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În cei aproape 360 de ani de la 
apariția „Didacticii Magna” a lui       

I. A. Komensky, în conștiința practi-

cienilor s-a cristalizat ideea că o grupă 
de studenți poate fi instruită ca și un 

singur student. Pentru aceasta este ne-

cesar de a selecta în componența gru-

pei studenți care au aproximativ ace-
lași nivel de pregătire. 

Instruirea în grup are un șir de 

avantaje, printre care pot fi evidenția-
te următoarele: (a) posibilitatea pentru 

profesor de a expune un conținut 

structurat; (b) posibilitatea pentru stu-
denți de a interacționa în cazul discu-

tării a unor probleme, situații comple-

xe; (c) economicitatea instruirii, deoa-

rece un singur profesor poate lucra cu 
un număr mare de studenți; (d) asigu-

rarea unui proces de instruire conse-

cutiv și sistematic. 
În același timp, instruirea în grup 

nu este lipsită de neajunsuri: (a) o ase-

menea instruire este convenabilă pen-
tru un student cu o pregătire medie, la 

care se orientează profesorul; studentul 

cu un nivel de pregătire slab se confrun-
tă cu dificultăți de învățare, iar studen-

tul cu nivel de pregătire înalt este „frâ-

nat” în dezvoltare sa; (b) instruirea în 
grup generează anumite dificultăți în 

organizarea lucrului individual cu stu-

denții; (c) ritmul instruirii este deter-

minat de profesor; acest ritm doar în 
rare cazuri coincide cu ritmul firesc 

de lucru al studentului; (d) în pofida 

eforturilor depuse de profesor, rezul-
tatele instruirii, în multe cazuri, nu 

sunt înalte. 

Instruirea în grup a apărut relativ 
târziu, când tânăra formație capitalistă 

(începutul sec. al XVIII-lea) a creat o 

mulțime de locuri de muncă, a căror 

ocupare presupunea cunoștințe ele-
mentare. Instruirea în grup a fost pre-

cedată de instruirea individuală, apă-

rută încă în societatea primitivă. Fiind 
mult timp forma principală de organi-

zare a procesului de învățământ, in-

struirea individuală a pierdut treptat 
acest statut, dar nu a dispărut. Menți-

nerea instruirii individuale în atenția 
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teoreticienilor și practicienilor din do-

meniul educației se datorează avanta-

jelor importante ale acestei forme de 

instruire. Avantajul principal al in-
struirii individuale constă în posibili-

tatea individualizării conținutului, me-

todelor și ritmului activității de învă-
țare a studentului, în posibilitatea de a 

introduce corecțiile necesare în activi-

tatea studentului, dar și al cadrului di-
dactic, în adaptarea eficientă la situa-

țiile care se schimbă, dar rămân con-

trolate de student și de profesor. În 

consecință, studentul are posibilitatea 
de a-și optimiza activitatea și a obține 

rezultate înalte în învățare. În același 

timp, datorită comunicării și, în gene-
ral, a interacțiunii cu o singură per-

soană, instruirea individuală limitează 

posibilitățile de socializare ale studen-
ților, dezvoltarea la ei a competenței de 

lucru în grup (importante în activita-

tea profesională, în special, la realiza-

rea proiectelor). Care ar fi modalitățile 
de organizare a instruirii care ar per-

mite de a depăși neajunsurile instruirii 

în grup și a celei individuale și a be-
neficia de avantajele ambelor forme?  

În literatura de specialitate noțiu-

nea de individualizare a instruirii este 

definită (și numită) în mod diferit. 
Ideea de bază constă în existența par-

ticularităților individuale la studenți. 

Studenții se deosebesc unii de alții 
printr-un șir de calități (nivel de pregă-

tire, interese, predilecția pentru a activa 

de unul singur sau în colaborare etc.). 
În continuare, totul depinde de faptul, 

pe cine este centrat procesul de instrui-

re. Dacă acesta este profesorul, atunci 

el poate selecta conținuturile, modurile 
de prezentare a conținuturilor, formele 

de organizare a procesului de instruire 

(individual, în perechi, în grup) etc., 
luând în considerație particularitățile 

individuale ale studenților. Un aseme-

nea mod de organizare a instruirii poar-

tă denumirea de abordare individuală 

a instruirii. Dacă procesul de instruire 

este centrat pe student și el participă 
la elaborarea propriului program de for-

mare, atunci se vorbește despre indivi-

dualizarea instruirii. În viziunea mo-
dernă, individualizarea instruirii sem-

nifică implicarea studentului în proce-

sul de formare prin oferirea posibilită-
ții de a dirija acest proces [1, p. 205]. 

