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Realizarea si comercializarea primelor calculatoare electronice în deceniul cinci a avut 
imediat consecinte vizibile, astfel ca în 1956 în Statele Unite ale Americii, pentru prima data 
în istoria sa, gulerele albe [Naisbitt, 1989] aflate în posturi tehnice, administrative si 
functionaresti depaseau ca numar gulerele albastre. Este marcat astfel, începutul societatii 
informationale, în care lucratorii care prelucreaza, stocheaza si transmit informatia sunt mai 
numerosi decât cei care produc bunuri. 
Efectele noii structuri a ocuparii fortei de munca, la nivelul fiecarei tari si pe ansamblu, la 
nivel mondial, se regasesc în profilul economic national, respectiv în noi atribute ale 
economiei mondiale, caracterizate prin globalizare si diversificare. 
Din aceasta perspectiva, preocuparile la nivel national au în vedere doua obiective majore 
(având în vedere ca studiile efectuate de specialisti arata ca rentabilitatea investitiei în 
domeniul învatamântului, adica în resurse umane, este mai ridicata decât rentabilitatea 
investitiei economice, în capital real): 
ü realizarea unui sistem flexibil pentru formare si perfectionare continua corespunzator 
evolutiei domeniului tehnologiei informatiei; 
ü definirea si realizarea, pe aceasta baza, a unui profil economic national care sa se poata 
integra în economia globala. 
Pe parcursul evolutiei sale, societatea a cunoscut mai multe stadii de dezvoltare distincte, 
diferite prin preponderenta unei anumite activitati, evidentiindu-se: societatea agrara, 
industriala si, în prezent, societatea informationala. 
Societatea informationala corespunde unei societati în care economia reflecta o dezvoltare 
datorata progreselor tehnologice.  
Cuvinte cheie: instruirea prin Internet, instruire Web, sisteme deschise de instruire, sisteme 
de învatamânt la distanta, formare si perfectionare continua 
 

Sistemul economico-social contem-
poran 

Din încercarile specialistilor de a defini 
societatea informationala, se desprind cinci 
perspective asupra acesteia: 
� structura economica – în care se acorda 
o importanta deosebita aspectelor macroe-
conomice, în special deplasarii fortei de 
munca dinspre sectorul industrial spre cel 
al serviciilor; 
� consumul de informatii – aproape exclu-
siv cultivata în Japonia, care îsi îndreapta 
atentia spre consumul de informatie si ser-
viciile informationale pentru a preciza cri-
teriile de evaluare a gradului de informa-
tizare; 
� infrastructura tehnologica – care eva-
lueaza sansele de dezvoltare ale unei socie-

tati interconectate prin numarul de retele 
digitale; 
� demersurile critice – în care perspectiva 
este oarecum unilaterala (atentia este 
îndreptata exc lusiv ori asupra aspectelor 
economice, ori asupra celor tehnice, ori 
asupra celor sociale); 
� demersurile multifunctionale – care pro-
pune o analiza a relatiilor dintre aspectele 
economice, sociale, politice, culturale si 
tehnologice, cu mentiunea ca tehno logii si-
milare nu trebuie sa aiba aceleasi conse-
cinte în societati diferite. 
Sociologul american Daniel Bell definea 
aceasta societate prin conceptul de socie-
tate postindustriala, atribuindu- i urmatoa-
rele caracteristici: 

1. 
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� trecerea de la o activitate axata pe pro-
ducerea de bunuri materiale la o economie 
orientata pe servicii; 
� preponderenta, în structura populatiei 
active, a clasei profesionale si tehnice; 
� importanta decisiva a cunostintelor te-
oretice, ca sursa de inovatie si management 
(acesta fiind un principiu director); 
� orientarea spre implementarea si deprin-
derea tehnologiei; 
� aparitia unei noi “tehnologii intelec-
tuale”. 
În consideratiile despre societatea informa-
tionala este recunoscuta tot mai frecvent 
informatia ca o sursa de existenta, compa-
rabila cu materiile prime sau cu energia. 
Naisbitt atragea atentia asupra faptului ca 
suntem confruntati cu o economie care se 
axeaza pe o sursa care nu numai ca nu se 
epuizeaza, ci, mai mult, se amplifica. Con-
form datelor furnizate de Departamentul 
Comertului al Statelor Unite în aprilie 
1998, cantitatea de informatie procesata pe 
Internet se dubla la 100 de zile [Bolles, 
2000]. Pentru Bell, informatia este un bun 
colectiv, în sensul ca o data creata, aceasta, 
prin natura ei, este accesibila tuturor. Alti 
cercetatori opteaza pentru o viziune mai 
nuantata conform careia informatia poate fi 
un bun economic, dar unul cu proprietati 
specifice: 
§ informatia poate circula între oameni, 
dar a oferi informatie nu înseamna ca nu 
mai ai acea informatie; 
§ informatia  poate fi multiplicata; 
§ consumul poate conduce la cresterea 
cantitatii de informatie; 
§ informatia nu necesita materii prime 
sau surse de energie; 
§ informatia poate fi transportata relativ 
simplu; 
§ informatia pretinde un alt tip de 
administrare decât bunurile materiale; este 
dificil sa se impuna recunoasterea drep-
turilor de autor asupra informatiilor, care 
nu pot fi totusi monopolizate. 
Integrarea întreprinderii în economia natio-
nala si implicit în cea globala este condi-
tionata, în prezent, de dinamica tehno-
logica si implicatiile sale asupra pregatirii 

