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Dinamica tehnologiei informatiei genereaza efecte contradictorii în conditiile în care 
învatarea nu constituie dobândirea experientei din schimbarile relativ permanente ale 
mediului. Noul context educational, extrem de diversificat si în acelasi timp, global, axat pe 
utilizarea sistemelor de instruire asistata de calculator si cu precadere pe sisteme de 
autoinstruire, data fiind tendinta de personalizare a învatamântului modern, permite atât 
instruitului cât mai ales formatorului abordarea învatarii nerestrictionate de continut, spatiu 
sau timp. 
Cuvinte cheie: învatare, tehnologia informatiei, instruire asistata de calculator, courseware. 
 

erspectivele actuale ale învatarii 
Continutul cunoasterii stiintifice este 

dat de componenta ei determinanta – creatia 
stiintifica si de învatarea stiintifica (de asi-
milare). Aceasta se refera la procesul de 

învatare stiintifica, sistematica prin scoala, 
contribuind la realizarea progresului stiinti-
fic si tehnic încorporat în forta de munca 
[Ciucur & Raboaca, 1999] (figura 1). 

 

Fig. 1. Sistemul cunoasterii stiintifice
 

 
Cele doua componente ale cunoasterii stiin-
tifice, cea de creatie stiintifica si cea de 
învatare, se intersecteaza si se suprapun în 
cadrul învatamântului universitar: 
• în învatamântul superior se identifica un 
învatamânt profesional aprofundat si în 
mare masura actualizat în raport cu noile 
realizari stiintifice si tehnice; 

• în învatamântul superior studentii învata 
sa faca cercetare stiintifica si efectueaza 
practic aceasta activitate sub îndrumarea 
profesorilor. 
Acceptarea includerii învatarii stiintifice în 
ansamblul sau în continutul cunoasterii sti-
intifice, alaturi de creatia stiintifica nu 
înseamna negarea diferentelor dintre aceste 
doua componente ale cunoasterii stiinti-

P 
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fice. Astfel, a crea înseamna a urma întot-
deauna alte trasee (circuite informationale) 
si cu alte interconexiuni, în timp ce a învata 
are semnificatia de a repeta de mai multe ori 
aceleasi trasee, în cadrul unor conexiuni 
stabilite. 
Din aceasta particularitate organica a proce-
sului de învatare se întelege ca: 
- nu orice învatare se converteste în creatie 
stiintifica; 
- pericolul instalarii conservatorismului si 
al învechirii cunostintelor este considerabil 
si chiar foarte actual, inclusiv în învata-
mântul din tarile dezvoltate. 
Combaterea acestui fenomen se realizeaza 
în prezent în lume, pe scara larga, prin 
promovarea metodelor active, gândirii de 
învatare si prin organizarea activitatii de 
cercetare stiintifica a cadrelor didactice în 
învatamântul superior. 
Ca stiinta centrala despre om, psihologia 
studiaza formele, tipurile si nivelurile opera-
torii ale învatarii. Cercetarile realizate au 
condus la conturarea unor teorii care explica 
procesul si a unor modele care îl descriu. 
Dezbaterile actuale asupra învatarii - unul 
dintre cele mai adânci si semnificative 
procese si fenomene individuale si sociale - 
sunt adesea bazate pe dialogul si uneori 
conflictul aparent între realitati umane 
conceptualizate în termeni cu o mare 
încarcatura practica, dar si simbolica: om si 
conditie umana, progres si decalaj, experien-
ta si explorare, autodezvoltare si coexistenta. 
În stiintele umane, rezultat al conexiunilor 
interdisciplinare între valorile si paradig-
mele promovate de psihologie si pedagogie, 
axiologie si praxiologie, logica si neurofizi-
ologie, sociologie si lingvistica, se conturea-
za tot mai pregnant un nou câmp de 
cunoastere si actiune cu modele, principii si 
concepte integratoare, înscris într-o structura 
disciplinara numita stiinta învatarii, conce-
puta sa slujeasca deopotriva omului, grupu-
rilor, institutiilor si societatii în ansamblu. 
Conceptul ei central, învatarea, poate fi 
examinat atât restrictiv, vizând lumea scolii, 
deci ca proces dirijat sau, mai larg, la nivel 

