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INTRODUCERE 

 

Dezvoltarea înregistrată în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor din ultimul 

deceniu, a produs transformări fundamentale asupra practicii educaţionale, conducând la 

introducerea de metode moderne de predare şi învăţare.  

e-Learning-ul a apărut ca răspuns la nevoia de învăţare şi perfecţionare într-o lume 

modernă, dinamică, în care informaţiile se actualizează în fiecare secundă, fiecare persoană, 

indiferent de vârstă şi ocupaţie, fiind obligată să înveţe şi să se perfecţioneze continuu. Internetul 

a revoluţionat toate domeniile vieţii sociale şi profesionale, inclusiv învăţământul, educaţia. 

Datorită utilizării lor masive în viaţa de zi cu zi, noile tehnologii permit o emancipare la nivelul 

capacităţii oamenilor de a învăţa, favorizând o tendinţă spontană către meta-cunoaştere şi 

asumare a procesului de învăţare. Noile tehnologii vor continua să aibă un impact major asupra 

proceselor şi modelelor de comunicare.  

Practica educaţională s-a schimbat de la o abordare pedagogică închisă, strâns controlată 

de profesor, la una deschisă, transparentă, integrată în societate, cu implicarea părinţilor şi 

comunităţii, care susţine iniţiativa studentului, facilitând colaborarea, competenţele personale şi 

învăţarea continuă. Plasând studentul în centru acestei noi paradigme a instruirii, se produce o 

schimbare de fond în educaţie de la învăţarea bazată pe conţinut (content-based learning) la 

învăţărea bazată pe context (context-based learning). 

Capitolul 1 prezintă stadiul actual al automatizării sistemelor de informare şi 

documentare. Bibliotecile digitale şi multimedia schimbă sensibil perspectiva asupra practicii 

educaţionale. Structurile de Informare şi Documentare au resimţit puternic impactul noilor 

tehnologii. S-au transformat profund tipologiile documentare şi au atras după ele transformări ale 

proceselor biblioteconomice şi ale teoriilor şi practicilor de informare şi documentare. 

Capitolul 2 a fost dedicat prezentării stadiului actual sistemelor de e-learning : definiţii, 

caracteristici principale, evoluţia acestor sisteme, precum şi prezentării standardelor utilizate în 

domenul eLearning. 

Capitolul 3 vizează definirea conceptului de calitate în sistemele de e-learning, urmată 

de prezentarea principalelor modele conceptuale privind calitatea informaţiei, calitatea serviciilor, 

calitatea în sistemele de învăţământ. Vor fi prezentate proiecte de cercetare, reţele europene şi 

organizaţii de normalizare europene  care tratează tematica calităţii în sisteme e-learning. 
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Capitolul 4 este consacrat situaţiei domeniului e-learning în ţara noastră: o scurtă trecere 

în revistă a iniţiativelor e-learning în România, a organizaţiilor implicate, o prezentare succintă a 

sistemelor de e-learning cele mai utilizate în România, urmată de o descriere a platformei 

integrate AeL (Advanced eLearning) dezvoltată de compania SIVECO România, şi a platformei 

open source Moodle. Se va prezenta situaţia standardizării în domeniul e-learning în România. 

Capitolul 5 este dedicat prezentării modelului de evaluare a sistemelor de e-learning pe 

care l-am propus, pe baza analizei celor mai importante modele conceptuale de evaluare a calităţii 

pe care am efectuat-o în capitolul 3. Modelul propus ia în considerare nouă categorii de calitate, 

grupate pe subcategorii care conţin criterii de calitate relevante pentru sistemele de e-learning şi 

pentru conţinutul digital educaţional. Prima componentă a modelului a fost aplicată pentru 

evaluarea a două platforme de eLearning: platforma Moodle şi platforma AeL (Advanced 

eLearning) pentru trei scenarii: curs blended learning, evaluarea unui curs online,  şi a unui curs 

de instruire profesională. 

A doua componentă a modelului a fost aplicată pentru evaluarea conţinutului educaţional 

multimedia care se găseşte în biblioteca digitală a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Sportului 

pe portalul SEI: http://portal.edu.ro (dezvoltat de SIVECO Romania) şi conţinutul bibliotecii 

educaţionale video dezvoltate în cadrul proiectului european EduTubePLus: 

www.edutubeplus.info.  

În final, se vor prezenta concluziile şi perspectivele de cercetare viitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.edu.ro/
http://www.edutubeplus.info/
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CAPITOLUL 1. Stadiul actual al automatizării Sistemelor de Informare şi Documentare 

1.1. Iniţiativa i2010 a Bibliotecilor Digitale 

La 1 iunie 2005 Comisia Europeană pentru Societatea Informaţională a lansat Iniţiativa 

i2010: O societate informaţională europeană pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de 

muncă
1
. Aceasta reflectă o strategie de sporire a conţinutului digital şi o extindere a accesului pu-

blic privitor la colecţiile digitale, precum şi facilitarea accesului la resursele informaţionale 

electronice într-un mod dinamic şi accesibil. Socializarea online, sau web-ul participativ, este 

unul dintre domeniile care au cunoscut o creştere spectaculoasă în ultimii ani. Apariţia mai multor 

modalităţi participative de utilizare a internetului duce, de asemenea, la apariţia unor noi 

provocări: calitatea conţinutului, acurateţea şi integritatea informaţiilor, utilizarea autorizată a 

conţinutului, protecţia vieţii private, protecţia minorilor.  

 

1.2. Biblioteci digitale 

Structurile de Informare şi Documentare resimt puternic impactul noilor tehnologii, 

transformând profund tipologiile documentare şi atrăgând după ele transformări ale proceselor 

biblioteconomice şi ale teoriilor şi practicilor de informare şi documentare.  

Biblioteca digitală se sprijină pe trei piloni importanţi: biblioteca electronică, tehnologiile 

de informare şi comunicare şi utilizatorul. Biblioteca digitală, integrată în structuri de tip grid, 

cuprinde totodată întregul complex de servicii de informare, interfeţe, instrumente şi programe de 

informare şi comunicare folosite direct de utilizatori.  

1.2.1 Evoluţia bibliotecilor digitale 

Evoluţia termenului de ―bibliotecă‖ (în sensul de conţinut informaţional) a cunoscut mai multe 

etape: 

 Biblioteca tradiţională: accentul cade pe  forma tipărită (peste 85%). 

 Biblioteca hibrid: structură în care coexistă documentele tradiţionale tipărite, documente 

audio-vizuale, documente multimedia, precum şi posibilitatea de accesare a resurselor 

informaţionale prin reţele şi Internet. 

 Biblioteca electronică: bibliotecă care conţine documente text, audio-vizuale, 

multimedia, transferate pe suport electronic, organizate în colecţii şi impunând condiţii 

specifice de consultare, precum şi accesul on-line la catalogul informatizat. 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/i2010 . 

http://ec.europa.eu/i2010


9 

 

 Biblioteca digitală: conţine atât informaţii produse original în format digital, cât şi 

materiale care au fost digitizate, necesitând totodată o tehnologie compatibilă cu resursele 

celorlalte biblioteci, o tehnologie care să asigure accesul la resurse informaţionale 

externe. Documentele de orice tip din biblioteca digitală pot fi referite folosind noţiunea 

de obiecte digitale.  

 Biblioteca virtuală: colecţiile bibliotecilor virtuale nu sunt limitate la documente text, 

hypertext sau hypermedia, ci se extind la documente digitale care nu pot fi reprezentate 

sau distribuite în format tipărit
2
. 

1.2.2 Direcţii de dezvoltare a bibliotecilor digitale 

Iniţiativa bibliotecilor digitale are scopul de a facilita folosirea resurselor informaţionale 

europene (atât moştenirea culturală, cât şi informaţiile ştiinţifice) într-un mediu online, îmbinând 

mediile multiculturale europene cu tehnologiile avansate şi noile modele de business. Această 

iniţiativă acoperă atât materialele digitizate cât şi cele produse original în format digital. 

Pentru a lărgi şi facilita accesul la informaţie, se va acţiona în următoarele direcţii: accesibilitatea 

online, digitizarea colecţiilor, păstrarea şi depozitarea. 

1.2.3 Avantaje şi dezavantaje ale bibliotecilor digitale 

Printre avantajele utilizării bibliotecilor digitale în locul celor tradiţionale, putem enumera: 

disponibilitatea continuă, nu există o limitare legată de locaţie, permite accesul simultan şi 

regăsirea eficientă a informaţiilor, furnizarea de legaturi către resurse ale altor biblioteci digitale. 

Bibliotecile digitale sunt soluţia pentru explozia de informaţie actuală, putând să administreze o 

cantitate mare de conţinut digital prin furnizarea de legături către alte documente, fără să deţină 

efectiv aceste documente, oferind suportul pentru învăţarea la distanţă. 

Printre dezavantajele bibliotecilor digitale enumerăm: gestionarea drepturilor de autor, lipsa unei 

standardizari pentru informaţia digitală, costul iniţial al infrastructurii este ridicat, necesită o 

laţime mare de bandă pentru transferul resurselor multimedia, viteza de acces descreşte cu 

numărul de utilizatori, creşterea volumului de informaţie digitală poate să conducă la creşterea 

dificultăţii găsirii informaţiilor relevante. 

1.3. Iniţiative europene privind biliotecile digitale 

Coordonarea la nivel european 

Importanţa digitizării moştenirii culturale a fost recunoscută de Comisie în planul de 

acţiuni e-Europa. Finanţarea cercetărilor UE a rezultat într-un portofoliu de proiecte având scopul 

de a face moştenirea culturală europeană cât mai accesibilă cu ajutorul folosirii noilor tehnologii.  

                                                           
2
 Este cazul documentelor interactive, a jocurilor electronice, a software-lor, a programelor radio şi TV în 

formă electronică, a muzicii, filmelor, etc. 
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1.3.1 Programul  eContentplus  

Obiectivele de bază ale programului eContentplus sunt realizarea interoperabilităţii între 

colecţiile şi serviciile digitale naţionale (cu ajutorul standardelor comune) şi facilitarea accesului 

şi folosirii materialului în contextul multilingv. 

1.3.2 Biblioteca Europeană (The European Library - TEL) 

Biblioteca Digitală Europeană este un proiect al Comisiei Europene şi se înscrie în 

strategia generală de dezvoltare a economiei digitale, promovând accesul online la resursele 

culturale şi ştiinţifice ale institutiilor din Europa. Biblioteca Europeană (TEL) este un serviciu 

finanţat de către Conferinţa Bibliocilor Naţionale Europene (the Conference of European 

National Librarians - CENL). Site-ul web unde poate fi accesată Bibioteca Europeană este: 

http://www.theeuropeanlibrary.org/ , fiind accesibil online din martie 2005. Biblioteca Europeană 

este un serviciu gratuit care oferă acces la resursele a 48 de biblioteci naţionale din Europa în 35 

de limbi. Alte iniţiative finanţate de Comisia Europeană au fost lansate, contribuind la 

dezvoltarea Bibliotecii Europene, cum ar fi proiectele: TEL-ME-MOR (2005-2007), EDL 

(2006-2008), TELplus (2007-2009), FUMAGABA (2008-2009), care au permis integrarea 

colecţiilor unor biblioteci naţionale.  

1.3.3 Proiectul EDL (European Digital Library)  

Proiectul a fost finanţat de către Comisia Europeană (2006-2008) prin programul 

eContentPlus, încadrându-se în aria tematică aferentă conţinutului cultural şi ştiinţific. 

Coordonatorul proiectului a fost Biblioteca Naţională a Germaniei.  