fortei de munca. O consecinta pronuntata a 
acestor fenomene a constituit-o dezvoltarea 
educatiei nonformale, ca o activitate com-
plementara, menita sa asigure deficitul în-
registrat de învatamântul formal, din punct 
de vedere al capacitatii si a vitezei de 
adaptare.  
Având în vedere esenta de natura econo-
mica a individului în actuala societate in-
formationala, se dezvolta în mod deosebit 
interesul acestuia pentru asigurarea unui 
nivel de instruire (conditionat de o anumita 
structura a propriilor valori) si care con-
duce, în final, la o pondere mai mare pri-
vind contributia educatiei informale în 
transformarea sa. 
Cresterea ponderii educatiei informale evi-
dentiaza o trasatura esentiala a învatamân-
tului actual care vizeaza o autoperfectio-
nare continua: atât la nivelul individului, 
care trebuie sa faca fata unor situatii mereu 
noi, cât si la nivelul organizatiei educa-
tionale, care trebuie sa pregateasca indivi-
dul în aceasta noua perspectiva. Este argu-
mentata, astfel, promovarea formarii si 
perfectionarii continue, ca o conditie preli-
minara a procesului educational actual. 
 
2. Aspecte teoretice si metodologice ale 
proceselor educationale contemporane  
Din perspectiva învatamântului formal 
(institutionalizat), pentru dezvoltarea po-
tentialului educational, în calitatea sa de 
proces, acesta poate fi analizat atât la ni-
velul unui individ (ca beneficiar al acestui 
proces) cât si la nivelul unei institutii 
(furnizoare a unui astfel de serviciu), sau 
din punctul de vedere geografic (al unei 
comunitati locale, al unei colectivitati zo-
nale) sau la nivelul unei natiuni. 
În functie de nivelul la care este realizata 
evaluarea potentialului educational, vor fi 
diferite, pe de o parte, testele de evaluare, 
parametrii de masurare si comparare si 
criteriile de apreciere pe baza carora vor fi 
adoptate decizii pentru optimizarea acti-
vitatii, iar pe de alta parte, vor fi diferite 
orizontul, scopul si problematica evaluarii:  
• la nivel national, evaluarea se reali-
zeaza pentru optimizarea actului decizional 
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în privinta politicii educationale si pentru 
ameliorarea structurilor, continuturilor, sis-
temului de management, legislatiei, cerce-
tarii de profil; 
• la nivel teritorial, evaluarea poate fur-
niza informatii privind perfectionarea rete-
lei scolare, utilizarea resurselor umane si 
materiale, coordonarea institutiilor compo-
nente; 
• la nivelul unei institutii de învatamânt, 
evaluarea vizeaza procesul de învatamânt 
si performantele educationale; 
• la nivelul unui cadru didactic poate fi 
realizata o evaluare sistematica si operati-
va, constând în verificarea achizitiilor sco-
lare, teoretice si atitudinal-comportamen-
tale. 
Modernizarea procesului formativ-educa-
tional nu poate fi plasata în afara reconsi-
derarii statutului profesional si social-eco-
nomic al personalului didactic în dubla sa 
calitate de furnizor de informatii si for-
mator de caractere si competente profesio-
nale. 
Dezvoltarea sistemului informatic global în 
cadrul mediului Internet determina o noua 
abordare a prelucrarii datelor si a comuni-
carii cu implicatii majore la nivelul indi-
vidului si a integrarii sale în noul context. 
Pornind de la abordarea clasica a utilizarii 
calculatorului electronic în procesul instru-
irii (figura 1), evolutiile actuale din dome-
niile hardware si software, conduc la o 
reconsiderare a sistemelor de instruire si 
reproiectarea acestora la parametrii actuali 
- fizici, logici si informationali (figura 2). 
Publicarea Web s-a dezvoltat în urma re-
zultatelor obtinute pe parcursul unui dece-
niu de cercetari în proiectarea aplicatiilor 
software multimedia, în proiectarea inter-
fetei 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 de-
venind, astfel, resursa principala a econo-
miilor avansate. În prezent, cunoasterea 
tehnologica constituie tipul de resursa care 

