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The rapid growth of information is generated by the rapid growth of producing and using 
personal computers in a large area of activities. Common problems of our society emerged in 
globalization, as a first feature of it, and different geographic or social solutions emerged in 
diversity, as a second feature of it. From this point of view, information and communication 
technology is the key in the process of development the ability of the individual to integrate in 
the information flow at the level of any communities of practice. In higher education, 
institutions create and develop a teaching/learning infrastructure, named e-learning, in order 
to maintain continuing education. The first step in this process is the instruction in 
information technology. This paper presents a point of view of the research activity in 
assisted instruction in connection with designing and implementing solutions in informatics 
applied in economics. The pedagogical issue should be viewed as integrating in a 
collaborative medium: e-learning. 
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 Contextul instruirii asistate 
Utilizarea calculatoarelor personale 

în procesul educational s-a impus conco-
mitent cu progresele înregistrate în dome-
niul teoriilor învatarii prin orientarea catre 
o instruire personalizata. Fenomenul a fost 
favorizat de rezultatele obtinute de produ-
catorii de software prin dezvoltarea inter-
fetei grafice si cresterea gradului de per-
sonalizare a interactiunii. Ulterior s-a creat 
o competitie hardware – software, în care, 
din punctul de vedere logic, al utili-
zatorului, functionalitatea se asigura reci-
proc si se înmagazineaza în circuite pe 
masura ce îsi demonstreaza validitatea. 
Se constituie, astfel, ca un semnal infor-
mational în spatiul meta-educational, infor-
matica instruirii, prin care sunt evidentiate 
mijloacele hardware, software si dataware 
(fizice, logice si informationale) si 
evolutiile acestora, la nivelul individului, 
al organizatiei si al comunitatii, pentru 
integrarea în societatea informationala glo-
bala (figura 1). Nivelul actual si dinamica 
dezvoltarii resurselor fizice, logice si infor-
mationale, corelate cu fenomenul de uni-
versalizare a societatii actuale si mani-
festarile de globalizare si diversificare, 
impun studierea acestora prin abordari 

arhitecturale atât la nivelul instrumentelor, 
cât si la nivelul claselor de utilizatori. 
Instruirea în domeniul tehnologiei 
informatiei si instruirea cu ajutorul acestei 
tehnologii constituie etape distincte în 
procesul dezvoltarii societatii contem-
porane. Proiectarea unor solutii specifice 
de instruire a condus la fundamentarea 
unor concepte noi în acest domeniu, pri-
vind rezolvarea problemelor traditionale cu 
instrumente noi – de exemplu manualul 
electronic si apoi generalizarea cartii 
electronice (e-Book) – ajungând în prezent 
la dezvoltarea unei problematici având ca 
obiective înlocuirea structurilor birocratice 
cu organizatiile educationale si construirea 
unor medii specifice, de tipul e-learning, 
promovat ca o paradigma a instruirii 
asistate. 
În cadrul acestor procese, sunt identificate 
mutatii semnificative care au loc la nivelul 
subsistemelor hardware, software si 
dataware, amplificate si de generalizarea 
procesului de interconectare a calcu-
latoarelor personale, care devin arhitecturi 
cu implicatii majore în realizarea siste-
melor de instruire asistata. Concomitent, 
calculatorul personal îsi dezvolta propria 
arhitectura, orientata catre perfectionarea 

1. 
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interactiunii cu utilizatorul si diversificarea 
canalelor de comunicatie cu acesta, 

devenite în acest mod, calculatoare 
personale multimedia. 

 
Fig. 1 – Resursele fizice, logice si informationale: contextul instruirii asistate 

