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Abstract 

Lucrarea prezintă o serie de consideraŃii referitoare la proiectul POSDRU/19/1.3/G/37002, 
intitulat: „EDUTIC - Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea 
eficienŃei utilizării TIC şi asigurarea calităŃii instruirii asistate de calculator în mediul 
preuniversitar”. ActivităŃile acestui proiect contribuie la realizarea unui obiectiv specific al 
PND 2007–2013 - perfecŃionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton, 
vizând diseminatorii de învăŃare, conŃinutul învăŃării (diversificarea şi asigurarea calităŃii 
ofertelor de educaŃie şi formare iniŃială şi continuă) şi sistemul de formare profesională 
continuă. În lucrare este prezentat contextul în care a fost propus proiectul - impus de 
Strategia Lisabona -, precum şi elementele cheie ale proiectului: obiective, grup Ńintă vizat, 
module de formare propuse şi rezultate aşteptate. 

 
 

1. Introducere 
 
Strategia Lisabona (denumită şi Agenda Lisabona) reprezintă un set de obiective, domenii 

prioritare de acŃiune, Ńinte şi măsuri, pentru orientarea politicilor europene de creştere economică şi 
ocupare a forŃei de muncă către realizarea obiectivului strategic al Uniunii Europene de a deveni 
cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere [1]. Strategia a fost adoptată în 
martie 2000 şi reînnoită de Consiliul Europei în martie 2005. Implementarea acesteia s-a realizat în 
trei cicluri, astfel: martie 2000-martie 2005; martie 2005-martie 2008 şi martie 2008-martie 2011. 

În conformitate cu Strategia Lisabona, numai combinarea formelor clasice de instruire cu 
„alfabetizarea digitală” poate permite cetăŃenilor să se integreze deplin în societatea cunoaşterii. 
Şcoala este chemată să răspundă cerinŃelor acestei societăŃi, să se racordeze progresului ştiinŃific şi 
tehnologic şi să pregătească elevul conform noilor exigenŃe. În RezoluŃia asupra e-Learning a 
Consiliului Uniunii Europene (iulie 2001), statele europene au fost invitate să integreze TIC în 
sistemele de educaŃie şi formare, să valorifice potenŃialul Internet-ului, multimedia şi mediilor 
virtuale de învăŃare, să asigure pregătirea iniŃială şi continuă a cadrelor didactice în utilizarea 
pedagogică a noilor tehnologii, să încurajeze dezvoltarea materialelor de predare / învăŃare în 
format digital şi a ofertelor educaŃionale on-line de calitate, să susŃină dezvoltarea didacticilor 
inovative şi metodelor pedagogice care integrează TIC, să motiveze universităŃile, facultăŃile şi 
departamentele în realizarea de activităŃi pedagogice inovative, prin utilizarea TIC [2].  

La nivel naŃional, toate aceste schimbări pot fi sprijinite prin constituirea şi utilizarea eficientă 
a infrastructurii TIC în şcoală, adaptarea curriculum-ului şcolar la dinamica societăŃii 
informaŃionale, modernizarea resurselor pedagogice - mai ales prin integrarea TIC în acestea - şi 
adaptarea formării iniŃiale şi continue a cadrelor didactice la noile competenŃe solicitate [3].  

Mai mult, obiectivul Strategiei Lisabona relansate şi-a propus transformarea Uniunii într-un 
spaŃiu mai atractiv pentru investiŃii şi muncă, promovarea cunoaşterii şi inovării şi crearea de 
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locuri de muncă mai numeroase şi mai bune. Pentru perioada 2007-2013, statelor membre li s-a 
solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmează să le primească pentru 
finanŃarea proiectelor legate de îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Astfel, fiecare stat 
membru a elaborat Programul NaŃional de Reforme pentru Strategia Lisabona Relansată [4]. În 
acest sens, în domeniul educaŃiei, au fost lansate o serie de proiecte care au ca obiectiv central 
formarea continuă a cadrelor didactice, multe dintre proiecte propunând TIC drept element cheie 
în formarea / dezvoltarea competenŃelor didactice. 