detine doua atribute esentiale: este inepui-
zabila si se perfectioneaza continuu. 
Învatamântul virtual si formarea continua 
au fost lansate în mod implicit odata cu 
realizarea interfetei grafice a calculatoa-
relor personale prin intermediul concep-
tului 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 prelucreaza, transmit si 
stocheaza informatiile. O traducere com-
pleta evidentiaza latura virtuala a proce-
sului instructional: suprafata de lucru a 
pupitrului sau a catedrei. Astfel, calcula-
toarele 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 pro-
cesul instructional poate fi comparata, prin 
consecinte cu momentul realizarii micro-
procesorului, adica includerea unui calcu-
lator într-un calculator. În acelasi mod în 
care dezvoltarea arhitecturii procesorului a 
devenit o preocupare permanenta, perfor-
mantele sale îmbunatatindu-se continuu, 
tot astfel, tehnologiile educationale virtuale 
cunosc în prezent un proces permanent de 
perfectionare pentru a putea raspunde di-
versificarii informatiei si globalizarii co-
municarii acesteia. 
 
Perspective actuale ale învatarii 
Continutul cunoasterii stiintifice este dat de 
componenta ei determinanta – creatia stiinti-
fica si de învatarea stiintifica (de asimilare). 
Aceasta se refera la procesul de învatare 
stiintifica, sistematica prin scoala, contri-
buind la realizarea progresului stiintific si 
tehnic încorporat în forta de munca [Ciucur 
& Raboaca, 1999], o contributie semnifi-
cativa în acest sens având cunoasterea teh-
nologica (figura 3). 
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Fig. 3 – Sistemul cunoasterii stiintifice 
 

 
3. Dezvoltarea organizatiilor educatio-
nale în cadrul societatii informationale 
Infrastructura informationala globala deter-
mina, în prezent, traiectoria individului, 
flexibilitatea firmei si capacitatea de im-
plicare a fiecarei natiuni. Sunt generate, 
astfel, bazele educatiei permanente, prin 
cele trei modalitati de manifestare ale 
acesteia: formala – nonformala - informala. 
Infrastructura informationala globala, 
dominata de Internet datorita dinamicii 
tehnologiei informatiei, constituie factorul 
determinant al proiectarii pedagogice în 
cadrul sistemului de învatamânt actual. 
Modelul de proiectare traditionala, centrat 
asupra continuturilor instruirii, subordo-

neaza obiectivele, metodologia si evalua-
rea didactica într-o logica proprie învata-
mântului informativ si supraliciteaza pre-
darea, transmiterea de cunostinte si unila-
teralizarea procesului de formare a studen-
tilor. Modelul de proiectare curriculara, 
dezvoltat la nivelul didacticii postmoderne, 
evidentiaza interdependentele dintre com-
ponente: obiective-continuturi-metodolo-
gie-evaluare, asigurând astfel un învata-
mânt formativ, bazat pe resursele de 
instruire si autoinstruire, respectiv educatie 
si autoeducatie ale fiecarui student. In-
struirea asistata prin Internet constituie 
noua situatie pedagogica a actualei infra-
structuri informationale globale. 
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Ceea ce se constata în evolutia echipamen-
telor fizice si a aplicatiilor utilizate în pre-
zent de catre entitatile economice este feno-
menul de integrare la nivelul unui mediu 
digital unic care înlatura bariera geografica 
existenta între agentii economici sau în 
interiorul acestora. 
De asemenea, se constata o integrare a teh-
nologiei informatiei în cadrul activitatii eco-
nomice si în acest mod o integrare a acti-
vitatii economice în mediul digital Internet. 
Organizatia, alaturi de resursele umane, ma-
teriale si financiare, se construieste si func-
tioneaza pe baza unui sistem de contracte 
care la rândul lor, se deruleaza pe baza unor 
reguli.  Contractele, regulile de derulare a 
acestora si toate celelalte resurse ale orga-
nizatiei sunt stocate digital. 
Noile tipuri de organizatii care se dezvolta 
în prezent sunt identificate sub denumiri 
generice de “organizatie virtuala”, “organi-
zatie adaptiva”, “organizatie educationala”, 
denumiri care urmaresc sa evidentieze noul 
context în care acestea îsi desfasoara 
activitatea, accentuând totodata câte unul 
din aspectele cheie pe care trebuie sa le 
urmareasca cu precadere.  
Dezvoltarea permanenta a capacitatii de 
prelucrare a informatiilor la nivelul organi-
zatiei si prin aceasta modelarea profilului 
ei, ne conduc la identificarea sistemului 
nervos digital al acesteia ca forma prio-
ritara de evolutie si integrare în noul me-
diu. Se contureaza, astfel, corporatia ciber-
netica, organizatie cu interactiune si auto-
reglare implementate digital sub forma in-
tranetului si a extranetului. 
 