EUROPEANA (European Digital Library) 

Biblioteca Europeană constituie baza organizaţională pentru Biblioteca Europeană 

Digitală – iniţiativa Comisiei Europene, finanţată prin programul eContentPlus, care include nu 

numai bibliotecile, dar şi muzeele, arhivele şi alţi deţinători de moştenire culturală. Website-ul 

acestei iniţiative este: http://www.europeana.eu/.  Portalul EUROPEANA a fost lansat in 

noiembrie 2008. Original cunoscută sub numele de EDLnet (European Digital Library Network), 

este un parteneriat între 90 de instituţii de cultură şi experţi IT. 

1.3.4  Alte inţiative legate de biblioteci digitale din Europa  

Anexa 1 conţine o scurtă trecere în revistă a unora dintre iniţiativele de biblioteci digitale 

în Europa, abordarea problemelor şi provocările cu care se confruntă în derularea activităţii de 

digitalizare (cum ar fi dreptul de proprietate intelectuală, tehnici de digitalizare sau management). 

http://www.theeuropeanlibrary.org/
http://www.europeana.eu/
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1.3.5 Programul ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 

Programul ICT PSP a preluat activităţile şi proiectele finanţate de programul 

eContentPlus (desfăşurat în perioada 2005-2008), având printre tematici Biblioteci digitale 

(agregarea conţinutului digital în Europeana, digitizarea conţinutului pentru Europeana, reţele 

pentru schimbul de bune practici şi diseminare a site-ului Europeana) şi eLearning (accelerarea 

adoptării resurselor de e-learning prin stimularea cererii). 

1.4.  Proiecte privind bibliotecile digitale din România 

1.4.1 Biblioteca Naţională Virtuală în Ştiinţă şi Tehnică (ROLINEST) 

Proiectul de cercetare NUSIDOC (Sistem Naţional Unitar de Informare şi Documentare 

Ştiinţifică şi Tehnică - unificarea sistemelor de biblioteci)
3
 şi-a propus, pentru prima dată în 

România, să pună în comun cataloagele celor mai mari biblioteci centrale universitare din Cluj, 

Bucureşti, Iaşi şi Timişoara precum şi cel al Bibliotecii "Politehnica", realizând nucleul viitoarei 

reţele de biblioteci universitare şi de cercetare româneşti, iar prin intermediul unui portal de 

cautare METALIB, sa asigure interogarea simultana a bazelor de date ale bibliotecilor partenere 

in proiect.
4
 

1.4.2 Proiectul Biblioteca Digitală a României (http://www.bibnat.ro/) 

Constituirea acestei biblioteci reprezintă un instrument important pentru promovarea 

patrimoniului, atât la nivel naţional, cat şi internaţional, fiind interfaţa românească a programului 

pe care il deruleaza Uniunea Europeana, Biblioteca Digitala Europeana. Prin proiectul BDR  se 

va asigura accesul la materialul documentar scris, la patrimoniul mobil, la toate categoriile de 

material audio-vizual, la patrimoniul imobil şi la fondul de arhive. 

CAPITOLUL 2. Stadiul actual al sistemelor de e-learning 

2.1. Definirea şi caracteristicile sistemelor de eLearning 

Într-o lume modernă, dinamică, în care informaţiile se actualizează în fiecare secundă, fiecare 

persoană, indiferent de vârstă şi ocupaţie, este obligată să înveţe şi să se perfecţioneze continuu. 

e-Learning-ul a apărut ca răspuns la aceasta nevoie, fiind totodată unul dintre subiectele 

principale din planul de acţiune eEurope 2005. Bibliotecile digitale şi multimedia schimbă 

                                                           
3
 http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr13/info4.html 

4
 http://www.bcub.ro/continut/servicii/metalib.html 

 

http://www.bibnat.ro/
http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr13/info4.html
http://www.bcub.ro/continut/servicii/metalib.html
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sensibil perspectiva asupra practicii educaţionale. Termenul de e-learning a fost introdus în 1998 

de Jaz Cross, fondatorul Internet Time Group, devenind un termen foarte popular. 

2.1.1. Definiţii ale educaţiei la distanţa (eLearning) 
 

Educaţia la distanţă a evoluat in timp, existând numeroase definiţii în literatură.  

 Greenberg
5
 (1998) defineşte învăţământul la distanţă ca ―o experinţă planificată de 

predare / învăţare care foloseşte o gamă largă de tehnologii pentru a-i servi pe studenţi, 

fiind concepută pentru a încuraja interacţiunea studentului, ca şi certificarea―. 

 Desmond Keegan
6
 (1995) a dat definiţia cea mai cuprinzătoare: ―învăţământul la distanţă 

rezultă din separarea tehnologică dintre profesor şi student, eliberând studentul de 

necesitatea de a călători intr-un anumit loc, la o anumita oră, pentru a întâlni o anumită 

persoană care să-l instruiască‖.  

 Comisia Europeană a caracterizat e-learning-ul ca: ―utilizarea noilor tehnologii 

multimedia şi a internetului pentru a îmbunătăţi calitatea învăţării prin accesul la 

resurse şi servicii, ca şi schimburile remote şi colaborarea‖.
7
 

 

2.1.2. Caracteristicile sistemelor e-learning 

Obiectivul e-Learningului este înscrierea într-o curs de formare deschisă la distanţă, totodată 

cuprinde şi un sistem de evaluare electronic de urmărire a rezultatelor globale sau individuale. 

eLearning-ul este folosit în întreprinderi în asociere cu managementul cunoştinţelor, fiind utilizat 

totodată şi în universităţi unde sunt puse la dispoziţie cursuri la distanţă sau cursuri în format 

electronic. 

Platformele de eLearning 

O platformă de eLearning este un sistem informatic de gestiune a formării şi conţinutului, fiind 

compusă din mai multe componente : 

- Sistem de Management a Invăţării (Learning Management System) - LMS 

- Sistem de Management al Conţinutului (Learning Content Management System) - LCMS 

- Sistem de Management ale Resurselor Umane şi a Cunoştinţelor (Human and Knowledge 

Management System) - HKMS  

                                                           
5
 Greenberg, G. (1998). Distance education technologies: Best practices for K-12 settings. IEEE 

Technology and Society Magazine, (Winter) 36-40. 
6
 Keegan, D. (1995). Distance education technology for the new millennium: compressed video teaching.  

ZIFF Papiere. Hagen, Germany: Institute for Research into Distance Education. (Eric Document 

Reproduction Service No. ED 389 931). 
7
 http://www.elearningeuropa.info/glossary.php 
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- Platformele sincrone - Clasă virtuală 

- Platformele de gestiune a portofoliilor - ePortfolio  

Platformele de e-learning sunt un termen generic acoperind o gamă largă de produse care 

sprijină procesul de învăţare prin diferite modalităţi folosind suportul electronic. (Ferl, 2005). 

Printre avantajele sistemelor de e-learning se numără: accesibilitatea şi mobilitatea, 

flexibilitatea (adaptarea ritmului individual al cursanţilor), adaptabilitatea (în funcţie de tipul de 

informaţie transmisă, dar şi de cursant), utilizarea de tehnologii dinamice diverse, costuri reduse, 

varietate, organizare pe subiecte, nu pe vârstă, metode pedagogice diverse. 

2.1.3. Evoluţia şi stadiul actual al sistemelor e-Learning 

Noile tehnologii TIC legate de dezvoltarea internetului au revoluţionat metodele 

pedagogice ducând la apariţia eLearning-ului. Există mai multe forme de eLearning : formarea 

100% la distanţă, formarea mixtă sau blended learning, formarea în mod sincron (platforme în 

timp real şi sisteme de clasă virtuală), formarea în mod asincron. 

Apariţia Internetului în anii ’90 a creat premizele pentru lărgirea utilizării programelor 

educaţionale, extinzând accesul local la accesul la distanţă. Acesta a reprezentat primul model de 

e-learning, denumit e-Learning 1.0. Apariţia tehnologiilor Web 2.0  a condus către un nou model 

de e-learning: e-Learning 2.0, care utilizează instrumente Web 2.0 în procesul de predare. 

Anderson
8
 descrie şase concepte pe care se bazează WEB 2.0, şi anume: producţia individual şi 

conţinutul general de utilizator, instituirea puterii mulţimii, volumul la scară mare al datelor, 

arhitectura bazată pe participaţie, efectele reţelei, deschiderea. 

Tehnologiile Web 2.0 utilizate în scop educaţional sunt: reţelele sociale, chat, Wikis, 

Blog, Pagini RSS, Social bookmarking, Multimedia-sharing (păstrare şi partajare a conţinutului 

digital), Folksonomy (o colecţie de etichete create de o persoană pentru scop personal), 

Collabulary (vocabular colectiv), spaţii de lucru pentru grupuri, etc. 

Următoarea generaţie, e-Learning 3.0 (Edutainment sau Entertainment-Education) va 

avea cel puţin patru factori cheie
9
: cloud computing, extinderea tehnologiei mobile inteligente, 

învăţare colaborativă, vizualizarea şi interacţiunea 3D. 

În timp ce Web 1.0 a reprezentat  ―Citeşte pe Web‖ şi Web 2.0 ―Citeşte/Scrie pe Web‖, 

Web 3.0 va funcţiona după principiul ―Citeşte/Scrie/Colaborează pe Web‖.  

Se observă o serie de transformări fundamentale şi intercorelate în domeniul e-learning-

ului (Rosenberg, 2006)
10

: devine mai mult decât "e-training"; se mută în mediul de lucru; se 

                                                           
8
 Anderson, P., (2007), What is Web 2.0? Ideas,technologies and implications for education. JISC reports. 

9
 http://steve-wheeler.blogspot.com/2009/04/learning-30.html 

http://steve-wheeler.blogspot.com/2009/04/learning-30.html
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redefineşte învăţarea combinată (combinaţie de instruire formală şi instruire informală); centrare 

pe cunoaştere; se adaptează diferit în funcţie de nivelul de cunoştinţe; tehnologia devine o 

problemă secundară.  

2.1.4. Teoria constructivismului 

Procesul de învăţare a devenit un proces colaborativ, în care teoria constructivismului este cea 

mai potrivită de aplicat. Constructivismul este o teorie educaţională care pune accentul pe 

învăţarea prin descoperire, şi se bazează pe teoriile lui Piaget (1954) şi Vygotsky (1978). Teoria 

constructivismul sprijină elevii să îşi dezvolte cunoştinţele bazate pe experienţele şi ideile 

personale, idei, şi pe înţelegerea profundă a cunoştinţelor (Nie şi Lau, 2010). Seymour Papert 

evidenţiază necesitatea educaţiei concentrate pe cel care învaţă (learner-driven learning), ceea ce 

înseamnă că elevii sunt implicaţi activ în procesul de învăţare prin asimilarea de noi informaţii în 

structura lor de cunoştinţe existente (Huang et al, 2010). În acest sens, educatorul oferă mediul de 

învăţare pentru elevi. Pe baza studiilor lui Piaget, constructivismul este centrat pe creativitate 

(Huang s.a, 2010) şi pe cunoaştere. Printre punctele tari: procesul de învăţare devine mult mai 

atractiv, studenţii nu învaţă prin memorare, ci prin înţelegerea, şi învaţă să gândească eficient, 

permite dezvoltarea de competenţe sociale şi interpersonale. 

2.1.5. ConnectLearning – soluţie la noile provocări ale dezvoltării TIC 

Sub impactul schimbărilor sociale care au survenit, a apărut conceptul de e-learning 2.0 cu 

abordările teoretice asupra realitatăţii în domeniul învăţării. Ca urmare a analizei naturii noilor 

scenarii, s-a conturat un tip special de învăţare în reţea (ConnectLearning)
11

, bazat pe 

conectivitate şi constructivism şi abordări ale învăţării contextualizate, centrate pe student şi fiind 

bazate pe un context, pe emoţii, pe socializare şi comunicare. 

