
Revista Informatica Economica, nr. 2 (14)/2000 
 

48 

Sisteme deschise de instruire în mediul educational digital economic 
 

Lect.dr. Gabriel ZAMFIR 
Catedra de Informatica Economica, A.S.E. Bucuresti 

 
 
Corespunzator tehnologiilor informationale actuale, infrastructura sistemului informatic al 
organizatiilor moderne este reprezentata de configuratia intranet-ului. În prezent, fiecare 
agent economic se constituie ca un sistem deschis, iar aceasta trasatura este asigurata de 
prezenta si calitatea serviciilor extranet-ului. În acest context, Internet-ul se dezvolta ca un 
mediu bidirectional, la fel ca orice alt context educational în general, asigurând integrarea si 
performantele oricarui participant activ. 
Cuvinte cheie: instruire asistata de calculator, competenta informatica, infrastructura 
didactica, instruire Web. 
 

ezvoltarea sistemului informatic glo-bal 
în cadrul mediului Internet deter-mina o 

noua abordare a prelucrarii datelor si a 
comunicarii, cu implicatii majore la nivelul 
individului si al integrarii sale în noul context. 
Pornind de la abordarea cla-sica a utilizarii 
calculatorului electronic în procesul instruirii 

(figura 1), evolutiile ac-tuale din domeniile 
hardware si software conduc la o 
reconsiderare a sistemelor de instruire si 
reproiectarea acestora la para-metrii actuali – 
fizici, logici si informa-tionali (figura 2). 
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Fig.1. Sistemul informational global
 

Realizarea unui site Web presupune: defi-nirea 
obiectivelor organizatiei: care sunt problemele 
ce vor fi rezolvate, care sunt serviciile care vor 
fi îmbunatatite, cum vor fi comensurate 
avantajele utilizarii site-ului; identificarea 
segmentului de utiliza-tori; prefigurarea unei 
schite informatio-nale a continutului viitorului 

site. Ulterior, sunt necesare: identificarea 
întregului con-tinut informational si 
identificarea resur-selor grafice destinate 
atingerii obiectivelor asumate prin crearea 
site-ului. 
 În final, obiectivele sunt extinse prin iden-
tificarea unui instrument de analiza a suc-
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cesului site-ului, concretizat în: reducerea 
cererii informatiilor de rutina pentru activi-tati 
asociate la nivelul sistemului central; 
optimizarea activitatii de afisare si prelu-crare 
a corespondentei de rutina a mem-brilor. 
Cunoasterea audientei presupune identifi-
carea utilizatorilor potentiali, în vederea 
structurarii site-ului pentru asigurarea ne-
cesitatilor acestora.  

Pentru utilizatorii permanenti ai mediului Web, 
pagina de start corespunde copertei unei 
reviste, aceasta constituind, de altfel, o 
metafora cu o larga recunoastere. Ca mo-del 
informal, metafora reprezinta solutia de baza a 
tehnologiilor digitale educationale, în procesul 
de trecere de la sistemele în-chise de instruire 
(Computer Based In-struction) catre cele 
deschise (Web-Based Instruction). 
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Fig.2. Interactiune sociala mediata de calculator

Individ 2
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Pentru utilizatorii începatori si pentru cei 
ocazionali este esentiala structurarea si ac-
cesul rapid si fara dificultate la prezentari care 
ilustreaza modul în care sunt furnizate 
informatiile în cadrul site-ului. Începatorii pot 
fi intimidati de meniuri complexe si pot fi 
tentati în cercetarea exagerata în ca-drul site-
urilor. Utilizatorii trebuie sa bene-ficieze de 
pagini de prezentare, harti struc-turate, 
proiectare grafica si pictograme des-pre 
modul în care informatiile sunt afisate în cadrul 
site-ului. 
Un sprijin eficient pentru cititorii aflati la prima 
vizita în cadrul site-lui sau a celor ocazionali îl 
constituie glosarul de termeni tehnici, 
acronime, abrevieri precum si ac-tualizarea 
permanenta a listei întrebarilor frecvente ale 
acestora. 