social. Învatarea trebuie înteleasa într-un 
sens larg, dincolo de notiunile de educatie si 
scoala. Învatarea înseamna o atitudine atât 
fata de cunoastere, cât si fata de viata, care 
pune accent pe initiativa omului.  
Marea varietate de teorii, conditii si procese 
ale învatarii conduc la conturarea cu dificul-
tate a unui punct de vedere unitar asupra 
instruirii si învatarii.  
O sinteza cu privire la semnificatia globala a 
modelelor de instruire conduce la eviden-
tierea urmatoarelor concluzii: 
• o instruire adecvata este cea care se 
bazeaza pe experienta si cunostintele ante-
rioare ale instruitilor; 
• învatarea nu este produsul izolat al pasilor 
predarii, ci este efectul cumulativ al predarii, 
al efortului depus în asimilare ca tip de 
activitate de învatare; 
• se impune ca necesara construirea unui 
catalog de scopuri ale învatarii si înlocuirea 
treptata a cursurilor-bloc cu elemente de 
continut articulate; 
• promovarea formelor externe de diferen-
tiere a activitatii cu instruitii sub forma 
învatarii în grup, în intervale de timp 
adecvate si rezonabile sub aspectul solici-
tarilor si cerintelor globale; 
• promovarea diferentierii interne care per-
mite satisfacerea variatiei de continut în 
timpul studiului individual; 
• diferentele inter- individuale în cunoastere 
se vor corela cu rata diferita de progres în 
învatare pentru diferite discipline de învata-
mânt; 
• instruirea diferentiata ar putea include 
unele grupari de cursuri (discipline) în 
functie de sfera intereselor cognitive sau 
profesionale ale instruitilor; 
• stilul predarii ar putea fi modificat între 
anumite limite dupa nevoile si solicitarile 
instruitilor; 
• lectiile si materialele de instruire vor con-
tine si seturi evaluative destinate diagnozei 
si controlului progreselor; 
• individualizarea accentuata. 
Un prim model conceptual, cu o structura 
simplificata si relativ îngusta, este construit 
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pe ideea ca instruirea reprezinta numai acea 
zona în care învatarea si predarea se 
întâlnesc în mod planificat si constient. În 
consecinta, instruirea reprezinta un mod 
special de predare care are specifice unele 
trasaturi ce nu caracterizeaza întregul proces 
al predarii. 
Definita operational, instruirea apare ca 
procesul prin care mediul unui subiect este 
deliberat manipulat pentru a învata sa fie 
capabil sa emita sau sa se angajeze într-un 
comportament specific, în conditii specifice 
si cu raspunsuri specifice situatiei. 
Repertoriul modelelor de instruire a fost 
îmbogatit semnificativ prin interpretarile ci-
bernetice moderne ce au fost date proceselor 
de comunicare si învatare. Abordarea ciber-
netica a procesului de instruire poate dobân-
di configuratii variate si de o complexitate 
progresiva (figura 2). 
Varianta clasica a instruirii-predarii este data 

de traiectul linear al relatiei dintre instructor 
(I) care transmite instruitului (E) o serie de 
date si algoritmi (S), utilizând prelegerea, 
cursul sau alte modalitati de prezentare a 
informatiilor (sisteme multimedia). 
Varianta predare-verificare reprezinta mani-
era programata în care (I) verifica si 
apreciaza rezultatele instruirii în virtutea 
informatiilor si raspunsurilor (R) pe care 
acesta le primeste de la E, fie în cursul 
instruirii, fie într-un moment ulterior. 
Varianta complexa a instruirii genereaza 
din punct de vedere structural vectorii prin 
care (I) are posibilitatea ca, integrând 
mesajele (m) cu care opereaza, sa dea o 
organizare corespunzatoare relatiilor dintre 
probleme - solutii în instruire, sa confere 
prin algoritmul cu feedback rapid, condi-
tiile optime de atingere a unor conduite de 
raspuns asteptate [Landa, 1976]. 
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Fig. 2. Un model dezvoltat al instruirii abordate ca sistem global 
 