Eficacitatea multimedia pe planul instruirii 
rezulta chiar din fundamentele sale: inte-
ractivitatea si combinarea diferitelor medii. 
Studii de specialitate evidentiaza structuri 
diferentiate de interactiune: o persoana îsi 
aminteste 10% din ceea ce citeste, 20% din 
ceea ce aude, 30% din ceea ce vede, 50% 
din ceea ce vede si aude, 80% din ceea ce 
spune, 90% din ceea ce spune si face 
concomitent [Maddalena, 1997], respectiv 
oamenii retin aproximativ 20% din ceea ce 
vad, 30% din ceea ce aud, 50% din ceea ce 
vad si aud si pâna la 80% din ceea ce vad, 
aud si fac simultan [Karaliotas, 1997].  
Asemenea aprecieri cantitative sunt în mod 
special semnificative pentru a întelege 
complementaritatea diferitelor medii în 
procesul de instruire. În realitate, rezul-
tatele nu sunt „aritmetice“ si trebuie sa se 
tina seama de diferitele aptitudini perso-
nale ale instruitilor. Chiar cu un public 
omogen din punctul de vedere al nive lului 
si experientei, unii participanti au o memo-
rie auditiva mai buna, altii exceleaza prin 
memorie vizuala etc. Solicitând alternativ 
diferite simturi si deci diferite aptitudini 
ale cursantilor, multimedia determina o 

mai buna eficacitate sau un randament mai 
bun în termeni de memorare si asimilare 
fata de utilizarea unui singur mediu. În 
concluzie, multimedia permite cursantului 
sa fie activ în faza de comunicare, iar 
impactul cunostintelor transmise si asi-
milarea lor sunt superioare. 

 
2. Evolutia ins truirii asistate 
Consolidarea, timp de peste 300 de ani, a 
unui sistem de învatamânt general, având 
la baza manualul proiectat de Comenius si 
dezvoltarea rapida a sistemelor electronice 
de calcul din ultimii 30 de ani au generat 
noi disensiuni asupra terminologiei utili-
zate într-un domeniu, prin excelenta, trans-
disciplinar, si anume didactica. 
Primele scoli publice (1780) au adoptat 
modelul profesorului ca manager, în care 
acesta constituia principalul conducator al 
procesului instructional si al mijloacelor 
folosite în cadrul clasei. Dupa 1951, sunt 
promovate în scoli primele tehnologii edu-
cationale, dar începând cu aceasta perioada 
este înregistrata si o crestere semnificativa 
a numarului de instruiti la nivelul unei 
clase. Dupa 1981, sunt realizate primele 
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aplicatii de instruire si exersare (drill and 
practice). 
Începând din 1984, producatorii de 
aplicatii comerciale dezvolta programe de 
mediere a învatarii (tutorials) si programe-
jocuri destinate învatarii (learning games). 
Acestea cunosc o raspândire foarte larga 
prin formele de promovare: demo, share-
ware, freeware.  
Implicarea calculatoarelor personale în 
asistarea procesului educational este reflec-
tata în literatura de specialitate sub acro-
nime precum: IAC (Instruire Asistata de 
Calculator), CAI (Computer Assisted 
Instruction), CAL (Computer Assisted 
Learning), CBT (Computer Based 
Training), CBL (Computer Based 
Learning), ILT (Instructor-Led Training). 
Dupa 1990, sunt dezvoltate sistemele 
multimedia si instrumentele software de 
proiectare pedagogica. Aplicatiile sunt rea-
lizate pe compact-discuri (CD-ROM). 
Sistemele Learningware si Authorware 
marcheaza principalele directii ale mediu-
lui educational asistat de calculator.  
Cu toate ca volumul vânzarilor de calcu-
latoare personale destinate mediului eco-
nomic este net superior fata de cel al siste-
melor multimedia si al celor destinate 

mediului educational, sistemul de 
învatamânt dobândeste un rol foarte impor-
tant în aplicarea tehnologiilor informatice, 
întrucât organizatiile economice transfor-
ma munca, limitata anterior la efort indi-
vidual, si asigura integrarea eficienta a 
individului în echipa. În acest fel, omul se 
transforma dintr-o entitate economica într-
o entitate predominant informationala, 
schimbându-se în mod corespunzator 
cerintele sale de instruire. În aceste con-
ditii, sistemul de învatamânt trebuie sa 
satisfaca solicitarile din ce în ce mai 
numeroase si mai diverse ale unei societati 
aflate într-o transformare tot mai accen-
tuata. 
La nivelul individului pot fi identificate 
trei stadii de abordare, referite în literatura 
de specialitate prin: tutor, tool si tutee. 
Instruitul începe prin utilizarea calcu-
latorului personal ca tutor, asigurându-se 
astfel, un transfer al informatiei, pentru ca 
ulterior acesta sa foloseasca sistemul ca 
instrument în rezolvarea diverselor pro-
bleme, iar în final sa- l programeze pentru a 
rezolva sarcini precise. 
Figura 2 prezinta posibilitatile de utilizare 
a sistemelor software de instruire în raport 
cu tipul de învatare care se doreste obtinut. 

