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PNUD este organizația lideră a ONU care luptă pentru a pune capăt injustiției provocate de sărăcie, 

inegalități și schimbarea climei. Implicând o rețea extinsă de experți și parteneri din 170 țări, ajutăm 

comunitățile să beneficieze de soluţii integrate și durabile, pentru oameni și pentru planetă.

Acest Ghid metodic a fost elaborat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) și Comitetul Executiv al UTA Găgăuziei, în cadrul Proiectului 
„Dezvoltarea învățământului la distanță în Republica Moldova: Proiectul-pilot în UTA 
Găgăuzia”. 

Opiniile exprimate în acest Ghid metodic aparțin autorului și nu reflectă neapărat 
opinia oficială a PNUD, instituției finanțatoare sau a Guvernului Republicii Moldova.
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Introducere 
Dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației și comunicațiilor schimbă fundamental viața noastră, 

în toată diversitatea ei. Educația nu este o excepție. În esență, aceasta este susceptibilă la inovații, 

nu doar la cele cu caracter tehnologic, dar și la inovațiile care vizează însăși esența procesului 

educațional.

Pe parcursul ultimelor decenii, profesorii din cadrul instituțiilor de învățământ general din țara  

noastră au acumulat o anumită experiență în ceea ce privește utilizarea tehnologiei informației și 

comunicațiilor în procesul educațional. Cu toate acestea, dacă anterior calculatoarele erau utiliza-

te doar la lecțiile de informatică și doar în laboratoare specializate, astăzi, acestea se regăsesc în 

fiecare clasă. Mai mult decât atât, calculatoarele personale, în special, notebook-urile, tabletele și 

telefoanele inteligente conectate la rețelele locale și globale, devin mijloace de învățare accesibile 

publicului larg, la fel ca și manualele sau caietele. În consecință, fiecare profesor, indiferent de dis-

ciplina de predare, are posibilitatea să facă uz, în practica sa de zi cu zi, de cele mai recente inovații 

din sfera tehnologiei informației și comunicațiilor.

Incontestabil, noile metode de învățare influențează considerabil arta educației – pedagogia.

 

Pedagogia digitală – este un domeniu al științei și practicii pedagogice, obiectul de studiu al căreia 

sunt formele și metodele de educare, instruire și formare cu ajutorul tehnologiei informației și co-

municațiilor.

 

Este de menționat faptul că tehnologia digitală nu se reduce la simpla integrare a tehnologiilor 

digitale în procesul de instruire și nu subminează pedagogia clasică. Dimpotrivă, aceasta vine să 

completeze și să dezvolte pedagogia clasică, sporind eficiența soluționării sarcinilor pedagogice 

prin crearea mediilor educaționale digitale.

 

Pedagogia digitală are la bază abordarea constructivă a învățării. Totodată, principala caracteris-

tică a procesului educațional digital este convergența (apropierea) sau integrarea profundă a teh-

nologiilor pedagogice și digitale.

 

Scopul acestui Ghid metodic constă în creșterea eficienței procesului instructiv-educativ prin inte-

grarea la scară largă a metodelor pedagogiei digitale în practica cotidiană a fiecărui profesor. Ghid-

ul metodic conține cunoștințe de bază despre metodele pedagogiei digitale și recomandări privind 

implementarea acestora, precum și structuri model de proiecte didactice, bazate pe metodele de 

învățare activă, aplicate la scară largă.
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Primul capitol al Ghidului metodic, denumit „Metode de învățare activă”, conține un rezumat al 

principalelor metode de învățare recomandate pentru aplicare la scară largă în vederea creșterii 

eficienței procesului de învățare cu ajutorul tehnologiei informației și comunicațiilor. Acesta include 

o scurtă caracteristică pentru fiecare metodă luată în considerare, prezentând principalele avanta-

je ale acestora și domeniile lor preferabile de aplicare.

Al doilea capitol, cu denumirea care induce anumite reflecții „Obiecte digitale de învățare”, îi va 

ajuta pe pedagogi să elaboreze materiale didactice digitale bazate pe ultimele inovații ale peda-

gogiei digitale. În cadrul acestuia sunt oferite informații de bază cu privire la standardele utilizate în 

procesul de învățare asistată de calculator și recomandări privind respectarea drepturilor de autor.

Pentru fiecare dintre cele mai frecvent utilizate obiecte de instruire, create de profesorii instituțiilor 

de învățământ general, – documente text, prezentări, imagini digitale, prezentări electronice, înreg-

istrări audio și video, teste computerizate – sunt oferite caracteristici corespunzătoare și cerințele 

de bază pentru structura și designul lor.

Al treilea capitol „Integrarea educației digitale STEM în practica școlară”, conține informații de bază 

cu privire la specificul educației STEM în țara noastră, particularitățile distincte ale educației STEM 

și profesorului STEM, precum și instrucțiuni metodologice privind desfășurarea lecțiilor STEM și 

învățarea STEM bazată pe proiecte.

De asemenea, tot în capitolul trei, sunt prezentate structuri model de proiecte didactice STEM și 

referințe la o colecție bogată de astfel de proiecte bazate pe aplicarea la scară largă a metodelor 

pedagogiei digitale.

În linii generale, capitolele și secțiunile acestui Ghid metodic sunt, într-o anumită măsură, inde-

pendente unele față de altele, ceea ce permite fiecărui profesor să se concentreze anume asupra 

acelor aspecte ale pedagogiei digitale, care prezintă interes practic pentru ei.

Sperăm că acest Ghid metodic va permite tuturor profesorilor din țara noastră, indiferent de disci-

plinele predate, să devină susținători și adepți activi ai noilor metode de învățare și evaluare bazate 

pe utilizarea la scară largă a tehnologiilor informaționale moderne.
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METODE DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ

În cadrul secțiunii respective se face o trecere în revistă a metodelor de învățare activă. Această 
trecere în revistă îi va ajuta de pedagogi să selecteze metodele corespunzătoare în procesul de 
elaborare a proiectelor didactice, desfășurarea activităților cu utilizarea la scară largă a tehnolo-
giei informației și învățării bazată pe probleme. 

Învățarea bazată pe probleme – este o metodă de învățare activă centrată pe elevi și care presu-
pune că soluționarea problemelor reale îi stimulează pe elevi:

 — să descopere și să studieze concepții, principii și relații noi;

 — să dezvolte abilitățile de acumulare a cunoștințelor, gândire critică și comunicare, precum 
și de aplicare a cunoștințelor pentru soluționarea sarcinilor practice.

Caracteristicile învățării bazate pe probleme:

• Problema studiată are un context specific, derivă din proces, din fenomenul observat și 
corespunde domeniului de cercetare.

• Soluția problemei poate să nu fie unică sau exactă, având în vedere faptul că oameni diferiți 
pot propune mai multe soluții diferite, dar la fel de bune și corecte.

• Problema supusă cercetării poate fi deschisă, adică, soluția acesteia poate fi necunoscută 
a priori sau, cel puțin, poate avea nevoie de modificări.

• Profesorului îi revine rolul de moderator, mentor și manager al procesului și mediului de 
cercetare-învățare.

• Elevii își pot organiza cu ușurință procesul de învățare, devenind, în primul rând, respons-
abili pentru succesele la învățătură.

• Elevii se concentrează pe soluționarea problemelor, dar nu pe modalitățile prin care alții 
au rezolvat situația sau problema dată, așa cum se procedează tradițional în cadrul cerce-
tărilor tematice.

• De regulă, elevii lucrează individual. Totuși, în cazul unor sarcini de complexitate mai mare 
sau dacă se impune colectarea unui volum impunător de date, aceștia pot lucra în grupuri 
mici a câte 2-3 persoane.
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Cerințe generale față de sarcinile propuse elevilor în contextul învățării bazate pe probleme:

• Problema trebuie să stimuleze elevii să înțeleagă cât mai bine esența conceptelor.

• Problema trebuie să-i determine pe elevi să adopte decizii motivate pe care le vor putea 
contesta.

• Sarcina trebuie să fie orientată pe obiective și conținuturi, ce sunt bazate pe cunoștințele 
anterioare ale elevului.

Învățarea bazată pe probleme este eficientă atunci când:

• Există contradicții între cunoștințele anterioare ale elevilor și cunoștințele necesare pentru 
soluționarea unei situații noi.

• Elevul trebuie să selecteze dintr-un lanț sau sistem de cunoștințe, poate chiar incomplete, 
doar pe cele care sunt necesare pentru soluționarea situației respective.

• Elevul se confruntă cu anumite contradicții apărute între modalitatea de soluționare, care 
este posibilă din punct de vedere teoretic și dificultatea de aplicare a acestei soluții în 
practică.

• Elevului i se solicită să identifice dinamica schimbărilor într-o schemă aparent statică.

• Elevul este încurajat să aplice cunoștințele asimilate anterior în condiții noi. 

Durata de timp în care poate fi soluționată o problemă variază: de la o oră academică (o lecție) 
până la câteva luni (pe parcursul unui semestru).

 
ÎNVĂȚAREA EURISTICĂ

În linii generale, se disting două abordări ale procesului de învățare:

1. În conformitate cu prescripțiile algoritmice. Algoritmii determină strict acțiunile noastre și 
garantează succesul în cazul în care sunt respectați cu exactitate.

2. Euristică. Prescripțiile euristice nu fac decât să stabilească strategia și cea mai probabilă 
tactică de orientare în vederea identificării unei idei de soluționare, dar nu garantează suc-
cesul.

Cele mai răspândite metode de învățare euristică sunt:

• Brainstormingul sau asaltul de idei. Această metodă ar trebui să fie aplicată pentru dezvol-
tarea gândirii creative și analitice, pentru formarea aptitudinilor de critică pozitivă și adec-
vată.
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• Întrebări cheie. Metoda întrebărilor cheie este deosebit de utilă în orientarea activităților 
cognitive ale elevilor spre colectarea și sistematizarea informației, dar și spre dezvoltarea 
gândirii lor intuitive.

• Asociații libere. Aplicarea acestei metode contribuie la dezvoltarea activității creative și 
gândirii logice ale elevilor, perfecționează mecanismele de memorare, îmbogățește vocab-
ularul.

• Analogii personale (empatia). Această metodă este veriga de legătură între metoda de 
gândire intuitivă și cea logică. Se aplică pentru dezvoltarea abilităților creative ale elevilor, 
capacității de a „elimina barierele” și înainta propuneri originale.

• Sinectica (îmbinare de elemente eterogene). Metoda respectivă este prevăzută pent-
ru crearea condițiilor care să inițieze înaintarea analogiilor și asociațiilor „neașteptate” și 
„non-stereotipice”.

ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROIECTE

Elementele fundamentale ale învățării bazate pe proiecte:

• Elevii creează anumite produse școlare.

• Elaborarea produselor școlare presupune activități de cercetare, studierea problemei în 
lumea reală.

• Elevii descoperă pentru sine noi cunoștințe prin aplicarea metodelor și mijloacelor proprii, 
în lipsa unei scheme determinate impuse de profesor.

• Evaluarea se face în baza produselor școlare.

Avantajele învățării bazate pe proiecte:

 — contribuie la pregătirea viitorului angajat;

 — implică elevii în activități constructive de cercetare;

 — stimulează curiozitatea intelectuală și creativitatea;

 — încurajează gândirea critică;

 — sporește gradul de înțelegere a conținuturilor de învățare;

 — sporește gradul de responsabilitate, insistență, perseverență ș.a.m.d.
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Etapele învățării bazate pe proiecte:

1. Selectarea, concretizarea sarcinii. Sarcina trebuie să fie complexă și să prezinte valoare 
practică.

2. Formarea grupurilor. Profesorul se asigură că grupurile sunt formate „uniform”, astfel încât 
să fie garantată productivitatea și funcționalitatea acestora.

3. Clarificarea sarcinii, stabilirea obiectivelor și selectarea tehnologiei pentru realizarea lor. 
Clarificarea cerințelor față de produsul final.

4. Brainstorming sau distribuirea sarcinilor secundare. Generarea ideilor, cunoștințelor, care 
vor fi de folos elevilor.