Mult timp, în cadrul abordării in-

dividuale a instruirii, cadrele didactice 

luau în considerație stilurile de învățare 
ale studenților. Stilul de învățare este 

un construct teoretic cu ajutorul căruia 

profesorul încearcă să explice regula-
ritățile în comportamentul de învățare 

a studentului și diferențele între acest 

student și alți studenți. Există variate 
clasificări ale stilurilor de învățare.   

L. Curry [2] a distribuit modelele sti-

lurilor de învăţare în trei clase: 

(a) În prima clasă se regăsesc prefe-
rințele pentru condițiile de preda-

re și învățare (luminozitatea pie-

selor, nivelul zgomotului etc.); 
(b) În clasa a doua sunt situate stilu-

rile de tratare a informației, care 

corespund caracteristicilor studen-

tului în termeni de mijloace pri-
vilegiate pentru asimilarea infor-

mației (de exemplu, modalitatea 

senzorială cea mai performantă); 
(c) În clasa a treia se află stilurile 

cognitive (caracteristicile de asi-

milare a informației în funcție de 
trăsăturile de personalitate: modul 

de acțiune, luarea deciziilor etc.). 

În rândul practicienilor, dar și a 

cercetătorilor, cea mai populară s-a 
dovedit a fi clasificarea după modali-

tatea senzorială implicată. Conform 

acestui criteriu deosebim stilul de în-
vățare vizual, stilul de învățare auditiv 

și stilul de învățare tactil-kinestezic. 
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Au fost realizate sute de cercetări care 

demonstrau importanța luării în consi-

derație a stilurilor de învățare în pro-

cesul de instruire. Teoria stilurilor de 
învățare a intrat în categoria „cunoș-

tințelor comune” a cadrelor didactice, 

în „folclorul pedagogic”. Cu atât mai 
surprinzătoare a devenit publicarea, 

începând cu anul 2009, a unei serii de 

articole în care existența stilurilor de 
învățare a fost pusă sub semnul între-

bării [3-6]. Concluzia psihologilor este 

următoarea: studenții diferă unul de 

altul prin abilități, interese, cunoștințe 
de bază, dar nu prin stiluri de învăța-

re. În prezent nu există dovezi științi-

fice credibile referitoare la existența 
stilurilor de învățare. 

Pot fi aduse și unele argumente de 

ordin logic referitoare la imposibili-
tatea abordării individuale prin luarea 

în considerație a modurilor preferen-

țiale de percepere a informației de către 

studenți. Fiecare persoană este înzes-
trată cu cinci sisteme de reprezentare 

senzorială: vizual, auditiv, kinestezic, 

olfactiv și gustativ, cele mai folosite 
fiind primele trei. Aceste sisteme sunt, 

de fapt, canale de intrare sau percepere 

a informațiilor. Percepția este un pro-

ces psihic cognitiv senzorial prin in-
termediul căruia se reflectă unitar și in-

tegral însușirile obiectelor și fenome-

nelor, când acestea influențează ne-
mijlocit asupra organelor de simț. Per-

cepția este un proces psihic elementar, 

care are tangențe foarte îndepărtate cu 
procesele de gândire.  

Argumentele de mai sus, cât și 

centrarea din ce în ce mai evidentă a 

procesului de formare pe student au 
reorientat interesul cercetătorilor de la 

abordarea individuală la individuali-

zarea instruirii.  
Există un șir de cauze care deter-

mină necesitatea trecerii de la siste-

mul preponderent frontal de instruire 

(prelegeri-seminare/lucrări practice/ 

lucrări de laborator), care domină în 

învățământul superior, la alte sisteme 
de instruire [7]. 

(a) Sistemul de instruire respectiv și-a 

epuizat posibilitățile în obținerea 
calității instruirii. Numai o parte 

din studenții existenți se aleg cu 

o formare calitativă. 
(b) Oamenii tot mai frecvent învață 

unul de la altul, nu de la cadre di-

dactice profesioniste. Devin po-

pulare comunitățile de învățare 
în rețea. 