4. Realizari pe plan intern în domeniul 
învatamântului virtual si al formarii 
continue  
În Tehnologia Informatiei (TI) se opereaza 
cu termeni mai mult sau mai putin consa-
crati: 
Hardware – partea fizica a calculatoarelor; 
Software – suportul de programe de baza 
(sisteme de operare) sau de aplicatii; 
Firmware – software implementat hard-
ware. 
Prin analogie, s-a dezvoltat conceptul de  

Courseware – reprezentând cursur i “inte-
ligente” existente pe retele publice (Inter-
net). 
 
Manuale electronice pentru instruirea în 
domeniul informaticii economice 
În cadrul Facultatii de Cibernetica, Statis-
tica si Informatica Economica a Academiei 
de Studii Economice din Bucuresti, sub în-
drumarea si cu participarea cadrelor didac-
tice din Catedra de Informatica Econo-
mica, au fost realizate mai multe manuale 
electronice, reprezentând pasi concreti în 
constituirea unui sistem de învatamânt la 
distanta. 
Manual electronic pentru instruirea în 
domeniul teleinformaticii (http://hades. 
ase.ro/ana/)  
Aplicatia este un manual on-line de Tele-
informatica destinat studentilor Acade-
miei de Studii Economice, Facultatea de 
Cibernetica, Statistica si Informatica Eco-
nomica si se doreste a fi un material supli-
mentar de studiu si o încercare de imple-
mentare pe Internet a ideii de învatamânt la 
distanta si respecta prin continutul infor-
mational programa analitica a disciplinei 
respective. Informatiile incluse sunt culese 
din urmatoarele surse bibliografice de 
referinta.  
Pentru rularea optima a aplicatiei este ne-
cesara îndeplinirea anumitor conditii hard-
ware (un calculator cu procesor 486 sau 
mai performant, conectat la Internet) si 
software: 
• Sistemul de operare Windows 95/98/ 
NT/2000; 
• Browser-ul de Web Netscape Navigtor 
4.0 sau mai nou; 
• Plug-in pentru Macromedia Shocwave; 
• Fontul românesc Arial Rom. 
Manual electronic pentru instruirea în 
domeniul biroticii (http://cbuc.ase.ro/)  
Manualul electronic “Microsoft Word” se 
adreseaza studentilor care urmeaza cursul 
de Birotica, precum si celor care doresc sa 
utilizeze produsul Microsoft Word. Manu-
alul este compatibil cu versiunea Microsoft 
Word 97 si a fost realizat cu ajutorul Net-
scape Composer 4.0. 
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Manualul electronic de Microsoft Word 
cuprinde: 
-pagini HTML, cu structura capitolelor si 
continutul diferitelor capitole si subca-
pitole. În cadrul acestor pagini se gasesc 
applet-uri Java, script-uri si formulare. 
-desene de dimensiuni mici, format .jpg, 
reprezentând capturi de butoane, bare de 
meniuri specifice mediului Word; 
-desene format .jpg,  .gif si .gif ani-
mat, utilizate pentru reprezentarea unor 
elemente de mari dimensiuni din mediul 
Word, precum desfasurarea meniurilor. 
Manual electronic de programare Pascal 
(http://wwwcom.ase.ro/curs-pascal) 
Primul courseware finalizat în cadrul Aca-
demiei de Studii Economice din Bucuresti 
este intitulat Programarea sistematica în 
Pascal si se adreseaza studentilor din anii I 
si II ai facultatii de Cibernetica, Statistica 
si Informatica Economica. Manualul per-
mite parcurgerea secventiala a materialului 
sau în acces direct la nivelul fiecarui capi-
tol. Fiecare tema este prevazuta cu exercitii 
rezolvate, iar anexele prezinta principalele 
particularitati ale mediului de programare. 
Manual electronic de proiectare a siste -
melor informatice economice (http:// 
cbuc.ase.ro/)  
Manualul a fost elaborat pentru studentii 
Colegiului Universitar Bucuresti, dar este 
util tuturor celor care doresc sa dobân-
deasca cunostinte teoretice si abilitati prac-
tice în domeniul realizarii sistemelor infor-
matice economice.  
Manuale electronice pentru instruirea în 
domeniul economic 
Pagina de start a Catedrei de Informatica 
economica (http://wwwcom.ase.ro) gazdu-
ieste cursuri predate în cadrul Academiei 
de Studii Economice si asigura totodata le-
gaturi catre alte manuale electronice desti-
nate studentilor facultatii. 
Cursul Finantele întreprinderii  
(http://wwwcom.ase.ro/curs-finante/) 
Cursul este prezentat prin înlantuirea con-
ceptelor specifice grupate pe capitole, fiind 
însotit de imagini grafice si anexe, studen-
tul putând parcurge materialul secvential, 
integral sau partial, existând posibilitatea 