 
2. Proiectul EDUTIC 

 
 Pornind de la constatarea inexistenŃei unei strategii coerente privind pregătirea cadrelor 

didactice pentru a face faŃă provocărilor utilizării TIC la clasă - în mod direct, în activitatea cu 
elevii -, proiectul EDUTIC propune activităŃi care Ńintesc către modernizarea resurselor 
pedagogice, prin integrarea TIC în acestea, şi adaptarea formării iniŃiale şi continue a cadrelor 
didactice la noile competenŃe cerute de societatea informaŃională. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăŃirea calificării personalului 
didactic din învăŃământul preuniversitar, prin dezvoltarea şi furnizarea unui program de formare 
continuă care vizează dobândirea competenŃelor necesare acestora pentru integrarea TIC în 
procesul educaŃional. 

Obiectivele specifice sunt subsidiare celui general, fiind realiste şi implementabile: 
- facilitarea şi lărgirea accesului la formarea profesională continuă postuniversitară pentru 400 

cadre didactice, printr-o ofertă de instruire de tip blended learning; 
- dezvoltarea competenŃelor de elaborare şi utilizare a unor materiale suport pentru instruire în 

format digital, pentru minim 380 cadre didactice; 
- creşterea gradului de integrare al TIC în procesele şi procedurile de predare ale disciplinelor 

şcolare, pe diferite nivele ale învăŃământului preuniversitar, în cel puŃin 200 de şcoli; 
- realizarea unei platforme e-learning pentru formarea profesională continuă cu acreditarea a 3 

module specifice de instruire. 
Întrucât cadrul formal „tradiŃional” de pregătire iniŃială a cadrelor didactice, cât şi activităŃile 

de formare continuă dedicate, nu le oferă acestora în prezent decât posibilitatea iniŃierii în 
utilizarea calculatorului, şi implicit a TIC, fără a îi instrui să folosească inovativ noile tehnologii în 
activitatea didactică cotidiană, formarea propusă în acest proiect poate diminua acest deficit de 
competenŃe, semnalat la cadrele didactice de pe toate nivelurile învăŃământului preuniversitar. 
EficienŃa formării poate fi maximizată printr-o ofertă inovativă, propusă în proiect. Sistemul de tip 
blended learning ales oferă, prin combinarea tehnicilor de instruire tradiŃionale faŃă în faŃă, cu cele 
de tip e-learning şi la distanŃă, avantaje evidente, cum ar fi: posibilitatea utilizării multimedia şi 
Internet-ului pentru ameliorarea calităŃii învăŃării, facilitarea accesului la resurse şi servicii on-line, 
schimburi şi colaborare la distanŃă, reducerea (de până la trei ori) a costurilor formării, atât pentru 
furnizor cât şi pentru beneficiar, flexibilitatea pregătirii în timp şi spaŃiu. Pentru a răspunde mai 
bine provocărilor societăŃii informaŃionale şi pentru a putea furniza ei înşişi servicii educaŃionale 
adaptate la disponibilităŃile tehnice şi tehnologice moderne, membrii grupului Ńintă selecŃionat în 
proiect se vor perfecŃiona în utilizarea TIC folosind în învăŃare chiar mijloace TIC. Beneficiarii se 
vor familiariza mai întâi cu mediile colaborative de învăŃare (platforma e-learning), după care vor 
fi instruiŃi atât pentru a putea utiliza şi / sau elabora resurse educaŃionale digitale (de tip video, 
audio, grafică, animaŃie), cât şi pentru a armoniza conŃinutul acestora cu exigenŃele pedagogice 
tradiŃionale. 
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3. Module de formare 
 
Modulele de formare propuse (cursanŃii fiind obligaŃi să urmeze modulul obligatoriu şi unul 

din cele două opŃionale) sunt următoarele: 
1. Modul I (obligatoriu - 89 ore): Tehnici şi metode de integrare ale TIC, Internet şi 

multimedia în educaŃia preuniversitară  
Acest modul cuprinde următoarele submodule: 
I.1. Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în educaŃie - sunt prezentate teoriile pedagogice 

care susŃin utilizarea TIC în educaŃie, principiile pedagogice de bază privind utilizarea TIC în 
procesul de predare / învăŃare / evaluare. Sunt descrise aspecte specifice referitoare la schimbarea 
rolului actorilor implicaŃi în actul educativ, precum şi modificările suferite de procesul de 
comunicare dintre aceştia, în condiŃiile implementării TIC în educaŃie.  