Prin aceasta se realizeaza o întarire pozitiva 
sau negativa selectiva. În cadrul acestei 
variante exista posibilitatea utilizarii siste-
melor cibernetice de instruire, fara ca profe-
sorul sa iasa din reteaua sistemului de 
instruire. 
Diversitatea agentilor educationali si perso-
nalitatea subiectilor actului educational im-
pun o analiza mai atenta a ideii de 
interventie educativa si a conceptului de 
situatie pedagogica propus în cercetarile de 
specialitate. 

În figura 3 singurul element care nu poate fi 
eliminat, într-o încercare de simplificare este 
instruitul. Structura care îi permite acestuia 
trecerea de la forma simpla adaptare-
coechilibrare la asimilare este personalitatea, 
iar cunoasterea acesteia presupune studiul 
devenirii personalitatii, prin cele trei tipuri 
de legaturi: primare (înnascute), secundare 
si tertiare.  
Schema hexadica trebuie analizata într-un 
spatiu tridimensional: formal, nonformal si 
informal. 
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Învatare si infrastructura 
Datorita dizolvarii spatiului geografic din 
punctul de vedere al procesului instructional 
si al implicatiilor majore pe care le exercita 
tehnologia informatiei în procesul economic 
în general, si în conditiile în care mediul 
Internet asimileaza si transforma formalul, 
nonformalul si informalul în educatie, acest 
proces poate fi reprezentat ca în figura 3. 
Spatiul formal (Network ), spatiul nonformal 
(Office computers) si cel informal (Home 
computers) sunt asimilate în spatiul virtual 
unic (Web server), care devine spatiu in-

structional si economic în acelasi timp. 
Procesul de integrare se realizeaza atât la 
nivelul individului, un factor dominant la 
acest nivel devenind autoeducatia, cât si la 
nivelul întreprinderii, care organizeaza pro-
priile activitati educationale pentru cresterea 
flexibilitatii sale în contextul dinamicii 
prezente. Învatamântul formal este condi-
tionat în acest caz de capacitatea de asi-
gurare a infrastructurii corespunzatoare des-
fasurarii proceselor instructive în contextul 
instructional adecvat. 

Obiective pedagogice

Continut

Formatori

Activitati pedagogice

Instruiti

Evaluare

Fig. 3. Schema hexadica a actiunii educative
 

Utilizarea calculatoarelor personale în 
învatamânt a cunoscut în ultimile doua 
decenii o dezvoltare exponentiala, iar stu-
diile previzionale anticipeaza o revolu-
tionare a proceselor de învatare în general 
si de instruire în special. Noile tehnologii 
asigura învatarea personalizata a indivi-
dului indiferent de vârsta sa, abilitatile sale 
sau diversitatea mediului educational din 
care face parte. De altfel, o caracteristica a 

instruirii asistate de calculator, alaturi de 
posibilitatea furnizarii datelor, a informa-
tiilor si ulterior a cunostintelor la cererea 
subiectului, o constituie crearea unui 
mediu atractiv si interesant, care sa evi-
dentieze aptitudinile instruitului si valorifi-
carea eficienta a disponibilitatilor sale. 
În literatura de specialitate, alaturi de 
învatamântul general, identificam trei ori-
entari distincte ale procesului educational 
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asupra unor segmente speciale ale popu-
latiei (http://www.erziehung.uni-giessen. 
de/EARLI/SIG5.HTML Learning and In-
struction with Computers, Special Interest 
Group (SIG) 5 of the European Associ-
ation for Research on Learning and 
Instruction): învatamântul special (de recu-
perare), învatamântul profesional (de per-
fectionare) si învatamântul de excelenta.  
Din perspectiva unei abordari sistemice, 
privind individul ca o entitate necunoscuta 
(black box), procesul instructional are în 
vedere la intrare: regasirea, recunoasterea 
sau întelegerea, corespunzator celor trei 
orientari amintite anterior, iar la iesire 
posibilitatea aplicarii, analizei sau sintezei 
(figura 4). 
Infrastructura informationala globala ac-
tuala, aflata într-o dinamica permanenta, 
genereaza diversitate, iar interactivitatea pe 
care o implica din partea individului, îl 
plaseaza automat pe acesta într-una din 
cele trei categorii, în momentul finalizarii 
învatamântului generalizat. 
Diversificarea utilizarii calculatoarelor per-
sonale atât la nivelul individului, prin con-