abordarii în mod direct a anumitor capi-
tole. Acestea sunt urmate de întrebari reca-
pitulative, ponderate cu un anumit grad de 
importanta, elemente care permit instru-
itului sa se autoevalueze. 
Cursul Geografie economica mondiala 
(http://wwwcom.ase.ro/curs-geogr/) 
Manualul electronic a fost realizat de un 
absolvent al Facultatii de Cibernetica, Sta-
tistica si Informatica Economica dupa ma-
nualul universitar tiparit, cu acelasi titlu, 
sub îndrumarea cadrelor didactice ale Ca-
tedrei de Informatica Economica. 
Navigarea permite accesul direct la capi-
tolele manualului, vizibile permanent, la 
bibliografie si este însotita de legaturi catre 
alte resurse Web disponibile ca informatii 
complementare. 
Cursul Microeconomie - Partea I 
(http://ns.ase.ro/microeconomie/) 
Manualul electronic a fost realizat sub co-
ordonarea unui colectiv de cadre didactice 
din Catedra de Cibernetica Economica si 
asigura studentului un sistem de navigare 
simplu si direct asupra problematicii ur-
marite. Pentru navigare se poate utiliza 
exclusiv Microsoft Internet Explorer.  
Cursurile: Algebra liniara (http://ns.ase. 
ro/algebra/) Analiza matematica - Partea I 
(http://ns.ase.ro/analiza1/). Manualele elec-
tronice au fost realizate în format Web de 
Ilie-Nemedi Iulian sub coordonarea auto-
rului acestora, prof. univ. dr. Radu Serban 
si sunt destinate studentilor Facultatii de 
Cibernetica, Statistica si Informatica Eco-
nomica. Asigura un sistem de navigare 
simplu oferind acces direct la nivelul ca-
pitolelor si subcapitolelor. Navigatorul ac-
ceptat exclusiv este Microsoft Internet 
Explorer. 
 
5. Realizari pe plan international în 
domeniul învatamântului virtual si al 
formarii continue  
Organizatiile educationale se adapteaza în 
prezent, pentru a deveni virtuale si pentru a 
putea asigura, în acest mod, servicii per-
sonalizate la nivelul fiecarui individ, iar 
acest fenomen este cu mult mai pregnant 
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decât în cazul altor institutii sociale care au 
în vedere acelasi obiectiv.   
În acest mod, subiectul va diversifica cere-
rea, având loc mutatii atât în cadrul activi-
tatilor desfasurate cât si redefiniri la nive-
lul obiectivelor. În procesul educational, 
aceste transformari conduc la reconside-
rarea si formularea unei definiri cât mai 
flexibile a conceptului de abilitate. De ase-
menea, sunt necesare noi solutii pentru 
evaluarea inteligentei, în contextul în care 
memoria si experienta individului au o va-
loare mai redusa. Problemele sunt similare 
perioadelor în care este asimilat si pro-
movat alfabetul, iar ulterior tipariturile, cu 
diferenta ca acestea sunt în prezent digi-
tale. 
În conditiile în care o firma îsi extinde acti-
vitatile la nivelul unei tari sau, cu atât mai 
mult, la nivel mondial, prin intermediul 
unui numar mare de angajati sau grupuri 
de lucratori si interactioneaza cu un numar 
extrem de mare de clienti, valoarea abili-
tatilor de comunicare depaseste cu mult 
toate celelalte abilitati ale reprezentantilor 
acesteia. 
Un sistem educational virtual, prin exce-
lenta un sistem deschis, se confrunta cu un 
model al unui student multicultural global, 
cu o experienta si atitudini extrem de di-
versificate, abordabil în termenii unor re-
glementari juridice internationale. 
Sistemele de comunicare interactiva prin 
intermediul retelelor de calculatoare 
personale si cele mai recente tehno logii 
interactive semi- inteligente conduc la 
necesitatea dezvoltarii abilitatilor de 
identificare a conexiunilor dintre idei, 
indivizi si evenimente, ca o prima etapa în 
întelegerea contextului si a relevantei 
informatiilor. 
La nivelul unei economii nationale, creste-
rea performantelor este conditionata de un 
nivel mai înalt al pregatirii profesionale a 
populatiei acesteia, iar globalizarea ampli-
fica acest deziderat. La nivelul învatamân-
tului superior este prefigurat, astfel, un ni-
vel minimal, de oportunitate, care gene-
reaza diversificare datorita nivelului neuni-
form al învatamântului preuniversitar. 

