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Consideratii privind e -learning în societatea bazata pe cunoastere
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In both higher education and corporate training e-learning seems to be a suitable learning
methodology. Learning in the knowledge society is supported by performing learning management systems that can be integrated in an enterprise portal platform.
Keywords: e-learning, learning organization, enterprise portal

N

oile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor schimba perspectiva asupra
practicii educationale, completând cadrul
educational cu metodologii mode rne de învatare specifice societatii informationale. Elearning (e-învatare) nu doreste sa înlocuia sca sistemele educationale traditionale, ci doreste sa întareasca procesul de învatare.
Adoptat în unitatile de învatamânt, ca o alternativa la educ atia traditionala, a condus la
formarea învatamântului la distanta . În acelasi timp, faciliteaza procesul de învatare/instruire continua a membrilor unei comunitati care adopta o solutie de e-learning. La
nivelul organizatiilor, sistemele de e-learning
pot promova o învatare colaborativa, optimizând procesul de învatare organizationala
specific întreprinderilor moderne (tabelul 1).

O platforma e-learning poate fi utilizata pentru cursuri online individuale sau în universitati virtuale, eTraining în cadrul firmelor,
workshop-uri online, ca spa tiu virtual de colaborare si de promovare a învatarii organizationale. Daca în spatiile virtuale de învatare,
avem activitati didactice de tip Telecourses,
WebCourses,
Interactive-Video -Conferen cing-Courses si MultiMedia-Courses, în organizatiile bazate pe informatie si cunoastere,
învatarea (learning-ul) cuprinde întreg cadrul
organizational (learning organization) fiind
sustinuta de strategia de management a cunostintelor adoptata la nivelul organizatiei
respective. Atât învatarea individuala cât mai
ales cea colectiva vor îmbogati cunoasterea,
capitalul intelectual al organizatiei, notiunea
de learning însemnând mult mai mult decât
instruire (figura 1).

Tabelul 1. Domenii de aplicabilitate pentru elearning
32,7 % Universitati
24,5 % Companii
24,5 % Furnizori servicii
educationale
18,4 % Administratie publica

Erodarea rapida a cunostintelor impune elearning ca un instrument de furnizare a cunostintelor în retea (Internet, Intranet), efic ace (bazat pe cele mai bune cunostinte si experiente, orientat pe aplicatii), economic (reducerea procesului de învatamânt realizat în
mod traditional, în clase) si adaptat cerintelor
de învatare continua.

Fig. 1. Influenta managementului cunoasterii
în formarea unei culturi a învatarii la
nivelul unei organizatii
Imensul succes al unei organizatii se dator eaza în mare masura capacitatii acesteia de a
crea cunoastere organizationala , adica de a
avea capacitatea, ca întreg, de a crea noi cu-
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nostinte, de a disemina aceste cunostinte în
toate compartimentele si de la îngloba, încorpora în produsele, serviciile si sistemele proprii. În acest context, procesul de învatare este sustinut cu ajutorul unor sisteme informa-

tice de tip LMS (Learning Management
Systems), formarea individului în cadrul organizatiei efectuându-se într-un sistem de tip
ELS (Enterprise Learning System) (figura 2).

Fig. 2 . Cadrul de învatare de tip ELS dintr-o organizatie
Sistemele informatice de tip LMS sunt înzestrate cu diferite facilitati de comunicatie sincrona (online meetings, video conferencing
sau chat) si asincrona (e-mail, discussion
forums etc.).
Odata cu dezvoltarea tehnologiei portalur ilor
si aparitia portalurilor de întreprindere de tip
web-based ca suport al activitatilor de tip eBusiness ce au loc într-o întreprindere
colaborativa sau în întreprinderea extinsa în
care s-au inclus comunitatile furnizorilor, clientilor si a eventualilor parteneri de afaceri,
facilitatile de tip e-learning pot fi încorporate
într-o astfel de arhitectura. Portalul de întreprindere, initial sub forma unui portal infor-

mational, perfectionat apoi sub forma unui
portal colaborativ si recent îmbracând forma
unui portal de cunostinte– EKP – Enterprise
Knowledge Portal reprezinta o tehnologie care poate sustine o politica performanta de
management al cunostintelor, contribuind totodata la transformarea organizatiei traditionale într-o organizatie bazata pe cunoastere,
colaborativa (figura 3).
Activitatile de eTraining sunt posibile dator ita modulelor functionale ce permit activitati
colaborative de tip WebCourses, InteractiveVideo -Conferencing-Courses si MultiMediaCourses si au loc pe baza cunoasterii organizationale.

Fig. 3 . Portalul de întreprindere
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Tot mai mult se impune dezvoltarea portalurilor de întreprindere cu ajutorul unor produse de tip portal Server (IBM Websphere Po rtal, Oracle 9i AS Portal, BEA Weblogic Po rtal, CA CleverPath Po rtal, Plumtree
Corporate Portal, mySAP Enterprise Portal)
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ce ofera o tehnologie flexibila de creare a
portalului propriu-zis. S-a impus tehnologia
portletelor, acestea reprezentând în esenta
componentele active vizibile pe care end
user-ii portalului le vad în paginile Web ale
lor (figura 4).

Fig. 4. Tehnologia portletelor
Exista o gama foarte larga de portlete, de
exemplu portlele de tip JSP (Java Server
Pages) care împreuna cu tehnologia JavaBean permit accesarea unor surse externe de
informatie sau portletele prin intermediul carora se pot accesa aplicatiile de tip ERP,
CRM, SCM sau HR.
Integrarea diferitelor aplicatii de întreprindere, la care se adauga sistemele de e-learning,
într -un portal de întreprindere utilizând te hnologia portletelor se preconizeaza a fi de
viitor într-o întreprindere colaborativa, portalul fiind infrastructura IT a organizatiei care
învata (figura 5).

Fig. 5. Rolul portletelor în integrarea aplicatiilor

Indiferent de cadrul organizatoric în care se
desfasoara, e-learning-ul este un învatamânt
centrat pe cel care învata, pe cel care este instruit (figura 6).
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Fig. 6. Universul e-learning-centrat pe cel care învata