2.1.6. Scenarii pentru inovarea instituţională 

Sistemele educaţionale şi modelele de afaceri asociate trebuie sa fie destule de suple pentru a 

putea răspunde factorilor externi în continuă schimbare. În timp ce universităţile tradiţionale 

încep să implementeze strategii pentru a servi învăţarea pe toată durata vieţii, universităţile cu 

învăţământ deschis şi la distanţă devin conştiente de faptul că numai furnizarea de conţinuturi 

educaţionale, fără acte de inovare şi iniţiative antreprenoriale, nu mai este suficientă. Pentru a fi 

pregătite pentru următoarea decadă, aceste universităţi trebuie să încerce să creeze un plus de 

valoare şi să îşi regândească în consecinţă modelele instituţionale.  

                                                                                                                                                                             
10

 Rosenberg, M. J. (2006), Beyond E-Learning: Approaches and Technologies to Enhance Organizational 

Knowledge, Learning and Performance. http://www.marcrosenberg.com/images/What_Lies_Beyond_E-

Learning_ASTD.pdf 
11

 Steinert, A., Ehler, U.D., ConnectLearning – o soluţie la noile provocări?, eLearning Papers, 

www.elearningpapers.eu, ISSN 1887-1542. 

 

http://www.marcrosenberg.com/images/What_Lies_Beyond_E-Learning_ASTD.pdf
http://www.marcrosenberg.com/images/What_Lies_Beyond_E-Learning_ASTD.pdf
http://www.elearningpapers.eu/
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2.2. Utilizarea standardelor în sistemele eLearning 

Asigurarea interoperabilităţii conţinutului digital a fost permisă odată cu dezvoltarea tehnologiilor 

informării şi comunicării. A devenit astfel necesară definirea de metadate utilizabile pentru 

paginile Web. Este necesar ca toţi actorii implicaţi să utilizeze o nomenclatură comună de 

metadate. Integrarea normelor ISO şi a standardelor se face la nivel tehnic, la nivelul mijloacelor 

de gestiune pentru diferite conţinuturi ale formării. Normele şi standardele au ca obiectiv 

persistenţa şi refolosirea resurselor. Alegerea unui standard internaţional asigură 

interoperabilitatea platformei şi a conţinutului digital. 

Standarde utilizate în sistemele eLearning 

 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) este o colecţie de standarde şi 

specificaţii pentru instruirea asistată de calculator (e-learning), permiţând crearea 

obiectelor pedagogice structurate, fiind definită de Advanced Distributed Learning 

(ADL), o organizaţie din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite.  

 O.K.I. (Open Knowledge Initiative) este un standard care defineşte modul de 

comunicare între componentele unei platforme de e-learning, asigurând totodată 

interoperabilitatea dintre platformele de e-learning.  

 Open Archives Initiative este un standard pentru partajarea metadatelor şi resurselor, 

care a creat protocolul Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-

PMH)  

 Dublin Core – reprezintă unul dintre standardele pentru descrierea de resurse utilizând  

metadate 

 SQI (Simple Query Interface) este un standard pentru interoperabilitatea între 

platformele de eLearning. 

Problema standardizării se pune la toţi actorii procesului de eLearning : dezvoltatorii de conţinut, 

dezvoltatorii de software, utilizatori.  Procesul elaborării de standarde se compune din elaborarea 

de : specifinaţi, modele de referinţă, standarde. 

2.2.1. Specificaţiile 

2.2.1.1 IMS 

Providence  IMS a fost lansat în 1997 de Educom (în prezent Educause) în SUA în cadrul 

Iniţiativei Infrastructurii Naţionale de Învăţământ. Este un consorţiu mondial care reuneşte 

instituţii educaţionale, întreprinderi din sectorul informatic şi administraţii.  

IMS Global Learning Consortium (IMS GLC) 
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IMS GLC
12

 este un consorţiu format din instituţii de renume în domeniul e-learning, 

furnizori şi implementatori, instituţii guvernamentale care colaborează în următoarele domenii ale 

e-learning-ului: Interoperabilitate (Sprijină integrarea conţinutului digital, aplicaţiilor de e-

learning), Adoptare (Acordarea de suport comunităţii pentru adoptarea pe scară largă a  

inovaţiilor digitale bazate pe adoptarea de standarde), Impactul e-learning-ului (Evaluarea şi 

diseminarea tehnologiilor utilizate în domeniul e-learning). 

2.2.1.2 ARIADNE 

Fundaţia ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution 

Networks for Europe) este o asociaţie internaţională cu scopt non-lucrativ care a fost creată în 

1967. Obiectivul ei este de promovare şi îmbunătăţire a rezultatelor obţinute din proiectele 

europene care au permis dezvoltarea de mijloace şi metodologii de facilitare a producţiei, 

gestionării şi reutilizarea conţinutului pedagogic multimedia utilizat în cadrul formării la distanţă.  

2.2.1.3 DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 

Dublin Core Metadata Initiative Education Working Group este un grup de lucru al 

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), având ca obiectiv utilizarea de metadate Dublin Core 

pentru descrierea resurselor educaţionale. La iniţiativa OCLC (Online Computer Library Center) 

a fost lansat în 1995 standardul Dublin Core, caracterizat prin: simplitatea creării şi gestionării, 

semantica acceptată, anvergura internaţională, şi extensibilitatea. Obiectivul standardului Dublin 

Core constă în descrierea obiectelor, documentelor sau serviciilor care conţin date, identificând 

tipul lor şi conţinutul. Prin acest standard se pot descrie resurse Web într-o formă simplă şi 

flexibilă (Dublin Core Metadata). Standardul Dublin Core conţine 15 elemente a căror semantică 

a fost stabilită printr-un consens stabilit de profesionişti internaţionali provenind din discipline 

diverse cum ar fi : biblioteconomie, informatică, muzeologie, şi alte domenii conexe. Aceste 15 

elemente de metadate tratează următoarele aspecte: 

- Conţinutul : Titlu, Descriere, Subiect, Sursă, Acoperire, Tip, Relaţie 

- Proprietatea intelectuală : Creator, Contributor, Publisher, Drepturi 

- Versiunea : Data, Format, Identificator, Limba 

Anexa 2 conţine lista elementelor care stau la baza standardului Dublin Core. 

2.2.2. Modele de referinţă 

2.2.2.1 ADL (Advanced Distributed Learning Initiative) 

Iniţiativa ADL a fost lansată în 1997, din iniţiativa departamentului de apărare a Statelor Unite. 

ADL este compus din mai multe laboratoare Co-Labs, dintre care – Academic Co-Lab, Madison 

                                                           
12

 www.imsproject.org 

http://www.imsproject.org/
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– care lucrează cu precădere pentru învăţământul superior. Scopul său este de a compila 

activităţile organismelor specializate în scopul de a oferi un model care să permită 

interoperabilitatea mijloacelor de învăţare şi de conţinut. Proiectul său Phare, SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model), are ca obiectiv principal definirea unui model de structurare a 

conţinutului digital,  permiţând ansamblarea şi secvenţierea resurselor şi activităţilor de învăţare, 

cu ajutorul metadatelor LOM ale IEEE, descrierilor pachetelor de conţinut IMS, ca şi utilizarea 

XML preconizată de IMS (Metadata XML Binding).  

2.2.2.2 CETIS (Centre for Educational Technology Interoperability) 

CETIS este un centru de utilizare de agenţi  « inteligenţi », facilitând partajarea şi schimbul de 

informaţii, cuprinzând: 

 evaluarea valorii conţinutului (« content rating ») ; 

 descrierea de colecţii de resurse, care reprezintă o logică unică de document. RDF vizează 

satisfacerea următoarelor funcţionalităţi: 

 interoperabilitatea datelor ; 

 o semnatică pentru metadate care să fie înţeleasă de o maşină.  

 capacităţi de căutare îmbunătăţite. 

Sunt prevăzute dezvoltări ulterioare care să permită recuperarea metadatelor provenind din terţe 

părţi, ca şi o interogare uniformă vizând ameliorarea căutării- descoperirii resurselor.  

2.2.3. Organisme de standardizare 

2.2.3.1 IEEE (Institutul de Electrical and Electronics Engineers) 

Institutul de Electrical and Electronics Engineers este un organism de standardizare fondat în 

1967, cunoscut în principal pentru dezvoltarea de standarde şi recomandări pentru sisteme 

electrice, electronice, de calculatoare şi comunicaţii. IEEE cuprnde un comitet dedicat e-learning-

ului, LTSC (Learning Technology Standards Committee), care a  preluat coordonarea activităţilor 

asupra LOM. Printre standardele comitetului pentru tehnologiile de învăţare, LTSC, menţionăm 

pe scurt următoarele: IEEE LTSA – Learning Technology Systems Architecture (adoptat în 

2003), IEEE LOM – Learning Object Metadata (adoptat în 2002), IEEE Data Model for Content 

to LMS Communication (definit în 2004). Prin toate aceste standarde se urmăreşte 

interoperabilitatea sistemelor, serviciilor şi aplicaţiilor din domeniul e-learning. 

2.2.3.2 ISO (International Standards Organisation) 

ISO (International Standards Organisation), fondată în 1947, este o federaţie mondială de 

organizaţii de standardizare. Regrupează organisme de standardizare din mai multe ţări, cum ar fi 
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AFNOR (Association Française de Normalisation) în Franţa sau SNV (Schweizer Normen-

Vereinigung). 

2.2.3.3. IEC (the International Electrotechnical Commission) 

IEC (Comisia Electrotehnică Internatională), înfiinţată în 1906, este organizaţia 

internaţională responsabilă de pregătirea şi publicarea standardelor internaţionale pentru 

tehnologiile electrice şi electronice (electrotehnologii). România este membru IEC. 

2.2.3.4. JTC1 SC36 (Comitetul de Standarde Internaţionale TIC pentru învăţare, educaţie 

şi instruire) 

Comitetul de Standarde Internaţionale TIC pentru învăţare, educaţie şi instruire ISO/IEC 

JTC1 SC36 (http://www.jtc1sc36.org/) a luat naştere ca urmare a activităţilor commune 

desfăşurate între organismele de standardizare ISO şi IEC în aria tehnologiilor informaţionale, 

care sunt organizate în cadrul unui organism numit JTC1 (Joint Technical Committee 1). 

Secretariatul comitetului SC36 este deţinut de KATS (Korean Agency for Technology and 

Standards – Agenţia Coreeană pentru Tehnologie şi Standardizare). În Europa acest domeniu se 

află sub responsabilitatea comitetului tehnic al CEN, TC 353 -Information and Communication 

Technologies for E-learning, Education and Training (Tehnologia informaţiei şi a comunicării 

pentru e-learning, educaţie şi instruire) al cărui secretariat este deţinut de UNI (Institutul Italian 

de Standardizare). Grupul de lucru SC36 are reprezentanţi din 28 de ţări, precum şi organizaţii 

cheie la nivel internaţional din domeniul educaţiei şi standardizări, reunind experţi tehnici, 

strategici, care au competenţe şi experienţă în utilizarea tehnologiilor TIC în domeniul educaţiei 

şi instruirii.  

2.2.3.5. W3C (World Wide Web Consortium) 

World Wide Web Consortium se ocupă de normalizarea ansamblului de protocoale: 

 standarde de bază : HTTP, HTML, DOM, XML, XSL. 

 standarde referitoare la interoperabilitatea serviciilor Web : SOAP, WDSL şi Web Services 

 standarde referitoare la documentie si continut multimedia : HTML, XML, CSS, SMIL, 

VML, MathML, SVG 

 standarde privitoare la accesabilitate : WAI 

 standarde legate de semnatică şi descrierea resurselor : XML Schema, RDF, limbaje de 

ontologii OWL, şi WEB semantic 

2.2.3.6 CENELEC (Comitetul European de Standardizare pentru Electronică) 

Comitetul a fost înfiinţat în 1973, având ca domenii de activitate: elaborarea de standarde pentru 

produse şi servicii în domeniul electronic  (standarde generale în electrotehnică, electronică, 

inginerie electrică), sisteme de certificare şi acreditare. 

http://www.jtc1sc36.org/
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2.2.3.7 ETSI (Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii) 

ETSI a fost înfiinţat în 1993, şi are ca domenii de activitate : elaborarea de standarde pentru 

produse şi servicii în domeniul telecomunicaţiilor şi sisteme de certificare şi acreditare. 