În acest scop, sunt evidentiate abilitati 
cognitive, care constau în capacitatea de a: 
§ demonstra priceperi de planificare, 
îndeplinire si raportare a unei cercetari 
individuale; 
§ sintetiza informatiile si datele dintr-o 
varietate de surse; 
§ analiza, evalua/interpreta performante-
le individuale; 
§ aplica principiile si metodologiile bio-
mecanice, fiziologice si psihologice de 
solutionare a problemelor; 
§ formula si testa concepte si ipoteze. 
Abilitatile de ordin general au în vedere: 
§ capacitatea de învatare în situatii 
cunoscute sau inedite; 
§ comunicarea efectiva: scrisa, vorbita si 
grafica; 
§ prelucrarea volumelor de date; 
§ competenta informatica: procesarea 
textelor, utilizare Web, baze de date, foi 
electronice de calcul, aplicatii software 
specializate; 
§ capacitatea de a lucra în echipa; 
§ capacitatea de a lucra individual. 
 
Mediul Internet – sistem flexibil pentru 
formare si perfectionare continua 
Pe plan international, învatamântul virtual 
se regaseste sub identitati diferite si referite 
ca: învatamânt deschis (Open Learning), 
învatamânt la distanta (DistanceEduca-
tion), predare la distanta (teaching at a dis-
tance), învatamânt prin corespondenta 
(correspondence education). Exista situatii 
specifice unui context national (în cazul 
Australiei sau al Statelor Unite) când înva-
tamântul capata conotatii particulare: ex-
ternal studies, extra-mural studies, home 
or independent study, off-campus or exten-
ded campus study. 
În Regatul Unit al Marii Britanii, înva-
tamântul deschis nu reprezinta o forma a 
învatamântului superior, constituindu-se, 
în realitate, ca o provocare a inovatiei ma-
nageriale. În noul context al gândirii edu-
cationale moderne, conceptul de „învata-
mânt deschis” ramâne deschis unei definiri 
riguroase. 
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În prezent, Open University se autodefi-
neste ca fiind deschisa indivizilor, deschisa 
geografic, deschisa metodelor si deschisa 
ideilor. Formularea corespunde unei idei 
manageriale de lansare, dar nu permite o 
analiza academica, constituindu-se ca o di-
versiune semantica a cuvântului „des-
chis”. 
O alta inadvertenta semantica exista între 
institutiile de învatamânt deschis si cele de 
învatamânt la distanta, primele conside-
rând ca aplica predarea la distanta în cadrul 
învatamântului deschis.  
Argumentele teoreticienilor învatamântului 
deschis constau în: 
§ democratizarea institutiilor de învata-
mânt; 
§ proliferarea tehnicilor de învatare: 
§ adaptarea aplicatiilor software desti-
nate învatarii; 
§ dezvoltarea interactivitatii în materia-
lele destinate predarii; 
§ digitizarea arhivelor si interconectarea 
participantilor. 
Toate aceste elemente sunt prezente si con-
stituie caracteristici definitorii ale orga-
nizatiei virtuale globale Internet, care se 
dezvolta ca un sistem flexibil pentru for-
mare si perfectionare continua. Utilizând 
una dintre cele mai populare aplicatii de 
cautare, Yahoo!, utilizând cuvintele cheie 
Distance Learning, rezultatele au condus la 
o lista virtuala formata din aproximativ 
69500 de pagini Web, iar una din primele 
20 a constituit-o ICDL International Cen-
tre for Distance Learning, The Open 
University, cu adresa http://www-icdl. 
open.ac.uk/.  
Organizatii educationale virtuale în do-
meniul economic 
Una dintre caracteristicile esentiale ale or-
ganizatiilor educationale o constituie inte-
grarea în spatiul virtual global, iar aceasta 
biblioteca ofera o vasta conexiune pe 
subiecte. Legatura cu o biblioteca virtuala 
economica este realizata prin  intermediul 
site-ului WebEc – WWW Virtual  Library 
Economics, 
(http://www.helsinki.fi/WebEc/WebEc.ht
ml). 