5. Elaborarea graficului de lucru.

6. Realizarea (implementarea/desfășurarea) activității de proiect.

7. Executarea lucrărilor de către fiecare elev. Profesorul consiliază, dar nu propune nicio 
soluție.

8. Prezentarea publică a produsului de proiect și evaluarea acestuia.

ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE CERCETARE

Învățarea se bazează pe participarea activă a elevilor întru realizarea obiectivelor de studii prin 
intermediul activității de cercetare. În acest fel, elevii devin creativi, comunicabili, critici, încrezuți în 
forțele proprii, activi, cooperanți și inovatori.

Particularitățile învățării bazate pe cercetare:

— Elevii sunt provocați, ei sunt învățați cu ajutorul întrebărilor și/sau problemelor despre care 
vor să afle mai multe.

— Se acordă prioritate dovezilor reale „sesizabile”.

— Explicațiile anterioare sunt revizuite, iar cele noi se reformulează în baza dovezilor.

— Elevii comunică prin intermediul explicațiilor și argumentelor.

— Elevii își asociază explicațiile cu alte cunoștințe științifice.

— Cunoștințele sunt aplicate în situații noi.
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Principalele etape ale învățării bazate pe cercetare:

1. Orientarea. Etapa respectivă începe cu întrebări și sarcini care trezesc curiozitatea elevilor.

2. Conceptualizare. Se formulează clar întrebările cercetării. Elevii pot căuta informații în cărți, 
reviste și Internet. La această etapă a procesului didactic, rolul profesorului este concentrat 
pe resurse, modelarea curiozității și gestionarea înțelegerii cognitive.

3. Cercetarea. Se desfășoară prin analizarea datelor, identificarea și concretizarea con-
cepțiilor eronate.

4. Formularea concluziilor. Elevii trebuie să analizeze datele critic, să verifice ipotezele și să 
concretizeze propriile răspunsuri la principalele întrebări ale cercetării.

5. Dezbateri. Elevii analizează întrebări inițiale, modalitățile de obținere și prelucrare a datelor, 
metodele de procesare a acestora și rezultatele obținute.

ÎNVĂȚAREA AUTONOMĂ

Învățarea autonomă – este procesul în care elevul manifestă inițiativă, cu sau fără ajutorul altora, 
în identificarea necesităților sale de învățare, formularea obiectivelor de învățare, determinarea 
resurselor și materialelor de învățare, selectarea și realizarea strategiilor corespunzătoare de în-
vățare și evaluarea rezultatelor învățării.

Principalele etape ale învățării autonome:

1. Evaluarea dorinței elevului de a învăța. La această etapă, elevii fac o autoevaluare a de-
prinderilor de învățare, a situației familiare și a rețelelor de suport, atât la școală, cât și 
acasă. Această etapă include evaluarea experienței anterioare a învățării individuale. Ex-
periența de învățare include în sine: autonomia, organizarea, autodisciplina, capacitatea de 
comunicare eficientă, adoptarea unui feedback constructiv și capacitatea de participare la 
autoevaluarea și reflecția asupra propriei persoane.

2. Stabilirea obiectivelor de învățare. La această etapă este important să se asigure comuni-
carea elev-profesor pentru înțelegerea de către elevi a  scopului învățării. Conștientizarea 
clară a scopurilor învățării este obligatorie, la fel ca și realizarea planului învățării.

3. Participarea conștientă în procesul de învățare. Elevii trebuie să conștientizeze care sunt 
nevoile lor de învățare, precum și necesitatea de a depune eforturi pentru a le satisface.

4. Analiza procesului de învățare. Pentru ca elevii să obțină succese în învățarea individuală, 
ei trebuie să fie capabili să se autoanalizeze și să-și autoevalueze obiectivele de învățare, 
precum și progresele obținute în timpul învățării individuale.
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Notă!
Metoda clasei inversate este mai eficientă în condițiile existenței unei motivații puternice din partea 
elevilor și, de asemenea, în cazurile în care elevii posedă abilități de învățare individuală, plani-
ficare și analizare critică a propriei activități de învățare. De aceea, în clasele primare trebuie să 
se aplice doar anumite elemente ale metodei clasei inversate, extinderea implementării metodei 
făcându-se odată cu trecerea la etapa gimnazială și, în special, la etapa liceală.

Rolurile elevilor:

 — autoevaluarea gradului de pregătire pentru învățare;

 — definitivarea obiectivelor învățării și elaborarea planului de studii;

 — monitorizarea procesului de învățare;

 — adoptarea deciziilor de inițiativă la toate etapele procesului de învățare individuală;

 — reevaluarea și modificarea obiectivelor în timpul unității de învățare în funcție 

     de necesitate;

 — consultație cu profesorul după necesitate.
 

METODA „CLASEI INVERSATE”

Clasa inversată - este strategia de învățare, care „schimbă cu locul” distribuirea resurselor de timp: 
acțiunile principale, care se desfășurau tradițional în clasă, sunt realizate în afara acesteia prin in-
termediul lucrului individual al elevilor.
În cazul clasei inversate, orele de curs sunt rezervate în mod special pentru consultări pe marginea 
neclarităților cu care s-au confruntat elevii  în contextul învățării autonome și aprofundării materiilor 
învățate de sine stătător de către elevi.

Principalele premise pentru „clasa inversată” sunt:

• Tehnologiile moderne oferă elevilor noi oportunități în contextul învățării individuale.

• Materialele didactice multimedia, concepute cu mare atenție și adaptate la particularitățile 
de vârstă ale elevilor, pot, în mare măsură, crea un mediu propice pentru învățarea au-
tonomă.

• Trecerea de la etapele inițiale de învățare, care se desfășoară tradițional în clase, la învățar-
ea individuală, oferă posibilitatea de a utiliza orele de clasă și timpul profesorului pentru 
activități cognitive de un nivel mai înalt (înțelegerea, implementarea, analiza, sinteza, eval-
uarea).
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Etapele de învățare în „clasa inversată” sunt:

1. Până la desfășurarea lecției, profesorul selectează și elaborează materialele didactice 
necesare pentru învățarea individuală a elevilor.

2. În timpul lecției, profesorul le propune elevilor să studieze individual anumite teme, oferin-
du-le acces la materialele didactice corespunzătoare.

3. După lecții, elevii studiază temele propuse de profesor – individual sau în grupuri – după 
care notează toate întrebările sau definițiile care nu le sunt clare.

4. La următoarea lecție, profesorul răspunde la întrebările elevilor și evaluează împreună cu 
ei gradul de asimilare a temei studiate, desfășoară activități pentru aprofundarea și consoli-
darea cunoștințelor corespunzătoare, dezvoltând abilitățile formate în procesul de învățare 
individuală în afara lecțiilor.

Atenție!
Metodele de învățare activă și exemplele de proiecte didactice, bazate pe aplicarea la scară largă 
a mijloacelor tehnologiei informației și comunicațiilor, sunt prezentate în „Ghidul metodic al profe-
sorului”, elaborat în cadrul proiectului „Tekwill în fiecare școală”. Ghidul metodic poate fi accesat la 
adresa: https://tekwill.online/ro/course-category/tifs.

Obiecte digitale de învățare

CARACTERISTICA GENERALĂ A OBIECTELOR DIGITALE DE ÎNVĂȚARE

 
La ora actuală, în cazul instruirii asistate de calculator, materialul digital didactic este oferit în blocuri 
separate restrânse, care pot fi incluse în diferite cursuri de instruire și utilizate în cadrul sistemului 
de învățare la distanță indiferent de cine, unde și cu ce mijloace au fost create. Aceste blocuri se 
numesc obiecte digitale de învățare.

 
Atenție!
Exemple de utilizare a obiectelor digitale de învățare, analizate în cadrul prezentului capitol, pot 
fi găsite în proiectele didactice, car au participat la concursul național „Profesorul – Ambasador 
Digital”. Link: https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://tekwill.online/ro/course-category/tifs.
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/ 
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Clasificarea obiectelor digitale de învățare

Obiectele digitale de învățare utilizate cel mai frecvent în cadrul instituțiilor de învățământ primar, 
gimnazial și liceal, sunt clasificare în felul următor:

• Documente text.
• Imagini digitale.
• Prezentări.
• Clipuri audio, fonograme, înregistrări audio.
• Clipuri video, filme, înregistrări video.
• Teste computerizate.
• Experimente virtuale.
• Lecții online.
• Jocuri didactice computerizate.

 
Cerințe de bază față de obiectele digitale de învățare

În baza analizei rezultatelor experienței multianuale de implementare a sistemelor de învățare dig-
itală mai întâi în instituțiile de învățământ superior, după care – în instituțiile de învățământ general, 
au fost elaborate cerințe de bază cărora trebuie să corespundă obiectele digitale de învățare:

• Durata – de la 2 la 15 minute.

• Independența – fiecare obiect de învățare poate fi utilizat independent de altele.

• Posibilitatea utilizării repetate – obiectul de învățare poate fi utilizat în diverse contexte și 
diferite scopuri.

• Capacitatea de agregare – obiectele de învățare pot fi grupate în colecții mai mari de 
conținut, inclusiv lecții electronice (digitale) cu structură arbitrară.

• Disponibilitatea metadatelor cu tag-uri1 – fiecare obiect didactic conține o descriere, care 
facilitează căutarea acestuia (fișa resursei de învățare).

• Respectarea drepturilor de autor – trebuie să fie respectate toate cerințele care vizează 
crearea și utilizarea rezultatelor activității creative ale oamenilor.

 
La elaborarea proiectelor didactice, bazate pe utilizarea la scară largă a obiectelor digitale de 
învățare, trebuie să se respecte următoarele principii ale pedagogiei digitale:

• Utilizarea la scară largă a metodelor de învățare activă, crearea și aprofundarea condițiilor 
pentru învățarea deschisă.

• Pedagogul nu se mai prezintă în fața elevilor în calitate de sursă primordială de informații, 
ci în calitate de mentor și partener, oferind elevilor mijloace digitale de învățare și recoman-
dări privind utilizarea eficientă a acestora.

1 Tag – din engleză: cuvânt-cheie, etichetă.
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• Resursele digitale de învățare se utilizează în calitate de mijloace de eficientizare a proce-
sului de învățare, nu ca un indicator al „modernității” metodelor și tehnicilor aplicate în con-
textul activității didactice a unui anumit profesor sau a unei anumite instituții de învățământ.

• Elevul devine participant cu drepturi depline al procesului de învățare, iar formarea și dez-
voltarea competențelor sale cu ajutorul resurselor digitale de învățare devine sarcina pri-
oritară a pedagogului.

Atenție!
Principalul avantaj al resurselor digitale de învățare este concentrarea acestora pe realizarea sen-
sului și obiectivelor educaționale. Ele nu sunt prevăzute pentru ilustrarea „modernității” procesului 
de învățământ, ci pentru creșterea eficienței acestuia. Decizia cu privire la utilizarea fiecărui obiect 
digital de învățare trebuie să fie adoptată reieșind din rezultatele scontate ale procesului edu-
cațional.

 
Fișa (descrierea succintă) a obiectului digital de învățare

Fișa respectivă este destinată pentru căutarea obiectului digital de învățare într-un repozitoriu, dar 
și pentru asigurarea faptului că acesta va putea fi utilizat în mod repetat în alte resurse digitale de 
învățare.
De regulă, fișa obiectului digital de învățare conține următoarele informații:

• Tipul conținutului – text, imagine, prezentare, fișiere audio și video ș.a.m.d.

• Abilități inițiale – lista abilităților pe care trebuie să le aibă elevul până a începe învățarea 
cu ajutorul respectivului obiect digital.

• Obiectivele învățării.

• Interactivitatea – modalitățile de interacțiune ale elevului cu obiectul digital de învățare 
examinat.

• Cerințe tehnice – cerințe față de mijloacele TIC, necesare pentru utilizarea obiectului 
digital de învățare respectiv.

• Limba/limbile de instruire.

• Autorul, versiunea, data creării.

