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Evaluarea proiectului poate fi efectuată cu participarea experţilor interni sau externi şi devine asimilată cu abordarea competenţei „Ca-
pabil sau nu este capabil să facă ceva”. Proiectul educaţional reprezintă în general o activitate creatoare de cercetare a studenţilor, asociată cu 

soluţionarea unei probleme reale.  
Analiza experienţei de utilizare a metodei proiectelor în cadrul cursurilor „Informatica generală” şi „Programare Java” permite, în baza 

performanţelor demonstrate de studenţi, de a justifica eficienţa utilizării metodei proiectului. 
Crearea proiectelor la lecţiile de informatică asigură: 

 crearea unei motivaţii puternice pozitive, pentru a studia materialele relevante şi rezolvarea problemelor independent; 

 formarea responsabilităţii pentru munca efectuată; 

 crearea condiţiilor de colaborare între studenţi; 

 formarea competenţelor de utilizare a programaturii calculatorului în diferite domenii ale societăţii; 

 dezvoltarea spiritului creativ la rezolvarea problemelor, precum şi formarea competenţelor de căutare şi selectare a soluţiilor optime. 

În contextul cercetării pedagogice în calitate de obiect al cercetărilor ulterioare, pot fi investigate diferite aspecte ale formării compe-

tenţei profesionale.  
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Un loc central în formularea caracteristicii de calificare a specialistului care activează în condiţiile societăţii informaţionale, îl ocupă 

competenţa digitală. La o manifestare de înmînare a certificatelor de aptitudini ECDL, Jose Manuel Barroso a declarat: „Aptitudinile IT re-

prezintă o competenţă de bază precum cititul şi scrisul, acesta fiind mesajul pe care Comisia Europeană îl transmite către toţi cetăţenii euro-

peni. În situaţia economică actuală dificilă, mulţi angajaţi vor avea nevoie să fie reinstruiţi şi competenţele IT pe care le pot dobîndi îi vor 

ajuta să găsească noi oportunităţi pentru o viaţă mai bună”. 
În această lucrare ne-am pus ca obiectiv problema formării competenţelor digitale la viitorii specialişti în condiţiile create de societatea 

informaţională în Republica Moldova şi Istrael şi exemplificarea sistemului de formare a acestor competenţe în Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi şi în instituţia preuniversitară de învăţămînt Tihon Makif Dalet din Ashdod, Israel.  

Instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, inclusiv Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, au ca obiectiv major 
pregătirea specialiştilor la un nivel compatibil cu standardele europene şi cu cerinţele pieţei muncii, ceea ce se realizează prin modernizarea 
curriculumului universitar, perfecţionarea planurilor de învăţămînt, elaborarea curriculum-urilor disciplinare orientate pe competenţe şi asi-
gurarea procesului de învăţămînt cu cadre didactice de înaltă calificare.  

Aceste acţiuni au fost determinate de Recomandarea Parlamentului European şi Consiliului UE cu privire la stabilirea competenţelor-

cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi. Astfel, în rezultatul implementării iniţiativei Comisiei Europene pentru educaţie şi formare 

„Education and Training 2010”, a fost elaborat Cadrul celor opt competenţe cheie: 

 aptitudini şi competenţe lingvistice (în limba maternă); 

 aptitudini şi competenţe lingvistice (în limbi străine); 

 aptitudini şi competenţe matematice; 

 aptitudini şi competenţe ştiinţifice şi tehnologice; 

 aptitudini şi competenţe de învăţare (learning to learn); 

 aptitudini şi competenţe civice, interpersonale, interculturale şi sociale;

 aptitudini şi competenţe antreprenoriale; 

 aptitudini şi competenţe de exprimare culturală. 
Analizînd detaliat conţinutul acestor competenţe cheie, putem face concluzia că competenţele tehnologice prevăd pe lîngă capacitatea de 

a utiliza şi manipula instrumente tehnologice în general şi capacitatea de aplicare a tehnologiilor informaţionale (digitale) în particular.  
Curriculumul modernizat pentru ciclul liceal, implementat în septembrie 2010 în şcolile din republică, detalizează competenţa 

tehnologică prin evidenţierea aparte a competenţei digitale. 
Termenul „competenţă digitală” are mai multe abordări, mai ales, în contextul noţiunilor de „Societate informaţională” sau „Societate a 

cunoaşterii”: 

 compendiumul de cunoştinţe şi deprinderi de utilizare a calculatorului de care o persoană educată are nevoie în mod obişnuit, pentru a 
funcţiona eficient în activităţile profesionale şi în viaţa particulară (Haigh, 1983); 