Cursuri de învatamânt la distanta prin 
învatamânt la distanta 
Internetul, ca organizatie virtuala de for-
mare si perfectionare continua, include, 
alaturi de site-urile dedicate asigurarii co-
nexiunilor informationale, si site-uri  desti-
nate activitatii de învatare propriu-zisa. 
Pagina de start a cursului Învatamânt la 
distanta: teorie si practica, organizat în ca-
drul Educational Media and Computer 
Program apartinând Arizona State Uni-
versity, cuprinde descrierea cursului si 
obiectivele acestuia,  modul de desfasurare 
a activitatii de seminar, metodele de eva-
luare, planificarea desfasurarii predarii, 
lecturi suplimentare etc. 
Cursul este predat de doi profesori cu care 
studentii se pot întâlni zilnic on-line, iar 
pâna la examinarea finala, care se desfa-
soara în mod clasic, studentii virtuali sunt 
încurajati sa utilizeze posta electronica 
pentru a obtine informatii suplimentare. 
Resurse virtuale 
Mediul Internet include, de asemenea, site-
uri dedicate concentrarii resurselor speci-
fice învatamântului la distanta. Pagina de 
start a site-ului Distance Education Re-
sources for faculty and developers, pre-
zinta pe categorii principalele aspecte spe-
cifice acestui mediu: 
§ învatamântul la distanta si tendinte în-
registrate prin studii, scrisori, jurnale digi-
tale, carti, prezentari electronice de diapo-
zitive; 
§ planificarea proiectelor prin analiza ce-
rintelor pietei, planul afacerii, oportunitati 
de finantare, dezvoltarea echipei, strategia 
exportului si planul de marketing; 
§ medii de învatare în context Internet: 
medii de învatare distribuite si integrate, 
instrumente de comunicare, cerinte speci-
fice; 
§ furnizarea cursurilor: proiectarea for-
matelor, cursuri Web, logistica course-
ware, distribuirea; 
§ discutii on-line: conversatii sincrone, 
liste postale, grupuri de stiri, forumuri digi-
tale, consultarea expertilor si întrebari frec-
vente; 
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§ proiectare instructionala: cerinte, pro-
iectarea didactica, evaluarea, suportul în-
vatarii, materiale de predare si învatare, 
strategii instructionale; 
§ evenimente: drepturi de autor, progra-
mare, cursuri-sabloane, teste pilot, medii 
de creatie, software, resurse multimedia, 
instrumente pentru dezvoltarea cursurilor; 
§ instrumente: utilizarea mediului Inter-
net, aplicatii de cautare, software distribuit 
liber sau cu limitari de utilizare în timp sau 
prin functii. 
Diversitatea resurselor mediului Internet 
implica prezenta unui instructor dedicat 
învatarii on-line în mod asincron, înzestrat 
cu anumite competente, care pot fi grupate 
în urmatoarele categorii: 
§ administrative: precizeaza derularea 
cronologica a cursului, obiectivele, regulile 
si normele de elaborare a deciziei; afiseaza 
materialele cursului: programa analitica, 
cerintele, cuprinsul dezbaterilor; afiseaza 
periodic buletine de înstiintare a modi-
ficarilor intervenite; verifica prezenta vir-
tuala a studentilor si raspunde mesajelor de 
email ale acestora în termen de 24 de ore; 
§ didactice, care sa asigure dezvoltarea 
acumularilor cognitive relative la obiec-
tivele cursului si ale comunitatii si a cola-
borarii la nivelul participantilor: coordo-
neaza discutiile si interactiunea studentilor 
cu administratia organizatorica, afiseaza 
tematici specifice continutului, modereaza 
discutiile, selecteaza metodele optime de 
aplicare a modelelor, implica studentii si 
contribuie la diseminarea cunostintelor, 
ofera resurse complementare, promoveaza 
învatarea la nivelul grupului; 
§ tehnice: utilizeaza toate echipamentele  
prevazute în programa cursului, asista stu-
dentii în incidente specifice dispozitivelor 
fizice utilizate si înlesneste acomodarea 
acestora în noul context; 
§ de evaluare: precizeaza cu claritate cri-
teriile aplicate, furnizeaza exemple cores-
punzatoare cerintelor impuse, asista stu-
dentii care întâmpina dificultati în desfa-
surarea procesului de predare- învatare. 
În scopul asigurarii acestor competente, 
organizatiile educationale au în vedere 