Tipul specific al fișei obiectului digital de învățare depinde de Sistemul de management al învățării 
utilizat în instituția de învățământ corespunzătoare (LMS – Learning Management System) și/sau de 
Sistemul de management al conținutului (CMS — Content Management System).
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Specificații și standarde pentru sistemele de învățare digitală 

În scopul asigurării compatibilității obiectelor digitale de învățare și posibilitatea utilizării lor mul-
tiple în sistemele de învățare digitale, au fost elaborate standarde speciale. La ora actuală, cele 
mai răspândite dintre ele sunt:

• SCORM – Sharable Content Object Reference Model (model de referință la obiectele cu 
conținut partajat).

• xAPI – Experience Application Programming Interface (interfață de programare a apli-
cațiilor). Extinde posibilitățile SCORM prin abordarea specificului învățării cu ajutorul dis-
pozitivelor mobile, jocurilor, simulărilor, învățământului cu frecvență și mixt.

• AICC – Aviation Industry Computer-Based Training Committee (Comitetul de instruire asi-
stată de calculator din industria aviației).

În cazul în care obiectul digital de învățare, care a fost elaborat de profesor, urmează să fie încărcat 
în Sistemul de management al învățării și/sau Sistemul de management al conținutului, respectarea 
standardelor corespunzătoare este obligatorie. Informații mai detaliate cu privire la cerințele con-
crete, stabilite de standardele examinate, trebuie să fie obținute de la administratorul Sistemului 
de management al învățării și/sau al Sistemului de management al conținutului din cadrul instituției 
de învățământ.

Atenție!
În cazul în care materialele digitale de învățare care au fost elaborate de dvs. urmează să fie încăr-
cate în Sistemul de management al învățării și/sau Sistemul de management al conținutului, între-
bați administratorul sistemului corespunzător care sunt cerințele metodologice și tehnice pentru 
obiectele digitale de învățare.

Dreptul de autor
De regulă, la elaborarea materialelor digitale proprii, pedagogii utilizează fragmente, iar uneori, 
lucrări întregi, create de către alți autori. În acest caz, este foarte important să nu fie încălcate drep-
turile de autor ale persoanelor respective.

În țara noastră, drepturile patrimoniale și morale (personale nepatrimoniale) ale autorilor de lucrări 
sunt protejate prin Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. În conformitate cu Legea 
respectivă, obiecte ale dreptului de autor sunt:

• opere literare (povestiri, povești, eseuri, romane, poezii și altele);
• programele pentru calculator care se protejează ca și operele literare;
• opere științifice;
• operele dramatice și dramatico-muzicale, scenariile și proiectele de scenarii, libretele, 

sinopsisurile filmelor;
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• opere muzicale cu sau fără text;
• opere coregrafice și pantomimele;
• opere audiovizuale;
• operele de pictură, sculptură, grafică și alte opere de artă plastică;
• operele de arhitectură, urbanistică și de artă a grădinăritului;
• operele de artă aplicată;
• operele fotografice și operele obținute printr-un procedeu analog fotografiei;
• hărțile, planșele, schițele și lucrările tridimensionale din domeniul geografiei, topografiei, 

arhitecturii și din alte domenii ale științei;
• bazele de date;
• alte opere.

Drepturile de autor nu se extind asupra:
• actelor normative, altor acte cu caracter administrativ, politic sau judiciar (legi, hotărâri  

judecătorești etc.) și nici asupra traducerilor oficiale ale acestora;
• simbolurilor de stat și a semnelor oficiale ale statului (drapele, steme, distincții, semne 

bănești etc.);
• expresiilor folclorice;
• noutăților zilei și a diverselor fapte ce reprezintă o simplă informație.

Pentru a informa asupra drepturilor sale de autor, titularul este în drept să folosească simbolul 
protecției dreptului de autor, care se va aplica pe fiecare exemplar al operei și constă din litera la-
tină „C” inclusă în cerc, numele sau denumirea titularului dreptului exclusiv de autor și anul primei 
publicări a operei. Exemplu: © Elena Munteanu, 2021.

Atenție!
Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau  
să interzică utilizarea operei sale.

De regulă, drepturile patrimoniale ale autorilor se păstrează 70 de ani după moarte, iar drepturile 
morale sunt protejate pentru o perioadă nedeterminată.
Totodată, Legea stabilește și anumite excepții și limitări ale drepturilor patrimoniale ale autorilor 
sau ale altor titulari ai drepturilor de autor. În cazul instituțiilor de învățământ general, cele mai  
importante excepții sunt:

• utilizarea unor citate de proporții reduse în cadrul unei alte opere, în scop de cercetare 
sau de critică, dintr-o operă sau un alt obiect protejat care au fost deja publicate în mod 
legal, indicându-se sursa și numele autorului, exceptând cazurile în care acest lucru este 
imposibil, cu condiția respectării practicilor acceptate și în măsura în care acest lucru este 
justificat de scopul citării;

• utilizarea operelor ca material ilustrativ în publicații, emisiuni sau în imprimări audio sau 
video de caracter didactic, cu condiția de a indica sursa și numele autorului, exceptând 
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cazurile în care acest lucru este imposibil, și în măsura justificată de atingerea unui scop 
necomercial;

• utilizarea operelor în folosul persoanelor cu deficiențe vizuale, având legătură directă cu 
deficiența respectivă și fiind de natură necomercială, în măsura justificată de o astfel de 
utilizare;

• utilizarea operelor, precum ar fi cele de arhitectură sau sculptură amplasate permanent în 
locuri publice.

După 70 de ani, lucrările trec în proprietate publică. Aceste opere pot fi valorificate liber de către 
orice persoană, însă, în același timp, trebuie să fie respectate drepturile de autor morale (nepat-
rimoniale), în special, paternitatea, dreptul la nume, la inviolabilitatea operei, dreptul la revocarea 
operei.

Notă!
Lucrările, care sunt protejate prin drept de autor, pot fi valorificate liber în cadrul materialelor di-
dactice digitale, însă, se menține obligativitatea de a indica sursa și numele autorului, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru este imposibil.

DOCUMENTE DE TIP TEXT

Documentele text sunt cele mai răspândite materiale didactice. Până la ora actuală, s-a acumulat 
foarte multă experiență în ceea ce privește elaborarea documentelor de tip text sunt tipărite și a 
standardelor corespunzătoare. Întrucât materialele didactice digitale prevăzute pentru vizualizare 
pe ecranele monitoarelor, tabletelor și telefoanelor mobile, cerințele față de textele digitale diferă 
de cele existente pentru textele pentru imprimare.

Atenție!
Structura și formatul documentelor digitale de tip text se deosebește considerabil de documentele 
pentru imprimare. Nu aplicați structura și formatele documentelor pentru imprimare omologilor lor 
digitali.

Structura documentelor de tip text

Mijloacele contemporane de creare și prelucrare a documentelor text se bazează pe așa numita 
abordare orientată pe obiect. În conformitate cu această abordare, documentul digital conține ur-
mătoarele obiecte:

• text;
• pagină;
• paragraf;
• rând; 
• cuvânt;
• simbol.



20

|  UNDPGhid metodic pentru implementarea metodelor de instruire asistată de calculator

Imaginea 1. Structura ierarhică a documentului digital

Document

Text

Pagină Tabele

Paragraf Formule

Rînd Imagini

Cuvânt Clipuri audio

Caracter Clipuri video

Obiecte insertabile

În afară de textul propriu-zis, documentul digital mai poate conține așa numitele obiecte inserabile:

• tabele;
• formule;
• imagini;
• clipuri audio;
• clipuri video și altele.

Obiectele documentului pot fi inserate unul în interiorul altuia, formând o structură ierarhică (img. 1).
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Obiectele documentului electronic pot să fie copiate, șterse, mutate, inserate, le pot fi schimbate 

pozițiile ș.a.m.d. Spre exemplu, utilizatorul poate adăuga pagini noi, poate șterge unele pagini deja 

existente, poate modifica ordinea paginilor ș.a.m.d. În timpul redactării paginii, utilizatorul poate 

adăuga sau șterge alineate, rânduri, cuvinte sau anumite caractere, imagini, tabele, formule și  

altele.

Proprietățile de bază ale obiectelor componente din documentele de tip text

Fiecare obiect din componența documentului digital de tip text este caracterizat prin anumite  

proprietăți. Spre exemplu, textul se caracterizează prin tipul și dimensiunea caracterelor utilizate, 

tabelul – prin numărul de rânduri și coloane, imaginea – prin dimensiune și amplasarea în pagină. 

Cu ajutorul instrumentelor corespunzătoare, utilizatorul poate modifica aspectul și dimensiunile 

caracterelor selectate, să insereze și să șteargă rânduri sau coloane în tabele, să mărească sau să 

micșoreze imaginile.

Notă!

Totalitatea proprietăților fiecărui obiect al documentului digital de tip text, percepute ca un tot 

întreg, se numește formatul obiectului corespunzător. Procesul de setare și/sau modificare 

a proprietăților indicate se numește formatare.

Spre exemplu, setarea și/sau modificarea tipului și dimensiunilor caracterelor se numește for-

matarea caracterelor, setarea și/sau modificarea numărului de rânduri și coloane ale tabelelor 

se numește formatarea tabelelor, setarea sau modificarea dimensiunilor imaginii se numește for-

matarea imaginii ș.a.m.d.

De regulă, la crearea unui document nou, proprietățile (formatele) obiectelor se setează automat, 

în mod implicit. Proprietățile indicate se conțin în așa-numitul stil Normal, care este prevăzut pentru 

formatarea documentelor simple. Cu toate acestea, în marea majoritate a cazurilor, la elaborarea 

documentelor didactice digitale de calitate, evident, acest stil nu este suficient, de aceea, peda-

gogii – elaboratorii materialelor didactice trebuie să știe proprietățile de bază ale obiectelor docu-

mentelor de tip text și să le poată formata.

Proprietățile de bază ale documentelor digitale de tip text sunt prezentate în următorul tabel.
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OBIECT PROPRIETĂȚILE OBIECTULUI

Simbol

  Font (Arial, Calibri, Courier, Times New Roman și altele).
  Stil (Regular, Cursiv, Aldin, Aldin Cursiv, Subliniere).
  Dimensiune (8, 9, 10, 11, 12, 14, …).
  Culoare (negru, roșu, albastru, verde ș.a.m.d.).
  Efecte speciale (animație, subliniere, indici de sus și de jos).

Alineat

  Aliniere (Stânga, Centru, Dreapta, Justificată). 
  Indentarea (Stânga, Dreapta, Special). 
  Indentarea primului rând (așa numitul rând roșu).
  Intervalul între rândurile alineatului.
  Intervalul până și după alinat (Înainte, După). 
  Borduri pagină.
  Umbrire.
  Marcatori.
  Numerotarea.
  Efecte speciale la nivel de alineat.

Pagina

  Dimensiuni (Dimensiunea paginii)
  Orientare pagină (Portret, Vedere).
  Indentare (Margini).
  Dimensiunea zonei superioare (Antet).
  Dimensiunea zonei inferioare (Subsol).
  Centrarea textului pe verticală (Sus, Centru, Jos, Justificat). 

Tabel

  Dimensiunile tabelului. 
  Amplasarea în pagină (Stânga, Centru, Dreapta). 
  Inserarea textului din jurul tabelului (Înfășurarea textului).
  Borduri (Border) și umbrire (Shading).
  Numărul și dimensiunea rândurilor.
  Numărul și lățimea coloanelor.
  Proprietățile fiecărei celule: alinate, alinierea textului, borduri și umbrire.

Imagini

  Dimensiuni (Size) și decupare (Crop).
  Culoare (Color), luminozitate (Brightness) și contrast (Contrast).
  Amplasarea în pagină (Stânga, Centru, Dreapta). 
  Inserarea textului în jurul imaginii (Înfășurarea textului). 
  Umplerea (Fill) și bordurile imaginii (Line). 
  Efecte artistice.

Formatarea obiectelor componente ale documentelor digitale de tip text se face cu ajutorul comen-
zilor din meniul derulant, meniul panglică sau contextual ale programelor de calculator pentru 
crearea și procesarea documentelor digitale.

Tabelul 1. Proprietățile de bază ale obiectelor din componenta documentelor de tip text 
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Atenție!
Înainte de a publica sau distribui elevilor documentele digitale de tip text, verificați dacă acestea 
corespund recomandărilor de bază cu privire la formatare.