(c) Cu cât termenul de instruire este 

mai mare cu atât mai exacerbată 
devine contradicția dintre caracte-

rul individual al asimilării conți-

nuturilor de către studenți și do-
minarea formelor frontale de or-

ganizare a instruirii (mișcarea lor 

concomitentă de la o temă la alta, 

de la un an de studii la altul). 
(d) Apariția unităților de curs opțio-

nale și la liberă alegere în planu-

rile de învățământ universitare, 
apariția posibilității de a obține 

credite în altă instituție de învăță-

mânt, a le transfera și a le recu-

noaște în Alma mater. 
Pentru expunerea de mai departe 

este importantă, în opinia noastră, in-

terpretarea semnificației noțiunii de 
„centrare pe student” în procesul de 

instruire. În multe cazuri, centrarea pe 

student este interpretată ca o aseme-
nea modalitate de organizare a instruirii 

în care studentul ocupă locul central, 

iar cadrul didactice – rolul secundar. 

O asemenea interpretare este eronată. 
După cum menționează R. Marzano 

[8, p. 10], alături de asemenea elemen-

te, cum ar fi un curriculum clar, un me-
diu sigur și ordonat, componenta cea 

mai importantă a unei școli performan-
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te rămâne profesorul. Or, centrarea pe 

student a procesului de instruire sem-

nifică „înălțarea” studentului până la 

nivelul profesorului, egalarea celor 
doi actori în drepturi și în responsabi-

lități privind organizarea instruirii, 

crearea condițiilor pentru un dialog 
„orizontal” între ei. Această egalare în 

drepturi conduce la implicarea studen-

ților în proiectarea instruirii. 
Cadrul didactic nu poate fi indife-

rent față de diferențele individuale ale 

studenților, față de eterogenitatea gru-

pelor de studenți. A ține cont de aceste 
diferențe se poate prin crearea condiții-

lor de parcurgere individuală a progra-

mului de formare/cursului de către fie-
care student. Elaborarea programei de 

formare revine, în mare parte, studen-

tului. Pentru ca această activitate să nu 
degenereze în una formală, este nece-

sară o activitate reflexivă a lui. Calită-

țile studentului (atât cele formate, cât 

și cele în curs de formare) se manifestă 
în activitate lui, rămânând, adesea, ne-

conștientizate. Conștientizarea calități-

lor, inclusiv a celor lipsă, devine posi-
bilă numai dacă studentul se plasează 

în poziția reflexivă și leagă succesele 

și dificultățile sale în procesul de for-

mare cu calitățile actuale: cunoștințe, 
abilități, experiență. Reflecția permite 

studentului să determine nevoile sale 

de formare, care sunt apoi reformulate 
în obiective de învățare. 

Elaborarea programelor indivi-

duale de formare nu rezolvă complet 
problema eterogenității grupelor de 

studenți. Este necesar de a crea condiții 

pentru ca fiecare student să-i poată „îm-

bogăți” pe colegi prin unicitatea sa. În 
acest scop, trebuie prevăzute activități 

de învățare comune prin utilizare di-

verselor forme de cooperare și colabo-
rare. Activitățile respective îi ajută pe 

studenți să realizeze programele indi-

viduale de instruire. 

Vom explicita, în continuare, no-

țiunea de program individual de for-
mare. Pentru aceasta, vom avea nevoie 

de încă o noțiune – traseu de învățare. 

Vom numi traseu de învățare un set 
de consecutivități admisibile (potențial 

posibile) de asimilare a elementelor de 

conținut a unui plan de învățământ 
sau a unei discipline. O consecutivitate 

anumită de însușire a elementelor de 

conținut, selectată pentru un student 

concret, poartă denumirea de traseu in-
dividual de învățare. Traseul realizat, 

rezultatul concret și sensul personalizat 

al asimilării conținutului poartă denu-
mirea de traiectorie individuală de for-

mare. Programa individuală de forma-

re constituie reprezentările studentului 
despre realizarea traseului de învățare 

(obiectivele, conținutul, rezultatele, tim-

pul, locul, mijloacele de învățare, situa-

țiile de interacțiune cu cadrul didactic 
(tutorele) și colegii. Este important de 

a realiza traseul de învățare nu atât 

prin activitatea individuală a studentu-
lui, cât prin intermediul diverselor si-

tuații de interacțiune cu colegii. Per-

fectarea documentară ulterioară a pro-

gramei individuale de formare repre-
zintă o activitate secundară în raport 

cu conștientizarea etapelor, metodelor, 

formelor, mijloacelor necesare pentru 
atingerea obiectelor de învățare. 