 tot ceea ce o persoană are nevoie să ştie despre calculator şi să facă cu ajutorul acestuia pentru a funcţiona eficient într-o societate 
informaţională (Hunter, 1985); 

 ansamblul de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care îi sînt necesare unei persoane pentru a funcţiona eficient în cadrul unui rol social 
dat, care, direct sau indirect, implică utilizarea calculatorului (Husen and Postlethwaite, 1985). 
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Exigenţele înaintate astăzi faţă de specialiştii cu studii superioare vizează pe lîngă nivelul înalt de pregătire teoretică şi practică posedarea 
neapărată a competenţelor digitale pentru activitatea profesională într-un mediu informaţional în permanentă schimbare. Activitatea specialistului 

contemporan presupune utilizarea unei diversităţi enorme de date şi informaţii profesionale provenite din diferite surse şi avînd un grad dife-
rit de prelucrare ceea ce necesită posedarea diferitor tehnologii speciale pentru colectarea, analiza, prelucrarea, prezentarea şi aplicarea lor.  

Sistemul de formare a competenţelor digitale la viitorii specialişti, pregătiţi în cadrul USB este multilateral şi include mai multe sub-
sisteme (fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Sistemul de formare a competenţelor digitale 

Astfel, cunoaşterea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, aplicarea lor în procesul de formare, şi, ulterior, în activitatea 

profesională, devine o condiţie de bază în organizarea procesului de instruire.  
Formarea eficientă şi aplicarea competenţelor digitale poate avea loc doar într-un mediu informaţional avansat, în care sînt utilizate 

toate oportunităţile noilor tehnologii informaţionale. 

 subsistemul decizional orientat la asigurarea procesului de informatizare a universităţii precum şi la perfecţionarea şi modernizarea 

procesului didactic;  

 sistemul informaţional universitar care include la rîndul său reţeaua Intranet universitară, pagina Web, biblioteca digitală, platforme de 

învăţare etc.; 

 asigurarea logistică a procesului de informatizare şi a procesului didactic, realizată de departamentul de tehnologii informaţionale; 

 includerea cursurilor informatice în planurile de învăţămînt şi realizarea activităţilor didactice normative şi extracurriculare. 

În perioada anilor 2000-2010 în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au fost realizate un şir de activităţi orientate spre informa-

tizarea universităţii cu scopul formării unui mediu informaţional avansat şi asigurării procesului de formare a specialiştilor cu tehnologii in-
formaţionale şi educaţionale de ultimă oră.  

Astfel, Senatul şi Rectoratul universităţii au adoptat un şir de decizii în rezultatul cărora a fost aprobat programul de informatizare a uni-
versităţii, a fost creat departamentul de tehnologii informaţionale, a fost elaborată şi instalată reţeaua Intranet universitară, a fost formată 

catedra de Informatică aplicată şi tehnologii informaţionale, au fost lansate paginile Web a universităţii şi a Bibliotecii Ştiinţifice, au fost 
incluse în planurile de învăţămînt la toate specialităţile cursurile normative de informatică generală şi informatică aplicată şi instalate clase de 

calculatoare la toate facultăţile. 
În anul de învăţămînt 2005-2006, odată cu aderarea la procesul de la Bologna şi restructurarea învăţămîntului superior pe cicluri, în 

planurile de învăţămînt la ciclul I a fost inclus cursul Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (4 credite), inclusiv modulul Cultura in-
formaţională promovat de Biblioteca Ştiinţifică, iar în planurile unor specializări la ciclul II – cursuri de informatică aplicată. 

În rezultatul realizării cu succes a proiectului internaţional WETEN în universitate a fost creat Centrul de resurse pentru formarea conti-
nuă a cadrelor didactice universitare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie şi implementată în procesul de instruire şi 

evaluare a studenţilor platforma de învăţare Moodle. Prin intermediul acestui Centru, sînt perfecţionate cadrele didactice universitare în 
vederea utilizării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul de învăţămînt. 

În cadrul universităţii activează cu succes Centrul de formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare care organizează stagii de 
formare pentru profesorii şcolari şi cadrele didactice din instituţiile preşcolare de învăţămînt din nordul republicii. Un modul de bază în 

programele cursurilor de perfecţionare este modulul Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. În perioada anilor 2000-2010 în cadrul 

acestui modul au fost pregătiţi cca 4000 de profesori şi manageri din instituţiile preuniversitare de învăţămînt. 
Cu scopul determinării situaţiei actuale şi a eficienţei sistemului de formare a competenţelor digitale în Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, au fost analizate modificările survenite în anul de studiu 2010-2011 în planurile de învăţămînt la ciclul I şi ciclul II, 
curriculum-urile disciplinelor informatice, programul cursurilor de perfecţionare a profesorilor din învăţămîntul preuniversitar şi determinată 
asigurarea didactico-metodică a programelor de masterat. 