Recomandări privind elaborarea documentelor digitale de tip text

La elaborarea documentelor digitale didactice de tip text, este necesară respectarea următoarelor 
recomandări:

1. Utilizarea fonturilor fără serife: Arial, Courier, Calibri, Verdana, Tahoma sau altele analogice.

2. Textul de bază trebuie să fie afișat în stil obișnuit. Stilul Cursiv, Aldin, Aldin Cursiv, Sub-
liniere) trebuie să fie utilizate doar pentru accentuarea unor fragmente mici de text.

3. Textul trebuie să fie aliniat pe marginea din stânga.

4. Literele majuscule trebuie să fie utilizate doar în titluri.

5. Nu se admite divizarea cuvintelor în silabe.

6. Dimensiunea caracterelor trebuie să corespundă particularităților de vârstă ale elevilor.

7. Rândurile și coloanele tabelelor trebuie să fie delimitate între ele prin liniile grilei sau culori 
cu efect de umplere.

8. Pentru titlurile de rânduri și coloane trebuie să se utilizeze formate care să se deosebească 
clar de alte celule.

9. Trebuie să se evite amplasarea prea aproape a textului de liniile grilei, precum și de textele 
poziționate în coloanele apropiate.

IMAGINI DIGITALE

În funcție de modul în care imaginile sunt reprezentate în memoria calculatorului, distingem grafica 
orientată pe puncte și grafica orientată pe obiecte.

Grafica orientată pe puncte

În grafica orientată pe puncte, imaginea este reprezentată în memoria calculatorului prin divizarea 
în microzone, care se mai numesc puncte sau pixeli. Descompunerea imaginii în pixeli se real-
izează cu ajutorul unui rastru (de la cuvântul latin raster - ce ar însemna o „greblă”).
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Rastrul reprezintă în sine o suprafață plană, de regulă, dreptunghiulară pe care sunt trasate două 
seturi de linii reciproc perpendiculare. Densitatea liniilor și, respectiv, densitatea pixelilor caracter-
izează capacitatea de rezoluție a echipamentului pentru reproducerea sau crearea imaginii.

Notă! 
Reprezentarea și procesarea imaginilor prin divizarea lor în microzone se numește grafică  
orientată pe puncte sau grafica rastru. 

În procesul digitalizării imaginii, pixelii sunt procesați în ordinea în care se citesc: de la stânga la 
dreapta, de sus în jos. Fiecărui pixel îi corespunde un număr binar, care, în format computerizat, 
prezintă informații despre luminozitatea și culoarea lui.

Cu alte cuvinte, în format digital, în grafica orientată pe puncte, imaginea este reprezentată de 
o secvență de numere binare, iar toată procedura de procesare se realizează prin operațiuni cu 
aceste numere.

Notă! 
Secvențele de numere binare, care conțin informații cu privire la luminozitatea și culoarea  
pixelilor, se numesc imagini digitale raster sau, mai simplu – imagini raster.

De cele mai dese ori, imaginile raster sunt utilizate pentru procesarea informației vizuale 
recepționate din mediul înconjurător. De regulă, o mare parte a echipamentelor pentru digitaliza-
rea imaginilor, cum ar fi aparatele de fotografiat, camerele video, scanerele și altele, furnizează 
imagini raster sau, mai exact, fișiere în formate special elaborate pentru reprezentarea, stocarea 
și procesarea imaginilor raster.

De asemenea, imaginile raster se utilizează pentru afișarea informației vizuale pe ecranele  
dispozitivelor digitale și pentru imprimarea acestora.

Principalul avantaj al imaginilor raster constă în autenticitatea lor, adică acuratețea și exactitatea 
reprezentării sau reproducerii realității. La capitolul deficiențe vom menționa volumul mare de 
memorie, care se impune pentru stocarea imaginilor raster și deteriorarea calității atunci când 
sunt mărite.

Grafica orientată pe obiecte

Pentru asigurarea unei calități mai bune a imaginilor grafice la redimensionare și reducerea volu-
mului memoriei necesar pentru păstrare acestora, în cazul graficii orientate pe obiecte, imaginile 
respective constau din obiecte grafice simple: linii, pătrate, dreptunghiuri, cercuri, elipse ș.a.m.d.

Notă!
Prezentarea și procesarea imaginilor prin divizarea acestora în obiecte grafice mai simple se  
numește grafica orientată pe obiecte sau grafica vectorială.
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În calculator, fiecare obiect grafic din imagine este codificat printr-un set de numere binare, care, 
de regulă, se numesc vectori. Acest set de numere binare conține toată informația necesară pentru 
desenarea obiectului: coordonatele centrului și raza fiecărui cerc, coordonatele vârfurilor fiecărui 
dreptunghi ș.a.m.d. Evident, vectorul care caracterizează obiectul grafic, de asemenea, conține 
informații cu privire la culoarea și grosimea liniei care-l formează, culoarea de umplere, gradienții 
de culoare ș.a.m.d. 

Notă!
Seturile de numere binare, care conțin informații necesare pentru desenarea obiectelor grafice 
elementare din care sunt formate imaginile, se numesc imagini digitale vectoriale sau mai simplu 
– imagini vectoriale.

Imaginile vectoriale sunt procesate prin recalcularea coordonatelor și dimensiunilor fiecărui obiect 

grafic care se conține în imagine, conform formulelor geometriei analitice. Drept urmare, imaginile 

vectoriale pot fi mărite sau micșorate fără a fi deteriorată calitatea lor, prin recalcularea dimen-

siunilor în conformitate cu formulele matematice asociate fiecărui obiect grafic. Mai mult decât 

atât, cu ajutorul calculelor corespunzătoare, obiectele grafice pot fi animate, strămutate în spațiu, 

recolorate, transformate ș.a.m.d., ceea ce este deosebit de important la crearea simulatoarelor 

digitale și jocurilor computerizate.

Este evident că în cazul aplicațiilor de grafică digitală, componentele geometriei analitice, adică 

formulele și algoritmii de calcul în baza cărora este asigurată procesarea imaginii vectoriale, sunt 

„invizibili” pentru utilizator. Utilizatorul nu lucrează cu formule, el operează doar cu termeni carac-

teristici pentru designul grafic.

Dezavantajul imaginii vectoriale constă în faptul că procedura de codificare a informației vizuale 

complexe doar cu ajutorul obiectelor grafice simple, descrise cu ajutorul formulelor matematice, 

duce la diminuarea autenticității imaginii sau reproducerii realității. Este evident că limitarea gradu-

lui de precizie nu este generată de formulele matematice în sine, ci de creșterea exponențială a 

numărului de obiecte grafice simple, necesare pentru asigurarea nivelului dorit al autenticității 

imaginii. Cu toate acestea, odată cu creșterea performanțelor calculatoarelor moderne, numărul 

obiectelor grafice nu mai reprezintă un obstacol invincibil, fapt care poate fi ușor observat în cazul 

jocurilor computerizate ale căror imagini devin din ce în ce mai autentice și tot mai apropiate de 

ceea ce vedem în lumea reală.

Convertirea imaginilor digitale
 
Imaginile raster pot fi convertite în imagini vectoriale și invers, imaginile vectoriale – în imagini 
raster. Mai mult decât atât, aplicațiile moderne pentru prelucrarea imaginilor permit crearea și pro-
cesarea imaginilor digitale combinate, adică, imagini care conțin atât componente raster, cât și 
vectoriale.
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De regulă, la transformarea imaginilor raster în imagini vectoriale se recurge în scopul de a reduce 
volumul memoriei ocupate, pentru crearea imaginilor care combină lumi reale și virtuale (realitate 
augmentată), pentru recunoașterea elementelor individuale ale imaginii.

De cele mai multe ori, la convertirea imaginilor vectoriale în imagini raster se recurge în scopul de 
a le afișa pe ecranele dispozitivelor digitale și de a le imprima.

Convertirea imaginilor digitale se realizează cu ajutorul comenzilor corespunzătoare ale pro-
gramelor pentru procesarea computerizată a informației grafice. De regulă, conversiile solicitate se 
execută cu ajutorul comenzilor Save As (Salvare ca), Import (Importare), Export (Exportare), Convert 
(Convertire) ș.a.m.d.

Inserarea imaginilor în documentele digitale

  Aplicațiile pentru crearea și procesarea documentelor digitale oferă utilizatorului următoarele 
oportunități privind inserarea imaginilor:

  cu ajutorul memoriei tampon (Clipboard);

  prin utilizarea unei aplicații grafice în care va fi creată imaginea necesară (spre exemplu, 
Paint, Photoshop, GIMP sau Inkscape);

  prin utilizarea fișierelor grafice (spre exemplu, în formate .png, .jpg, .gif sau .svg);

  din Internet.

Utilizarea memoriei tampon presupune copierea imaginii din aplicația grafică (spre exemplu din 
Paint) și inserarea acesteia la locul potrivit în documentul procesat (spre exemplu, în Word). Inserar-
ea cu ajutorul memoriei tampon este rațională dacă aveți nevoie doar de o parte a obiectului inițial. 
Spre exemplu, dintr-un desen creat în aplicația Paint se pot transfera doar anumite fragmente:
cerul, soarele, casa de la orizont, automobilul ș.a.m.d.

Aplicațiile grafice se utilizează atunci când imaginea, care trebuie să fie inserată în document, 
nu este încă creată. Cele mai răspândite editoare grafice gratutei sunt Paint, Photoshop, GIMP, 
Inkscape ș.a.

Mai mult decât atât, majoritatea aplicațiilor pentru crearea și procesarea documentelor electronice 
dispun de mijloace încorporate pentru crearea imaginilor vectoriale simple și frecvent utilizate. În 
mod special, aplicațiile Word și PowerPoint oferă utilizatorului opțiunile Shapes (Figuri), SmartArt 
(elemente artistice grafice „inteligente”) și Chart (Diagrame, Grafice).

Inserarea din fișierele grafice se aplică în cazul în care imaginile corespunzătoare au fost create 
mai devreme. De regulă, pentru inserarea unor asemenea imagini se folosesc comenzile Insert -> 
Pictures (Inserare -> Imagini).

Rețeaua mondială Internet conține un număr enorm de imagini. Programele Word și PowerPoint, 
utilizate la scară largă îm instituțiile de învățământ general, conțin elemente încorporate pentru 
căutarea imaginilor necesare și pentru inserarea acestora în documentele digitle aflate în curs de 
elaborare. 
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Atenție!
Atunci când utilizați imagini din Internet, verificați, în mod obligatoriu, dacă ele sunt în proprietate 
publică. În cazul în care imaginile de care aveți nevoie nu sunt în proprietate publică, trebuie să 
respectați toate cerințele impuse de legislația cu privire la drepturile de autor.

Cerințele de bază față de imaginile digitale

Atunci când imaginile digitale sunt utilizate în calitate de materiale didactice, trebuie să respectați 
următoarele recomandări:

1. Documentele nu trebuie să conțină un număr exagerat de imagini. Utilizați imaginile numai 
în cazul în care acest lucru îmbunătățește gradul de înțelegere a textului. Imaginile inutile 
nu fac decât să sustragă atenția cititorului.

2. Dimensiunile și poziționarea imaginii sunt elemente la fel de importante ca și conținutul 
acesteia. Deseori, este preferabilă utilizarea unei imagini mari decât a mai multor imagini 
mici.

3. Evitați amplasarea haotică a imaginilor în pagină. Ajustați imaginile în raport cu indentarea 
la alineate și invers.

4. O imagine micuță, care se repetă pe toate paginile documentului pe aceeași locație a pag-
inii, oferă documentului un aspect omogen (stil).

5. Formatele recomandate pentru imaginile digitale:

   — Imagini raster: .png, .jpg, .gif.

  — Imagini vectoriale: .svg.

6. Restricții privind dimensiunea fișierului imaginii digitale: nu mai mult de 2 MB.

PREZENTĂRI

Prezentarea digitală sau prescurtat, prezentarea, este un document digital (fișier) care este creat 
cu scopul de facilitare a procesului de transmitere a informației unui grup de oameni prin afișarea 
acestei informații pe un ecran mare cu ajutorul unui proiector. De regulă, prezentarea este afișată 
într-o sală de conferințe, într-o clasă la școală, într-o sală de curs la universitate ș.a.m.d. Evident, 
odată cu dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor, prezența fizică a spectatorilor nu este obligatorie, 
ei pot participa și de la distanță, în format online.