Vom descrie succint modalitatea 

de elaborare a traseelor individuale de 
învățare. Primul pas în această activi-

tate constă în determinarea setului de 

competențe dezvoltate în cadrul unui 

curs (în cazul nostru, acesta este cur-
sul „HTML5”). În cercetare, pentru de-

terminarea competențelor, au fost uti-

lizate trei tipuri de surse: (a) mana-
gerii companiilor care oferă servicii de 

Web design; (b) curricula cursurilor 
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de Web design, oferite de diverse uni-

versități; (c) fișele de post în diverse 

companii pentru funcția de dezvolta-

tor Web. Analiza informației obținute 
din sursele menționate a permis iden-

tificarea următorului set de competențe: 

 de identificare, analiză și fixare a 
nevoilor clienților referitoare la 

caracteristicile produsului Web; 

 de cunoaștere și înțelegere a ele-
mentelor structurale și atributelor 

limbajului HTML5; 

 de stabilire a proprietăților ele-

mentelor HTML prin utilizarea 
limbajului de stilizare CSS; 

 de dezvoltare a aplicațiilor Web 

și offline, utilizând HTML5 și 
CSS; 

 de utilizare a elementului Canvas 

din HTML5 pentru grafică și ani-
mare; 

 de creare a aplicațiilor Web, care 

utilizează video și sunetul; 

 de dezvoltare a aplicațiilor Web 
pentru diverse dispozitive mobile; 

 de utilizare a interfețelor pentru 

programarea aplicațiilor (API) 
pentru geolocalizare, comunicare 

în timp real, virtualizare; 

 de utilizare a capacităților de sto-

care a datelor locale, a bazelor de 
date Web SQL; 

 de elaborare a paginilor Web in-

teractive, utilizând limbajul 
JavaScript (JS); 

 de utilizare a tehnologiilor 

HTML5, CSS, JS pentru realiza-
rea sarcinilor colaborative și a 

proiectelor; 

 de elaborare a proiectelor Web 

avansate, utilizând diverse tehno-
logii HTML5, CSS, JS, cu centra-

rea pe securitate și performanță. 

Majoritatea competențelor identi-
ficate sunt competențe specifice. A 

fost identificată o singură competență 

transversală: competența de lucru în 

grup, ea fiind o competență extrem de 

importantă pentru activitatea în com-

paniile de programare.  
Competențele selectate reprezintă 

niște competențe „virtuale” [4, p. 52]. 

Pentru a fi dezvoltate pe parcursul ore-
lor, ele trebuie transformate în compe-

tențe efective (reale). Transformarea 

poate fi realizată prin „transcrierea” 
competenței sub forma unei familii de 

situații complexe. Situația este un an-

samblu contextualizat și complex de 

circumstanțe și de sarcini. Situațiile 
dintr-o familie sunt mai mult sau mai 

puțin izomorfe între ele. 

Aducem un exemplu de situație 
complexă, care poate fi utilizată pen-

tru dezvoltarea competenței „de ela-

borare a proiectelor Web avansate, 
utilizând diverse tehnologii HTML5, 

CSS, JS, cu centrarea pe securitate și 

performanță”. 

Sarcina complexă 
În legătură cu lansarea unui nou 

proiect, ONG „Moștenitorii” s-a adre-

sat la compania „USA Link System” de 
a-i oferi servicii de design, proiectare, 

dezvoltare și finalizare a unui sit Web. 

Organizația respectivă a formulat urmă-

toarele condiții generale de realizare: 
 asigurarea unui echilibru între 

atractivitatea elementelor grafice 

în sit și utilitatea lor; 
 existența componentelor de inte-

ractivitate, care să faciliteze 

accesul la informații; 
 design-ul va fi scalabil, pentru a 

permite dezvoltări ulterioare; 

 paginile interioare vor respecta 

un șablon unitar și bine definit; 
 aranjarea elementelor în pagină 

într-un mod care asigură utilita-

tea și atractivitatea sitului; 
 posibilitatea accesării sitului de 

majoritatea browser-elor Web; 
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 accesibilitatea sitului indiferent de 

rezoluție prin implementarea me-

todologiei „responsive design”: 

 obținerea unui timp bun de răs-
puns la încărcarea paginilor din 

sit, atât în modul public, cât și în 

modul administrare; 
 dezvoltarea unui sistem de ges-

tiune a conținutului care permite 

editarea vizuală a conținutului 
sitului; 

