referinţă către notele de la ac-
tivitatea particulară. Butoanele de sub tabelul de note permit descărcarea notelor 
de la curs în oricare din următoarele trei formate: Open Document Spreadsheet, 
Excel, sau text. De asemenea, în partea de sus a paginii puteţi accesa butonul de 
modificare a preferinţelor “Set Preferences” .

v.4.1.1 setarea  categorIILor
Categoriile sunt elementele-cheie ale opţiunilor avansate de notare. Ele sunt 

colecţii de note din cadrul activităţilor notate, care pot fi manipulate. Posibilităţile 
“Extra Credit”, “Curving”, şi “Weighting” folosesc categoriile pentru a acorda 
punctajele finale.

Category
Dacă aveţi o mai multe activităţi notate în curs, aranjarea după categorii va 

face vizualizarea punctajelor mai simplă. Suplimentar puteţi seta ponderi pentru 
fiecare ca tegorie.

Pentru a adăuga o categorie nouă:
1. Pe pagina “Set Categories” daţi nume categoriei în caseta “Add category”.

2. Acţionaţi butonul “Add category”.

Atribuiţi categoria dată activităţilor de curs, folosind meniul derulant din 
spatele listei de nume a activităţilor.

Curve To - Curbarea setează maxime totale noi pentru categorie. De exem-
plu, dacă pentru o sarcină punctajul maxim este de 30 de puncte, iar curbarea 
este setată la 25 de puncte, punctajele studenţilor vor fi recalculate reieşind din 
maxima de 25 de puncte.

v.4.1.2 extra credIt
Caseta Extra Credit se utilizează pentru acordarea unor punctaje extra credit 

pentru o anumită activitate. Dacă activitatea e marcată extracredit, punctele acu-
mulate de student vor fi adunate la punctajul total pe categorie, dar nu şi la totalul 
punctelor pentru curs. Pentru a salva opţiunile, acţionaţi butonul “Save changes”.

v.4.1.3 setare ponderI
Puteţi să ponderaţi adecvat categoriile setate, folosind pagina “Set Weights”.
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Dispuneţi de opţiunile:
Weight (Pondere) Vă permite să ponderaţi notele pe categorii. Ponderea este 

procentul pe care categoria o are în nota finală. Ponderile individuale trebuie 
să nu depăşească 100.

Drop X Lowest (cele mai mici omiteri) Permite să nu luaţi în consideraţie notele 
pentru activităţile realizate la nivel jos de către studenţi. Totuşi, la activarea 
opţiunii totalul de punctaje va conţine toate notele acumulate.

Bonus Points (puncte bonus) Se foloseşte pentru a acorda puncte care nu 
schimbă punctajul total pe categorie. De exemplu, punctele bonus pot fi 
folosite pentru a ajusta punctajul la o întrebare nereuşită. Ele se aplică în 
mod egal la toţi studenţii.

Hidden (ascunse) Dacă caseta este bifată, categoria va fi eliminată din fereastra 
de vizualizare şi calculare a notelor. Categoriile ascunse sunt o cale de a 
adăuga itemi la carnetul de note după ce au fost realizate gradările finale. 
Deoarece pentru itemii care nu au o categorie fixă va fi atribuită categoria 
“Uncategorized,” puteţi seta pentru ea opţiunea “Hidden” pentru ca apoi să 
deplasaţi itemii la una din categoriile adecvate. Pentru salvarea modificărilor, 
acţionaţi butonul “Save changes”.

v.4.2 crearea scaLeLor de evaLuare
Scalele (gradaţiile)  prezintă un mod nonnumeric de evaluare a 

performanţelor studenţilor. În locul unei aprecieri numerice între 1 şi 100, puteţi 
da studentului un feedback standard printr-un cuvânt sau o frază.

Gradaţia predefinită Moodle “Separate and Connected ways of knowing” 
(Căi separate şi conectate de cunoaştere) vă oferă trei opţiuni: “Mostly Separate 
Knowing” (Cunoaştere mai mult separată), “Separate and Connected” (Separată 
şi conectată), şi “Mostly Connected Knowing” (Cunoaştere mai mult conectată). 
Aceste fraze se referă la modul de abordare a lumii de către oameni (studenţi). Cei 
care sunt adepţi a cunoaşterii separate încearcă să rămână obiectivi şi să acumuleze 
cunoştinţe personalizate. Lor le place să discute şi să critice ideile noi. Adepţii 
cunoaşterii conectate învaţă într-un mod social conectat, empatic. Ei încearcă să 
găsească un consensus, în loc de confruntări.

Aceste gradaţii apar în Moodle ca predefinite. Unii utilizatori le folosesc, 
alţii crează propriile lor gradaţii. Puteţi crea o scală nouă folosind orice system de 
alocare a raitingului dorit.

Pentru a crea o scală nouă:
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1. În blocul “Administration” executaţi un click “Grades”, alegeţi în lista de 
operaţii “Scales”.

2. Pe pagina  “Scales” (figura 70), executaţi un click pe butonul “Add a new 
scale”.

3. Pe pagina următoare (figura 71) daţi scalei noi un nume. Acest nume va 
apare în listele de selecţie a scalelor.

4. În caseta “Scale” creaţi nivelele de gradaţii, ordonate de la cele mai negative 
către cele mai pozitive, separate prin virgule.

5. Daţi o descriere metodologică a scalei introduse. Studenţii vor avea acces 
la descriere, şi o veţi putea folosi pentru a le da un feedback adiţional. Cu 
cât mai exaustivă va fi descrierea, cu atât mai mult vor înţelege studenţii 
semnificaţia itemilor scalei.