La ora actuală, prezentările sunt utilizate la scară largă și în calitate de material digital didactic, 
prevăzut pentru reproducere nu doar pe ecranele mari, dar și cacluatoarele personale de birou și 
tablete.
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Atenție!
Scopul prezentării este ilustrarea vizuală a ideilor autorului într-o formă cât mai comodă pentru per-
cepție. Prezentarea digitală trebuie să arate ceea ce este complicat de a explica prin cuvinte. Re-
spectiv, nu transpuneți structura și formatul documentelor digitale de tip text asupra prezentărilor 
digitale.

Structura prezentărilor digitale
Structura prezentărilor digitale este determinată de specificul abordării orientate pe obiect. În con-
formitate cu această abordare, prezentarea digitală conține următoarele obiecte:

• diapozitive;
• notele vorbitorului atașate la diapozitive;
• elemente de control;
• casete de text;
• imagini;
• tabele;
• formule;
• clipuri audio;
• clipuri video și altele.

Obiectele prezentării digitale pot fi inserate unul în interiorul altuia, formând o structură ierar-
hică (img. 2).

Prezentarea digitală

Casetă textNotele vorbitorului

ImagineFundalul diapozitivului

TabelElement de control

Formulă

Clip audio

Clip video

Diapozitivul 1 Diapozitivul 2 Diapozitivul ...

Imaginea 2. Structura ierarhică a prezentării digitale
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Obiectele prezentării electronice pot să fie copiate, șterse, mutate, inserate, pot fi schimbate 
pozițiile lor ș.a.m.d. Spre exemplu, utilizatorul poate adăuga diapozitive noi, poate șterge unele 
diapozitive din cele existente, poate modifica ordinea diapozitivelor ș.a.m.d. În timpul redactării 
diapozitivelor, utilizatorul poate adăuga sau șterge casete de text, imagini, tabele, formule și altele.

Proprietățile de bază ale obiectelor din componența prezentărilor electronice

Fiecare obiect din componența prezentării electronice este caracterizat prin anumite proprietăți. 
Spre exemplu, casetele text se caracterizează prin dimensiune și poziția pe diapozitive, iar tex-
tul din cadrul acestor casete se caracterizează prin tipul și dimensiunea caracterelor utilizate. 
Tabelele se caracterizează prin numărul de rânduri și coloane, imaginile – prin dimensiunile și 
pozițiile lor pe diapozitive ș.a.m.d. Cu ajutorul instrumentelor disponibile în cadrul aplicațiilor pen-
tru prezentari electronice, utilizatorul poate modifica proprietățile acestor obiecte.
 
 
Notă!
Totalitatea proprietăților fiecărui obiect din cadrul prezentării electronice, considerate ca un tot 
întreg, se numește formatul obiectului corespunzător. Procesul de setare și/sau modificare a pro-
prietăților indicate se numește formatare.

Spre exemplu, setarea și/sau modificarea tipului și dimensiunilor diapozitivelor se numește for-

matarea diapozitivelor, setarea culorii și texturii de fundal se numește formatarea fundalului di-

apozitivului, setarea și/sau modificarea numărului de rânduri și coloane ale tabelelor se numește 

formatarea tabelelor, setarea sau modificarea dimensiunilor imaginii se numește formatarea 

imaginii ș.a.m.d.

De regulă, la crearea unei noi prezentări, proprietățile (formatele) obiectelor se setează automat, 

în mod implicit. Proprietățile indicate se conțin în șablonul selectat de către utilizator. Programele 

moderne pentru crearea și procesarea prezentărilor digitale conțin un număr enorm de șabloane 

posibile, începând de la o prezentare vidă (Blank Presentation) până la diverse prezentări corpo-

rative. Cu toate acestea, în marea majoritate a cazurilor, la elaborarea prezentărilor didactice digi-

tale de calitate, care să reflecte specificul fiecărei discipline școlare, șabloanele corespunzătoare 

necesită îmbunătățiri substanțiale, de aceea, pedagogii – elaboratorii materialelor didactice trebuie 

să cunoască proprietățile de bază ale obiectelor prezentărilor electronice și să le poată formata.

Proprietățile de bază ale obiectelor prezentărilor electronice sunt enumerate în următorul tabel.
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OBIECT PROPRIETĂȚILE OBIECTULUI

Diapozitiv

  Dimensiuni (dimensiune diapozitiv).
  Orientare pagină (Portret, Vedere).
  Macheta în baza căreia este creat diapozitivul (Aspectul).
  Trecerea la diapozitiv (modalitatea de trecere la următorul diapozitiv, efectele au-

diovizuale care însoțesc trecerea).
  Absența sau prezența fundalului.

Caseta text

  Dimensiuni.
  Amplasarea pe diapozitiv.
  Borduri (Linii de contur).
  Umplere (Umplere).
  Transparență.
  Margini (Stânga, Dreapta, Sus, Jos).
  Alinierea textului pe verticală.
  Alinierea textului pe orizontală.
  Animația (un set de efecte audiovizuale, care sunt reproduse în momentul apariției 

casetei text pe ecran).

Simbolurile din 
caseta text

  Font (Arial, Calibri, Courier, Times New Roman și altele).
  Stil (Regular, Cursiv, Aldin, Aldin Cursiv, Subliniere).
  Dimensiune (8, 9, 10, 11, 12, 14, …).
  Culoare (negru, roșu, albastru, verde ș.a.m.d.).
  Efecte speciale (animație, subliniere, indici de sus și de jos).

Alineatele din 
caseta text

  Aliniere (Stânga, Centru, Dreapta, Justificată). 
  Indentarea (Stânga, Dreapta, Special). 
  Indentarea primului rând (așa numitul rând roșu).
  Intervalul între rândurile alineatului.
  Intervalul până și după alineat (Înainte, După). 
  Marcatori.
  Numerotarea.

Imagini

  Poziționarea imaginii pe ecran.
  Dimensiunile imaginii.
  Diapazon de culori.
  Luminozitate și contrast.
  Gradul de transparență.
  Aplicarea efectelor artistice.
  Stilizare.
  Decupare.

Tabel

  Dimensiunile tabelului.
  Poziționarea pe diapozitiv.
  Numărul și dimensiunea rândurilor.
  Numărul și lățimea coloanelor.
  Borduri (Linii de contur).
  Umplere (Umplere).
  Proprietățile fiecărei celule: alineate, alinierea textului, borduri și umbrire.
  Animația (un set de efecte audiovizuale, care sunt reproduse în momentul apariției 

tabelului pe ecran).

Tabelul 2. Proprietățile de bază ale obiectelor din componența prezentărilor electronice
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Cerințe de bază față de prezentările electronice

Întru realizarea obiectivelor didactice planificate, prezentările electronice trebuie să corespundă 
următoarelor cerințe:

1. Respectarea unui stil uniform de design.

2. Utilizarea culorilor contrast pentru text și fundal (negru pe alb). Nu se aplică inversarea  
culorilor (alb pe negru).

3. Utilizarea diverselor tipuri de diapozitive: cu text, cu tabele, cu diagrame.

4. Distribuirea uniformă a obiectelor pe fiecare din diapozitive.

5. Lipsa spațiilor libere pe fiecare din diapozitive.

6. Fiecare diapozitiv, cu excepția celui de titlu, trebuie să fie completat în măsură de circa 
80%.

7. Este de dorit ca pe fiecare din diapozitive să fie amplasate obiecte care să conțină diverse 
tipuri de informații (text, grafice, diagrame, tabele, imagini), care să se completeze reciproc.

8. Fiecare din diapozitive trebuie să conțină câte o singură idee / o singură teză.

9. În titlurile diapozitivelor nu se vor include cuvinte și propoziții lungi.

10. Ar trebui să se utilizeze texte cât mai scurte. Textul nu reprezintă în sine un mijloc vizual. 
Cu cât mai scurtă este propoziția, cu atât mai repede ea este asimilată.

11. Sunt preferabile diapozitivele structurate. În asemenea diapozitive, la fiecare punct 
se adaugă o pictogramă, o diagramă sau o imagine, adică, orice element grafic care  
facilitează memorarea textului.

12. Imaginile, fotografiile, diagramele, tabelele, formulele sunt menite să completeze informația 
redată în text sau să o transmită într-o formă mai clară.

13. Ar fi de dorit evitarea imaginilor care nu au nicio încărcătură semantică, cu excepția  
cazurilor în care acestea sunt parte a designului paginii.

14. Pe diapozitive trebuie să fie afișate doar cele mai importante formule, variabile și valori 
numerice.

15. Dacă se utilizează formule, este indicat să nu se afișeze tot lanțul de deduceri, ci să se  
rezume la formula finală și a rezultatul aplicării acesteia.

16. Animația, în linii generale, trebuie să fie aplicată doar pentru ilustrarea evoluției în timp  
a sistemelor, proceselor și fenomenelor.

17. Animația de trecere de la un diapozitiv la altul și animația obiectelor fiecăruia din diapozi-
tive nu trebuie să sustragă atenția de la percepția și înțelegerea conținutului. Se indică 
evitarea efectelor de animație a textului și graficii.
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18. Efectele sonore trebuie să reflecte esența sau să accentueze particularitățile subiectului 
diapozitivului, prezentării. Sunetul nu trebuie să sustragă atenția de la informația de bază 
(cea mai importantă). Nu se recomandă utilizarea elementelor muzicale sau sonore dacă 
acestea nu implică nicio valoare semantică.

19. În timpul proiectării prezentării, nu se recomandă citirea mot-a-mot a textului de pe ecran 
sau a notelor asociate diapozitivelor. Se oferă prioritate discursului liber, direct și firesc.

CLIPURI AUDIO

Este important să se asigure calitatea înaltă a reproducerii clipurilor audio cu ajutorul celor mai 

populare programe de redare și pe toate dispozitivele digitale cu care lucrează elevii. În funcție 

de scopul didactic al obiectului corespunzător de învățare, el poate conține elemente de control 

și navigare: Pornire, Oprire, Înainte, Înapoi, Redare, Pauză, Nivel sunet, Silențios, Temporizator, 

Indicator de redare și altele.

Cerințe de bază față de fișierele audio:

  Format: .mp3.

  Dimensiune fișier: cel mult 2 MB.

  Modul înregistrării/reproducerii: mono/stereo/surround.

  Rata de biți: 16–48 kbps pentru voce; 48–128 kbps pentru sunetele din natură și înreg-

istrări muzicale.

CLIPURI VIDEO
 

Există un număr mare de formate și variații ale fișierelor video. Evident, trebuie să fie selectate 

acele formate care să asigure calitatea înaltă a reproducerii cu ajutorul celor mai populare pro-

grame de navigare (browser-e) și pe toate dispozitivele digitale cu care lucrează elevii. Cu certi-

tudine, trebuie să fie prevăzută posibilitatea de utilizare a elementelor de control și navigare, de 

asemenea, nu trebuie să existe cerințe excesive față de capacitatea de calcul a calculatoarelor și 

conexiunile Internet ale elevilor. 

Cerințe de bază față de fișierele video:

  Format: .mpeg-3, .mpeg-4.

  Dimensiune fișier: cel mult 25 MB. 

  Coloana sonoră: mono/stereo/surround.

Alți parametri pentru imaginea video (Paleta de biți, dimensiunea ș.a.m.d.) pot varia în funcție de 

tipul fișierului, scopul și caracteristicile tehnice ale dispozitivelor digitale cu care lucrează elevii.
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TESTE COMPUTERIZATE

Ca și în cazul testelor tradiționale, elaborarea testelor computerizate include următoarele etape:

1.  Determinarea obiectivelor evaluării.

2. Determinarea cerințelor față de caracteristicile tehnice ale testului.

3.  Elaborarea matricei de specificații.

4.  Întocmirea itemilor de testare.

5.  Elaborarea schemei de evaluare. 

Specificul testelor computerizate constă în următoarele:

  Unele tipuri de itemi de testare și anumți itemi cu răspunsuri deschise, deocamdată, nu pot 

fi automatizați în totalitate, ceea ce complică utilizarea lor în procesul de învățare digitală.

