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platforme 
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Studenţii şi profesorii nu se văd
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• Spune ce vrei 
să faci

Planul de învăţământ

Curricula

• Fă ceea ce spui

Strategia,

Act. didactică 

• Dovedeşte că 
ai făcut

Evaluare şi 
Autoevaluare

• Îmbunătăţeşte 
activitatea

Optimizare



Din calităţile cadrului didactic pentru ID

Să depăşească 
timpul şi 
spaţiul

Răbdător

Plin de 

inspiraţie şi 

motivaţie

Bine pregătit 
ştiinţific, 

didactic şi psiho
- pedagogic

Simpatic, 

atitudine caldă 

şi prietenoasă

Să cunoască şi 
să aplice 

tehnologia ID

Să ştie să facă 
legături între 
minţi umane



Cum asigurăm echilibrul 
dintre creşterea numărului de studenţi din 

universităţi şi creşterea tezaurului cunoaşterii 
umane?

c = ∑
0

i
(nj ˣ ki) 

Unde:

C = total cunoştinţe;

nj = numărul de studenţi; 

ki = cunoştinţe individuale
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Din greşelile care se fac…

Nu sunt corecte, articulate, clare 

pentru a asigura conversia ZI-ID

Alambicate, se transpun de la ZI 

la ID în mod superficial, în grabă

Procedurile ID

Slab – caracter general, nu este 

specific ID

Programele de la ZI

Materialele de studiu

Slabe, uneori inexistente

Nu sunt prevăzute în curricula 

sau sunt defectuos integrate
Activităţile practice

Personalul didactic

Managementul universităţii / 

departamentului ID

Neomogen, sunt multe cadre 

didactice fără ….

Departamentul ID, CEAC

Lipsesc, ID se clădindu-se pe 

structuri slabe

Structuri formale, cu oameni slab 

pregătiţi
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Mai sunt aspecte care trebuie să ne 

pună pe gânduri……. (1)

• Curricula prevede sau nu ore de predare ?

• Orele de TUTORIAT se ţin sau nu ?

• TUTORII au sau nu calităţi (pregătire) de tutore ?

• Activităţile aplicative (seminarii, laboratoare), 
practica se ţin sau nu ?



Mai sunt aspecte care trebuie să ne 

pună pe gânduri……. (2)

• Ne ocupăm doar de 

Conţinutul 
procesului 

educaţiei la 
distanţă  ????



Mai sunt aspecte care trebuie să ne 

pună pe gânduri……. (3)

• Studiile sociologice arată că studenţii ID aparţinând următoarelor 
grupe de vârstă sunt în proporţie de:

• Cui trebuie să se adreseze acest tip de învăţământ?

• Cca 85…90% din studenţi DORESC să susţină examenele numai SCRIS

• De ce şi ce efecte are asupra formării acestora?

• Oare ID are numai efecte financiare?

• Oare nu sunt prea multe centre ID în ţară şi chiar străinătate?

Cca 30…35%

Imediat după BAC

Cca  35%

Vârsta: între 25…30 

ani

Cca 30%

Vârsta: între 40…50 

ani



Să trecem de la

• Activităţi creatoareActivităţi de rutină

• A privi pe termen lungA privi pe termen scurt

• A concepeA imita

• A transforma deciziile în realitateA lua decizii

• A da impuls mişcăriiA sprijini mişcarea

• A dezvolta cevaA “menţine” ceva

• A te sprijini pe oameniA te sprijini pe sistem

• A face bine lucrurile buneA face lucruri bune



Concluzii

Principalele obiective vizate la acest nivel de pregătire (Training) sunt:

•dobândirea de cunoştinţe privind metodologia de evaluare externă, standarde de referinţă şi indicatori

de performanţă;

•înţelegerea tehnologiei de predare, învăţare şi evaluare prin învăţământ la distanţă;

•forme de organizare ale educaţiei la distanţă;

•administrarea şi managementul curriculei, a resurselor de învăţare şi de evaluare;

•suportul studenţilor la distanţă şi faţă – în - faţă;

•pregătirea cadrelor didactice în tehnologii specifice de învăţământ la distanţă;

•administrarea înregistrărilor privind activitatea studenţilor;

•înţelegerea elementelor specifice activităților ID/FR implementate pe platforme E-Learning;

•standarde şi indicatori de performanţă specifici învăţământului la distanţă.



Ieri  este trecutul. 

Mâine este misterul.  

Astăzi este un dar.

Nu socoti anii,

numără amintirile!

Să decantăm trecutul...

Să analizăm prezentul...

Să prefigurăm viitorul...

Detaliile creează frumuseţea;

Dar frumuseţea nu este un detaliu;

Frumuseţea este armonia detaliilor.

Leonardo da Vinci  