I.2. Tehnologii e-learning şi platforme educaŃionale - sunt ilustrate modele de învăŃare şi lecŃii 
desfăşurate cu ajutorul calculatorului (tutoriale, exerciŃii, jocuri educative, site-uri web), metode de 
evaluare / examinare, tipuri de instrumente software de dezvoltare a materialelor didactice, 
platforme specifice pentru e-learning, programe educaŃionale, proiecte de învăŃare la distanŃă, 
publicaŃii web pentru autoinstruire.  

I.3. Instrumente TIC destinate elaborării materialelor didactice - sunt abordate  instrumentele 
TIC utilizate în predarea disciplinelor şcolare, pornind de la conceptele de bază ale dezvoltării 
materialelor didactice folosind TIC, până la dezvoltarea laboratoarelor interactive, cărŃilor 
electronice şi integrarea utilitarelor de tip educaŃional puse la dispoziŃie de diverse platforme 
educaŃionale. 

2. Modul IIa (opŃional - 89 ore): Elaborarea şi utilizarea suporturilor de instruire multimedia 
pentru elevi 

Acest modul cuprinde următoarele submodule: 
II.a.1. Comunicare vizuală şi tehnologii multimedia pentru educaŃie - sunt prezentate 

instrumente esenŃiale în crearea cursurilor şi laboratoarelor instructive moderne: metode, materiale 
şi formate media utilizate pentru manipularea imaginilor digitale, modalităŃi prin care limbajul 
vizual poate fi utilizat pentru a comunica idei şi înŃelesuri, cerinŃe de bază ale sistemelor 
multimedia (atât din punct de vedere hardware cât şi software), precum şi modalităŃi de creare a 
unui spaŃiu virtual instructiv (dotat cu aplicaŃii multimedia) care să fie utilizat drept sursă de 
informaŃii pentru domeniul educaŃional, dar şi ca mijloc de instruire. 

II.a.2. Proceduri de integrare a aplicaŃiilor multimedia în educaŃie - sunt ilustrate procedurile 
specifice de integrare a aplicaŃiilor multimedia în procesul de instruire, surprinzându-se atât 
elemente de bază (utilizarea culorilor, a imaginilor statice, a secvenŃelor video şi audio în 
activităŃile didactice) cât şi tehnici avansate: tehnici de înregistrare a ecranului, editare video, 
producere video pentru web sau alte produse media, videoconferinŃe şi organizarea de întâlniri în 
spaŃiul virtual. În plus, sunt prezentate elemente pedagogice care să canalizeze elevul către tema 
aleasă pentru studiu, în scopul facilitării studierii independente.  

3. Modul IIb (opŃional - 89 ore): Utilizarea instrumentaŃiei virtuale în laboratoarele şcolare 
Acest modul cuprinde următoarele submodule: 
II.b.1. Metodologii de predare şi strategii pedagogice bazate pe utilizarea InstrumentaŃiei 

Virtuale - sunt prezentate informaŃii necesare pentru înŃelegerea aplicaŃiilor de instrumentaŃie 
virtuală (cu preponderenŃă în domeniul ŞtiinŃelor) şi familiarizarea cu tehnologiile bazate pe 
InstrumentaŃie Virtuală, în vederea dezvoltării metodologiilor proprii de predare şi a strategiilor 
pedagogice care să integreze experimentele virtuale în educaŃie.  

II.b.2. Proiectarea activităŃilor de învăŃare care includ aplicaŃii specifice de instrumentaŃie 
virtuală - sunt trecute în revistă principalele tehnologii educaŃionale utilizate în realizarea 
experimentelor virtuale: medii explorative care modelează sistematic relaŃii între componente 
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abstracte (simulatoare), sisteme care permit colectarea şi reprezentarea datelor în mod ştiinŃific, 
instrumente computaŃionale, instrumente didactice şi aplicaŃii web - ce asistă elevul în procesul 
experimentării didactice -, medii software extensibile care pot fi particularizate pentru scopuri 
precise.  

 
4. Rezultate aşteptate 

 
Proiectul permite constituirea, la nivel inter-regional, a unui parteneriat educaŃional universitar-

preuniversitar, între solicitant (Universitatea Valahia din Târgovişte) şi 9 instituŃii judeŃene 
(Inspectoratele Şcolare JudeŃene din Argeş, Buzău, Călăraşi, DâmboviŃa, Giurgiu, IalomiŃa, Olt, 
Prahova, Teleorman), cu posibilităŃi viitoare de extindere. 

