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E-LEARNING 
-studiu- 

 
                                                              Prof. PETRE CLAUDIA 

                                                              Colegiul Naţional Agricol “Carol I” - Slatina 

 

Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = catre, spre) reprezintă căile folosite 

în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. 

Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile 

elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilitaţi 

interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi pesonalitatea.  

Etimologic conceptul de sistem provine din grecescul “systema” care înseamnă ansamblul 

unor părţi, corelate între ele. Sistemul de educaţie este format din totalitatea instituţiilor, 

organizaţiilor (economice, politice, culturale), infrastructurilor şi comunităţilor social-umane (familie, 

anturaj) care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane prin exercitarea unor funcţii şi 

roluri pedagogice explicite sau implicite, în mod direct sau indirect. ( Sorin Cristea, 2002, p. 337)  

Într-o societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează printr-o educaţie de 

tip formal, nonformal sau informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, 

tehnologice, fizice) implicate în cadrul acţiunilor educaţionale organizate, structurate şi planificate 

sau în contextul influenţelor incidentale de tip pedagogic provenite din câmpul psihosocial. 

Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de educaţie, care se 

referă la organizarea instituţională a învăţământului. În cadrul sistemului de învăţământ sunt reunite 

instituţiile specializate implicate în procesul de educaţie, cercetare şi cultură, responsabile de 

realizarea în mod organizat, planificat şi metodic a dezideratelor educative. Proiectarea şi realizarea 

funcţiilor educaţiei prin conţinuturi şi metodologii specifice, organizate formal şi nonformal se 

realizează în conformitate cu anumite principii educaţionale generale şi în corelaţie cu gradul de 

dezvoltare economică, socială şi politică a societăţii.  
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În viziune postmodernistă, sistemul de învăţământ, în sens larg, cuprinde “ansamblul 

instituţiilor care participă la organizarea arhitecturii şcolare, adică la derularea generală a studiilor pe 

cicluri, orientări, filiere etc. (“Dictionnaire encyclopedique de l’education et de la formation”, 1994, 

în sens restrâns sistemul de învăţământ cuprinde instituţiile şcolare (şcoala primară, gimnaziul, liceul, 

învăţământul profesional şi superior), organizate pe trepte, cicluri şi ani de studii. 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe 

direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un 

pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în 

contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind 

astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului . 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. Deşi învăţarea este 

eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea 

semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat  că relaţiile interpersonale, de grup sunt un factor 

indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective.  

 Privit din acest punct de vedere, sistemul de învăţământ este definit ca sistem 

şcolar,“specializat în realizarea funcţiilor pedagogice ale sistemului de educaţie la nivelul procesului 

de instruire, în cadrul concret al activităţii didactice/educative.” (Dicţionarul de pedagogie, 1979, p. 

411). 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. “Activ” este elevul care “depune efort de reflecţie personala, interioară şi 

abstracta, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, 

de elaborare a noilor cunoştinţe. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material 

“activismului interior”, psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” (Ioan Cerghit, 1997, p.73) . 
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 Structurile autoritare dintr-un grup sau piedicile împotriva comunicării pot foarte bine limita 

participarea activă a anumitor membrii la o acţiune coordonată. Vorbind despre necesitatea inovarii în 

domeniul metodologiei didactice şi a cautării de noi variante pentru a spori eficienţa activităţii 

instructiv-educative din şcoală, prin directa implicarea a elevului şi mobilizarea efortului său 

cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirma:  “Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de 

reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina 

excesivă, indiferenţa etc. aduc mari prejudicii efortului actual de ridicare a învăţământului pe noi 

trepte; ea nu se opune în nici un fel iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective de regândire şi 

reconsiderare în spirit creator a oricaror aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea 

metodologiei învăţământului de toate gradele. În fond creaţia, în materie de metodologie, înseamnă o 

necontenită căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.” (1997, p. 

44)  

Şcoala românească se aliniază sistemului de învăţământ al Europei, iar folosirea computerului 

pentru a înţelege reacţiile chimice, formarea reliefului sau compunerea funcţiilor nu mai este de mult 

o necunoscută pentru liceeni din Romania. 

 În pregătirea şcolară, introducerea unei platforme de e-Learning pentru instruire nu va 

minimiza rolul instructorului, ci din contră. Timpul pe care acesta îl folosea pentru a transmite 

informaţia (expunerea slide-urilor, desenarea schemelor pe tablă, etc) poate fi folosit mai eficient, 

pentru a transmite atitudini şi experienţă . 