sumul casnic, cât si la nivelul firmei, prin 
dezvoltarea sistemului informatic si extin-
derea sa catre granitele sistemului infor-
mational al acesteia precum si la nivel 
national, prin prelucrarea centralizata a 
datelor aferente serviciilor publice, dezvol-
tarea acestei tesaturi digitale, a condus la 
asimilarea calculatorului personal în me-
diul educational atât ca obiect de studiu 
cât, în special, ca instrument în predarea-
învatarea diferitelor discipline, confirmând 
asimilarea în cadrul societatii a calculato-
rului personal dar si modelarea sistemului 
de învatamânt corespunzator noul context 
existentia l. Prin raportarea calculatorului 
personal ca instrument sau obiect de 
studiu, în literatura de specialitate sunt 
identificate cele trei roluri ale sale: tutor, 
tool, tutee. În tabelul 1 sunt evidentiate 
teoriile învatarii delimitate din perspectiva 
filozofica, interpretarile psihologice ale 
acestor abordari, aplicatiile educationale 
ale acestor interpretari si adaptarile tehno-
logice corespunzatoare [Coverly, 1995] 
(tabelul 1). 

Evaluare

Regasire

Recunoastere

Întelegere

Aplicare

Analiza

Sinteza

Recunoasterea relevantei

Fig. 4. Spatiul informational si comunicarea interactiva
 

Tabelul 1  Perspective ale teoriilor învatarii  
Perspectiva I II III 
Filosofica Rationalist Fenomenologic Empiric 
Psihologica Radical Constructivism Behaviorist 
Pedagogica Cercetare/ 

Descoperire 
Limbaj/ 
Constructivism 

Transmisie/ 
Pricepere 

Tehnologica Tool Tutee Tutor 
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[Taylor, 1980] defineste calculatorul elec-
tronic tutor în situatia în care acesta este 
programat de catre experti într-un anumit 
domeniu de interes, în vederea prezentarii 
informatiilor de învatat, interogheaza stu-
dentii în vederea obtinerii anumitor 
raspunsuri, evalueaza aceste raspunsuri, iar 
din rezultatul evaluarii rezulta urmatoarea 
informatie care trebuie prezentata. 
Calculatorul electronic tool semnifica exis-
tenta unor programe de aplicatie care 
permit instruitului sa rezolve anumite clase 
de probleme predefinite: procesarea tex-
telor, programe de calcul tabelar si calcul 
statistic si sisteme de gestiune a bazelor de 
date. 
Calculatorul electronic constituie tutee în 
cazul în care studentii, prin intermediul 
limbajelor de programare îl “învata” sa 
rezolve anumite clase de probleme. Avan-
tajele care decurg din aceasta a treia 
situatie sunt: 
• pornind de la necesitatea “predarii 
cuiva care nu poate întelege”, studentul 
începe prin a învata efectiv; 
• încercând sa învete principiul de 
functionare a calculatorului, studentul este 
pus în situatia de a întelege propriile meca-
nisme de gândire; 
• “învatând” calculatorul sa devina tutor 
sau tool, studentul patrunde mecanismele 
psihologice ale propriei învatari.  
În acest mod, activitatea din clasa se 
transforma din obiectiv în proces, iar 
achizitia cunostintelor este urmata de pre-
lucrarea si întelegerea acestora. De altfel, 
succesiunea tutor, tool, tutee corespunde 
traiectoriei cronologice de implicare a 
calculatorului personal în procesul educa-
tional. 
Din punct de vedere al situatiei peda-
gogice, principalele directii ale utilizarii 
calculatoarelor personale în procesul edu-
cational sunt: 
• învatarea personalizata prin aplicatii 
dedicate de autoinstruire; 
• învatarea mediata de profesor în clase 
cu numar redus de statii de lucru; 

