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În fereastra prezentată în figura 10 se indică parametrii raportului cum ar fi unitatea de măsură monetară, precizia, data prezentării 

raportului. Raportul prezentat poate fi tipărit şi transmis organelor de control competente în termenul stabilit de lege. 

Concluzie: 

Sistemul informatic 1C asigură evidenţa financiar-contabilă a întreprinderii şi cunoaşterea acestui soft denotă formarea specialistului în 

domeniul contabilităţii. Soft-ul 1C şi contabil competent ar putea înlocui cîţiva contabili, deoarece majoritatea funcţiilor contabilului le 

realizează acest sistem informatic 1C. 
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Progresul tehnologic rapid şi cerinţele pieţei de muncă implică necesitatea formării unor specialişti de o generaţie nouă, care posedă cunoştinţe

cu caracter aplicativ şi sînt capabili să se adapteze în mod adecvat la schimbările economice, tehnologice şi informaţionale ale lumii moderne. 

În acest context, este necesară pregătirea specialiştilor în aplicarea tehnicii de calcul prin dezvoltarea competenţelor de a căuta, a acu-

mula şi a înţelege informaţia, de a aplica tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale la prelucrarea ei, de a construi modelele virtuale ale 

obiectelor şi acţiunilor din lumea reală [2].  

Societatea informaţională modernă are nevoie de absolvenţi, care sînt capabili nu doar să aplice cunoştinţele acumulate în rezultatul pro-

cesului de studii, ci să dobîndească în mod independent cunoştinţele necesare pentru rezolvarea problemelor diverse şi să descopere modali-

tăţi de soluţionare raţională a acestora. 

Conform enunţurilor anterioare, se observă tendinţa cererii unor specialişti apţi să activeze la intersecţia diferitor domenii ale societăţii. 

Este actuală necesitatea cercetării problemei contradicţiilor dintre: cererea unor specialişti din domeniul tehnologiilor informaţionale şi 

incapacitatea majorităţii absolvenţilor de a satisface aşteptările societăţii moderne. 

Din aceste considerente, scopul procesului de instruire în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior îl constituie formarea competenţelor 

profesionale. Acestea, fiind axate prioritar pe capacitatea de a pune în aplicare, într-un context determinat, a unui ansamblu diversificat, dar 

coordonat de resurse, pentru tratarea reuşită a unei situaţii de problemă [3]. Astfel, va fi apreciat nu doar ceea ce ştie absolventul universitar, 

dar şi ceea ce poate. 

Principalele componente structurale ale competenţei profesionale a viitorilor specialişti în informatică sînt: 

 componenta psihologică: motivarea profesională şi realizarea motivării, autonomia în luarea deciziilor în situaţii nonstandard, stima de sine, 

auto-controlul, auto-reglementarea; 

 componenta de calificare: cunoştinţe profesionale, competenţe şi abilităţi; 

 componenta socială: comunicarea cu membrii echipei în cadrul activităţii profesionale. 

Procesul pedagogic de formare a competenţei profesionale este conceput ca o serie de situaţii educaţional-profesionale, care diferă după 

gradul şi natura activităţii studenţilor. Un rol important în formarea competenţelor profesionale îl reprezintă probleme didactice cu caracter 

euristic. Aceste probleme contribuie la formarea experienţei de aplicare a cunoştinţelor acumulate, a auto-exprimării în comunicare, a  flexi-

bilităţii emoţionale, a atitudinii comportamentale. Astfel, fiind realizată pregătirea studenţilor pentru activitatea viitoare cu clienţii şi lucrul la 

un proiect, în mod individual şi în grup. 

Avînd în vedere faptul că societatea contemporană înaintează cereri de specialişti dezvoltaţi multilateral, capabili să lucreze independent 

şi în echipă, în orice domeniu de activitate profesională, în cadrul cursului „Programare Java”, pentru lucrul individual al studenţilor la orele 

de laborator a fost planificată programarea soluţionării problemelor cu caracter aplicativ din domenii diferite ale societăţii.  

Formarea în domeniul programării se caracterizează printr-un şir de particularităţi:  

 necesitatea de aliniere continuă la schimbările extrem de rapide care au loc în domeniul informaticii şi tehnologiilor informaţionale; 

 elaborarea produselor program moderne presupune lucrul în echipă; 

 în condiţiile organizării învăţămîntului universitar pe cicluri, formarea specialistului presupune achiziţionarea unui fundament solid, 

care asigură dezvoltarea profesională şi face posibilă perfecţionarea pe parcursul întregii vieţi [1].  

Putem afirma că pentru a deveni un specialist competent, viitorul profesor de informatică trebuie să dezvolte următoarele competenţe: 

 de informare, care se manifestă, în principal, în activităţile referitor la structura şi conţinutul informaţiilor profesionale; 

 de comunicare, reprezentînd interacţiunea în cadrul procesului de soluţionare a unei probleme; 

 de management, care se manifestă prin dirijarea proceselor de proiectare, elaborare şi prezentare a unui proiect. 

Pregătirea profesorilor de informatică ar trebui să vizeze nu doar rezolvarea problemelor care apar la un moment dat în faţa unui profesor, 

dar, de asemenea, disponibilitatea de a rezolva problemele care pot apărea în viitor. Prin urmare, obiectivele, sarcinile, mijloacele, formele, 

instrumentele şi modalităţile de interacţiune cu studenţii trebuie să fie definite astfel încît să fie luate în consideraţie cele menţionate mai sus.  

O modalitate de realizare o reprezintă aplicarea modelului axat pe proiecte. Profesorul devine organizator şi, în acelaşi timp, un 

consultant în cadrul procesului de realizare a proiectului. 

Din punctul de vedere al studentului, proiectul reprezintă o oportunitate de a face ceva interesant de sine stătător sau în grup, aplicînd la 

maximum capacităţile proprii. Este o activitate care vizează rezolvarea unor probleme, formulate de către profesor sau studenţii înşişi, în 

formă de scopuri şi obiective. Ca urmare a acestor activităţi, studenţii devin pentru ei înşişi descoperitori. 
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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). 