2.2.3.8 CEN (Comitetul European de Standardizare) 

CEN a fost înfiinţat în 1961 şi are ca domenii de activitate : elaborarea de standarde pentru 

produse şi servicii în domenii diferite de domeniul electric : servicii, construcţii, chimie şi 

agricultură, standarde fundamentale, produse pentru casă şi timp liber, inginerie mecanică, 

materiale metalice, materiale nemetalice, sănătate, mediu şi protecţia vieţii, transport, etc, şi 

sisteme de certificare şi acreditare. 

2.2.4. Standarde 

Obiectivele vizate de standarde sunt asigurarea: accesibilităţii, interoperabilităţii, reutilizării, 

durabilităţii, adaptabilităţii. O normă este o referinţă publicată de un organism de normalizare. 

Normele privitoare la eLearning sunt:  

 ISO/CEI 2382-36: Vocabular pentru elearning  

 ISO/CEI 19779-1: Mediu de lucru colaborativ : model de date 

 ISO/CEI 10780-1: Comunicare - învăţare colaborativă bazată pe text (publicată în 2006) 

 ISO/CEI 24703-13: Definirea tipurilor de date care pot fi asociate participanţilor la procesul 

de învăţare, educare şi formare   

 ISO/CEI: Model conceptual pentru competenţe 

 ISO/CEI 19788 : Metadate pentru resurse de elearning: compatibilă cu IEEE LOM 1484.12.1 

şi Dublin Core ISO 15836; permite utilizarea  web semantic; 

 ISO/IEC 19796-1,3: Tehnologia informaţiei — Învăţare, educaţie şi training – Managementul 

şi asigurarea calităţii, metrici  

Publicarea standardului internaţional ISO/IEC 19796-1 (2005) a reprezentat un pas 

important către armonizarea conceputului de calitate a sistemelor de e-learning, fiind obţinut prin 

consensul dintre 28 de ţări care sunt membrie ale comitetului ISO/IEC JTC1 SC36. Standardul a 

creat o inventariere a diversităţii de procese care influenţează realizarea şi menţinerea calităţii 

sistemelor de e-learning, referindu-se la totalitatea scenariilor, precum şi la toate etapele 

procesului de e-learning (de la analiză la optimizarea continuă). Standardul furnizează un cadru 

global care poate fi utilizat pentru introducerea abordărilor referitoare la calitate atât de către 

organizaţiile care furnizează e-learning, cât şi organizaţiile care utilizează serviciile de e-learning.  
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CAPITOLUL 3.  Calitatea în sistemele de e-learning 

În pofida vastei utilizări a sistemelor e-learning în ultimii ani, există multe critici cu 

privire la calitatea sistemelor utilizate în prezent.  Învăţământul on-line a fost adesea criticat că nu 

susţine educaţia centrată pe elev, fiind doar replicarea instruirii tradiţionale (Vrasidas 2004).  Prin 

urmare, sunt necesare sisteme de evaluare pentru e-learning.  

Abordările privind calitatea au diferite perspective în funcţie de numeroase aspecte: 

domeniul de aplicabilitate (politici în domeniu, managementul calităţii, asigurarea calităţii); 

grupurile ţintă (studenţi, profesori, furnizori de servicii, dezvoltatori şi furnizori de sisteme e-

learning); metodele utilizate (orientate pe proces, pe produs, pe competenţe).  

Capitolul 3 face o analiză a unor sisteme de evaluare calitativă a e-learningului şi a standardelor 

utilizate. 

3.1 Conceptul calităţii în sistemele de e-learning 

Dacă la sfârşitul anilor 1990 accentul a fost pus pe aspectele tehnologice, odată cu rezolvarea 

aspectelor tehnologice, accentul s-a mutat pe conţinut, calitate, pedagogie, standarde, instruirea 

profesorilor şi schimbările organizaţionale. 

3.1.1. Definiţii ale calităţii în învăţământul la distanţă 

Definirea calităţii sistemelor de e-learning a cunoscut diferite forme, care reflectă totodată şi 

evoluţia acestor sisteme, precum şi a cerinţelor şi percepţiei utilizatorilor. Menţionez mai jos 

câteva dintre aceste definiţii: 

 În timp ce calitatea este dificil de definit, importanţa sa este universal apreciată (Garvin, 

1988).  

 În fapt, este mult mai uşor de remarcat lipsa calităţii decât prezenţa ei (Michael & Peter, 

1994).  

 Calitatea nu se referă doar la lipsa defectelor, îmbunătăţirea performanţei şi stilului 

produsului final sunt, de asemenea, factori importanţi (Deming, 1994) 

 Managementul calităţii totale (TQM) : "Calitatea totală este o strategie de afaceri care 

vizează îmbunătăţirea eficienţei de afaceri şi îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor" (calitate 

totală în educaţie şi formare).. 

 Pentru produsele de e-learning, calitatea poate fi definită ca fiind compusă din următoarele 

criterii  (bazat pe Garvin, 1988)
13

: performanţă, caracteristici funcţionale corespunzătoare, 
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 Garvin, D. (1988). Managing quality. New York: Macmillan. 
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fiabilitate, conformitate, durabilitate, flexibilitate, estetică şi uşurinţa utilizării, calitatea 

percepută. 

Sistemele de e-learning au o natură multidisciplinară, de aceea în evaluarea acestora trebuie 

implicaţi cercetători din diferite domenii cum ar fi: ştiinţa calculatoarelor, sisteme de informare, 

psihologie, educaţie, precum şi tehnologia educaţiei. 

În învăţământul la distanţă, distingem mai multe modalităţi de evaluare:  

 Evaluarea după obiective, evaluarea după reuşită, evaluarea prin contract (acord între 

cursant– evaluator). 

 Evaluarea prin diagnostic, evaluarea formativă, evaluarea sumativă.  

 Evaluarea normativă (apelează la o normă şi furnizează poziţia studentului faţă de altul într-

un grup), evaluarea criterială (apelează la un criteriu; se evaluează performanţa unui student 

în funcţie de gradul de realizare a criteriului stabilit în funcţie de obiective). 

 Evaluare cantitativă, evaluare calitativă. 

Conform taxonomiei lui B.S. Bloom (1956)
14

, obiectivele educaţionale se încadrează în trei 

planuri: cognitiv, afectiv şi psiho-motor. Scopul taxonomiei lui Bloom constă în motivarea 

instructorilor să se concentreze pe toate cele trei domenii, creând o viziune holistică a educaţiei.  

3.1.2. Parametri pentru abordarea calitatăţii eLearning-ului 

Problematica calităţii specifice contextului general al eLearning-ului are în vedere mai mulţi 

parametri 
15

 : 

 Particularităţile formării online  

 Natura pieţei unde evoluează formarea online  

 Cadrul legislativ şi reglementar unde se înscrie formarea  

 Eterogenitatea de mijloace disponibile pentru descrierea şi certificarea calităţii  

În cele ce urmează voi face o analiză a unor modele conceptuale privind calitatea informaţiei, 

calitatea serviciilor electronice, calitatea în sistemele de învăţământ. 

 

3.2 Modele conceptuale privind calitatea informaţiei în sistemele e-learning 

                                                                                                                                                                             
 
14

 Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of 

educational objectives: the classification of educational goals; Handbook I: Cognitive Domain New York, 

Longmans, Green, 1956. 
15 Husson, A. (Le Préau) Quel modèle qualité pour la e-formation ? Etude réalisée par le Préau et ses 

partenaires ; 2002 ; www.preau.ccip.fr 

http://www.preau.ccip.fr/
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Deşi evaluarea calităţii informaţiei sistemelor de e-learning a devenit atât de importantă, 

nu s-a ajuns încă la un consens privind metodele şi standardele de evaluare a informaţiei în 

sistemele de e-learning. Criteriile şi metodele utilizate pentru evaluarea materialelor de e-learning 

trebuie să conţină caracteristici specifice care diferă de evaluarea materialelor educaţionale 

tradiţionale. Astfel, s-au dezvoltat criterii specifice de calitate pentru a dezvolta metode de 

măsurare adecvată acestui tip de informaţie (Bozula & Morgun, 2008). Totodată, trebuie luată în 

considerare şi perspectiva utilizatorilor în dezvoltarea metodelor şi a indicatorilor de măsurare şi 

evaluare a calităţii resurselor digitale şi a serviciilor de e-learning. 

 

3.2.1 Modelul CFDQ (Conceptual Framework for Data Quality) 

Modelul CFDQ (Conceptual Framework for Data Quality) elaborat de Wang şi Strong (1996)
16

 

organizează caracteristicile calităţii informaţiei în patru categorii: calitatea intrinsecă, calitatea 

contextuală, calitatea reprezentaţională şi accesibilitate. În contextul acestor patru categorii, au 

fost identificate 15 caracteristici sau dimensiuni ale calităţii informaţiilor: 

Categorii ale calităţii Caracteristici (dimensiuni) 

Calitatea intrinsecă Credibilitate 

Acurateţe 

Obiectivitate 

Reputaţie 

Calitate contextuală Valoare adăugată 

Relevanţa 

Actualitate 

Completitudine 

Volum corespunzător 

Calitate reprezentaţională Interpretabilitate 

Uşurinţa înţelegerii (usabilitate) 

Consistenţa reprezentării 

Sinteza (reprezentare concisă) 

Accesibilitate Accesibilitate 

Securitatea accesului 

 

Tabel 1: Modelul CFDQ (Conceptual Framework for Data Quality) 

                                                           
16

 Wang, R.Y., Strong, D.M. (1996). Beyond accuracy: what data quality means to data consumers. Journal 

of Management Information Systems vol. 12, no. 4, p. 5-34. 
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3.2.2  Modelul Klein  

În 2002, Klein
17

 a extras 5 din cele 15 dimensiuni din modelul dezvoltat de Wang & Strong, şi 

anume: acurateţea, completitudinea, relevanţa, actualitatea, volumul de date, concentrându-se pe 

determinarea factorilor asociaţi cu incidente în urma cărora utilizatorii detectează probleme 

privind calitatea informaţiei în web. Totodată, Klein a dorit să determine dacă utilizatorii care au 

depistat probleme privind calitatea informaţiei au percepţii privind calitatea informaţiei diferite 

faţă de utilizatorii care nu au depistat probleme. 

3.2.3 Modelul PSP/IQ (Product and Service Performance / Information Quality) 

Pe baza modelului CFDQ, Kahn, Strong şi Wang (2002)
18

 au elaborat modelul PSP/IQ (Product 

and Service Performance / Information Quality) şi un set de dimensiuni ale calităţii informaţiei 

care acoperă aspectele importante pentru consumatorii informaţiei.  Modelul PSP/IQ are patru 

cadrane completate în funcţie de de tipul informaţiei: produs sau serviciu, şi dacă evaluarea 

îmbunătăţirilor se face faţă de o specificaţie dată sau faţă de aşteptările consumatorului. 

Alţi cercetători au adaptat şi extins cadrele de lucru şi modele prezentate anterior la evaluarea 

calităţii informaţiilor furnizate de site-urile web şi/sau portaluri: Katerattanakul & Siau (1999)
19

, 

Eppler & Muenzenmayer (2002)
20

, Knight & Burn (2005)
21

, Caro ş.a. (2007)
22

. 