 crearea unor conturi de adminis-

trator cu drepturi de postare a 

articolelor, imaginilor, filmelor, 
etc. în interiorul sitului, care ofe-

ră flexibilitate și rapiditate în 

procesul de actualizare a conți-
nutului digital al sitului; 

 posibilitatea de afișare a conținu-

tului în cel puțin două limbi;  
 posibilitatea aplicației de a-și re-

veni din erori (toleranța la eroare); 

 aplicația va avea o structură mo-

dulară, bazată pe componente in-
dependente; 

 aplicația trebuie să rămână stabi-

lă și să opereze la parametrii ce-
ruți în condiții de stres, să tole-

reze input imprevizibil sau in-

valid (robustețe).  

Structura sitului: situl va conține 
următoarele pagini: 1 Acasă; 2. Despre 

proiect; 3. Resurse; 4. Comunicare;  

5. Media; 6. Implică-te; 7. Contact. 

Celelalte caracteristici ale sitului 

– la discreția executantului. 
Al doilea pas în elaborarea trasee-

lor individuale constă în determinarea 

unităților de învățare ale disciplinei. 
Prin unitate de învățare vom înțelege 

un element structural al disciplinei, 

unitară din punct de vedere tematic, 
pe parcursul căruia se lucrează asupra 

dezvoltării unei competențe specifice. 

Unitatea de învățare se finalizează cu 

o evaluare.  
Pentru determinarea conținutului 

unităților de învățare va fi utilizat un in-

strument propus de cercetătorul cana-
dian Ph. Jonnaert [10] și denumit „mat-

ricea acțiunii competente”. Vom explica 

modul de utilizare a acestui instrument. 
Se alege o competență specifică 

concretă. Ea poate fi definită printr-o fa-

milie de situații complexe. Se consideră 

prima situație din familie și se formu-
lează întrebarea: cum ar acționa o per-

soană competentă pentru a trata situația 

respectivă? Acțiunile respective sunt 
fixate, apoi pentru fiecare acțiune se de-

termină resursele (cunoștințe, abilități) 

pe care se sprijină acțiunea. În consecin-

ță, este obținut un tabel (tabelul 1), ca-
re și este matricea acțiunii competente. 

 

Tab. 1. Matricea acțiunii competente. 
 

Cadrul situațional Tratarea competentă 

Competențe 

(familii de situații) 
Situații Acțiuni 

Resurse (cunoștințe, 

abilități) 

 
 

 

Familia A 

 
 

 

Situația a 

Acțiunea a1 
 

Acțiunea a2 

 

Resursa a11 
Resursa a12 
Resursa a21 
Resursa a22 
Resursa a23  
. . .  

. . . . . . . . .  . . . 
 

Reuniunea resurselor din ultima 
coloană și cea de treia linie a tabelului 

1 constituie conținutul unității de în-
vățare pe parcursul căreia va fi dez-
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voltată competența definită de familia 

de situații A. În mod analogic sunt de-

terminate conținuturile celorlalte uni-

tăți de învățare. În rezultatul tratării 
competente a tuturor familiilor de si-

tuații, au fost identificate conținuturile 

următoarelor unități de învățare: 
1. Introducere. Istoria creării și po-

sibilitățile de bază ale limbajului 

HTML5. 
2. Elementele structurale și atribu-

tele HTML5. 

3. Limbajul de stilizare CSS. 

4. Strategii potrivite pentru elabo-
rarea siturilor Web.  

5. HTML5: grafică și animare. Ele-

mentul Canvas. 

6. Implementarea video și a sunetu-

lui în aplicațiile Web. 

7. Interfețe pentru programarea 

aplicațiilor (API). 
8. Stocarea datelor. Baze de date 

Web SQL. 

9. Pagini Web interactive. Limbajul 
JS. 

10. Aplicații Web pentru dispozitive 

mobile. 
11. Elaborarea proiectelor Web 

avansate: HTML5+CSS+JS. 

Pasul al treilea în elaborarea tra-

seelor individuale de învățare constă 
în construirea structurii logice a disci-

plinei pe unități de învățare (fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Structura logică a disciplinei HTML5. 

 

Unitățile de învățare ce se află pe 

orizontală sunt independente una de 
alta. Unitățile de învățare ce se află pe 

verticală depind una de alta. Prin ur-

mare, în fig. 2 sunt prezentate legătu-
rile logice între unitățile de învățare, 
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ordinea studierii lor sau independența 

relativă. 