• învatarea la distanta. 
Din punct de vedere informatic, implicarea 
calculatoarelor personale în procesul de 
învatamânt evidentiaza urmatoarele trei 
situatii: 
• calculatorul personal este un post de 
lucru local, izolat; 
• calculatorul personal este conectat la o 
retea locala de calculatoare, izolata; 
• calculatorul personal este conectat la 
Internet. 
În figura 5, statiile de lucru pot fi locale 
(izolate) sau interconectate într-o retea 
locala sau pot avea acces la Internet. 
Instructorul poate fi absent, prezenta sa 
poate fi determinata doar din considerente 
informatice sau acesta poate fi o 
componenta activa a situatiei pedagogice 
concrete. 
Data fiind universalizarea utilizarii calcula-
torului electronic în domeniul economic la 
nivel mondial, instruirea asistata de cal-
culator în domeniul economic devine 
instruire asistata prin Internet, fara a nega 
în mod absolut instruirea asistata de 
calculator la nivelul unei statii indepen-
dente (care poate fi optima pentru atin-
gerea unor obiective specifice bine defi-
nite), dar care poate fi comparata, într-un 
anumit context, cu economia naturala. 
Din aceasta perspectiva, instruirea asistata 
de calculator în domeniul economic, la fel 
ca si Bazele informaticii, se remodeleaza 
permanent si includ în aceasta etapa, ca o 
componenta definitorie, mediul Internet. 
Sistemul modern de învatamânt se diferen-
tiaza de cel traditional printr-o serie de 
particularitati, dintre care: 
• acorda o importanta prioritara educatiei 
fata de instructie; 
• obiectivul principal devine dezvoltarea 
personalitatii si a capacitatilor; 
• este axat pe activitatea studentului; 
• deplaseaza accentul dinspre predare 
spre învatare; 
• instruitul devine obiect si subiect al 
procesului educativ; 
• adopta metode active, participative; 
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• acorda importanta procesului (si nu 
produsului); 
• promoveaza munca independenta, in-
ventivitatea, creativitatea; 
• stimuleaza efortul de autocontrol,  de 
autoevaluare si autoreglare; 

• îmbina armonios învatarea individuala 
cu cea sociala; 
• rezerva profesorului rolul de manager-
mentor al studentului. 

 

Fig. 5.  Tehnologii educationale hibride
 

  
Infrastructura educationala 
Mediile de comunicare si noile tehnologii, 
în general, înglobeaza un grad de flexi-
bilitate atât de ridicat încât acestea nu 
impun metodele de predare si învatare. 
Exista numeroase aplicatii software care 
nu au fost proiectate pentru activitatea de 
instruire, dar care pot fi utile în procesul de 
învatare. În literatura de specialitate întâl-
nim acest software sub denumirea de 
worldware [Ehrmann, 1997]. Din aceasta 
categorie fac parte procesoarele de texte, 
programele de calcul tabelar (spread-
sheets), produse-program destinate proiec-
tarii asistate de calculator, aplicatiile de 
posta electronica si, în general, aplicatiile 
Internet. 
Aplicatiile worldware sunt potential educa-
tionale deoarece, prin modul lor de pro-
iectare si realizare promoveaza progresul 
instructional. Astfel, bibliotecile on-line 
permit învatarea prin experienta, iar pro-
gramele de e-mail si sistemele de video-