 
Fig. 2 – Posibilitati de utilizare a sistemelor software dupa tipul de învatare 
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Un criteriu important în clasificarea 
sistemelor pentru instruire îl reprezinta 
tehnologia informatica utilizata pentru rea-
lizarea lor, în raport cu care se pot 
evidentia: sisteme conventionale pentru 
instruire si sisteme inteligente de instruire. 
Diferenta între cele doua tipuri de sisteme 
pentru instruire consta în modalitatea de 
reprezentare a cunostintelor necesare 
desfasurarii interactiunii educationale. În 
timp ce sistemele conventionale se bazeaza 
pe o reprezentare implicita a cunostintelor 
(în cadrul codului care descrie modul de 
utilizare a acestor cunostinte), sistemele 
inteligente realizeaza o reprezentare expli-
cita a lor. Comportamentul sistemelor con-
ventionale este preprogramat, spre deo-
sebire de sistemele inteligente care gene-
reaza rationamente în mod autonom, ceea 
ce le asigura o flexibilitate, o adaptare a 
comportamentului la conditiile concrete de 
interactiune didactica. 
Din perspectiva solutiilor posibile pentru 
accesul la suportul informational tot mai 
bogat si diversificat al instruirii, se disting 
trei categorii de solutii pentru IAC: on-
line, off-line si mixte. 
Într-o solutie on-line informatiile nu sunt 
conservate local, pe calculatorul utiliza-
torului, ci sunt accesibile pe un server, în 
cadrul unei retele. Reteaua poate fi locala  
sau la distanta, specifica întreprinderii sau 
unitatii de învatamânt (Intranet) sau gene-
ral accesibila (Internet). Avantajele siste-
mului deriva, în principal, din usurinta 
difuzarii în locuri dispersate geografic si a 
actualizarii permanente a informatiilor. Un 
sistem on-line ofera garantia ca utilizatorul 
va avea întotdeauna la dispozitie infor-
matie recenta, cu conditia actualizarii ei pe 
server. Unul dintre inconvenientele siste-
melor on-line este costul exploatarii, deoa-
rece exista, în mod necesar, fie costuri 
legate de conexiunile telefonice, pentru 
instruirea la distanta, fie legate de exploa-
tarea retelei locale. Sistemele on-line au 
unele limitari în interactivitate. Din cauza 
duratei de transmitere a informatiilor, 
interactivitatea este mai putin rapida si mai 
rara, fiind înca dificil sa se asigure sunet 