Utilizatorii permanenti depind, la un mo-ment 
dat, de viteza cu care le este oferita informatia 
si de acuratetea acesteia. 
Un segment distinct îl constituie utilizatorii 
internationali si pentru a maximiza numa-rul 
acestora, trebuie asigurata traducerea 
continutului. Din aceasta cauza este nece-sara 
evitarea jargonului local sau a acroni-melor 
tehnice obscure în cadrul introdu-cerii sau a 
paginilor explicative. 
Prezentarile sunt guvernate de un numar de 
parametri determinati de obiective, de lo-
gistica mediului ales si de natura audientei 
(figura 3). Graficul prezinta patru teme ma-
jore ale informatiei furnizate în intranet, 
conditionate de doua variabile fundamen-tale: 
structura lineara a prezentarii si struc-tura 
timpului de contactare. 
În structura audientei sunt inclusi: 
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• navigatori fara un obiectiv urgent si bine 
definit; 
•  utilizatori având ca obiectiv activitatea de 
training, prezentarile dedicate acestora având 
un grad înalt de linearitate, iar navi-garea este 
restrictionata prin hiperlegaturi de tip  înainte 
si înapoi; 
• utilizatori interesati în predare, caz în care 
complexitatea prezentarii creste în mod 
substantial; în aceasta situatie este apreciata 
existenta unei versiuni dedicate imprimarii; 

• utilizatorul tipic mediului Web este absol-
ventul studiilor superioare, în aceasta situa-tie 
fiind recomandate structurile flexibile, 
interactive, non-lineare, fiind dificil de pre-
vazut obiectivul acestuia; proiectarea tre-buie 
sa prevada accesul rapid într-o tema-tica 
vasta si densa; 
• utilizatorii dedicati referintelor implica 
accesul rapid în continutul solicitat, posi-
bilitatea imprimarii sau efectuarea down-load-
ului.
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Fig.3. Corelatia  obiectivelor cu logistica mediului
si natura audientei

 
Conceptele de baza utilizate în structurarea 
informatiei rezida din organizarea cartilor si a 
periodicelor tiparite precum si a siste-melor 
de catalogare dezvoltate în cadrul in-formatiei 
tiparite. De la aparitia primei carti „moderne” 
a trecut un secol pâna la generalizarea 
numerotarii paginilor, crea-rea indexului de 
termeni si a cuprinsului. În mod similar, 
organizarea si difuzarea in-formatiei în format 
electronic va necesita o perioada de 
optimizare proportionala capa-citatii de 

absorbtie a consumatorului indi-vidual si 
social. 
Înlantuirea logica a paginilor poate fi reali-zata 
în multiple forme, iar din punctul de vedere 
organizational, [James, 1997] evi-dentiaza 
urmatoarele categorii drept majo-re: eclectica, 
enci-clopedica si pedagogica. 
Structura eclectica reflecta situatia în care 
organizatia nu impune o anume interacti-une a 
studentului cu mediul Web, astfel în-cât 
singura constrângere este determinata de 
aplicatiile de cautare utilizate, de obiec-tivul 
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propus sau de autorii site-urilor vizi-tate. O 
astfel de structura este caracteristica activitatii 
de cercetare, dar studentii „rasfo-iesc” într-un 
context informational nestruc-turat sau 
structurat în mod neadecvat cerin-telor initiale. 
Aceasta strategie poate gene-ra un mediu 

informational în care datele nestructurate nu 
asigura informarea studen-tilor, iar 
învatamântul superior nu poate ca, doar 
printr-un astfel de proces, sa asigure 
pregatirea competenta (figura 4). 