conferinta promoveaza învatarea colabo-
rativa. 
Studentii învata, într-o prima etapa, sa 
foloseasca aceste aplicatii pentru ca, ulteri-
or, sa învete sa gândeasca sa le foloseasca. 
Pornind de la trasaturile caracteristice ale 
societatii contemporane (diversitate si glo-
balitate) precum si de la cerintele unui 
învatamânt modern, de actualitate, în 
conditiile progreselor realizate în domeniul 
interconectarii calculatoarelor si a prelu-
crarii multimedia a informatiilor, ca o 
rezultanta fireasca a implicarii calculato-
rului personal în procesul instructiv-
educativ, în prezent se prefigureaza cu o 
raspândire din ce în ce mai pronuntata în 
sistemul international de învatamânt o 
noua tehnologie didactica: courseware. 
Definitiile conceptului variaza în limite 
foarte largi dar majoritatea acestora por-
nesc de la Computer Based Instruction si 
Computer Assited Learning, cuprinzând 
continutul si tehnicile aplicate materialelor 
instructionale realizate în format digital 
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(electronic). În cadrul acestor materiale 
sunt cuprinse: programe analitice; note de 
curs; continuturile manualelor tiparite; tu-
toriale; alte materiale puse la dispozitie de 
catre instructori pe Web; aplicatii software 
complete si interactive disponibile în for-
ma comerciala sau shareware din partea 
editorilor, a consortiilor educationale, a au-
torilor individuali sau a dezvoltatorilor de 
aplicatii; diverse componente ale aplicatii-
lor utilizate pentru dezvoltarea materialelor 
instructionale în format eletronic. [Mar-
shall University Multimedia: http://multi 
media.marshall.edu/courseware.html High-Tech 
Dictionary Definition (http://www.currents.net 
/resources/dictionary/definition) si FOLDOC 
definesc acest termen ca incluzând pro-
grame si date utilizate în Computer-Based 
Training. 
Courseware include comunicarea digitala 
bidirectionala, sincrona sau asincrona, de 
grup sau personalizata. Aceasta tehnologie 
didactica are la baza interactiunea (dintre 
instructor si instruit) si interactivitatea 
(între instruit si calculator sau dintre 
instructor si calculator) [Bodea et al, 1999]. 
Noua tehnologie didactica implica existen-
ta unui calculator personal conectat în 
mediul Internet, evidentiind prin aceasta 

configuratie procesul instructional desfasu-
rat într-un sistem deschis. În diversitatea 
tehnologica actuala (figura 6), factorul e-
ducational constituie o constanta, în acelasi 
mod în care învatarea permanenta consti-
tuie o componenta de referinta a acestuia. 
Într-un studiu destinat evaluarii course-
ware, [Nicholson, 1997] evidentiaza trei 
directii distincte de analiza: 
• suportul informational disponibil des-
pre respectivul courseware (oferit de 
realizatorii acestuia): obiective, destinatari, 
argumentare; 
• potentialul educational prezentat si 
efectiv: continut, capacitate instructiona la 
(calitatea interactiunii), activitatile instruc-
tionale, feedback, evaluare formativa; 
modul de proiectare si prezentare: elemen-
te motivationale (activarea interesului in-
struitului, prezentarea progresului înregis-
trat, modalitatile de raspuns ale aplicatiei 
în diferitele situatii provocate de instruit, 
gradul de autonomie al aplicatiei), carac-
teristicile interfetei (proiectarea ecranelor 
din punct de vedere cromatic si al con-
trolului efectuat de instruit asupra aplica-
tiei), structura materialului prezentat, 
adaptabilitatea si documentarea aplicatiei. 

Fig. 6. Topologia Internet  - infrastructura courseware
 

Producatorii aplicatiilor software dedicate 
instruirii propun o abordare generalizata a 
învatarii prin promovarea conceptului de e-
learning, definit prin utilizarea calcula-
toarelor personale, a retelelor locale si a 

mediului Internet, în general, pentru dez-
voltarea si furnizarea continutului informa-
tional respectiv, asigurându-se accesul 
instruitului independent de spatiu si timp. 
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Asymetrix, autorul produsului Multimedia 
Toolbook, devenita ulterior click2learn. 
com, propune un mediu interactiv de 
dezvoltare a aplicatiilor Web de instruire la 

nivel de corporatie, mic întreprinzator sau 
individ, promovând ideea instrumentelor 
software cu valoare adaugata (figura 7). 

Fig. 7. e-Learning în viziunea click2learn.com  
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