si/sau video în timp real. Sistemele on-line 
sunt adecvate consultarilor bancilor de 
cunostinte sau enciclopediilor (cu inte-
ractivitate scazuta în scenariu), testelor de 
evaluare a cunostintelor, permitându-se în 
acest caz centralizarea si prelucrarea facila 
a rezultatelor. Aceasta functionalitate de 
prelucrare centralizata este utila, de ase-
menea, pentru sondaje privind aprecierile 
cursantilor asupra calitatilor si cerintelor 
puse în fata unor sisteme de instruire 
asistata actuale sau viitoare. 
O solutie off-line functioneaza în întregime 
local, pe calculatorul utilizatorului, infor-
matiile fiind înregistrate pe discul fix al 
sistemului sau pe CD-ROM cu acces mult 
mai rapid decât prin retea. Principalul 
avantaj consta din posibilitatea de a utiliza 
integral toate facilitatile oferite de tehnicile 
multimedia, asigurând cele mai bune con-
ditii pentru interactivitate. Se asigura, toto-
data, independenta fata de un mediu de 
retea. În plus, pe planul marketing-ului, un 
CD-ROM, ca obiect concret si mani-
pulabil, poate fi un bun vector de comu-
nicare. Inconvenientul esential al siste-
melor off-line îl constituie, evident, dificul-
tatea si costurile actualizarii. Pornind de la 
aceste constatari, sistemele off-line se 
recomanda pentru situatiile care necesita 
interactivitate si utilizarea mai multor 
medii simultan. 
Solutiile mixte se bazeaza în acelasi timp 
pe componente on-line si off-line, încer-
când sa îmbine avantajele acestora si sa 
estompeze din dezavantajele lor. Astfel, 
este posibila difuzarea componentelor 
relativ stabile în timp ale unui sistem 
înregistrate pe CD-ROM, combinate cu 
utilizarea unui server pentru actualizarea 
periodica a informatiilor. În context de 
retea, dupa transferul informatiilor (de 
exemplu, în timpul noptii) catre statiile de 
lucru folosite de cursanti, posturile de 
lucru multimedia pot functiona în mod 
deconectat (de exemplu, pe parcursul 
zilei), beneficiind de toate avantajele 
oferite de multimedia off-line. 
În concluzie, nu exista solutii standard 
pentru instruirea asistata, arhitectura si 
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functionalitatea sistemelor fiind deter-
minate de caracteristicile domeniului în 
care se face instruirea si de conditiile con-
crete în care se desfasoara procesul 
propriu-zis de instruire. Ca o dimensiune 
comuna însa, se remarca extinderea tehno-
logiilor multimedia, cu elemente specifice 
de utilizare în solutiile off-line si on-line. 
Din ultima categorie, cerinte aparte se 
impun în cazul sistemelor de instruire prin 
Internet. 
Modul în care se regasesc aceste solutii în 
cadrul sistemelor de instruire asistata este 
influentat de diversele perspective din care 
este abordat procesul utilizarii calcula-
toarelor. Fara a se constitui ca simple com-
binatii lexicale, multitudinea denumirilor 
utilizate pentru a desemna ceea ce generic 
reprezinta instruirea asistata reflecta 
diversitatea punctelor de vedere din care 
poate fi abordat acest domeniu complex. 
Referite frecvent ca sinonime, ele cores-
pund unor abordari specifice, a caror încar-
catura semantica este diferentiata în functie 
de importanta acordata si accentul pus pe 
unele laturi ale procesului de instruire sau 
pe tehnologiile utilizate. 
 
3. Personalizarea interactiunii în 
instruirea asistata 
Rezultatele unor cercetari de specialitate 
arata ca învatarea este semnificativ mai 
eficace când instruirea este adaptata în 
functie de nevoile individualizate ale 
fiecarui cursant. Astfel, s-a constatat ca 
studentii îndrumati individual învata de 
doua ori mai mult decât cei instruiti în 

maniera conventionala. De asemenea, 
instruirea personalizata este semnificativ 
mai eficienta: studii asupra instruirii 
orientate pe student au aratat ca acestia 
retin aceeasi cantitate de cunostinte într-un 
timp cu 20 pâna la 50% mai mic decât 
atunci când sunt instruiti în maniera 
conventionala. În concluzie, folosirea unui 
ritm propriu, individualizat, de învatare 
este una dintre formele de adaptare la 
multiplele diferente individuale ce se 
constata într-un grup de cursanti tipic. 
Asistarea procesului de conceptie si 
urmarire a unui plan de instruire 
individualizata a cursantilor utilizând 
calculatoarele personale consta din doua 
functii: 
- În primul rând, calculatorul testeaza 
cursantul pentru a identifica punctele sale 
tari si slabe. Rezultatul este un diagnostic 
care indica obiectivele pe care le are 
studentul si care din ele nu au fost atinse. 
O dimensiune unica adaugata acestui 
proces este individualizarea pe baza 
modelului de performanta al fiecarui 
cursant. 
- În al doilea rând, se identifica o functie 
prescriptiva. Bazat pe diagnosticul realizat 
anterior, fiecare cursant primeste o 
prescriptie generata de calculator, care este 
un curs personalizat, proiectat pentru a-l 
ajuta sa-si atinga obiectivele nerealizate 
înca. 
Din aceasta perspectiva devine posibila 
individualizarea instruirii, aplicându-se un 
model de tipul celui propus în figura 3. 
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Fig. 3 – Model de diagnosticare si prescriere pentru instruirea individualizata 