3.2.4 Abordare bazată pe explorarea Web ( Web mining) 

Pornind de la modelul CFDQ dezvoltat de Wang şi Strong (Wang & Strong, 1996), Alkhattabi, 

Neagu, & Cullen
23

 au propus o metodologie de măsurare a calităţii conţinutului în sistemele de e-

learning, care constă în 14 criterii de calitate grupate în trei categorii: calitate intrinsecă, calitatea 

reprezentării contextuale a informaţiei şi calitatea accesibilităţii informaţiei (factori de calitate). 

                                                           
17

 Klein B. D. (2002). When do users detect information quality problems on the World Wide Web? 
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Modelul defineşte metrici de măsurare pentru fiecare criteriu şi o metodă de calcul a calităţii pe 

baza ponderii relative şi a metricii fiecărui criteriu. 

3.2.5 Evaluarea cursurilor de e-learning folosind numere Fuzzy associate cu grade de 

certitudine 

Neogi, s.a (2011)
24

 au propus o metodă de evaluare a cursurilor de e-learning folosind numerele 

fuzzy associate cu grade de certitudine ale evaluatorului, iar gradul de statisfacţie referitoare la o 

categorie de curs sunt reprezentate prin numere fuzzy cu grade de certitudine între 0 şi 1. 

Conceptul de grad de certitudine asociat cu gradul de satisfacţie este privit ca şi grad de 

certitudine a evaluatorului. Utilizând această metodă fuzzy de evaluare a cursurilor de e-learning, 

se reduce impactul subiectivismului în evaluare şi incertitudinile, permiţând o evaluare obiectivă. 

3.2.6 Calitate vs Usabilitate 

Legătura dintre calitate şi usabilitate a fost analizată experimental de către Oztekin, A., Kong, Z. 

J., Uysal, O.
25

 (2010), care au dezvoltat o metodă de evaluare cantitativă a usabilităţii pentru 

sistemele de e-learning: UseLearn, care permite identificarea problemelor de usabilitate printr-o 

analiză critică a metricii, furnizând totodată strategii relevante de îmbunătăţire. Metoda UseLearn 

a fost implementată folosind sistemul Moodle. 

3.3. Modele de evaluare a calităţii serviciilor electronice 

În acest subcapitol voi trece in revistă câteva modele de evaluare a calităţii serviciilor electronice 

care pot fi aplicate şi serviciilor de e-learning. Aceste modele au fost studiate de echipa de 

cercetători care au lucrat în cadrul proiectului de cercetare PNCDI 2: Abordări inovative pentru 

evaluarea calităţii în e-learning (eLearnQ)
26

. 

3.3.1. Modelul Grönroos  

Unul dintre cei mai renumiţi cercetători ai ―şcolii nordice‖ în domeniul calităţii serviciilor, 

Christian Grönroos, a elaborat în anul 1983 un model al calităţii serviciilor (Grönroos, 2000) care 

ilustrează modul în care serviciul este perceput de clienţi. În modelul Grönroos calitatea 

serviciului se determină prin compararea aşteptărilor clientului (ceea ce percepe clientul că îi 

oferă un prestator de servicii) cu performanţa reală a serviciului furnizat. El împarte percepţia 

clientului în două dimensiuni: calitatea tehnică şi calitatea funcţională. 
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3.3.2. Modelul Parasuraman, Zeithaml şi Berry  

Pornind de la ideea că, din punct de vedere conceptual-teoretic, calitatea serviciului este funcţie 

de discrepanţa (gap-ul) dintre ―percepţii‖ şi ―aşteptări‖, Parasuraman, Zeithaml şi Barry au 

efectuat numeroase studii şi experimente care au condus la definirea unui model general al 

calităţii serviciului (v. evoluţia studiilor şi cercetărilor în Parasuraman, 2004).  

Aşteptările clienţilor sunt determinate de experienţele lor anterioare, de comunicaţiile în legătură 

cu serviciul şi de publicitatea făcută de firma prestatoare. Ei aleg un prestator sau altul în funcţie 

de aceste criterii, iar după efectuarea prestaţiei compară serviciul perceput (receptat) cu serviciul 

aşteptat (dorit). Modelul dezvoltat de Parasuraman, Zeithaml şi Barry – referit în lucrările de 

specialitate modelul PZB sau GAPS – evidenţiază cinci diferenţe sau discrepanţe (―gaps‖-uri) în 

procesul de furnizare a unui serviciu, notate corespunzător, care pot determina o recepţionare 

(percepţie) defectuoasă a serviciului. 

3.3.3 Modelul conceptual al calităţii serviciilor electronice  

În perioada 2000-2003, cercetările finanţate de Marketing Science Institute (MSI) şi realizate de 

Zeithaml et al. (2000), Zeithaml (2002) în scopul înţelegerii şi măsurării calităţii serviciilor 

electronice s-au concretizat într-o serie de studii calitative şi empirice. Accentul principal a fost 

pus pe conceptualizarea, măsurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate prin site-urile 

web. Componenta calitativă a cercetărilor a fost finalizată prin următoarele rezultate 

(Parasuraman, 2004): elaborarea unei definiţii a calităţii serviciului electronic (electronic-Service 

Quality: e-SQ); specificarea dimensiunilor e-SQ; definirea unui model conceptual pentru 

înţelegerea şi îmbunătăţirea e-SQ. Modelul conceptual al calităţii serviciilor electronice ia în 

considerare practicile actuale şi tendinţele privind furnizarea serviciilor prin mijloace electronice 

(Parasuraman et al., 2005; Santos, 2003; Voss, 2003; Zeithaml et al., 2002).  

3.4 Evaluarea platformelor e-learning prin intermediul specificaţiilor SCORM 

Garcia, F.B, and Jorge, A.H.
27

 au propus un model bazat pe standardul SCORM care permite 

instructorilor elaborarea de teste pentru evaluarea platformelor e-learning. Modelul are la bază 

modelul de referinţă: ―Framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning Environments‖ 

(Britain & Liber, 2004)
28

: 
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- Conversation Framework (Laurilland, 1993)
29

, care include 4 componente majore: 

Conceptele profesorului, Mediul de învăţare construit de profesor, Conceptele 

studentului, Acţiunile specifice ale studentului (legate de activităţile de învăţare). 

- Viable Systems Model (VSM) 

Modelul VSM este orientat către învăţarea colaborativă şi recomandă anumiţi paşi pentru 

organizarea procesului de învăţare: negocierea resurselor, coordonarea, monitorizarea, 

individualizarea, auto-organizarea, adaptarea. 

3.5 Modele de evaluare a platformelor e-learning utilizând Procesul Ierarhic Analitic (AHP) 

Selectarea unei platform e-learning este o problemă de decizie multi-criterială care poate fi 

soluţionată luând în consideraţie ponderi relative pentru criteriile de interes pentru organizaţie. 

Problema de decizie multi-criterială poate fi formulată ca o decizie ierarhică pentru a fi rezolvată 

prin Procesul Ierarhic Analitic – Analytic Hierarchy Process (AHP)
30

. Metodele de luare a 

deciziilor prin metode multi-criteriale (Multiple criteri decision-making - MCDM) sunt 

componente importante ale teoriei decizionale, luând în calcul mai multe criterii care stau la baza 

luării deciziilor. Metodele MCDM ajută factorii decizionali în cunoaşterea problemelor care le au, 

a sistemelor de valori, a valorilor şi obiectivelor organizaţiei, şi îi ghidează pentru identificarea 

soluţiei cele mai bune. Metodele MCDM sunt utile în cazul în care trebuie evaluate mai multe 

soluţii şi cursuri de acţiuni, care nu pot fi evaluate prin măsurarea unei singure dimensiuni. 

Metoda AHP reprezintă o soluţie pentru problemele multi-criteriale (MCDM). 

3.6 Sistemul de Asistenţă prin Evaluare în Timp Real - REAS (Real-Time Evaluation 

Assistance System) 

Sistemul REAS
31

 a fost dezvoltat în cadrul proiectului de cercetare derulat de Institutul Naţional 

de Educaţie Multimedia din Japonia (National Institute of Multimedia Education - NIME): 

Cercetare privind resursele digitale educaţionale în contextual standardelor globale de calitate şi 

strategii pentru distribuţia lor internaţională. Sistemul este utilizat ca un instrument de evaluare 

colaborativă a conţinutului digital din sistemele de e-learning, furnizând feedback în timp real 

privind evaluarea sistemelor sincrone de e-learning.  
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3.7.  Modele de evaluare a calităţii în sistemele de învăţământ 

Pentru a se asigura calitatea programelor educaţionale, este necesară evaluarea programelor în 

vederea validării lor. 

3.7.1 Modelul EFQM (European Foundation for Quality Management) 

Primul model EFQM a fost creat în 1991 şi a fost revizuit în 1999, pentru a « promova abordări la 

nivel internaţional pentru gestiunea organizaţiilor europene, şi care ar putea duce la o excelenţă şi 

la o reuşită durabilă »
32

.  Acest model numit « modelul excelenţei EFQM » are la bază 

următoarele criterii: leadership, politică şi strategie, personal, parteneriat şi resurse, procese, 

rezultate în raport cu clienţii, personalul şi societatea, rezultate ale performanţei cheie. Modelul se 

bazează pe ameliorarea continuă a proceselor şi competenţelor. 

Calitatea în învăţământul superior  

Problema calităţii sistemelor de e-learning a căpătat un interes din ce în ce mai mare. Motivul îl 

constituie utilizarea pe scară largă a învăţământului la distanţă în universităţi, însă şi faptul că e-

learning-ul a devenit un instrument de internaţionalizare al învăţământului. Asigurarea calităţii în 

învăţământul superior reprezintă un aspect fundamental al internaţionalizării continue a 

învăţământului superior. În recomandarea [98/561/EC] din septembrie 1998, Consiliul Uniunii 

Europene a demarat elaborarea unei evaluări transparente a calităţii şi asigurării calităţii în 

domeniul învăţământului superior, bazîndu-se pe principiile următoare :  

 Organismele responsabile cu evaluarea şi garanţia calităţii trebuie să fie independente. 

 Procedurile de evaluare trebuie ssă reflecte percepţia pe care o au instituţiile despre ele însele.  

 Evaluarea trebuie să includă partide interne (autoevaluare) şi experţi externi. 

 Rezultatele trebuie să fie publicate.  

Factorii de succes pentru un program de e-Learning sunt daţi de: caracteristicile studentului, 

abilităţile instructorului, infrastructura tehnologică şi suportul universităţii. 

 

3.7.2  Modelul ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) 

Reţeaua europeană pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior a fost creată în 1999 de 

către Consiliul Miniştrilor Uniunii Europene. Ancheta condusă de ENQA arată că opt tipuri de 

evaluare sunt utilizate în Europa, în ordine descrescătoare a frecvenţei : Evaluarea programelor, 
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Acreditarea programelor, Audit institutional, Evaluation institutională, Acreditarea 

institutională, Evaluarea disciplinelor, Sisteme de referinţă de programe, Sisteme de referinţă de 

discipline. Potrivit recomandărilor Consiliului Europei, modelul celor patru faze utilizat de către 

agenţiile independente, are următoarele caracteristici: Autonomia şi independenţa organismului 

de evaluare în raport cu instituţiile; Utilizarea auto-evaluării; Evaluare externă; Publicarea unui 

raport. 

3.7.3. Modelul calităţii EADL (European Association for Distance Learning) 

Modelul a fost dezvoltat de comitetul de cercetare EADL cu suportul Uniunii Europene. 