Dintre rezultatele aşteptate, cele mai importante sunt următoarele: 
1. Implementarea unui sistem inovativ de formare continuă a cadrelor didactice din 

învăŃământul preuniversitar, printr-o ofertă specifică, de tip blended-learning. 
Astfel, se va instrui în domeniul integrării TIC în procesul instructiv-educativ un grup Ńintă de 

400 cadre didactice. Se aşteaptă ca în urma evaluării finale, cel puŃin 390 dintre aceştia vor obŃine 
certificatul de formare continuă postuniversitară, cu 50 de credite profesionale transferabile. Ca o 
consecinŃă, cel puŃin 380 cadre didactice din grupul Ńintă  vor fi capabile să utilizeze şi să integreze 
elemente TIC direct în procesul de predare la clasă. Astfel, în circa 200 şcoli de nivel primar, 
gimnazial sau liceal, numărul orelor care vor include activităŃi asistate de calculator va creşte cu 
cel puŃin 25%.  

Din punctul de vedere al echipei de implementare a proiectului, aceştia vor dobândi noi 
competenŃe în domeniul instruirii resurselor umane din sfera educaŃională, în utilizarea unui sistem 
de instruire de tip blended learning, precum şi în derularea proiectelor cu finanŃare 
nerambursabilă. 

2. Instalarea, configurarea şi lansarea în exploatare a platformei pentru e-learning EDUTIC 
(bazată pe un sistem de management al cursurilor open-source de tip Moodle), împreună cu 
software-urile de management ale conŃinuturilor / resurselor, forumuri, chestionare de evaluare, 
bază de date, chat, glosar etc. LocaŃia unde se instalează serverele care găzduiesc platforma e-
learning este amenajată ca şi centru de comunicaŃii şi sală de formare (incluzând şi achiziŃiile 
propuse prin lista de dotări a proiectului), împreună cu cele 9 puncte de facilitare, la sediile 
partenerilor.  

3. Elaborarea urmatoarelor materiale de formare: 
- 7 suporŃi de curs pentru formarea faŃă în faŃă; 
- 7 tutoriale pentru activităŃile aplicative; 
- un ghid e-learning pentru cursanŃi.  
4. Realizarea unei diseminări permanente a activităŃilor şi rezultatelor proiectului prin: 
- materiale de promovare şi publicitate a proiectului (pliante, postere, roll-up-uri); 
- conferinŃe de presă; 
- prezentări la întâlniri metodice ale cadrelor didactice; 
- comunicări la conferinŃe de specialitate; 
- articole în reviste de specialitate; 
- pagina web a proiectului (figura 1); 
- newsletter electronic trimestrial. 

 
5. Concluzii 

 
În contextul actual, formarea competenŃelor necesare cadrelor didactice pentru integrarea TIC 

în procesul educaŃional poate fi asigurată prin sisteme de formare continuă de tip blended-
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learning. În acest sens, prin activităŃile propuse, proiectul EDUTIC - Sistem de formare continuă a 
cadrelor didactice, pentru creşterea eficienŃei utilizării TIC şi asigurarea calităŃii instruirii 
asistate de calculator în mediul preuniversitar, sprijină dezvoltarea spiritului inovativ al cadrelor 
didactice beneficiare, atât în abordarea propriei formări, cât şi ulterior, în elaborarea unor materiale 
didactice originale sau în aplicarea unor noi metode de predare. 

 

 
 

Figura 1. Pagina web a proiectului EDUTIC 
 
În mod evident, elementul central al proiectului îl reprezintă integrarea Tehnologiilor 

InformaŃionale şi ale ComunicaŃiilor utilizate în scop didactic, iar prioritatea sa este dată de 
furnizarea unor noi oportunităŃi de acces la societatea informaŃională. Astfel, noile tehnologii sunt 
utilizate atât pentru dezvoltarea ofertei de formare, cât şi pentru implementarea sistemului de tip 
blended-learning. În plus, obiectivele procesului de formare vizează promovarea extinderii 
introducerii TIC în educaŃia preuniversitară şi crearea de competenŃe care să permită cadrelor 
didactice să folosească noi instrumente de educaŃie şi formare, prin intermediul TIC.  
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