Compararea planurilor de învăţămînt preBologna cu planurile de învăţămînt Bologna realizate pe cicluri evidenţiază următoarele parti-
cularităţi referitor la ponderea cursurilor informatice. Dacă în planurile preBologna, prin hotărîre de Senat erau incluse două tipuri de cursuri 
informatice normative: la anul I-II cursul de Informatică generală şi la anul III-IV cursul de informatică aplicată, atunci în planurile Bologna 
cursurile de informatică le regăsim în planurile de învăţămînt pentru ciclul I şi doar parţial în planurile pentru ciclul II. 

Analiza modificărilor intervenite în planurile de învăţămînt în ultima perioadă la ciclul I şi ciclul II ne permite să facem concluzia că 
unii autori ai planurilor şi managerii de diferite niveluri (catedră, decanat, rectorat) subestimează importanţa formării la viitorii specialişti a 
competenţelor digitale.  

Menţionăm doar cîteva exemple de reducere a programului la disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, ceea ce are un 
impact negativ asupra pregătirii viitorilor specialişti: 

 Programul de studii la cursurile de perfecţionare a profesorilor şcolari, modulul Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale a fost 
redus de la 30 ore la 18 ore (reducere cu 40%). 

 În programele de studii la ciclul II, unele catedre cu mare înverşunare au opus rezistenţă propunerilor fostei Catedre de electronică şi 
informatică de a include cursul de Informatică aplicată în planurile de învăţămînt. În acest sens, s-au evidenţiat Catedrele de specialitate 
de la aşa facultăţi precum Filologie, Drept, Ştiinţe ale educaţiei şi arte. 
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 Însuşi faptul că a fost dizolvată Catedra de electronică şi informatică vorbeşte nu în favoarea procesului de informatizare a Universităţii. 

Pentru comparaţie, am analizat importanţa acordată în Israel problemei utilizării tehnologiilor informaţionale şi formării competenţelor 

digitale la viitorii membri ai societăţii informaţionale şi a cunoaşterii. 

În Israel tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale sînt integrate şi utilizate în toate sferele de activitate umană, ceea ce determină 

gradul înalt de informatizare a societăţii. 

Formarea competenţelor digitale la generaţia tînără este un proces continuu şi firesc, deoarece acest proces se realizează într-un mediu 

informaţional-tehnologic foarte avansat şi decurge ulterior pe parcursul întregii vieţi, începînd de la grădiniţa de copii.  

În societatea civilă, serviciile electronice (e-service) sînt un lucru firesc şi sînt oferite şi implementate în mod obligatoriu de structurile 

administraţiei publice şi realizate prin Internet: 

 comunicarea cu toate serviciile administrative şi de stat; 

 înscrierea pentru consultaţie la medici şi obţinerea rezultatelor analizelor medicale; 

 achitarea serviciilor comunale şi a altor facturi;  

 înregistrarea transportului auto şi evidenţa încălcărilor regulilor de circulaţie şi a amenzilor (se realizează prin intermediul unui program 

complex computerizat care reglează relaţiile între organismele de stat şi cetăţeni).  

Concurenţa rigidă pe piaţa muncii este unul dintre factorii principali care stimulează cunoaşterea şi aplicarea tehnologiilor informaţio-

nale şi comunicaţionale. 

În instituţia de învăţămînt preuniversitară Tihon Makif dalet din oraşul Ashdod îşi fac studiile 1800 de elevi care sînt organizaţi în clase-

le 7-12 şi sînt instruiţi de 170 de profesori şcolari de înaltă calificare. Cunoaşterea tehnologiilor informaţionale şi competenţa de aplicare a 

lor în procesul de instruire este o condiţie obligatorie pentru angajarea cadrelor didactice. 

Informatica sau ştiinţa calculatorului este studiată 2 ore pe săptămînă din clasa a 7-a pînă în a 9-a, iar în clasele a 10-a, a 12-a, cei care au 

ales specializarea calculatorul – au 8 ore pe săptămînă de programare şi deservirea calculatoarelor. Pentru comparare, în curriculumul moder-

nizat, implementat în 2010 în Republica Moldova, la informatică sînt prevăzute 1 oră pe săptămînă din clasa a 7-a pînă a 9-a, în clasele 10-a, 

a 12-a – 2 ore pe săptămînă la profilul real. Opţional, la decizia şcolii în clasele a 5-6-a poate fi inclusă 1 oră pe săptămînă de informatică. 