Pagina locala

Pagina externa

Fig.4.  Structura eclectica

 
Structura enciclopedica este specifica si-
tuatiei în care site-ul organizatiei monitori-
zeaza navigarea în vederea furnizarii acce-sului 
la informatie, corespunzator înlantu-irii 
conceptelor. Aceasta va emula structura unei 
carti cu un cuprins si o configurare a 
continutului pe capitole sau sectiuni, furni-zând 

studentilor sau altor utilizatori struc-turi 
conceptuale specifice categoriilor de informatii 
adecvate domeniului, în conditi-ile în care 
site-urile pot fi interne sau exter-ne, din 
punctul de vedere fizic sau  comer-ciale, 
administrative respectiv medii de în-vatare, din 
punctul de vedere informa-tional. 
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Fig.5. Structura enciclopedica
 

 
Exista numeroase formate adecvate varia-
telor cerinte ale predarii, utilizate în siste-mele 
de instruire închise sau a materialelor 
multimedia dezvoltate în instruirea asistata de 
calculator în varianta clasica, doua dife-rente 
majore evidentiindu-se în cadrul sis-temelor 
deschise de instruire bazate pe stucturile 
construite prin intermediul HTML. În conditiile 
sistemelor hipertext distribuite, acestea sunt: 
abilitatea de acce-sare a paginilor în cadrul 
mediului Internet si abilitatea limbajelor de 
proiectare si a accesului asociat de a oferi 
structuri con-ceptuale complexe respectiv 
interactiune si interactivitate corespunzatoare. 
Din multitudinea formatelor din aceasta ca-
tegorie, se evidentiaza: 

: structura de învatare dirijata de instruit, în 
care paginile cu un continut vast si cu le-gaturi 
interne si externe adecvate sunt înso-tite de un 
procesor de texte care sa permita studentilor 
preluarea notitelor pe masura explorarii 
materialului prezentat si salvarea lor pe 
parcursul derularii procesului (figura 6); 
: structura tutorial care emuleaza interac-
tiunea dirijata corelata cu informatii pre-
zentate într-o secventa prestabilita, urmata de 
testarea procesului de asimilare si ana-liza 
feedback-ului generat. Aceasta situatie 
presupune o monitorizare înalta, cu detalie-rea 
obiectivelor procesului de învatare, per-
mitând utilizarea resurselor externe, care pot fi 
clonate pe site si care implica înre-gistrarea 
progreselor obtinute (figura 7). 

 



Revista Informatica Economica, nr. 2 (14)/2000 
 

53 

Pagina de baza Notite procesate
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Pagina clonata

Alte aplicatii

Fig.6. Structura de învatare dirijata de instruit
 

Diferenta majora dintre pagina Web si pa-gina 
tiparita o constituie hiperlegatura, care permite 
accesul direct al oricarei pagini conditionata 
conceptual. 
Interfata grafica asigura controlul direct al 
utilizatorului asupra calculatorului perso-nal, 
având ca fundament proiectarea cen-trata pe 
utilizator. Claritatea, consistenta 
pictogramelor, realizarea grafica a scheme-lor, 
prezentarea generala sau sintetica pot constitui 
garantii asupra faptului ca utiliza-torul va 
regasi rapid informatia cautata. 

Formatul paginilor individuale va depinde de 
natura continutului predat în secventa de 
instruire si înlantuirea execitiilor: o sec-venta 
structurata va fi realizata printr-o se-rie de 
ecrane sau pagini suficient de con-sistente 
pentru a nu necesita defilarea în cadrul lor, dar 
prevazute cu butoane de co-manda si 
suprafete active pentru controlul interactivitatii. 
Structurile de organizare a paginilor Web, la 
nivel conceptual, [Lynch&Horton, 1997] sunt 
de urmatoarele tipuri: 
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Secventa alternativa

Ajutor

Seventa de baza

Referinta sau ajutor complex

Fig.7. Structura tutorial
 
• Structura secventiala, corespunzatoa-re 
prezentarii lineare, criteriile de înlantuire 
putând fi: cronologic, alfabetic sau logic în 
cadrul unui cuprins progresiv de la general 
catre specific, caracteristica site-urilor de 
dimensiuni reduse sau cu un continut de 
complexitate scazuta (figura 8). Site-urile 
Web complexe pot fi organizate în secven-ta, 
dar fiecare pagina, la rândul ei poate contine 
trimiteri catre alte site-uri sau dez-voltari 
proprii în alte structuri componente. 
 