Dezvoltarea sistemului informatic global în 
cadrul mediului Internet determina o noua 
abordare a prelucrarii datelor si a comu-
nicarii cu implicatii majore la nivelul 
individului si a integrarii sale în noul 
context. Pornind de la abordarea clasica a 
utilizarii calculatorului electronic în pro-
cesul instruirii, evolutiile actuale din 
domeniile hardware si software conduc la 
o reconsiderare a sistemelor de instruire si 
reproiectarea acestora la parametrii actuali 
- fizici, logici si informationali. 
Publicarea Web s-a dezvoltat în urma 
rezultatelor obtinute pe parcursul unui 
deceniu de cercetari în proiectarea aplica-
tiilor software multimedia, în proiectarea 
interfetei grafice si în proiectarea unei carti 
adecvate noului mediu al paginilor Web 
concretizate în site-uri. 
Societatea contemporana este dominata de 
o permanenta schimbare, cunoasterea 
devenind, astfel, resursa principala a eco-
nomiilor avansate. În prezent, cunoasterea 
tehnologica constituie tipul de resursa 
inepuizabila si perfectionata continuu.  
Învatamântul virtual si formarea continua 
au fost lansate în mod implicit o data cu 
realizarea interfetei grafice a calcula-

toarelor personale prin intermediul 
conceptului desktop. 
Traducerea „suprafata de lucru a biroului“ 
are în vedere criterii strict economice, 
legate de automatizarea lucrarilor de birou 
si formarea continua a angajatilor care pre-
lucreaza, transmit si stocheaza informatiile. 
O traducere completa evidentiaza latura 
virtuala a procesului instructional: supra-
fata de lucru a pupitrului sau a catedrei. În 
acest mod, calculatoarele personale devin 
pupitre virtuale sau catedre virtuale în 
aceeasi masura în care pot fi utilizate ca 
birouri virtuale. Trecerea de la desktop la 
webtop nu a facut decât sa consemneze 
integrarea acestor tehnologii educationale 
virtuale în mediul Internet. Includerea 
calculatorului personal în procesul instruc-
tional poate fi comparata, prin consecinte, 
cu momentul realizarii procesorului, adica 
includerea unui calculator într-un cal-
culator. În acelasi mod în care dezvoltarea 
arhitecturii procesorului a devenit o preo-
cupare permanenta, performantele sale 
îmbunatatindu-se continuu, tot la fel, 
tehnologiile educationale virtuale se 
perfectioneaza pentru a putea raspunde 
diversificarii informatiei si globalizarii 
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comunicarii acesteia. Relevarea gradului în 
care tehnologia poate constitui un mediu 
favorabil procesului educational este posi-
bila printr-o abordare echidistanta fata de 
orientarile diametral opuse din literatura de 
specialitate: tehnofobia doctrinara si tehno-
filia pasionala. 
Incluzând în aria de manifestare a actelor 
de cultura scrierea, literatura, stiintele si 
artele, iar în definirea tehnicii, cunostintele 
si deprinderile din sfera utilului, a fost 
formulata teza corespunzator careia cultura 
îl umanizeaza pe individ, iar tehnica îl 
specializeaza în utilizarea unor instru-
mente, prin profesionalizare, rezultând o 
îngustare a solicitarilor integrative la nivel 
social. Fara a fi eronat în totalitate, punctul 
de vedere se întemeiaza pe o acceptiune 
restrictiva, în care notiunea de tehnica se 
asociaza cu o operatiune de munca indus-
triala. În practica, acceptiunea notiunii de 
tehnica este mult mai larga: în plan social, 
organizatia institutionalizeaza modele 
unitare de comportament specializat si 
protejat juridic de un cadru normativ; în 
plan economic, programarea reprezinta o 
aplicare a tehnicii la nivelul unui subsistem 
al sistemului social; codul de procedura 
constituie o tehnica de asigurare a unui 
comportament profesional standard. 
Civilizatia tehnologica defineste gradul de 
egalizare a sanselor, individuale si 
comunitare, la scara conditiei umane, 
obiectivul strategic al acesteia fiind uni-
tatea în diversitate, respectiv o rezultanta a 
valorilor perene ale umanului, stiintei, 
tehnicii si comportamentului, cuprinse într-
un model competitiv corespunzator solici-
tarilor integrative contemporane. 
Includerea noilor tehnologii în cadrul pro-
gramelor scolare semnifica integrarea 
acestora în procesul de învatamânt si 
vizeaza: 
- integrare hardware si software; 
- integrare în cadrul disciplinelor; 
- integrare în procesul de predare – 
învatare. 
În acest context, se profileaza o recon-
siderare a cadrului didactic în procesul 
instructional, care implica o interactiune 