Structura logică a disciplinei 

 facilitează orientarea studentului 
în conținutul disciplinei; 

 facilitează construirea traseului 

individual de învățare; 

 contribuie la formarea unei repre-
zentări integrale la student despre 

conținutul disciplinei de studiu. 

Conținutul propus mai sus pentru 

disciplina „HTML5” reflectă majori-
tatea posibilităților limbajului, însă 

volumul disciplinei nu se înscrie în li-

mitele de timp, prevăzute în planurile 
de învățământ ale specialităților în care 

este prevăzută studierea ei. Pentru a se 

încadra în limitele de timp, studentul 

trebuie să facă o alegere. Din punct de 
vedere logic, apar mai multe consecu-

tivități posibile de studiere a unităților 

de învățare. Ele constituie trasee posi-
bile de studiere a disciplinei. Fiecare 

student poate avea nevoi personale de 

formare (ele pot fi determinate fie de 

faptul că studentul respectiv este an-

gajat la o companie specializată în 
Web design, fie de faptul că studentul 

dorește să se angajeze și cunoaște ce-

rințele postului de lucru). Drept con-
secință, studentul poate alege din uni-

tățile de învățare, aranjate orizontal în 

structura logică a disciplinei, acele 
unități pe care el le consideră nece-

sare. În anumite cazuri (când unitățile 

de conținut nu sunt dependente), stu-

dentul poate alege și ordinea studierii 
unităților de învățare. Această dublă 

alegere (a conținutului disciplinei și a 

ordinii de studiere a conținutului) re-
prezintă un prim pas spre individuali-

zarea instruirii. Alegerea realizată de 

student este discutată cu cadrul didactic 
și, în cazul când ea este realizabilă, 

devine traseu individual concret de 

studiere a disciplinei (tabelul 2). 
 

Tab. 2. Fragment al traseului individual de studiere a disciplinei. 
 

Studentul B. A. 

Nr. 

d/o 
Unitatea de învățare Perioada 

1. Introducere. Istoria creării și posibilitățile de 

bază ale limbajului HTML5. 

7.02 – 14.02 

2. Elementele structurale și atributele HTML5. 14.02 -7.03 

… . . .  . . . 
 

Pentru a duce evidența și a moni-

toriza realizarea de către studenți a 
traseelor individuale de studiere a 

disciplinei, a planifica activitatea de 

învățare în comun a studenților, cad-

rul didactic utilizează un tabel special 
(tabelul 3).  

 

Tabelul 3. Tabloul de evidență, monitorizare a realizării traseelor individuale. 
 

Nr. 

d/o 
Studentul 

Unitatea de învățare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. B. A. 1/+ 2/+ 3/+ 4+ 8/+ 7/+ 9/s 6 5 10/c 11 

2. C. C. 1/+ 2/+ 3/+ 4/+ 5/s 6 7/c 8 9 10 11 

3. D. R. 1/+ 2/+ 3/+ 4/+ 6/s 5 7/c 9 8 10/c 11 

… . . . … … … … … … … … … … … 
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Semne convenționale: „+”- 

unitatea de învățare studiată; „s” – 

unitatea de învățare în studiu; „c” – 

activitate de învățare în colaborare. 
Studenților, care în anumite pe-

rioade lucrează asupra unei și ace-

leiași unități de învățare, li se propun 
activități comune. Acestea pot fi: în-

vățarea în perechi (un student înde-

plinește rolul de profesor și explică 
colegului conținutul unui fragment 

din unitatea de învățare, apoi studenții 

se schimbă cu rolurile); verificarea re-

ciprocă a fragmentelor de cod; evalua-
rea reciprocă a produselor realizate. 

Traseul individual, constituit din 

unități de învățare, reprezintă un tra-
seu la nivel macro. 

Următorul nivel în individualiza-

rea instruirii îl constituie modurile de 
parcurgere a unităților de învățare. În 

acest scop vom utiliza noțiunea de 

bloc elementar de cunoștințe. 
Blocul elementar de cunoștințe 

reprezintă un element de conținut for-

mat din: 

a) definiții de noțiuni; 
b) exemple; 

c) sarcini de învățare. 