Fig.8. Structura secventiala
 

• Structura ierarhica, specifica infor-
matiei complexe, permite structurarea site-
urilor prin intermediul paginii de start uni-ce; 
majoritatea utilizatorilor percep diagra-mele 
arborescente relativ usor, aceasta me-tafora 
fiind folosita frecvent ca instrument ajutator în 
navigare (figura 9); O astfel de abordare 
implica, de asemenea, o structu-rare analitica 
a materialului prezentat, im-punând aceeasi 
disciplina atât în transmi-terea cât si în 
receptionarea continutului in-formational. 

Existenta acestor structuri în activitatea 
curenta a organizatiilor econo-mice determina 
utilizatorul sa-si constru-iasca rapid modele 
mentale ale site-urilor care au la baza acest 
mod de organizare. În domeniul contabil, 
structura ierarhica poate fi utilizata pentru 
reprezentarea Planului de conturi pe clase, în 
cadrul claselor pe gru-pe, în cadrul grupelor 
pe conturi sintetice, iar în cadrul acestora pe 
conturi analitice. 
 

Fig.9. Structura ierarhica
 

 În figura 10 sunt prezentate cele noua cla-se 
de conturi, grupele clasei I si conturile sintetice 
din cadrul primei grupe din cadrul Planului de 
conturi pentru persoanele juri-dice fara scop 
lucrativ, în vigoare de la 1 ianuarie 1999. 
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Fig.10. Structura ierarhica a Planului de conturi
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• Structura grila, tipica manualelor pro-
cedurale, prin care sunt corelate variabile de 
tipul informatie istorica – informatie 
cronologica (time line) pentru un numar de 
categorii standard: evenimente, tehnologie, 
cultura. Pentru realizarea acestui tip de 
organizare, pagina informationala de baza este 
uniform si înalt structurata, conform unui 
cuprins unitar al întregului site. Acest mod de 
organizare este dificil de înteles în situatia în 
care utilizatorul nu detine infor-matii de 

legatura între categoriile prezen-tate, fiind 
recomandat când sunt cunoscute elementele 
de baza ale cuprinsului si orga-nizarea sa. 
Structura poate reflecta cu cla-ritate 
informatiile referitoare la conturi, atunci când 
este studiata o anumita carac-teristica pentru 
mai multe conturi sau când sunt evidentiate 
relatiile dintre acestea (printr-un model 
matriceal, figura 11). 
 



Revista Informatica Economica, nr. 2 (14)/2000 
 

56 

Fig.11. Structura grila
 

• Structura Web implica un numar re-dus 
de restrictii aplicate informatiei utili-zate. 
Obiectivul îl reprezinta asocierea unor fluxuri 
libere de idei, astfel încât fie-care utilizator îsi 
proiecteaza propriul tra-seu de parcurgere 
printr-o personalizare dezvoltata a 
interactivitatii declansate prin procesul de 
navigare. Acest mod de orga-nizare este 
specific site-urilor cu densitate ridicata a 
hiperlegaturilor atât catre alte pagini din cadrul 
site-ului respectiv, cât si catre alte site-uri din 
Web. Obiectivul îl constituie exploatarea într-
o masura cât mai mare a capacitatii de 
asociere si core-lare a mediului Web, dar 
prezinta dezavan-tajul propagarii relativ simple 
a confuziei la nivelul utilizatorului neinitiat. 
Acest mod de organizare este adecvat site-
urilor de dimensiuni reduse, dominate de liste 
de legaturi si adresate utilizatorilor cu un grad 
ridicat al competentei informatice specifice 
Web sau utilizatorilor experimentati Web, 
implicati în învatamântul de excelenta. 
Structura Web reflecta cu exactitate partici-
pantii implicati în procesul conducerii cor-
porative, care se dezvolta în prezent, si care 
pot fi: actionari, manageri, angajati, furnizori, 
clienti, creditori, autoritati, statul sau chiar 
comunitatea locala. Fiecare urma-reste 
obiective distincte, uneori contradic-torii cu 
ale celorlalti, fiecare îsi poate dez-volta 
propriul site Web. 
Cele mai complexe site-uri utilizeaza ele-
mente de organizare combinate, oferind in-
formatia structurata prin toate cele patru 