din ce în ce mai puternica a unor 
competente din ce în ce mai diversificate. 
Interactiunea cadrului didactic se mate-
rializeaza prin intermediul urmatoarelor 
componente: 
- automatizare: perfectionarea procesului; 
- informatie: perfectionarea individului; 
- comunicare: perfectionarea integrarii 
instruitului în proces. 
La nivelul economiei nationale, cresterea 
performantelor este conditionata de con-
sistenta pregatirii profesionale a populatiei, 
globalizarea amplificând acest deziderat. 
Învatamântul superior prefigureaza un 
nivel minimal de oportunitate, care 
genereaza diversificare în conditiile unui 
produs neuniform al învatamântului pre-
universitar. 
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. 
O prima etapa în dezvoltarea noilor tehno-
logii educationale o reprezinta realizarea 
unei variante digitale corespunzatoare teh-
nicilor clasice destinate instruirii, si nu 
aplicarea metodelor traditionale noului 
context tehnologic. Un exemplu în acest 
sens îl constituie dezvoltarea procesoarelor 
de texte pentru simularea masinii de scris. 
Ulterior, foile electronice de calcul 
integreaza functiile procesoarelor si 
evidentiaza prelucrarea eficienta a datelor 
în noul context. Rezultatul imediat al 
acestei etape este cresterea gradului de 
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interactivitate dintre instruit si solutia alea-
sa: o carte (e-Book), o revista (e-Journal), 
o biblioteca (e-Library, Virtual Library), 
un curs (e-Course, Courseware), un cole-
giu (e-College). Este creat în acest mod un 
context digital de învatare – e-learning, 
care ulterior conduce la dezvoltarea orga-
nizatiilor educationale si crearea unor co-
munitati virtuale educationale orietate pe 
problematici specifice. 
Dezvoltarea materialelor în mediul Internet 
este bazata pe fisiere text si pe utilizarea 
bazelor de date. Orice curs predat în me-
diul Internet, indiferent daca e o translatare 
a unui curs existent sau dezvoltarea unuia 
nou, trebuie sa aiba aceeasi rigoare aca-
demica si integritate ca orice alta versiune 
de predare. În general, din perspectiva pro-
cesului de instruire prin intermediul ma-
nualelor on-line, realizate la nivelul unei 
institutii de învatamânt, este de asteptat ca 
pagina de prezentare sa contina oferta de 
manuale si conditiile de utilizare a acestora 
(utilizare libera, acces limitat, plata unor 
taxe etc.). În continuare, prin legaturi 
create pornind din aceasta pagina, vor fi 
accesate diferite cursuri sau materiale 
didactice incluse în cadrul site-ului. 
În Tehnologia Informatiei (TI) se opereaza 
cu termeni mai mult sau mai putin 
consacrati: hardware – partea fizica a 
calculatoarelor; software – suportul de 
programe de baza (sisteme de operare: 
S.O.) sau de aplicatii; firmware – software 
implementat hardware. Prin analogie, s-a 
dezvoltat conceptul de courseware – repre-
zentând cursuri „inteligente“ existente în 
retele publice. 
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]. 
Pentru realizarea unui courseware, pro-
fesorii lucreaza în echipa cu infor-
maticienii, având urmatoarele atributii : 
 
 