  Datele inițiale ale itemilor de testare pot fi modificate nemijlocit în procesul de administrare 

a acestora, ceea ce permite personalizarea testelor corespunzătoare.

  Itemii de testare pot fi acumulați în bazele de date ale testelor, dintre care, ulterior, se pot 

elabora teste de complexitate necesară și în regim automat.

  Sistemele moderne de management al învățării permit implementarea metodelor de te-

stare adaptivă, adică, metodele conform cărora conținutul și complexitatea sarcinilor de 

testare curente propuse elevului depind de răspunsurile acestuia oferite în cadrul testărilor 

anterioare.

  Răspunsurile elevilor sunt verificate în timp real, iar rezultate evaluării sunt accesibile ime-

diat la încheierea procesului de testare.

Sistemele moderne de management al învățării permit utilizarea diferitor tipuri de itemi de testare, 

însă, din păcate, transferarea itemilor de testare dintr-un sistem în altul întâmpină anumite difi-

cultăți. Mai mult decât atât, nu toate tipurile de itemi de testare, propuse de științele pedagogice, 

pot fi implementate în orice sistem de management al învățării care există astăzi.

Atenție!
Înainte de elaborarea testelor computerizate, întrebați administratorul Sistemului de management 
al învățării din cadrul instituției dvs. care tipuri de itemi de testare sunt compatibili cu sistemul co-
respunzător.
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Evident, particularitățile sistemelor de operare și programele de navigare (browser-ele) cu care lu-

crează elevii nu trebuie să influențeze în niciun fel procesul de administrare și rezolvare a testelor 

corespunzătoare. Cerințele indicate impun dezvoltatorilor de teste computerizate să acorde o 

atenție deosebită atunci când selectează tipul itemilor de testare și modalitățile de introducere a 

răspunsurilor de către elevi (de la claviatură, cu ajutorul mausului, la un ecran senzorial ș.a.m.d.).

EXPERIMENTE VIRTUALE

Experimentele virtuale reprezintă în sine programe computerizate interactive, care imită realiza-

rea experimentelor din viața reală. De regulă, programele computerizate respective sunt bazate pe 

modelele matematice ale obiectelor studiate sau fenomenelor din lumea reală.

Spre exemplu, în biologie, se utilizează la scară largă modelele matematice de creștere ale 

coloniilor de bacterii sau de răspândire a infecțiilor, în fizică − modelele sistemelor oscilatorii, în 

chimie − modelele reacțiilor rapide ș.a.m.d. Cu ajutorul programelor computerizate interactive co-

respunzătoare, elevii au posibilitatea să modifice condițiile în care au loc fenomenele studiate 

(concentrația, temperatura, presiunea, forța de atracție și/sau respingere ș.a.m.d.), de asemenea, 

să observe efectele modificărilor corespunzătoare, să ridice și să înregistreze indicațiile aparatelor 

de măsură, să sistematizeze și să analizeze datele obținute.

În variantă ideală, experimentul virtual oferă elevilor o simulare interactivă, tridimensională și cap-

tivantă a unui laborator real, iar gradul de înțelegere și cunoștințele le sunt îmbunătățite cu ajutorul 

testului virtual de verificare a ceea ce au învățat.

De regulă, interfața programelor computerizate pentru experimentele virtuale este realizată cu aju- 

torul extensiilor multimedia interactive (statice, audio și video) și diverse elemente de control. 

Totodată, unele modele matematice ale obiectelor și fenomenelor studiate pot impune cerințe  

exagerate față de capacitatea de procesare și volumul memoriei operative a computerelor utilizate 

în procesul de învățare. 
 

Atenție!
Înainte de a include experimentele virtuale în cadrul proiectelor didactice elaborate, trebuie să 
vă asigurați că programele computerizate corespunzătoare funcționează corect în sistemele de  
operare și la dispozitivele cu care lucrează elevii.
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LECȚII ELECTRONICE

Specificul lecțiilor electronice

Lecția electronică − este un proces educațional holistic care se desfășoară într-un interval de timp 

bine determinat.

Ca și în cazul lecțiilor tradiționale, în timpul lecțiilor electronice, toate etapele cheie ale procesului 

de înțelegere și asimilare a cunoștințelor − obiectivele învățării, metodele de realizare a aces-

tora, conținutul programului de studiu, organizarea practicii didactice − sunt interconectate și în 

continuă interacțiune. Evident, lecția electronică, la fel ca și cea tradițională, nu este în măsură să 

atingă toate obiectivele procesului didactic. Ea este doar una dintre verigile esențiale ale procesu-

lui didactic multidimensional.

Suplimentar cerințelor față de lecțiile tradiționale, o lecție electronică trebuie să mai corespundă 

unor cerințe specifice, care rezultă din modalitatea de predare (sincron, asincron sau mixt), dar și 

din modalitatea de prezentare a conținutului (prin sistemul de management al învățării sau în cali-

tate de resursă didactică separată).

Majoritatea sistemelor de management al învățării propun pedagogilor o multitudine de instru-

mente computerizate, care le permit să elaboreze lecții electronice, ce includ cele mai diverse 

obiecte digitale de învățare, clipuri audio și video, teste digitale ș.a.m.d. Specificul acestor instru-

mente diferă de la un sistem la altul, fapt care necesită aplicarea unor abordări unice la proiectarea 

lecțiilor electronice, atât la nivelul fiecărei instituții de învățământ, cât și la nivelul sistemului edu-

cațional în întregime.

Atenție!
Înainte de a purcede la elaborarea lecțiilor electronice, studiați instrumentele pentru crearea lor 
din componența sistemului de management al învățării, care se utilizează în instituția dvs. de în-

vățământ.

În cazul în care sistemul de management al învățării lipsește, lecțiile electronice sunt oferite elevilor 

sub forma paginilor web, fișierelor text sau prezentărilor electronice. Extensiile multimedia (teste, 

clipuri audio și video digitale) se oferă în formă de fișiere separate. Profesorul trebuie să includă 

link-urile fișierelor respective nemijlocit în documentul de tip text sau prezentarea digitală, care 

conține componentele statistice (texte, imagini) ale lecției online.

Notă!
Lecția electronică, oferită elevilor în formă de fișier text sau prezentare electronică, trebuie să 
conțină link-urile extensiilor multimedia. Extensiile multimedia trebuie să fie accesibile elevilor  
indiferent de tipul computerului pe care-l utilizează sau sistemele de operare și aplicațiile 

corespunzătoare.
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Fișa proiectului didactic al lecției electronice

Pentru desfășurarea calitativă a lecției electronice, profesorul trebuie să elaboreze proiectul 
didactic corespunzător. Fișa proiectului didactic al lecției electronice trebuie să conțină următoarea 
informație:

  Disciplina.
  Clasa.
  Numele și prenumele profesorului.
  Tema lecției.
  Competențele/deprinderile care urmează să fie formate și/sau dezvoltate.
  Obiectivele operaționale ale lecției electronice.
  Strategiile de învățare:

 o metode și tactici;
 o formele de organizare în baza utilizării sistemelor de management a învățării;
 o instrumentele învățării digitale;
 o strategii de evaluare computerizate.

Structura lecției electronice 

Lecția electronică trebuie să aibă o structură, în mare măsură, asemănătoare cu cea a unei lecții 
tradiționale:

1. Atragerea și menținerea atenției elevilor.

2. Informarea elevilor cu privire la obiectivele lecției electronice.

3. Recapitularea și stabilirea legăturii cu materiile studiate anterior.

4. Prezentarea materialului de stimulare.

5. Managementul procesului învățării digitale.

6. Asigurarea performanței procesului de învățare digitală.

7. Colectarea și analiza feedback-ului.

8. Evaluarea rezultatelor învățării.

9. Sistematizarea și consolidarea materialului studiat.

10. Distribuirea sarcinilor pentru activitățile de sine stătătoare, în afara lecțiilor și a instrucțiuni-
lor pentru îndeplinirea acestora

JOCURI DIDACTICE COMPUTERIZATE

Dezvoltarea accelerată a jocurilor computerizate și implementarea la scară largă a mijloacelor 
digitale în procesul didactic a general așa numita gamificare a învățării2. Aceste termen se 
utilizează pentru specificarea teoriei și practicii de aplicare a jocurilor computerizate în vederea 

2 De la cuvântul englez game – joc.
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În școala modernă, jocurile computerizate se utilizează în următoarele cazuri:

• în calitate de obiecte digitale individuale pentru activitățile în clasă și în afara orelor de curs;
• ca și element constitutiv al unui obiect digital didactic mult mai complex, cum ar fi, spre 

exemplu, lecția electronică, cursul online sau manualul electronic. 

De obicei, la jocurile didactice computerizate se recurge în scopul  realizării următoarelor obiective 
educaționale:

1. Consolidarea anumitor cunoștințe pe care elevul le-a asimilat deja.

2. Acumularea cunoștințelor noi.

3. Perfecționarea anumitor deprinderi și abilități pe care elevul le are deja.

4. Dezvoltarea noilor deprinderi și abilități.

5. Dezvoltarea atenției și interesului cognitiv față de obiect.

6. Dezvoltarea atenției, memoriei, vorbirii și gândirii.

7. Dezvoltarea calităților personale ale elevului (fizice, intelectuale, creative, de voință și com-
petitive). 

Notă!
Atunci când se aleg jocurile computerizate, prioritatea revine întotdeauna obiectivelor educațio-
nale. Scopurile jocului sunt prevăzute doar pentru susținerea motivației personale a elevilor în 
vederea realizării sarcinilor didactice. 

realizării obiectivelor educaționale.
Așa cum se știe, particularitățile fundamentale ale jocurilor computerizate sunt3:

1. Prezența unui subiect captivant.

2. Prezentarea informației cu ajutorul tehnologiei hipermedia – pentru prezentarea modelului 
de joc se folosesc imagini, coloane sonore, text, efecte de animație.

3. Existența unui mediu de reacție care să asigure interacțiunea cu modelul jocului. Reacția 
poate fi sub forma semnalelor sonore, afirmațiilor încurajatoare, atribuirii de puncte, trecerii 
la un alt nivel de complexitate a jocului.

4. Modelarea situațiilor și activităților reale. Scenariul jocului reprezintă în sine un model al di-
verselor situații reale în care cel care joacă trebuie să identifice cele mai reușite modalități 
de acțiune.

5. Prezența unei situații competitive, fapt care garantează interesul elevului față de evoluția 

3A se vedea Stariradev I.M. Признаки игровых программных средств и их классификация, 2016.
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La includerea jocurilor computerizate instructive în cadrul proiectelor didactice, trebuie să se ia în 
calcul următoarele aspecte4:

1. psihologic: influența jocului asupra motivației elevului, asupra atitudinii față de obiectul 
studiat; 

2. pedagogic: conformitatea jocului cu profilul general al disciplinei și/sau disciplinelor in-
tegrate studiate, influența acestuia asupra dezvoltării ideilor științifice cu privire la lumea 
înconjurătoare;

3. metodic: justificarea alegerii sarcinilor propuse elevului, tacticilor metodologice aplicate; 

4. organizațional: planificarea rațională a lecțiilor / cercurilor / activității de proiect / concursu-
rilor / competițiilor cu aplicarea jocurilor computerizate.

Atenție!

În afară de avantaje, mai mulți cercetători și profesori practicieni indică și asupra unor dezavan-
taje atribuite jocurilor computerizate (interesul exagerat al elevilor, care poate trece în depen-
dență; prezența informației care-i sustrage pe elevi de la obiectivul educațional stabilit inițial; 
perturbarea procesului de socializare ș.a.m.d.). Dezavantajele indicate pot fi eliminate dacă, în 
scop instructiv, sunt selectate doar jocurile care corespund în totalitate cerințelor psihologice, 
pedagogice, metodologice și organizaționale. 

La ora actuală, în Internet există o mulțime de jocuri computerizate instructive. Acestea sunt 

clasificate după nivelul studiilor generale (primar, gimnazial, liceal), dar și conform disciplinelor șco-

lare (limbi străine, matematică, fizică, chimie ș.a.m.d.). Chiar dacă o bună parte din ele sunt comer-

ciale, majoritatea jocurilor computerizate instructive sunt cu acces gratuit. 