moduri. Exceptând situatia în care riguro-
zitatea impune secventialitatea unui anumit 
continut informational, utilizatorul agreaza o 
abordare în format liber, de tip Web, asa cum 
procedeaza cititorul în mod obisnuit în 
procesul de documentare conform refe-
rintelor bibliografice. În figura 13 este sin-
tetizata corespondenta celor patru moduri de 
organizare a site-urilor cu linearitatea modului 
de prezentare si complexitatea continutului 
informational abordat. 
 

Fig.12. Structura Web
 

Sunt asigurate proprietatile de baza ale 
continutului informational al unui suport - 
sistem de instruire on-line: granularitatea 
(gradul de detaliere a conceptelor – obiecte 
ale învatarii utilizate în cadrul sistemului 
proiectat), gradul de descoperire si creativi-
tate promovate la nivelul instruitului si gra-dul 
de accesibilitate. 
Particularitatile unui sistem de instruire Web în 
domeniul financiar-contabil deriva din 
posibilitatea de a asigura instruitului un mediu 
autentic de învatare, complet infor-matizat, 
prin publicarea manualelor aferen-te diferitelor 
niveluri initiale posibile ale acestuia si a unor 
periodice pentru actuali-zarea cunostintelor 
(fie din domeniul the-nologiei informatiei fie 
din domeniul fi-nanciar-contabil). Publicarea 
pe Web a le-gislatiei aferente transforma 
instruitul într-un participant activ al domeniului 
în care se pregateste. 
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Fig. 13  - Corespondenta dintre structura site-ului,  
modul de prezentare si complexitatea continutului  
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International Accounting Standards Co-
mmittee® a dezvoltat propria pagina Web, la 
adresa http://www.iasc.org.uk, o aplica-tie de 
tip catalog de navigare, în care sunt prezentate 

reglementarile în vigoare, actua-lizate 
permanent, asigurând totodata functii de 
cautare specifice (figura 14). 

 

Fig.14. Meniul principal al IASC  
În figura 14 sunt evidentiate elementele de 
interactivitate specifice aplicatiilor Web, care 
solicita utilizatorul (în cazul acesta instruitul), 
din perspective multiple, pre-cum specialistul 
implicat în activitatea cu-renta. În figurile 15 si 
16 sunt prezentate, cu titlu de exemplu, doua 
periodice de con-tabilitate si adresele Web 
corespunzatoare, iar în figurile 17 si 18 este 

ilustrat modul de acces al utilizatorului în 
cadrul unei alte reviste, publicate pe Web în 
domeniul eco-nomic, cu specific de 
contabilitate, eviden-tiind posibilitatea 
interogarii on-line, dar si download pentru 
articole. În figurile 19 si 20 este prezentata 
publicatia The Account-ing Historians 
Journal, care ofera un în-drumar utilizatorilor 
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interesati într-un grad mai ridicat de 
interactivitate, asigurându-le suportul necesar 
pentru a-si publica propri-ile lucrari, iar figura 

21 este prezentat me-niul unui manual Web de 
contabilitate. 

 

 
Fig. 15 -  

 
 

 
Fig. 16 -  
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Fig. 17 -  

 

 
Fig. 18 -  

 
 

 

Fig. 19 -  
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Fig. 20 -  

 

 
Fig. 21 -  

 
Aplicatiile Web de instruire în domeniul e-
conomic si cu precadere cele din domeniul 
financiar-contabil se constituie ca o com-
ponenta distincta a sistemelor informatice de 
tip intranet, pregatind transformarea 
sistemului de instruire asistata de calcu-lator în 
domeniul economic într-o compo-nenta de 
baza a sistemelor de operare de întreprindere.  
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