Cadrul didactic: 
- concepe continutul cursului, cu toate 
elementele sale (informative si formative); 
- introduce si tehnoredacteaza cursul cu un 
procesor de texte obisnuit; 
- scoate în evidenta, pe manualul imprimat 
(folosind, de exemplu, un sistem de coduri 
de culori si semne), elementele „vizibile“, 
respectiv cele „ascunse“ (care devin 
vizibile în urma interventiei cititorului, în 
functie de optiunile acestuia). 
Cadrul didactic, împreuna cu 
informaticianul: 
- realizeaza scenariul legaturilor între 
partile cursului; 
- proiecteaza meniurile principale de acces 
si navigare; 
- stabileste detaliile de navigare. 
Informaticianul: 
- realizeaza paginile Web ale cursului, 
pornind de la suportul cursului tehno-
redactat; 
- implementeaza paginile Web pe un 
server si actualizeaza legaturile pe acel 
server. 
În conditiile unui courseware, trebuie sa se 
parcurga un proces de analiza pentru asi-
gurarea calitatii materialelor publicate des-
tinate predarii si învatarii. Alt nivel al ana-
lizei materialelor conduce la identificarea 
atributelor informatiilor din curs, pe baza 
carora se asigura o multitudine de cai de 
prezentare si explorare a continutului. 
Dezvoltarea calculatoarelor personale si a 
software-ului prin perfectionarea interfetei 
grafice de interactiune cu utilizatorul au 
condus la cresterea gradului de perso-
nalizare si diversificarea aplicarii acestora 
în economie. S-a realizat în acest mod un 
proces rapid de asimilare a noilor 
tehnologii în activitatea practica, aplicatiile 
software încorporând elemente cu un 
pronuntat caracter didactic, fiind astfel 
usor de utilizat de catre personalul ne-
specialist în domeniul tehnologiei infor-
matiei.  
Interconectarea calculatoarelor personale a 
condus la generalizarea noii tehnologii 
educationale, referita prin e-learning, care 
include orice forma de învatare prin 
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intermediul retelelor, prin care se asigura 
furnizarea continutului, a interactivitatii 
sau facilitarea accesului la informatii, prin 
prelucrarea datelor si sintetizarea acestora 
în cunostinte aplicabile în spatiul educa-
tional sau economic, virtual sau real. Re-
teaua poate fi: mediul Internet, o retea 
locala a unei scoli sau a unui colegiu, o 
retea extinsa a unei universitati sau a unei 
corporatii. Învatarea poate avea loc 
individualizat sau în cadrul unei grupe de 
instruiti, condusa de instructor sau de 
calculator, în mod sincron, asincron sau 
combinat. 
Noua tehnologie – e- learning – presupune 
utilizarea resurselor Web si a tuturor 
aplicatiilor asociate acestuia pentru 
instruire, dar si furnizarea unor beneficii 
economice reale. 
Solutia de învatare on- line asigura: 
- economisirea resurselor banesti (afe-
rente transportului, cazarii, centrelor de 

instruire dedicate, absenta de la activitatile 
curente, reducerea costului unitar de 
instruire); 
- economisirea resurselor de timp privind 
(pregatirea furnizarii serviciului de 
instruire prin formarea formatorilor, 
actualizarea continutului); 
- cresterea eficacitatii (aplicarea 
modelului centrat pe student: ritm propriu, 
la cerere, just- in-time, pregatire per-
manenta, proiectare interactiva, participare 
efectiva, pregatirea nu se sfârseste o data 
cu sesiunea respectiva). 
Evolutia tehnologiei e-learning porneste, în 
prezent, de la initiative de afaceri, care 
vizeaza evidentierea infrastructurii 
specifice pentru organizarea, furnizarea si 
urmarirea diversitatii de implementare a sa 
si finalizarea ulterioara prin dezvoltarea 
organizatiilor educationale bazate pe 
managementul cunoasterii si e-business 
(figura 4).  

 
Fig. 4 – Contextul organizatiei educationale 

În prezent, cele mai avansate forme de 
învatare electronica sunt reprezentate de 
portalurile educationale. Instruirea asistata 
de calculator a evoluat permanent, în fun-
ctie de arhitectura hardware disponibila. 
Conditionata de platformele software 
existente, s-a dezvoltat de la formele 
initiale de învatare în ritm propriu si în 
mod asincron, bazate pe o arhitectura 
informationala locala stocata pe CD-ROM 
la contextul actual, prin perfectionarea 

permanenta a metodelor si îmbunatatirea 
continua a continuturilor, devenind un 
mediu deschis de învatare. 
Diversitatea arhitecturilor fizice, logice si 
informationale impune ca, în prezent, sa nu 
fie ignorate solutiile anterioare, specifice 
unei anumite etape, ci sa fie aplicata în 
mod optim o anumita metoda într-un con-
text specific. Figura 5 evidentiaza spectrul 
general al utilizarii calculatoarelor per-
sonale în procesul educational. 
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Fig. 5 – Forme ale instruirii asistate de calculator 