E-learning este un termen prin care se descrie procesul de învăţare cu ajutorul unui calculator 

conectat la internet. E-learning are la bază o clasă virtuală, un instructor (tutor) care planifică 

activitatea grupului din clasa virtuală. Învăţarea prin e-learning poate fi la fel de valoroasă ca şi 

învăţarea din sala de clasă tradiţională . Termenul e-learning este cunoscut şi sub numele de 

învăţământ online ,  e-learning vine de la “electronic learning”. 

Aşadar materialul educaţional este accesibil pe internet, pe o aşa-numită platformă e-learning. 

Cel ce doreşte să înveţe pe o astfel de platformă, intră pe un site specializat, se înscrie cu datele 

personale de identificare şi devine utilizator. Accesul ulterior se face pe baza unui nume de utilizator 

şi parolă. 
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Sistemele de învăţare în format electronic reprezintă cel mai modern mod de pregătire 

profesională, fiind, în acelaşi timp, mult mai deschis şi mai accesibil decât toate modalităţile clasice 

de predare. Cursurile e-learning se disting prin interactivitate şi dinamism, combinând animaţia, 

sunetul şi filmul video, astfel încât atenţia cursanţilor se va menţine vie pe toată durata cursului . 

Soluţiile de training electronic se adresează tuturor companiilor care doresc creşterea performanţelor 

angajaţilor săi, dar şi instituţiilor publice sau universităţilor. 

Mai mult decât un tip nou de educaţie şi formare la distanţă, un sistem e-learning este o 

soluţie de business, o opţiune de succes pentru instituţiile care oferă cursuri de formare. Avantajele 

acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, utilizatorul 

putând hotări singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire. Faţă de sistemul 

tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje. Câteva dintre ele:  

 independenţa geografică, mobilitatea – posibilitatea de a accesa conţinutul materialului 

educaţional de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal şi a reţelei; 

 accesibilitate online – o caracteristică importantă specifică acestui tip de educaţie, prin care se 

înţelege accesul la educaţie prin Internet în timp real, de oriunde şi oricând, 24 de ore din 24, 7 

zile pe săptămană; nu există dependenţă de timp; 

 prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 

 individualizarea procesului de învăţare – fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare şi 

se bazează pe un anume tip de memorie în procesul de invăţare (auditivă sau vizuală), parcurgerea 

cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, controlându-si rapid progresele, beneficiind de un 

feedback rapid şi permanent; unii subiecţi au un randament mai bun în weekend, alţii la primele 

ore ale dimineţii; 

 metode pedagogice diverse – programele e-learning trebuie să aibă la bază diverse metode 

pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: la parcurgerea 

materialelor didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online şi până la certificarea 

programului, dacă este cazul; o serie de experimente care studiază efectul pe care îl au utilizarea 

diverselor medii în însuşirea cunoştiinţelor au dus la concluzia că, în general, un material 

educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; 
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Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt : 

 rata mare de abandon a studenţilor – acest tip de educaţie la distanţă necesită eforturi consistente 

şi susţinute din partea tuturor participanţilor la procesul instrucţional .Studenţii trebuie să fie 

extrem de motivaţi, altfel se instalează fenomenul de abandon şcolar care este mult mai frecvent 

în educaţia la distanţă decât în învăţământul tradiţional. 

 necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor – cursanţilor li se solicită anumite 

cunostinţe în domeniul IT. In cele mai multe cazuri instalarea unui sistem elearning presupune 

instalarea de aplicaţii sau medii adiţionale care presupun cunoştinţe tehnice suplimentare. Pentru 

a minimiza acest dezavantaj, clientul poate folosi un browser web. Există cazuri în care această 

abordare nu este posibilă.  

 costuri mari pentru proiectare si întreţinere – acestea includ şi cheltuieli cu tehnologia, 

transmiterea informaţilor în reţea, întreţinerea echipamentului, producerea materialelor necesare. 

Comparativ, însă, cu toate costurile pe care le implică procesul educaţional clasic, acestea sunt net 

mai mici. 

Cu toate aceste dezavantaje sau limitări, experienţa platformelor e-learning deja funcţionale a 

demonstrat faptul că participanţii la educaţie prin intermediul noilor tehnologii e-learning se 

familiarizează in scurt timp cu mediul virtual si intră relativ repede in ritmul natural al transmiterii si, 

respectiv, însuşirii de cunoştinţe prin acest modern si eficient tip de educaţie. 