Fundamentul teoretic al ghidului a fost extras din Sistemul de management total al calităţii  (The 

Total Quality Management System) furnizat de European Foundation for Quality Management 

(EFQM). In acest model, procesele sunt mijloace prin care organizaţia fructifică talentul 

oamenilor pentru a obţine rezultate. Procesele şi resursele umane sunt resorturi (enablers) care 

produc rezultate.  

3.7.4. Modelul de calitate ISO 9126 

Chua şi Dyson au propus modelul de calitate ISO 9126 ca fiind un instrument util pentru a evalua 

calitatea sistemelor de e-learning, în special pentru profesori şi administratori educaţionali (Chua 

şi Dyson, 2004). ISO 9126 Modelul a fost dezvoltat de către Organizaţia Internaţională pentru 

Standardizare (ISO), organizaţia care elaborează un grup mare de standarde recunoscute la nivel 

internaţional aplicabile într-o gamă largă de aplicaţii. Modelul original defineşte şase 

caracteristici ale produsului: Funcţionalitate, Fiabilitatea, Uzabilitate, Eficienta, Mentenanţă 

Portabilitate. 

3.7.5. Standardele de calitate NADE (Norwegian Association for Distance Education) 

Standardele NADE sunt bazate pe o matrice a domeniilor problematice de evaluare a unui 

domeniu profesional sau a unei instituţii, fiind prezentate într-un raport al Universităţii Lund 

(Nilsson, 1992). Un prim pas în această evaluare constă în procesul de auto-evaluare, modelul 

constă în nouă arii determinate de o matrice în care se evaluează studenţii, profesorii/cursurile şi 

organizaţia prin prisma condiţiilor şi constrângerilor, proceselor şi rezultatelor. Această matrice a 

fost adaptată la învăţământul la distanţă. Activităţile au fost divizate în 4 mari categorii. Fiecare 

din aceste categorii este divizată în 4 faze, rezultând o matrice de 16 elemente, numite domenii 

ale calităţii. 

3.7.6. Codul francez de bune practici e-learning (AFNOR) 

Abordarea aleasă în elaborarea codulului de bune practici AFNOR a fost rezultată din 

dorinţa de a asigura convergenţa practicilor franceze cu standardele internaţionale. Este de 
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subliniat faptul faptul că "orientările sunt dirijate spre client" (cursant).  Orientări sunt, de 

asemenea, descrise ca fiind un model orientat pe proces. Orientări sunt prezentate în şase domenii 

principale : introducere, analiza, etapa de dezvoltare, etapa de echipamente, punerea în aplicare şi 

evaluarea. Sub-activităţile sunt prezentate cu un total de 282 recomandări (AFNOR 2004). Se 

exemplifică modelul AFNOR Z 76-001. 

3.7.7. Consiliul Britanic de calitate a învăţământului deschis şi la distanţă (ODL QC) 

ODLQC a fost înfiinţat în 1969 ca şi Consiliu de acreditare a Colegiilor  de Corespondenţă şi a 

cooperat continuu cu guvernul. Consiliul oferă un sistem de acreditare voluntară. Scopul 

Consiliului este de a identifica şi a îmbunătăţi calitatea şi de a proteja interesul elevilor. 

Standardele definesc cerinţele cu privire la prestatorul şi activităţi pivot ale furnizorului, şi sunt 

împărţite în şase domenii: Rezultate, Resurse, Suport,Vânzare, Cerinţe ale furnizorului, Dispoziţii 

colaborative (ODLQC 2000). 

3.7.8. Modelul HELAM (Hexagonal e-Learning Assessment Model) 

Modelul HELAM este un model performant de evaluare, care permite evaluarea atât a sistemului 

de management al învăţării (LMS) bazat pe internet, cât şi a sistemului bazat pe blended learning. 

Modelul evaluează eficienţa învăţării pe baza a şase dimensiuni ale e-learning-ului:  

- Probleme tehnice: Sistem de calitate,   

- Probleme tehnice: Serviciu de calitate,  

- Probleme tehnice: Conţinut de calitate,  

- Probleme sociale: Perspectiva studentului,  

- Probleme sociale: Atitudinea Instructorului,  

- Probleme de sprijin. 

Modelul HELAM se bazează pe dezvoltarea unei metode de evaluare exhaustive a procesului de 

e-learning. 
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                        Figura 1. HELAM (Hexagonal e-Learning Assessment Model) (Ozkan s.a) 

 

 

A. Aspecte de sprijin 

A1. Mediu 

A2. Evoluţii 

A3. Probleme de etică 

 

 
B. Aspecte sociale: Perspectiva studentului 

B1. Atitudinea studentului faţă de LMS 

B2. Anxietatea studentului faţa de calculator 

B3. Eficienţa personală 

B4. Experienţa placută 

B5. Interacţiunea cu alţi studenţi şi cu profesorul 

C. Aspecte sociale: Atitudinea profesorului 

C1. Modul în care răspunde 

C2. Plăcerea de a preda 

C3. Disponibilitatea 

C4. Eficienţa personală 

C5. Promptitudinea 

C6. Utilitatea 

C7. Echitatea 

C8. Abilitatea de comunicare 

C9. Încurajarea interacţiunii între studenţi 

 

 

D. Calitatea sistemului: calitatea tehnică 

D1. Uşor de folosit 

D2. Securitatea 

D3. Stabil 

D4. Opţiunea de ajutor este disponibilă 

D5. Instrumente educaţionale de sprijin 

D6. Facil şi prietenos pentru utilizatori 

D7. Bine organizat 

D8. Rapid 

 

E: Calitatea sistemului: Calitatea informaţiei 

E1. Gestiunea curriculum-ui 

E2. Flexibilitatea cursului 

E3. Interactivitatea 

E4. Exersarea examenului 

E5. Studii de caz 

E6. Claritatea 

E7. Slide-urile 

E8. Calitatea conţinutului 

E9. Temele  

E10. Tutorialul 

E11. Actualizat 

E12. Examenele 

E13. Durata corespunzătoare 

E14. Bine organizat 

 

 

F. Calitatea sistemului: Calitatea serviciului 

F1. Evidenţa studenţilor 

F2. Autorizarea cursului/instrucţiunii 

F3. Instrumente destinate instructorului de design 

F4. Gestiunea cursului 

F5. Oferă cunostinţe 

F6. Securitatea 
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3.7.9. Modelul CAPEODL  (Comprehensive Approach to Program Evaluation in Open and 

Distributed Learning)  

Acest model a fost dezvoltat de Khan
33

, luând în considerare faptul că procesul de e-learning este 

iterativ prin natura sa.  Chiar dacă evaluarea este o etapă separată în procesul de dezvoltare a 

conţinutului, evaluarea formativă pentru îmbunătăţirea procesului de e-learning ar trebui  să fie 

încorporată întotdeauna în fiecare etapă a procesului de e-learning.  Persoanele implicate în 

procesul de e-learning ar trebui să fie permanent în contact şi să revizuiască materialele ori de 

câte ori este necesar. 

Astfel, procesul de e-learning poate fi împărţit în două faze majore, formate din şapte etape: 

- faza de dezvoltare a conţinutului, care include etapele: planificare, proiectare, producţie, 

evaluare.  

- faza de livrare a conţinutului, care include următoarele etape: marketing, instruire, 

întreţinere. 

Criterii de măsurare a performanţei şi de evaluare (PMC) 

Procesul de e-Learning vizează următoarele opt dimensiuni ale mediilor de învăţare deschise şi 

distribuite (McWeadon, 2008): pedagogică, tehnologică, proiectarea interfeţei, evaluare, 

management, resurse suport, etică, instituţională. 

 Modelul CAPEODL foloseşte un produs PMC de revizuire a produselor procesului de e-learning 

(de ex. Planul e-Learning, storyboard, materiale de e-learning, etc.). Modelul CAPEODL a fost 

utilizat pentru prima dată de studenţii Universităţii George Washington. Modelul a fost utilizat 

pentru evaluarea a şase universităţi din SUA şi Canada. Rezultatele evaluării au fost utile pentru 

factorii decizionali din universităţi, permiţându-le să îmbunătăţească programele alocând resurse 

doar în sectoarele care au fost depistate ca fiind nesatisfăcătoare. 

Consideraţii privind criteriile de evaluare 

Din perspectiva studenţilor, criteriile de evaluare a programelor de e-learning cuprind: 

Credibilitatea instituţiei care face oferta de e-learning, Sistemul de asigurare a calităţii sau de 

management a calităţii, Informarea de ghidare şi pre-înregistrare, Costul cursului, Suportul 

acordat cursantului, Preferinţe individuale (dacă cursul răspunde preferinţelor utilizatorului 

privind structura, comunicarea şi stilurile de învăţare). 

3.7.10. Proiectul Open ECBCheck 
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Proiectul  Open ECBCheck este o iniţiativă de certificare şi îmbunătăţire a calităţii în domeniul 

dezvoltării de competenţe prin e-learning. Proiectul a fost iniţiat de InWEnt- Capacity Building 

International, Germany împreună cu European Foundation of Quality in eLearning (EFQEL). 

Open ECBCheck utilizează cinci metode centrale pentru evaluarea calităţii, având caracteristici 

distincte, precum şi avantaje şi dezavantaje: benmarking, benchlearning, peer-review, auto-

evaluare şi ponderarea calitativă şi însumarea. 

3.7.11. Model de evaluare formativă şi învăţare prin auto-reglare 

Nicol & Macfarlane-Dick
34

 au dezvoltat un model şi au sumarizat şapte principii de buna practică 

privind feedback-ul referitor la evaluarea formativă şi învăţarea prin auto-reglare. Evaluarea 

formativă este evaluarea care vizează generarea de feedback referitor la performanţă în vederea 

îmbunătăţirii şi accelerării învăţării (Sadler, 1998). În sistemul universitar, evaluarea formativă 

şi feedback-ul pot fi folosite pentru a-i forma pe studenţi să înveţe prin ―auto-reglare‖. 

3.8 Proiecte de cercetare având ca  temă calitatea e-learning-ului 

Sunt prezentate proiecte de cercetare pe tema e-learning-ului şi calităţii finanţate prin iniţiativa de 

e-learning a Comisiei Europene: SEEL (SUPPORTING Excellence in E-Learning, SEEQUEL 

(Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-learning), EQO (European Quality 

Observatory), Qual E-learning (The Quality of e-learning: evaluation of training effectiveness and 

impact measures), E-QUALITY (Quality Implementation in open and distance learning in a 

multicultural European environment). 

3.9   Reţele europene pe tematica calităţii sistemelor e-learning  

 Reţeaua EDEN (European Distance and e-Learning Network) a fost creată în anul 1991. Este 

o asociaţie ştiinţifică care are scopul de a contribui la dezvoltarea e-learning-ului. 

 Reţeaua EQO (European Quality Observatory) se implică în numeroase conferinţe, sondaje 

de opinie pe tema calităţii e-learning-ului. 

 3.10   Organisme de standardizare europene 

 Iniţiativa de e-learning a Comisiei Europene a fost creată prin programele Socrates şi 

Minerva având ca obiectiv sprijinirea şi stimularea utilizării tehnologiilor TIC în educaţie. 

 CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) 

 ENQA (European Network for Quality Assurance in higher education)  

3.11 Indicatori şi criterii de benchmarking pentru sistemele de e-learning 

                                                           
34

 Nicol, D.J., Macfarlane-Dick, D. (2006), Formative assessment and self-regulated learning: a model and 

seven principles of good feedback practice, Studies in Higher Education, Vol. 31, No. 2, April 2006, p. 

199-218. 

 



33 

 

Referitor la e-learning, indicatorii principali care ar trebui utilizaţi potrivit cu raportul ―eEurope 

2005: Benchmarking indicators report‖
35

 cuprind: 

 numărul de elevi pe calculator conectat la internet (bandă largă sau nu) 

 procentul de indivizi care utilizează internet-ul în scop educaţional şi de instruire 

 procentul de întreprinderi care utilizează aplicaţii de e-learning pentru instruirea 

angajaţilor. 