Diversitatea formelor asincrone de 
comunicare si utilizare a resurselor 
educationale dezvoltate în mediul Web 
permit instruitului selectarea celor mai 
potrivite ritmului propriu de asimilare. 
Noul context transforma instructorul într-
un manager al transmiterii cunostintelor si 
mentor didactic. 
Prin diversitatea formelor si complexitatea 
contextului, mediul Web promoveaza 
actiunea colaborativa, atât la nivelul 
actului educational, prin interactiunea in-
struitului cu instructorul sau cu alti in-
struiti, cât si la nivelul procesului de ela-
borare a propriilor tehnologii de instruire, 
prin implicarea unor colective specializate 
în elaborarea aplicatiilor, a continutului si 
a întretinerii si dezvoltarii permanente a 
solutiei e- learning. Progresul înregistrat în 
activitatea de învatare determina un grad 
mai pronuntat de colaborare a instruitului. 
În mod similar, într-o tehnologie e-
learning, nivelul de interactiune si cola-
borare creste daca acestea determina în 
mod real un progres în dobândirea si apli-
carea deprinderilor (figura 6). 

În dezvoltarea mediului digital educational 
sunt identificate ca principale coordonate: 
manualul electronic, courseware-ul si 
contextul e- learning. Rolul calculatorului 
personal în procesul de instruire este 
similar rolului manualului proiectat de 
Comenius pentru învatamântul general.  
Ca o consecinta, prima aplicatie reflecta 
rezolvarea unei probleme traditionale 
printr-o tehnologie noua. Manualul elec-
tronic include hipertextul, putând fi parcurs 
nesecvential. Expresii, concepte, idei pot fi 
explicitate, la cererea instruitului, prin 
intermediul cuvintelor active (hiper-
legaturi) sau a imaginilor reactive, printr-
un singur click sau prin simpla deplasare a 
cursorului pe suprafata entitatii abordate. 
Solutia este posibila off- line sau on- line, 
freeware, shareware sau în versiune 
„demo“, în functie de obiectivele autorului. 
Raspândirea cartii electronice (e-Book) în 
mediul digital conduce la impunerea unor 
standarde corespunzatoare si în privinta 
realizarii manualelor electronice, care 
includ implicit standarde didactice. 
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Fig. 6 – Dependenta gradului de colaborare în procesele educationale fata de 

tehnologiile utilizate 
Complexitatea procesului de elaborare a 
materialelor didactice în format electronic 
a condus la evidentierea unor solutii noi, 
prin excelenta digitale, de tip courseware, 
care presupun colaborarea unor colective 
de specialisti în tehnologia informatiei, în 
dezvoltarea continutului si în administrarea 
acestor tipuri de produse. Alaturi de 
aspectele legate de implementarea multi-

media corespunzatoare aplicatiei de instru-
ire, în acest caz sunt evidentiate, pe de-o 
parte, problemele actualizarii permanente a 
continutului si a dezvoltarii sale conform 
evolutiei, iar pe de alta parte, asimilarea si 
implementarea unor solutii tehnologice 
noi, corespunzatoare evolutiei hardware si 
software (figura 7). 

 
Fig. 7 – E-learning: un mediu contextual al tehnologiei informatiei 
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Într-o viziune informatica, se identifica 
astfel trei arhitecturi fundamentale: hard-
ware, software si „dataware“, respectiv 
fizice, logice si informationale, aflate într-
o permanenta evolutie si interdependenta. 
Pe masura abordarii sistemice a acestor 
coordonate, se prefigureaza infrastructura 
specifica referita în mod generic prin e-
learning. 
Din aceasta perspectiva, sistemul de instru-
ire asistata devine un continut cu o anumita 
functionalitate, aflat într-o permanenta 
evolutie, conditionata de echipele de pro-
fesori, formatori si administratori ai 
continutului si ai functionalitatii acestuia si 
de specialistii din domeniul tehnologiei 
informatiei, care asigura portabilitatea în 
noile medii. Contextul este deschis si con-
ditionat de segmentul de instruiti vizat si 
de „dorinta de viata“ a sistemului viu nu-
mit e- learning. 
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