Lista surselor Internet cunoscute, care conțin cele mai populare jocuri computerizate instructive 

este publicată la sfârșitul acestui Ghid metodic. 

 4A se vedea Erogova I. S. Jocurile computerizate în procesul de învățare, 2016, pag. 17.
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Implementarea educației digitale STEM 
în practica școlară

ACTUALITATEA EDUCAȚIEI STEM

În 2019, în instituțiile de învățământ a început implementarea noului Curriculum Național. Una din-
tre principalele deosebiri ale noului Curriculum față de cel precedent, din 2010, vizează extinderea 
domeniilor de implementare a metodelor de învățare STEM. 

Principalele motive care au determinat dezvoltarea și aplicarea la scară largă a metodelor edu-
cației STEM în țările dezvoltate ale lumii, constau în următoarele:

• În viitorul apropiat, din 10 specialități, care înregistrează cea mai mare dezvoltare, 9 vor 
necesita cunoștințe STEM.

• În ciuda faptului că în sectorul tehnologic al economiei statelor dezvoltate se creează circa 
o pătrime din PIB-ul țărilor corespunzătoare, numărul total al savanților și cercetătorilor în 
matematică, științe naturale și tehnice devine insuficient. 

• Numărul mic și nivelul relativ redus de calificare a personalului tehnic și ingineresc generează 
intoleranța economiei față de inovațiile tehnologice. 

• Sistemul educațional se mișcă prea lent în raport cu satisfacerea cererii sociale, guverna-
mentale, familiale, comunitare în ceea ce privește nivelul de pregătire a absolvenților, care 
intenționează să activeze în sectoarele de înaltă tehnologie ale economiei. 

• Majoritatea absolvenților școlilor nu dispun de un nivel suficient de cunoștințe și abilități în 
sfera științelor exacte și naturale. Asta în timp ce societatea are nevoie stringentă de special-
iști, inventatori, inovatori, antreprenori de înaltă calificare. 

Notă!
Educația STEM are menirea să sporească interesul față de științele exacte și naturale, față de 
activitățile de cercetare, motivarea de-a opta pentru profesiile inginerești în condițiile dezvoltă-
rii accelerate a tehnologiilor „inteligente”. 

Informații suplimentare și foarte detaliate cu privire la avantajele educației STEM și multitudinea 
instituțiilor de învățământ care implementează deja această abordare, sunt accesibile pe diverse 
site-uri. Informații mai complexe pot fi găsite pe site-urile EU STEM COALITION și UNESCO.
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Imaginea 3. Site-ul EU STEM COALITION

Sursa: https://www.stemcoalition.eu/

Imaginea 4. Pagina web UNESCO dedicată educației STEM 
pentru fete și femei 

Sursa: https://en.unesco.org/stemed

https://www.stemcoalition.eu/
https://en.unesco.org/stemed
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SPECIFICUL EDUCAȚIEI STEM ÎN REPUBLICA MOLDOVA

La implementarea educației STEM trebuie să se distingă:

1. Învățarea STEM în cadrul sistemelor educaționale, în care științele naturale (fizica, chimia, 
biologia și altele) sunt predate în formatul unei discipline școlare integrate. De cele mai 
multe ori, această abordare este întâlnită în școlile din Occident, iar disciplina școlară 
corespunzătoare se numește Science (Știința). 

2. Învățarea STEM în cadrul sistemelor educaționale, în care științele naturale sunt predate în 
formatul disciplinelor școlare separate. De cele mai multe ori, această practică este întâlnită 
în țările post-sovietice, inclusiv în Republica Moldova.

Evident, în cazul primei abordări, disciplina școlară Science (Știința) asigură integrarea domeniilor 
corespunzătoare, însă, în același timp, are de suferit aspectul sistemic și profunzimea studierii 
fiecărei științe naturale în parte. În cazul celei de-a doua abordări, poate fi asigurată studierea mai 
aprofundată a matematicii, fizicii, chimiei, biologiei ș.a., însă, în același timp, se pierd conexiunile 
interdisciplinare. 

Cu scopul de a dezvolta și consolida aceste conexiuni interdisciplinare, Curriculum Național al 
țării noastre se bazează pe interpretarea extinsă a noțiunii „educație STEM”. În conformitate cu 
această interpretare, deși în școlile noastre, științele exacte și naturale sunt studiate în cadrul  
disciplinelor școlare separate, adică neintegrate, educația STEM trebuie să fie implementată cu 
ajutorul conținutului interdisciplinar și sarcinilor școlare interdisciplinare (exerciții, sarcini, proiecte 
școlare, cercetări didactice ș.a.m.d.).

Notă!
Educația STEM în țara noastră presupune aplicarea la scară largă a metodelor moderne de 
învățare activă, a conținutului digital multidisciplinar și unor asemenea sarcini didactice mul-
tidisciplinare aplicative, rezolvarea cărora presupune utilizarea tehnologiilor informației și co-
municațiilor. Abordarea STEM este aplicativă atât în timpul învățării în clasă, cât și în contextul 
extrașcolar. 

În contextul organizării lecțiilor STEM, de cele mai multe ori, se utilizează metodele învățării 
orientate pe problemă și învățarea euristică, iar pentru programul extrașcolar – învățarea bazată pe 
proiect și învățarea bazată pe cercetare. 

Atenție!
În cazul educației STEM în regim extrașcolar, temele și volumele proiectelor didactice și cerce-
tărilor corespunzătoare trebuie să aibă caracter interdisciplinar. Emiterea sarcinilor, planificarea 
și organizarea activității didactice a elevilor trebuie să se desfășoare în comun, adică, cu impli-
carea tuturor profesorilor care predau disciplinele corespunzătoare. 
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• Conexiuni interdisciplinare puternice.

• Utilizarea pe larg a metodelor de învățare activă: problematizării, euristică, proiectului, 
cercetării ș.a.m.d.

• Caracter preponderent aplicativ al sarcinilor didactice (exerciții, sarcini, proiecte ș.a.m.d.).

• Implementarea abordării „Fă singur” (Do It Yourself). Elevii creează / elaborează / constru-
iesc / proiectează produse școlare. 

• Utilizarea intensivă a tehnologiei informației și comunicațiilor.

• Evaluarea comună a produselor școlare. La evaluare participă profesorii, elevii, reprezen-
tanții comunităților locale.

• Criteriile de evaluare sunt cunoscute din timp.

Sursa: Ludmila Rojdestvenskaia, 2018. https://novator.team/post/142

Tabelul 3. Principalele particularități distinctive ale educației STEM

Atenție!
Produse școlare recomandate pe care elevii le pot crea / elabora / construi / proiecta în cadrul 
procesului educațional STEM, sunt prezentate în curricula disiciplinare și ghidurile metodice de 
implementare a acestora.

Pe măsura dezvoltării educației STEM, profesorii și cercetătorii în domeniul științelor pedagogice 
au ajuns la concluzia că eficiența și relevanța procesului didactic pot fi îmbunătățite considerabil 
dacă la disciplinele STEM tradiționale (Science – Știința, Technology – Tehnologia, Engineering 
– Ingineria, Mathematics – Matematica) se vor adăuga Art – Arta și, ulterior, Research – Cerce-
tarea. Corespunzător, în științe și practica pedagogică au apărut noi concepte: Educația STEAM și 
STREAM5.

Așa cum reiese din denumirea corespunzătoare, educația STEAM are la bază predarea și studierea 
disciplinelor exacte și naturale și conexiune strânsă cu cunoașterea artistică și educația estetică, 
iar educația STREAM – aplicarea intensă a metodei învățării active bazate pe cercetare.

PARTICULARITĂȚILE DISTINCTIVE ALE EDUCAȚIEI STEM

Particularitățile distinctive ale educației STEM sunt prezentate în tabelul următor.

5 În unele publicații, litera R din abrevierea STREAM, reprezintă cuvântul Reading – Citire. Abordarea învățării, indicată 
de abrevierea respectivă, integrează în STEAM competențe și abilități de lucru cu sursele literare.

https://novator.team/post/142
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Tabelul 4. Învățarea tradițională, STEM, STEAM și STREAM

ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ ÎNVĂȚAREA STEM - STEAM - STREAM

Îndeplinirea individuală a exercițiilor pentru 
exersarea deprinderilor. Din perspectiva 
elevului, acestea sunt „deprinderi care nu 
se știe la ce servesc”.

Activitatea comună a elevului cu profesorul și alți 
participanți ai grupului de lucru. Se dezvoltă ca-
pacitatea de interacțiune.

Produsul activității nu este indicat. Este 
importantă evaluarea din afară a rezultatului 
formal, de cele mai multe ori, sub formă de 
notă.

Este important produsul obținut în procesul ac-
tivității didactice.

Răspunsurile corecte sunt în manual.
Sarcinile și criteriile de evaluare a produsului ac-
tivității didactice sunt elaborate în procesul activ-
ității comune.

Profesorul verifică corectitudinea sarcinilor 
didactice îndeplinite și tot el face evaluarea.

Planificarea și autocontrolul în procesul activității 
didactice de proiectare.

Îndeplinirea individuală a exercițiilor pentru 
exersarea deprinderilor. Din perspectiva 
elevului, acestea sunt „deprinderi care nu 
se știe la ce servesc”.

Activitatea de cercetare a elevului de comun 
cu profesorul și alți participanți ai grupului de 
proiect. Se dezvoltă capacitatea de interacțiune.

Produsul activității nu este indicat. Este 
importantă evaluarea din afară a rezultatului 
formal, de cele mai multe ori, sub formă de 
notă.

Este important produsul obținut în procesul ac-
tivității didactice.

Răspunsurile corecte sunt în manual.
Sarcinile și criteriile de evaluare a produsului ac-
tivității didactice sunt elaborate în procesul activ-
ității comune.

Profesorul verifică corectitudinea sarcinilor 
didactice îndeplinite și tot el face evaluarea. 

Planificarea și autocontrolul în procesul activității 
didactice de proiectare.

Sursa: Ludmila Rojdestvenskaia, 2018. https://novator.team/post/142

Notă!
În cazul sistemului de învățare STEM, proiectele didactice elaborate de profesor trebuie să fie 
bazate pe aplicarea metodelor de învățare activă, iar situațiile create de profesor trebuie să aibă 
caracter aplicativ și interdisciplinar, cu utilizarea predominantă a obiectelor didactice digitale inter-
active.

https://novator.team/post/142
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Tabelul 5. Particularitățile distinctive ale profesorului STEM

• Sunteți capabil să vedeți matematica nu doar în manuale, ci și în pavajul de pe trotuar. 

• Începând cu jocul de măsurare a înălțimii paharelor de hârtie, știți cum să implicați o pro-
gresie aritmetică.

• Înțelegeți că croșetarea încrucișată nu presupune doar dezvoltarea abilităților motorii 
fine și mai știți cum să asociați informatica. 

• Sunteți înțelept: da, în contextul activității în grup poate fi multă gălăgie, însă, aceste 
inconveniențe nu sunt mari, iar dvs. le oferiți elevilor posibilitatea să interacționeze și să 
comunice. 

• Știți cu siguranță că proiectul va consuma tot timpul prevăzut pentru lecție, însă, ac-
ceptați conștient riscul. 

• Înțelegeți că „cunoștințele de bază” nu se formează de la sine în capul elevului atunci 
când oferiți explicații.

• Reușiți să creați situații reale atunci când învățătura „vine de la sine”.

• Oferiți spațiu pentru inițiativa elevilor și le rezervați lor dreptul la greșeală.

• Le încurajați capacitățile de lider, acest lucru îi va ajuta pe viitor să conducă etic o echipă 
mare. 

• Le convingeți pe fete că și ele pot deveni oameni de știință și pot face cercetări în viitor.

• Sunteți capabili să organizați lecția oriunde: pe malul râului, în parc și chiar într-un super-
market.

• Aveți capacitatea de a prinde, culege sau strânge de pe jos „obiectul cercetării”.