Soluţiile e-learning nu elimină complet modalităţile clasice de predare, dar le vor eficientiza, 

fiind mult mai atractive si, prin imagini, animaţie si filme video, cursanţii pot înţelege procese pe care 

un profesor nu le-ar putea explica folosind doar creta si tabla de scris. 

În ţări precum SUA, Canada, ţările Uniunii Europene, unde e-learning-ul are deja o vechime 

de 3-4 ani, un elev îşi poate completa oferta educaţională din şcoală înscriindu-se în câteva clase 

virtuale.În fiecare clasă virtuală, cursantul aprofundează câte o disciplină, fiecare clasă are elevii săi 

şi tutorele său. Astfel, oferta educaţională este mult mai bogată. Se poate afirma că e-learningul se 

înscrie pe o nouă orbită educaţională, reprezintă o nouă paradigmă a învăţării. 
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E-learning-ul fiind un sistem organizat de educaţie/ formare, acesta include componentele 

unui demers didactic şi anume: conţinut specific, metodică, interacţiune, suport, evaluare. 

Acest învăţământ online este adaptat continuu ; punând accentul atât pe a învăţa şi a asimila 

cât şi pe a aplica. Mă refer la acele discipline a căror conţinut teoretic este în strânsă interdependenţă 

cu conţinutul unor culegeri de exerciţii şi probleme, sau cu anumite experimente ce pot fi modelate. 

 Există trei modele general acceptate în lumea e-learning, după cum au fost clasificate de 

European Corporate E-Learning, fiecare ocupând o cotă aproximativ egală pe această piaţă: 

 e-learning independent reprezintă modelul prin care utilizatorul individual descarcă materialul 

de curs de pe internet sau îl utilizează direct de pe CD, parcurgându-l de unul singur.  

 e-learning asincron permite doar unui singur utilizator să transmită informaţie la un moment 

dat. Un astfel de exemplu este acela în care instructorul poate să furnizeze informaţia 

cursanţilor, dar cursanţii nu pot interacţiona în timp ce primesc informaţia.  

 e-learning sincron permite transferul de informaţie cu orice alt utilizator în orice moment. Un 

exemplu este acela în care tutorele şi cursanţii se transferă informaţii în timpul desfăşurării 

cursului / seminarului, de regulă în timp real. Acest mod este evident cel mai performant 

dintre toate în ceea ce priveşte gradul de facilitare al comunicării, facilităţile audio-video 

integrate creând conceptul de “clasă de curs virtuală”. 

Caracteristici ale sistemului e-learning: 

 învăţatul este orientat către o persoană, permiţând cursanţilor să-şi aleagă conţinutul şi 

uneltele corespunzătoare diferitelor lor interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

 învăţământul se face în ritmul propriu, cursantul având posibilitatea de a accelera sau încetini 

(aceasta la e-learning asincron). 

 barierele geografice sunt eliminate deschizându-se astfel opţiuni mai largi de educaţie; 

 se produce un schimb mutual de informaţii între cursanţi, precum şi între tutor şi fiecare 

cursant în parte; interacţiunea în perimetrul conţinutului specific este deci mai mare decât în 

cadrul învăţământului tradiţional. 
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 cursantul este condus către topici ce emană plăcere, bună dispoziţie; studiile arată că urmare a 

acestora şi a varietăţii metodelor de predare utilizate, gradul de reţinere a informaţiei este mai 

bun decât într-o clasă tradiţională. 

 evaluarea este obiectivă şi se face fie prin testare, fie prin elaborarea de referate sau proiecte, 

participare la forumuri online.  

 E-learning-ul este  o variantă a educaţiei permanente în societatea informatizată , politica 

platformelor e-learning fiind  aceea de a oferi atât cursuri gratuite cât şi cursuri contra-cost. Aşadar e-

learning se adresează tuturor celor ce doresc să înveţe, indiferent de vârstă sau pregătire, deci atât 

elevilor cât şi dascălilor sau alţii de alte meserii. 
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PROBLEME PROPUSE 

 

 Clasa a IX-a                                

 IX.7 Obiect  

 Realizaţi următorul obiect în Word: 

 

 
 

                                                        Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina 
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Clasa a X-a     

X.8 Player 

Să se  insereze un player in Excel. Activarea şi oprirea playerului se  realizează folosind  butoanele 

Play și Stop. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezolvările problemelor propuse precum şi materialele propuse spre publicare se primesc pe adresa 

revistainfopractic@yahoo.ro. Soluţiile problemelor din acest număr se primesc până la data de 

15.04.2013. Fişierul care conţine soluţia problemei va avea ca nume numărul problemei (de ex. 

IX.1.docx). 
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