Cunoştinţele şi abilităţile în domeniul tehnologiilor informaţionale, formate la lecţiile de programare şi ştiinţa calculatorului, sînt 

consolidate la activităţile didactice din cadrul altor discipline şcolare, specializărilor şi în activităţile extracurriculare.  

De exemplu, studierea disciplinei şcolare fizica este însoţită de materiale instructiv-didactice digitale şi se realizează într-u mediu 

computerizat, începînd cu predarea temei noi, însărcinările pentru lucrul de sine stătător, evaluarea elevilor, evidenţa reuşitei etc, sînt reali-

zate prin intermediul calculatorului sau cu materiale pregătite la calculator. 

Un suport didactic digital foarte avansat pentru fizică este oferit de centrul Matax care este specializat în utilizarea tehnologiilor infor-

maţionale în predarea disciplinelor din ciclul real.  

Programele specializate includ simulatoare, lucrări de laborator virtuale, reprezentări a proceselor în formă de flash animaţie. Un alt su-

port avansat îl reprezintă laboratoarele de cercetare virtuale, oferite de Institutul de cercetări ştiinţifice Weizmann, care elaborează materiale 

informaţionale la toate compartimentele fizicii.  

Prin intermediul laboratoarelor virtuale, elevii realizează cercetări ştiinţifice în domeniile fizicii, chimiei, microbiologiei, ecologiei şi 

pot acumula suplimentar pînă la 10 credite, totodată astfel se realizează şi identificarea anumitor aptitudini pentru viitoarea profesie. 

Utilizarea site-urilor specializate educaţionale din Internet sunt, de asemenea, o alternativă pentru diversificarea materialelor didactice digitale. 

Elaborarea proiectelor, participarea la lucrări de creaţie, efectuarea investigaţiilor experimentale oferă elevilor oportunităţi pentru mani-

festarea creativităţii şi interesului cognitiv, perseverenţei în rezolvarea problemelor şi creează un mediu benefic pentru formarea şi mani-

festarea competenţelor, inclusiv a competenţelor digitale.  

Managementul şcolar este realizat prin intermediul unui sistem informaţional care oferă mai multe servicii: evidenţa şi controlul finanţe-

lor şi a bunurilor materiale, colectarea datelor despre prezenţa şi reuşita elevilor, gestionarea bazei de date care conţine materialele didactice 

ale profesorilor, dar şi funcţia de informare.  

Site-ul şcolar http://www.schooly.co.il/makifd/ este un instrument eficient pentru informare şi realizarea contactului permanent între 

administraţia şcolii, profesorii şcolari, elevi şi părinţi. Orice părinte poate în orice moment să se informeze despre reuşita curentă a elevului, 

dacă el frecventează orele sau despre activităţile în care el participă. 

Concluzia evidentă pe care o putem face în baza celor expuse mai sus este faptul că competenţele digitale în Israel sînt formate prin 

influenţa permanentă a mediului informatizat în care este educat sau activează o persoană dar şi în rezultatul unei politici educaţionale mo-

derne orientate la implementarea şi utilizarea noilor tehnologii. 

Experienţa acumulată în şcolile din Israel şi exemplele prezentate în comunicare ar putea servi pentru accelerarea procesului de infor-

matizare a sistemului educaţional în Republica Moldova, inclusiv în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, studierea şi aplicarea mai 

eficientă a tehnologiilor informaţionale în procesul educaţional.  
Competenţele digitale sînt o parte componentă extrem de importantă a caracteristicii de calificare a unui specialist contemporan care 

activează în condiţiile unei societăţi informaţionale bazate pe cunoaştere. 

Concluzii: 
1. Este strict necesară modificarea curriculumului universitar la disciplinele informatice, cu luarea în consideraţie a strategiilor educaţio-

nale europene, a concepţiei curriculumului şcolar modernizat, dar şi a nivelului actual de dezvoltare şi implementare a tehnologiilor in-
formaţionale în instruire (hardware nou, versiuni noi ale sistemelor de operare şi a softurilor de aplicaţii).  

2. Este necesară includerea în planurile de învăţămînt la ciclul II, studii superioare de masterat, în mod special la specializările din 

domeniul juridic, filologic şi tehnologic, a unor discipline orientate la formarea competenţelor digitale avansate. 
3. Este necesară contribuţia esenţială a rectoratului universităţii în asigurarea unui mediu informaţional şi tehnologic universitar per-

formant – condiţie obligatorie pentru formarea şi aplicarea competenţelor digitale. 
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