Sursa: Ludmila Rojdestvenskaia, 2018. https://novator.team/post/142

RECOMANDĂRI METODOLOGICE PENTRU DESFĂȘURAREA LECȚIILOR STEM

În mare măsură, structura lecțiilor STEM depinde de metodele de învățare activă care au fost se-
lectate. Totodată, aceste lecții prezintă un șir de caracteristici comune, iar printre cele mai esențiale 
se numără caracterul interdisciplinar, accentul pe activitățile practice ale elevilor, utilizarea intensă 
a obiectelor didactice digitale interactive. 

Structura recomandată a lecției STEM este prezentată în tabelul următor.

PARTICULARITĂȚILE DISTINCTIVE ALE PROFESORULUI STEM

În baza experienței acumulate, entuziaștii educației STEM - STEAM - STREAM au elaborat o listă 
complexă de particularități care disting profesorii STEM de cei ce practică metodele tradiționale. 
Cele mai esențiale particularități distinctive sunt prezentate în tabelul de mai jos.

https://novator.team/post/142
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Tabelul 6. Structura recomandată a proiectului didactic pentru lecția STEM

1. Denumirea proiectului didactic: _______________________________________________

2. Profesor: ________________________________________________________________

3. Clasa: _______

4. Domeniul curricular: _______________________________________________________

5. Disciplina didactică: _______________________________________________________

6. Unitatea de competență:  ___________________________________________________

7. Тema lecției: _____________________________________________________________

8. Formele de învățare: _______________________________________________________

9. Tipul lecției: ______________________________________________________________

10. Scopul lecției: ____________________________________________________________

11. Disciplinele școlare integrate (se indică disciplinele, temele din care se integrează în această 
lecție):  ___________________________________________________________

12. Competențele specifice țintă (de asemenea, se indică și competențele din disciplinele șco-
lare integrate): ____________________________________________________________

13. Obiectivele operaționale: ____________________________________________________

14. Strategii didactice::
  Metode și proceduri de învățare (se pune accent pe metodele de învățare activă): ______
  Mijloace didactice (se pune accent pe mijloacele didactice digitale): _________________
  Forme organizaționale: ___________________________________________________

15. Bibliografie: ______________________________________________________________

16. Resurse digitale (se indică link-urile la resursele corespunzătoare): ____________________

17. Desfășurarea lecției. Se întocmește în formă de tabel:
  Pe rânduri – etapele lecției (în conformitate cu modelul de lecției care se aplică).
  Pe coloane: 

 o Obiectivele operaționale. 
 o Unități de conținut.
 o Activitatea profesorului și activitatea elevilor în timpul lecției (se indică   
                  link-urile pentru obiectele didactice digitale).
 o Metode și proceduri (se pune accent pe metodele de învățare activă).
 o Mijloace de învățare (se pune accent pe mijloacele digitale de învățare.)
 o Formele organizaționale (se pune accent pe utilizarea intensă a mijloacelor       
                  de activitate comună și comunicare în rețea). 
 o Evaluare (se pune accent pe teste computerizate, sondaje online). 

18. Anexe (se pune accent pe obiectele didactice digitale, care sunt plasate în Internet,  
cu indicarea resurselor corespunzătoare): 

Sursa: Structura este concepută în baza analizei proiectelor didactice, care au participat la concursul național 
„Profesorul – Ambasador Digital”, 

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/


46

|  UNDPGhid metodic pentru implementarea metodelor de instruire asistată de calculator

În cazul desfășurării lecțiilor STEM cu prezența fizică a elevilor în clasă, în perioada de timp  
indicată în proiectul didactic, profesorul le oferă elevilor acces online la obiectele didactice digitale  
corespunzătoare. Totodată, elevii au posibilitatea să îndeplinească sarcini practice utilizând obiecte 
didactice fizice reale (instrumente de măsură, standuri de laborator, machete, modele reale, 
materiale, reactive și altele). În același timp, mijloacele tehnologiei informației și comunicațiilor se 
utilizează, în mare parte, pentru colectarea și procesarea datelor, pentru organizarea activității 
comune a elevilor (coworking), pentru elaborarea rapoartelor și prezentarea rezultatelor lucrărilor 
efectuate. 

În cazul desfășurării lecțiilor STEM fără prezența fizică a elevilor în clasă, este necesar să se ia în 
calcul specificul formelor de învățare la distanță.

Atenție!
În contextul învățării STEM și lipsei materialelor, instrumentelor și dispozitivelor de măsurare 
necesare la domiciliu, sarcinile practice trebuie să fie executate de către elevi cu ajutorul  
instrumentelor digitale (editoare de texte, editoare grafice, programe pentru prezentările digitale, 
aplicații de calcul tabelar, programe pentru prelucrarea fișierelor multimedia, experimente online 
și altele). 

În cazul învățării sincrone cu ajutorul mijloacelor informatice de teleconferințe, desfășurarea lecției 
STEM urmează logica unei lecții tradiționale în clasă. 

În cazul învățării asincrone, în baza proiectului didactic al lecției STEM, este elaborată lecția  
electronică corespunzătoare. Lecția elaborată se încarcă în sistemul de management al învățării 
sau se distribuie elevilor în calitate de resursă didactică digitală separată. 

În cazurile în care în instituțiile de învățământ lipsec mijloace de elaboare a lecțiilor electronice, 
materialul lecției se oferă elevilor în formatul unui document electronic sau prezentării electronice 
cu link-urile corespunzătoare către obiectele didactice digitale. 

Atenție!
Cele mai bune proiectele didactice ale lecțiilor STEM, care au fost desemnate câștigătoare 
în cadrul concursului „Profesorul – Ambasador Digital”, pot fi găsite la următoarea adresă:  
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
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INDICAȚII METODICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎNVĂȚĂRII STEM
BAZATĂ PE PROIECTE

În mare măsură, proiectarea didactică a învățării STEM bazată pe proiecte depinde de tipul 
proiectului didactic, adică, de durata activității de proiect a elevilor, profilul materiei studiate, tipului 
dominant al activității de proiect a elevilor, numărul participanților, modalitățile de prezentare a  
rezultatelor proiectului și altele. 

Conform numărului de participanți, proiectele didactice se împart în:
  individuale; 
  în pereche;
  de grup.

Conform duratei activității, proiectele didactice se împart în:
  de scurtă durată (până la 5 zile); 
  de durată medie (până la o lună); 
  de lungă durată (de la 2-3 luni până la un an academic).

Conform profilului cunoștințelor, proiectele se împart în:
  monodisciplinare; 
  interdisciplinare; 
  transdisciplinare; 
  supradisciplinare (care depășesc cadrul conținutului disciplinelor școlare).

Conform tipului dominant al activității de proiect, se disting următoarele tipuri de proiecte:
  de informare; 
  de cercetare; 
  creative;
  proiecte orientate spre practică.

Conform tipului produselor școlare create de către elevi, se disting proiecte care se termină prin 
crearea de:

  documente electronice în format text (eseuri, referate, rapoarte);
  prezentări electronice;
  documente grafice digitale (schițe, scheme, imagini, albume cu fotografii, postere și altele);
  produse școlare multimedia (clipuri audio și video, înregistrări audio și filme);
  machete și modele reale;
  modele computerizate, programe, baze de date, site-uri și altele.

În funcție de forma de prezentare a rezultatelor activităților de proiect ale elevilor, se disting: 
  rapoarte în fața clasei; 
  rapoarte în cadrul conferințelor școlare; 
  expoziții;
  concursuri și olimpiade școlare, regionale, naționale și internaționale.

Structura recomandată a proiectului didactic de învățare STEM bazată pe proiect este prezentată 
în tabelul următor.
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Tabelul 7. Structura recomandată a proiectului didactic de învățare STEM 
bazată pe proiect

1. Denumirea proiectului didactic: _______________________________________________

2. Profesor: ________________________________________________________________

3. Clasa: _______

4. Domeniul curricular de bază: ________________________________________________

5. Disciplina școlară de bază: ________________________________________________

6. Domeniile curriculare integrate: ______________________________________________

7. Disciplinele școlare integrate (se indică disciplinele, temele din care sunt integrate în acest 
proiect): ________________________________________________________________

8. Competențe specifice țintă (de asemenea, se indică și competențele din disciplinele școlare 
integrate):

9. Competențe transdisciplinare țintă:  ___________________________________________

10. Denumirea proiectului: _____________________________________________________

11. Тipul proiectului (de informare, de cercetare, aplicativ, practic, creativ) _________________

12.  Scopul proiectului: ________________________________________________________

13. Obiectivele operaționale ale proiectului: ________________________________________

14. Sarcina de proiectare pentru elevi: ____________________________________________

15. Produsul scontat / produsele scontate ale proiectului: ______________________________

16. Profesorii cu care trebuie să fie coordonat procesul de proiectare (pentru fiecare disciplină 
integrată): _______________________________________________________________

17. Tipul proiectului (individual, în pereche, de grup): _________________________________

18. Bibliografie: ______________________________________________________________

19. Resurse digitale (se indică link-urile la resursele corespunzătoare): ____________________

20. Designul (planul) lucrărilor principale / activităților, desfășurate în cadrul învățării în bază de 
proiect. Se întocmește în formă de tabel:

  Pe rânduri – etapele proiectului și obiectivele fiecăreia (documentarea, informarea, 
implementarea, prezentarea, evaluarea).

  Pe coloane – activitatea de proiect a profesorului; activitatea de proiect a elevilor; 
termenii de executare; profesorii implicați în procesul de consultare a elevilor; resursele 
necesare.

21. Criteriile de evaluare a produselor școlare, elaborate de către elevi în timpul realizării  
proiectului.

22.  Anexe (se pune accent pe obiectele digitale de învățare, care sunt plasate în Internet, cu 
indicarea resurselor corespunzătoare): ________________________________________

Sursa: Structura este concepută în baza analizei proiectelor didactice, care au participat la concursul național  
„Profesorul – Ambasador Digital”, https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
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Momentul cheie în contextul învățării în baza proiectului este selectarea temelor care se propun 
elevilor. Cerințele cărora trebuie să corespundă temele proiectelor STEM sunt prezentate în tabelul 
de mai jos. 

Tabelul 8. Cerințe față de temele proiectelor STEM

• Să contribuie la realizarea obiectivelor de învățare propuse.
• Să fie actuale și importante pentru elevi.
• Să corespundă capacităților elevilor (să corespundă nivelului lor de pregătire).
• Să se bazeze pe implementarea practică a cunoștințelor și abilităților deja acumulate.
• Să fie asigurate cu resursele necesare (literatură, resurse digitale, resurse materiale și 

altele).
• Să fie laconice și clare.

Sursa: Cerințele au fost formulate în baza recomandărilor metodologice pentru implementarea 
Curriculumului Național, anul 2019. https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general

Atenție!
Selectarea temelor pentru învățarea în baza proiectelor trebuie să pună accent pe preferințele 
elevilor. Oferindu-le liste cu temele propuse, încurajați-i să propună alte teme noi, care prezintă 
interes pentru ei. 

La ora actuală, în Internet există o mulțime de site-uri ce conțin exemple de proiecte STEM, care au 
fost realizate de către elevi. Accesarea acestor site-uri poate fi deosebit de utilă în cadrul procesu-
lui desfășurării învățării în bază de proiect.

O colecție bogată de proiecte STEM și recomandări privind învățarea în bază de proiect, elaborate 
de savanții și pedagogii de la noi din țară pot fi găsite în materialele Conferinței Științifice Inter-
naționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)”6,7.

Colecții bogate de proiecte didactice STEM pot fi, de asemenea, găsite pe site-urile românești8 și 
rusești9.

6 Volumul I, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_I_STEAM_2021.pdf
7 Volumul II, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_II_STEAM_2021.pdf
8 https://online.fliphtml5.com/qmucc/avmt/#p=1
9 https://novator.team/post/135

Atenție!
Cele mai bune proiectele didactice privind învățarea STEM în bază de proiect din  
cadrul concursului „Profesorul – Ambasador Digital” pot fi găsite la următoarea adresă: 
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_I_STEAM_2021.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_II_STEAM_2021.pdf
https://online.fliphtml5.com/qmucc/avmt/#p=1
https://novator.team/post/135
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
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