Sursele de informaţii privind indicatorii pentru e-learning pot fi consultate în următoarele 

documente: Benchmarking eEurope
36

, eEurope Benchmarking Report: eEurope 2002
37

, eEurope 

+2003: Progress report
38

, Raportul european asupra indicatorilor calităţii învăţământului pe 

durata vieţii: 15 indicatori de calitate
39

. 

3.12 Analiza chestionarelor privind eficienţa sistemelor de e-learning 

 Pentru a stabili eficacitatea e-learning-ului este necesar să se stabilească un set de criterii, 

care au fost grupate în următoarele categorii
40

: contextul învăţării, aspecte pedagogice, aspecte 

tehnologice (platforma de e-learning), evaluare, certificare. 

3.13 Cei cinci piloni ai calităţii educaţiei online (Sloan Consortium)
41

 

Consorţiul Sloan (Sloan-C) este format din instituţii şi organizaţii acreditate de învăţământ 

superior care au ca interes calitatea educaţiei online: www.sloan-c.org. Consorţiul a stabilit cinci 

piloni care stau la baza educaţiei online: eficienţa învăţării, satisfacţia studentului, satisfacţia 

personalului facultăţii, eficienţa costului, accesul. Aceşti piloni ai Sloan-C consituie un cadru 

pentru măsurarea şi îmbunătăţirea programelor de educaţie online pentru orice instituţie. Cele mai 

bune practici privind fiecare pilon al calităţii sunt publicate pe website-ul consorţiului: 

http://www.sloan-c.org/effectivepractices. Consorţiul a construit un instrument, care are la bază 

evidenţa empirică, reprezentând bunele practici în programele de educaţie online pentru 

universităţi. 
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CAPITOLUL 4. Stadiul actual al sistemelor de e-learning în România 

4.1 Iniţiative e-learning în România 

 În România, domeniul e-learning cunoaşte un ritm alert de dezvoltare. În anul 2001, 

datorită importanţei formării resurselor umane în domeniul TIC, în conformitate cu strategiile 

europene eEurope 2005 şi i2010, şi parte a iniţiativei europene eLearning, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării a demarat, în colaborare cu firma SIVECO România, programul Sistem de Educaţie 

Informatizat – SEI
42

. Acest proiect a implicat o serie de acţiuni
43

: formarea resurselor umane TIC 

în învăţământul preuniversitar; dezvoltarea şi implementarea de software educaţional utilizabil în 

învăţământul preuniversitar; crearea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei (BDNE), etc. Prin 

intermediul SEI, peste 13.000 de şcoli  româneşti beneficiază astăzi de o soluţie completă de 

eLearning. 192.000 calculatoare de ultimă generaţie au fost instalate cu programe software, 

inclusiv librăria AeL eContent (desemnată la World Summit Award 2005 cel mai bun conţinut 

educaţional din lume) şi platforma educaţională AeL. 

Portalul SEI ( http://portal.edu.ro/) 

Portalul SEI (Sistemul Educaţional Informatizat) este centrul unic de comunicare pe Internet între 

Ministerul Educaţiei  din România. Începând cu anul 2001, în acest portal se afişează rezultatele 

repartizării elevilor în licee, precum şi rezultatele titularizării profesorilor. Prin programul SEI al 

Ministerului Educaţiei au fost dezvoltate, împreună cu firma SIVECO Romania o serie de 

aplicaţii utilizate cu succes în diverse examene naţionale.  

Programul Intel Teach 

Programul Intel Teach (http://www.elearning.ro/instruireasistatadecalculator.php) este o iniţiativă 

globală care are ca scop pregătirea cadrelor didactice pentru integrarea eficientă a tehnologiilor 

TIC în activitatea didactică. Elaborat de specialişti în ştiinţele educaţiei de la compania Intel şi de 

la Institute for Computer Tehnology (SUA), curriculum-ul cursului Intel Teach cuprinde un 

minim de 32 de ore de formare şi este implementat „în cascadă‖: în fiecare ţară, profesorii care au 

finalizat cursul pentru formatori susţin la rândul lor cursul pentru alte cadre didactice
44

. Până în 

prezent, au fost formate mai mult de 6 milioane de cadre didactice din peste 40 de ţări. 

4.2. Sisteme de e-learning utilizate în România 
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În România sunt dezvoltate pâna in prezent diverse platforme de e-learning: Platforma de e-

learning AEL (Advanced eLearning)  dezvoltată de SIVECO România, Mediul eLearnTS 

dezvoltat de Timsoft, SoftExpert, Professor:e, platformă dezvoltată de Comsys, etc. 

Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie – TEHNE, organizaţie nonguvernamentală, 

are ca misiune promovarea principiilor şi valorilor europene în educaţie, prin tehnologii şi 

abordări inovative, derulând programe şi proiecte de e-Learning, dezvoltare curriculară, învăţare 

pe tot parcursul vieţii, formarea continuă a cadrelor didactice.    

eLearning.Romania este o iniţiativă naţională care urmăreşte crearea unui forum comun pentru 

toţi actorii interesaţi în utilizarea eficientă a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării pentru 

educaţie şi formare; www.elearning.ro  

4.3. Platforma AeL (Advanced eLearning) 

Platformă integrată completă de instruire asistată de calculator şi gestiune a conţinutului, AeL 

(www.advancedelearning.com) este un sistem integrat de predare, învăţare şi gestiune a 

conţinutului, bazat pe principiile educaţionale moderne. Este platforma dezvoltată de firma 

SIVECO România SA (www.siveco.ro). Platforma de eLearning AeL oferă suport pentru predare 

şi învăţare, pentru testare şi evaluare, pentru administrarea conţinutului, monitorizarea procesului 

de învăţământ şi concepţie curiculară. Biblioteca AeL eContent conţine 3.700 de lecţii interactive 

ce acoperă peste 20 de materii şi include peste 16.000 de momente individuale de învăţare.  

4.4. Platforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

Moodle
45

 este o platformă de e-learning open source, oferind suport pentru securitate şi 

administrare cu ajutorul unei comunităţi de utilizatori şi dezvoltatori. Moodle îşi are originea într-

un proiect educaţional dezvoltat de Martin Dougiamas la CurtinUniversity of Technology, 

pornind de la idea îmbunătăţirii sistemului de administrare oferit de platforma WebCT.  

4.5 Evaluarea calităţii sistemelor de e-learning 

4.5.1. Standardizarea în domeniul e-learning în România 

Asociaţia de Standardizare din Romania - ASRO (www.asro.ro) este organismul privat de interes 

public specializat în domeniul standardizării. ASRO este responsabilă de activitatea de 

standardizare la nivel naţional, organizează schimbul de informaţii referitoare la standardizare, 

reprezentând totodată România în organismele de standardizare internaţionale.  

Aproximativ 58 % din institutele de invăţămant din Romania sunt interesate şi utilizează sistemul 

e-learning. Statisticile arată însa un interes extreme de scăzut privind standardizarea în acest 
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domeniu, probabil din lipsă de informare
46

. În cadrul Asociaţiei de Standardizare din Romania, s-

a infiinţat în 2009 comitetul tehnic 379, Poştă, media print şi e-learning, care este comitet-

oglindă pentru CEN/TC 353. În cadrul acestui comitet ethnic CT 379 se discută şi se votează 

(pentru CEN) documentele aflate in lucru la JTC1 şi la CEN în domeniul e-learning. A fost 

adoptat prin notă de confirmare standardul SR EN ISO/CEI 19796-1:2005. Tehnologia 

informaţiei. Învăţare, educaţie şi formare profesională. Managementul calităţii, caracteristici şi 

măsurări de calitate. Partea 1: Abordare generală.  

4.5.2 Modelul de process ISO/IEC 19796-1 

Sunt descrise procesele care stau la baza modelului ISO/IEC 19796-1, grupate pe categorii : 

analiza nevoilor şi cerinţelor unui proiect educaţional, analiza cadru, proiectarea procesului 

educaţional, dezvoltare, implementare, execuţia procesului de învăţare, evaluare/optimizare. 

Modelul descriptiv ISO/IEC 19796-1  

Modelul de proces ISO/IEC 19796-1 este un model generic, ca urmare nu poate fi implementat şi 

utilizat ca atare, ci trebuie adaptat contextului specific în care va fi utilizat. Ca urmare, pentru 

implementarea acestui standard în cadrul unei organizaţii furnizoare de servicii de e-learning, 

trebuie parcurşi următorii paşi
47

: 

 Crearea profilului de calitate specific contextului dat. Profilul de calitate constă în 

selectarea proceselor care sunt aplicabile în cadrul organizaţiei respective, din cele 38 de 

procese grupate in 7 categorii care fac parte din  modelul de proces ISO/IEC 19796-1. 

 Furnizarea descrierilor individuale ale proceselor selectate. După crearea profilului 

de calitate, modelul trebuie completat cu descrierile specifice organizaţiei, pentru toate 

procesele selectate. Aceste descrieri se completează pe baza recomandărilor modelului 

descriptiv ISO/IEC 19796-1. 

Standardul ISO/IEC 19796-1 reprezintă un instrument potrivit şi util pentru introducerea şi 

implementarea dezvoltării calităţii în e-learning, învăţare, educaţie şi instruire. 

4.5.3. Standarde ocupaţionale în domeniul e-learning 

Ca urmare a dezvoltării domeniului e-learning în România, a fost necesară introducerea a noi 

standarde ocupaţionale care să răspundă nevoilor de pregătire şi formare a personalului din 

instituţiile care oferă servicii de e-learning. Astfel, a fost introdus standardul ocupaţional 

Designer instrucţional (grupă COR 2359, poziţie 235904). In octombrie 2010 a fost introdus 
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standardul ocupaţional Dezvoltator de e-learning (grupă COR 2359, poziţia 235905)
48

. 

Complexitatea adusă de noile tehnologii utilizate în eLearning 2.0 şi 3.0 vor necesita introducerea 

de noi standarde ocupaţionale. Având în vedere importanţa pe care o au în prezent, pregătirea în 

competenţe digitale a fost introdusă încă din sistemul de învăţământ primar. Pentru a asigura 

corelarea pregătirii cu cerinţele în evoluţie rapidă de pe piaţa muncii, trebuie să se aibă în vedere 

dezvoltarea sectorului de educaţie non-formală sau informală, prin creşterea ofertei de elearning 

de astfel de cursuri, care să asigure şi evaluarea şi ceritificarea necesară. 

CAPITOLUL 5. Model de evaluare a sistemelor de e-learning bazat pe nouă categorii de 

criterii de calitate 

Există numeroase modele ale calităţii conţinutului în sistemele de e-learning. În condiţiile noii 

generaţii de e-learning, e-learning 3.0 (Edutainment), evaluarea calităţii conţinutului reprezintă o 

adevarată provocare. Deşi calitatea conţinutului ocupă un loc important în evaluarea sistemelor de 

e-learning, agreat în unamitate, nu s-a atins un consens privind evaluarea, metodele şi criteriile de 

evaluare a informaţiei în sistemele de e-learning. Trebuie luate în consideraţie noile caracteristici 

ale sistemelor de e-learning, cum ar fi: învăţare personalizată, noutatea şi atractivitatea 

conţinutului, etc.  

Pe baza modelelor conceptuale analizate în capitolul 3 privind evaluarea calităţii 

informaţiei, a calităţii serviciilor electronice, a calităţii în sistemele de învăţământ, am propus un 

model care să ia în considerare nouă categorii de calitate, grupate pe subcategorii şi care conţin 

criterii de calitate relevante pentru sistemele de e-learning. 