În afară de blocuri elementare de 

cunoștințe există blocuri de control, 
care conțin teste. Exemplele și testele 

formative sau de autocontrol dirijează 

succesiunea parcurgerii blocurilor ele-
mentare de cunoștințe. În dependență 

de răspunsurile la teste diferiți stu-

denți vor fi dirijați spre blocuri ele-
mentare de cunoștințe diferite.  

Utilizarea „blocurilor elementare 
de cunoștințe” oferă posibilitatea de ge-

nerare dinamică a conținuturilor didac-
tice. Cu cât mai mare este numărul de 
blocuri, cu atât mai larg este spectru 
traseelor individuale de învățare. Ast-

fel, se poate vorbi despre două nivele 
de trasee individuale de învățare: ni-

vel macro (ordinea de parcurgere a 

unităților de învățare) și nivel micro 
(modalitatea de parcurgere a fiecărei 
unități de învățare). 

Din perspectiva blocurilor ele-
mentare de cunoștințe, unitatea de în-
vățare poate fi definită ca o agregare a 
acestor blocuri, care urmează să fie 
prezentate studentului, și a blocurilor 
de control. Unitatea de învățare poate 
fi de orice dimensiune și poate fi folo-
sită pentru obiective multiple. În opi-
nia noastră, acest lucru sporește flexi-
bilitatea adaptării unităților de învăța-
re la nevoile de organizare a materia-
lului didactic. Unitățile de învățare 
furnizează structura pentru asambla-
rea blocurilor într-o unitate mai mare.  

Structura unității de învățare este 
concepută ca o structură ierarhică a 
blocurilor elementare de cunoștințe. 
Proiectarea acestor fragmente poate fi 
efectuată prin utilizarea unui conspect 
semantic. Conspectul semantic este un 
sistem de fapte semantice care repre-
zintă cunoștințe obiectuale. Mai pre-
cis, un set complet de fapte semantice 
sau declarații, aranjate în ordinea de 
învățare a materialului, poate fi numit 
conspect semantic. Astfel, conspectul 
semantic este un set complet de pre-
zentări succinte ale cursului, în care 
nu sunt calcule, dovezi și explicații. 
Cu toate acestea, conspectul conține 
toate prevederile cursului. 

Pentru ca unitățile de învățare să 

poată fi agregate coerent, ele ar trebui 
să posede un nivel similar de granula-
ritate. Granularitatea blocurilor ele-
mentare de cunoștințe se bazează pe 

tipuri de conținut didactice (definiții, 
exemple, exerciții etc.), care sunt folo-
site pentru a atinge un singur obiectiv, 
cum ar fi un fapt, un concept, un prin-

cipiu, o procedură sau un proces și se 
bazează pe (predicatele) conspectul 
semantic al cursului.  
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Tipurile de conținut didactic 

organizate într-o ierarhie în funcție de 

complexitate: generarea de răspuns, 

utilizarea terminologiei, formarea 
conceptelor, aplicarea regulilor și re-

zolvarea problemelor etc. se referă la 

unu dintre cele nouă evenimente de 
instruire propuse de R. Gagné [11]. 

Legătura secvențelor de conținut cu 

aceste evenimente pot servi ca bază a 
schemei de agregare și să asigure con-

dițiile optime pentru învățare. 
Blocurile elementare de cu-

noștințe trebuie să fie suficient de fle-
xibile pentru a fi reutilizate în predare 

la diferite discipline științifice și:  

 pot servi ca material de construc-
ție pentru unitățile de învățare; 

 pot fi agregate în unități mai 

mari; 
 sunt autonome; 

 reprezintă un tip de conținut di-

dactic unic, care se referă la un 

singur obiectiv (un fapt, un con-

cept, un principiu, o procedură, 

un proces), 

 sunt reutilizabile în multiple con-

texte de instruire (reutilizabile 
pentru alte obiective de învățare 

sau unități, precum și de unică 

folosință).  
Posibilitățile mediilor digitale de 

învățare contemporane în generarea 

conținuturilor didactice sunt modeste 
(din punct de vedere a comodității). 

Spre exemplu, în platforma de învăța-

re MOODLE este nevoie de a crea 

structuri ramificate și condiții destul 
de sofisticate în modulul lecție, iar în 

platforma SILVA, care se poziționea-

ză ca un sistem de generare a conținu-
turilor dinamice, e necesară o bună 

cunoaștere a limbajului de ontologii 

OWL. Publicația dată, dar și publica-
țiile ce vor urma pot fi privite ca o 

tentativă de generare a discuțiilor 

privitor la problema dată. 
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