6. Acţionaţi butonul “Save changes”. Scala creată va putea fi accesată în orice 
activitate în care veţi dori alocarea notelor, cu excepţia testelor. Testele 
reprezintă un instrument pentru notarea numerică, astfel încât Moodle să 
poată calcula scorul.

 

Figura 70. Page de scale.

Figura 71. Pagina de adăugare a unei scale noi.
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Puteţi edita sau lichida scalele create, folosind instrumentele de editare din 
coloana “Action” până la începutul utilizării scalei în una sau mai multe activităţi. 
Ulterior aceste opţiuni nu mai pot fi folosite. Activităţile pentru care feedbackul 
este dat în formă nonnumerică nu vor apare în coloana notei totale. Totuşi, cuvân-
tul selectat, apare în lista de note.

v.4.3 practIcI efectIve de utILIzare a noteLor şI scaLeLor 
Notele şi scalele sunt instrumente importante pentru a transmite feedback 

către studenţi. Folosindu-le eficient, puteţi crea un mediu de învăţare dezvoltat, 
dinamic şi pu ternic.

v.4.3.1 practIcI note
Backup (rezerve) Se recomandă o descărcare regulată a registrului de note 

în calculator pentru a avea copia de rezervă. 
Pentru a descărca registrul de note

1. Executaţi un click pe “Grades”  în blocul “Administration” .
2. Selectaţi tipul de fişier pentru exportul registrului (CSV sau XML).
3. Selectaţi datele pentru export.
4. Salvaţi fişierul în calculatorul personal.
5. Daţi fişierului un nume semnificativ.

Dacă urmaţi procedura standard, veţi avea o copie a înregistrărilor notelor 
studenţilor pentru tot semestrul, indiferent de starea lucrururilor pe server. De aseme-
nea, veţi putea restabili notele , importând fişierele exportate anterior înapoi pe server. 

v.4.3.2 extra credIt
De multe ori profesorii doresc să acorde credite suplimentare. Cu ajutorul 

operaţiilor avansate pe registrul de note acest lucru se poate face uşor. Pentru a 
acorda un extracredit pentru o activitate:

1. Executaţi un click pe “Grades” în blocul “Administration”. Selectaţi operaţia 
“Set Preferences”.

2. Executaţi un click pe “Set Categories”, apoi un click pe “Use Advanced Fea-
tures”. 

3. Executaţi un click pe caseta de bifare “extra credit” alături de activitatea 
pentru care doriţi să acordaţi credirtul.

4. Executaţi un click pe butonul “Save changes”.
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v.4.3.3 notarea după curbe şI LItere
Gradarea după curbe sau cu translare a valorilor numerice în litere sunt 

instrumente importante pentru a ajusta reflectarea de către notele studenţilor a 
performanţei lor, mai mult în comparaţie unii faţă de alţii, dacât faţă de un careva 
standard. Pot fi deosebit de utile în cazul subiectelor dificile, sau în procesul de 
elaborare a noului design a cursului.

Registrul de note oferă două instrumente pentru ajustarea notelor după sta-
bilirea scorurilor liniare. În pagina “Set Categories” puteţi determina scorul max-
im pentru o activitate apreciată sub numărul de puncte acumulat. Acest scor este 
echivalentul gradării după curbă. De obicei, curba este setată după ce scorurile 
sunt completate. Cel mai bine este să setaţi curba după cel mai înalt scor obţinut 
în grup. Dacă setaţi curba sub scorul maximal, studenţii cu scor maxim vor obţine 
mai mult de 100% pentru activitatea dată.

Permiterea scorurilor mai mari de 100% poate fi o metodă utilă pentru 
evidenţierea studenţilor cu capacităţi excepţionale. Se poate de folosit notarea 
literală pentru a ajusta scorurile întregii grupe. Nu există o lege cum că califica-
tivul “A” trebuie să fie acordat doar pentru 90% reuşită şi mai mult. Se poate crea 
propria scală de valori şi gradaţii, atât timp cât ştiţi sigur pe ce se bazează ea.

v.4.3.4 categorII şI ponderI
Dacă aveţi un curs în care este utilă folosirea câtorva sarcini practice de 

cost mic (cum ar fi temele zilnice sau săptămânale), poate fi dificil să echilibraţi 
numărul de puncte acumulat în timpul practicilor cu cel de la evaluările mai im-
portante, cum ar fi cele finale. De exemplu, dacă aveţi 10 sarcini pentru acasă, fie-
care de 10 puncte, suma totală de puncte acumulate va fi de 100. Dar dacă temele 
pentru acasă formează doar 10% din punctajul total pentru curs, atunci testarea de 
la mijlocul semestrului şi cea finală trebuie să aibă câte 450 de puncte fiecare (sau 
900 de puncte total) pentru a balansa temele pentru acasă.

Categoriile şi ponderile permit să simplifice tipurile de activităţi, acordân-
du-le ponderi corecte la calcularea gradelor finale. Dacă se doreşte ponderea de 
10% pentru temele de acasă este suficient să fie creată categoria “homework” cu 
ponderea de 10%, după care se crează categoria “tests” cu o pondere de 90%. Puteţi 
crea ulterior două teste a câte 100 de puncte şi să le asociaţi la categoria de teste. 
Toate sarcinile pentru acasă sau cele curente se introduc în categoria homework. 
În acest caz nu mai contează punctajele acumulate în cadrul lucrărilor curente – 
ele nu vor depăşi 10% din punctajul total.

V.4 Note şi gradaţii
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