activitati corespunzatoare la nivelul 
instructorilor: 
§ pregatirea periodica a formatorilor; 
§ evaluarea acestora în cursul perioadei 
de desfasurare a procesului instructional si 
la sfârsitul acesteia; 
§ monitorizarea activitatii de predare; 
§ sondarea opiniei cursantilor; 
§ analiza problemelor si a sesizarilor în-
registrate. 
Universitati virtuale 
Universitatea San José (www.sjsu.edu), prin 
programele academice propuse, prin resur-
sele si serviciile oferite utilizatorilor Inter-
net, asigura accesul acestora la materiale de 
curs on-line - programe analitice interactive 
corespunzatoare specificului institutiei si 
cursuri desfasurate în ritmul propriu fiecarui 
student . 
Selectând cursul Medii instructionale, iden-
tificam o imagine globala oferita studentului 
la începutul activitatii: Meniul principal,  
Programa analitica a cursului, Cum sa..., 
Activarea cursului¸ Instructor, Revenirea la 
pagina de start a Universitatii, Ajutor on-
line si alte resurse, Servicii de posta 
electronica, Conversatii si Buletine elec-
tronice. 
Meniul principal ofera o abordare struc-
turata a principalelor aspecte teoretice su-
puse învatarii (Teoriile învatarii, Modele 
instructionale, Obiective, Predarea – înva-
tarea, Strategii instructionale, Teorii ale 
proiectarii vizuale, Medii de dezvoltare a 
aplicatiilor, Medii de învatare multimedia, 
Evaluare, Sustinerea proiectelor si Exami-
narea finala. 
Optiunile utilizatorului referitoare la utili-
zarea on-line a cursului sunt: Înregistrarea, 
Învatarea on-line, Resursele cursului, Reve-
nirea la pagina de start a cursului. Cursul 
contine 16 module, iar fiecare dintre acestea 
începe cu o sectiune Read, care asigura fun-
damentul informational pentru definirea sta-
diului curent în cadrul procesului instruc-
tional si furnizeaza informatii care sa asiste 
instruitul în dobândirea noilor cunostinte 
legate de utilizarea materialelor instruc-
tionale. 
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Fiecare sectiune Read începe cu o lista de 
control specifica învatarii, care evidentiaza 
obiectivele procesului si o lista de verificare 
pentru monitorizarea individualizata a pro-
cesului educational. 
O a doua trasatura a sectiunii Read din 
cadrul fiecarui modul o constituie activitatea 
individuala de documentare. Instruitul debu-
teaza prin consultarea manualelor tiparite, 
iar aplicatia îl poate asista prin punctarea 
ideilor principale din cadrul fiecarui capitol. 
Cercetarile de specialitate au demonstrat ca 
implicarea activa dezvolta capacitatea de 
întelegere si asimilare a notiunilor specifice. 
La sfârsitul fiecarei sectiuni Read este fur-
nizat un suport instructional proiectat pentru 
a oferi informatii suplimentare: 
§ prezentari PowerPoint on-line; 
§ legaturi catre pagini Web relevante; 
§ materiale de consolidare si exemple; 
§ tutoriale on-line; 
§ referiri bibliografice; 
§ lectura suplimentara si  
§ trimiteri la paginile de start ale unor or-
ganizatii profesionale. 
Comunitati cognitive 
Diversificarea si globalizarea societatii in-
formationale a condus la reconsiderarea 
afinitatilor cognitive ale indivizilor, condi-
tionata de modelarea permanenta si la sca-
ra diferentiata a valorilor personale, resur-
sele mediului Internet fiind dezvoltate pen-
tru integrarea profesionala a acestora, prin 
rezolvarea problemelor la cerere. Din a-
ceasta perspectiva exista site-uri dedicate 
formatorilor din învatamântul general si 
superior, fiecare cu solutii specifice con-
textului de desfasurare. 
Piata virtuala a fortei de munca 
Impactul social al dinamicii tehnologiei in-
formatiei s-a materializat în necesitatea re-
considerarii procesului educational si la 
instruirea individului în vederea perfec-
tionarii continue, în conditiile unei uzuri 
rapide a cunostintelor profesionale dobân-
dite la un moment dat. Mediul Internet a 
devenit în acest mod si un oficiu virtual al 
fortelor de munca, în care sunt prezente: 
§ oferte de serviciu; 
§ prezentare CV-uri; 

§ consiliere profesionala; 
§ cercetare; 
§ contacte. 
Data fiind diversitatea existenta, atât din 
punctul de vedere al cererii cât si al ofertei 
de  forta de munca, se profileaza un sistem 
organizational de formulare a cererii 
respectiv un sistem personal de evaluare la 
nivelul individului. 
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