Modelul are două componente: 

 Evaluarea platformelor de e-learning (LMS), luând în considerare cinci categorii de 

calitate: management, colaborare, gestiunea şi impactul obiectelor de învăţare 

interactive, adaptarea traseului de învăţare, uşurinţa utilizării. 

 Evaluarea conţinutului digital. Pentru evaluarea conţinutului se vor utiliza următoarele 

patru categorii de calitate: limbaj, terminologie, conformitate; caracteristici 

pedagogice; caracteristicile funcţionale şi tehnice; valoare estetică şi ergonomie. 

În funcţie de parametrii de mai sus, se asociază ponderi criteriilor (dimensiunilor) de 

evaluare care se au în vedere la evaluarea platformelor de e-learning. Aceste criterii pot fi 
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actualizate de către instituţia care are în vedere evaluarea platformei e-learning, în funcţie de 

obiectivele pe care doreşte să le atingă. Totodată, criteriile trebuie să fie în conformitate cu 

standardele de e-learning în vigoare, orice modificare a standardelor ducând la actualizarea 

corespunzătoare a criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare sunt grupate pe categorii, 

ponderile fiind acordate atât categoriilor de criterii, precum şi fiecărui criteriu în cadrul unei 

grupe. Fiecărui criteriu i se acordă o notă pe baza unei metrici de măsurare, sau prin evaluare. 

Pentru fiecare din cele nouă categorii se asociază o pondere relativă care reflectă 

importanţa relativă a categoriei pentru un scenariile vizate în cadrul evaluării. 

Pentru prima componentă, evaluarea platformelor de e-learning (LMS), modelul 

presupune parcurgerea următorilor paşi: 

 Definirea problemei: se aleg obiectivele care se doresc a se atinge: tip serviciu (curs de 

învăţământ la distanţă, blended learning, instruire profesională); tip utilizator (începător, 

avansat). 

Presupunem că dorim să evaluăm o platformă de e-learning considerând trei scenarii: un curs de 

blended learning, un curs online (curs la distanţă), şi un curs de instruire profesională. 

Astfel, vom asocia ponderi relative βj,k fiecărei categorii j, j=1,9,  în cadrul calităţii 

globale pentru evaluarea scenariului k, k =1,3. Pentru fiecare scenariu k, k=1,3, ∑βj,k = 1. 

Pentru fiecare categorie de calitate, vom considera un număr de criterii de calitate, care 

pot fi grupate si ele, la rândul lor în subcategorii. Se vor asocia ponderi relative care să reflecte 

importanţa relativă a unei subcategorii de calitate în cadrul categoriei de calitate, precum şi 

ponderi relative care să reflecte importanţa relativă a unui criteriu de calitate în cadrul unei 

subcategorii-categorii de calitate. 

Ponderile relative ale criteriilor de calitate le vom nota : αj,i,k, unde αj,i reprezintă ponderea 

relativă a criteriului de calitate i în cadrul categoriei j pentru evaluarea scenariului k, k =1,3, unde 

∑αj,i,k = 1, pentru fiecare categorie j, j=1,5 şi pentru fiecare scenariu k, k=1,3. 

Pentru evaluarea uşurinţei de utilizare,  am utilizat chestionarul USE introdus de Lund 

(2001)
49

 pentru evaluarea uşurinţei utilizării platformei şi a interfeţei grafice. Am adaptat 

chestionarul chestionarul USE, folosind 23 de întrebări grupate în următoarele categorii : 

 Utilitatea folosirii (8 întrebări) 

 Uşurinţa utilizării (11 întrebări) 

 Uşurinţa învăţării (4 întrebări) 

Răspunsurile se notează folosind scala Likert
50

 bazată pe şapte niveluri de la 1 (nu sunt deloc de 

acord) până la 7 (sunt total de acord). Scala Likert bazată pe şapte puncte (niveluri) are 
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următoarele valori : 1- foarte nesatisfăcut ; 2- moderat nesatisfăcut ; 3 – puţin nesatisfăcut ; 4 – 

neutru ; 5 – puţin satisfăcut ; 6 – moderat satisfăcut ; 7- foarte satisfăcut. 

Prima componentă a modelului a fost aplicată pentru evaluarea a două platforme de eLearning: 

platforma Moodle (open source) şi platforma AeL (Advanced eLearning, dezvoltată de SIVECO 

România) pentru trei scenarii: a unui curs de blended learning, evaluarea unui curs online,  şi a 

unui curs de instruire profesională. S-au obţinut următoarele rezultate (Anexa 5 şi Anexa 6): 

Categorii  Moodle  Ael  

Management  24  31  

Colaborare  7  13  

Gestiunea şi impactul obiectelor 

de învăţare  

0  5  

Adaptarea traseului de învăţare  11  11  

Uşurinţa utilizării  94  81  

 

Tabel 2: Scorurile obţinute de cele două platforme de eLearning pentru prima categorie de calitate 

Platforma AeL a obţinut scorurile mai mari decât platforma Moodle la toate categoriile 

de criterii, cu excepţia criteriului Uşurinţa utilizării, unde AeL a obţinut scorul 81, în timp ce 

platforma Moodle a obţinut scorul 94, însă la criteriul Utilitatea folosirii scorul obţinut de Ael 

este 44, fiind net superior scorului platformei Moodle (18). Se poate concluziona că, odată 

însuşită, platforma AeL aduce utilizatorilor beneficii mai mari decăt dacă ar utiliza platforma 

Moodle. Pe baza rezultatelor obţinute ca urmare a evaluării platformelor Moodle şi Ael pe baza 

primei categorii compuse din cinci criterii de calitate (evaluare platforme eLearning), şi pe baza 

ponderilor stabilite pentru fiecare din cele cinci criterii de calitate în cele trei scenarii utilizate în 

evaluare: blended learning, curs la distanţă şi curs de instruire profesională, se obţin următoarele 

scoruri pentru cele două platforme: 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
50

 O’Neil, G. (2007), Likert scale & surveys – best practices, 

http://intelligentmeasurement.wordpress.com/2007/11/20/likert-scale-surveys-best-practices/ 
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Scor platformă Blended learning Curs la distanţă Instruire profesională 

Moodle 23.50 28.05 31.00 

AeL 26.40 29.70 31.20 

 

Tabel 3: Scorurile obţinute de cele două platforme în urma evaluării platformelor pe cele trei scenarii 

 

A doua componentă a modelului a fost aplicată pentru evaluarea conţinutului educaţional 

multimedia care se găseşte în biblioteca digitală a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Sportului 

pe portalul SEI: http://portal.edu.ro (dezvoltat de SIVECO Romania) şi conţinutul bibliotecii 

educaţionale video dezvoltate în cadrul proiectului european EduTubePLus: 

www.edutubeplus.info. Conţinutul educaţional de pe portalul Ministerului a obţinut scorul 180, 

superior faţă de cel al bibliotecii video EduTubePlus (scorul 52). 

Modelul este flexibil, având următoarele avantaje: 

 Ponderile acordate categoriilor, subcategoriilor şi criteriilor de calitate se pot stabili în 

funcţie de obiectivele evaluării în funcţie de scenariile care se doresc a se evalua: tipul de 

curs/ serviciu oferit, tipul de utilizator, etc. 

 Permite evaluarea atât a platformei (LMS), cât şi a conţinutului digital. 

 Sunt vizate nouă categorii de criterii de calitate, acoperind o paletă largă de domenii, de 

la management, conţinut, uşurinţa utilizării etc:  Management, Colaborare, Gestiunea şi 

impactul obiectelor de învăţare interactive, Conţinut, Caracteristici pedagogice, 

Adaptarea traseului de învăţare, Caracteristicile funcţionale şi tehnice, Uşurinţa utilizării, 

Valoare estetică şi ergonomie. 

 Permite compararea diferitelor platforme de e-learning, oferind suport în alegerea 

platformei optime în funcţie de scenariul care se doreşte a se utiliza. 

 Permite optimizarea şi îmbunătăţirea platformelor de e-learning, analizând rezultatele 

evaluării 

 Se pot introduce în cadrul platformei de instrumente de colectare a feedback-ului 

cursantului (în fiecare ecran dacă este posibil), astfel încât acesta să poată semnala pe loc 

orice problemă cu care se confruntă. 

 Permite extensia prin adăugarea de noi categorii/subcategorii/criterii de evaluare a 

calităţii 

 Permite actualizarea metricilor de măsurare a criteriilor de evaluare în funcţie de evoluţia 

cerinţelor şi de obiectivele evaluării. 

 

http://portal.edu.ro/
http://www.edutubeplus.info/
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1. Management 

1.1 Urmărirea progresului 

1.2 Managementul multi-curs 

1.3 Managementul grupului de 

cursanţi 

1.4 Inserarea conţinutului 

1.5 Partajarea conţinutului 

1.6 Importul de conţinut 

1.7 Crearea unui curs nou 

1.8 Indexarea cursului 

1.9 Raportare 

1.10 Managementul evaluării 

1.11 Listarea cursurilor 

1.12 Analiza raportului de evaluare 

1.13 Înregistrarea online a cursanţilor 

1.14 Managementul multi-utilizator 

 

 

2. Colaborare 

2.1 E-mail 

2.2 Forum 

2.3 Chat 

2.4 Whiteboard 

2.5 A/V Streaming 

2.6 Download conţinut 

2.7 Partajarea în platformă 

2.8 Clasă virtuală 

 

 
3. Gestiunea şi impactul 

obiectelor de învăţare interactive 

 

3.1 Whiteboard 

3.2 A/V Streaming 

3.3 Partajarea în platformă 

3.4 Clasă virtuală 

 

 

4. Adaptarea traseului de învăţare 

4.1 Urmărirea progresului 

4.2 Managementul grupului de 

studenţi 

4.3 Raportare 

4.4 Managementul evaluării 

4.5 Managementul multi-utilizator 

 

 

5. Uşurinţa utilizării (Bazat pe 

Chestionarul USE – Lund) 

5.1 Utilitatea folosirii 

5.2 Uşurinţa utilizării 

5.3 Uşurinţa învăţării 

 

 

Figura 2. Evaluarea platformelor de e-learning (LMS) pe baza a 5 categorii de calitate 
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7. Caracteristici pedagogice 

7.1 Abordare pedagogică 

7.1.1 Ridicarea şi menţinerea nivelului de interes al 

cursantului 

7.1.2 Implicarea cursantului prin intermediul unor 

activitati creative (ex.: experimente) 

7.1.3 Stimularea cooperării dintre cursanţi 

7.1.4 Încurajarea gândirii critice 

7.1.5 Utilizarea unei varietăţi de mijloace de prezentare a 

informaţiei 

7.1.6 Oferirea unor multiple reprezentări ale aceleiaşi 

noţiuni sau ale aceluiaşi fenomen 

7.1.7 Cuprinderea unor activităţi legate de situaţii ale 

realităţii cotidiene 

7.1.8 Fiecare unitate de învăţare digitală trebuie să 

funcţioneze ca o unitate structural autonomă reutilizabilă, 

care poate fi utilizată de profesor în diverse scenarii 

pedagogice. 

7.2 Strategie pedagogică 

7.2.1 Incurajează autonomia şi iniţiativa cursantului 

7.2.2 Sprijină curiozitatea naturală a cursantului 

7.2.3 Conţine situaţii de învăţare care au rolul de a forma 

aptitudini practice 

7.2.4 Are definite obiective operaţionale clare 

7.2.5 Foloseşte o taxonomie a obiectivelor, adaptată la 

necesităţile fiecărei discipline. 

7.2.6 Se bazează pe strategia didactică axată pe o anumită 

teorie a învăţării/predarii 

7.3 Diverse tipuri de unităţi de învăţare digitală 

7.3.1 Includerea de activităţi graduale ca nivel de 

dificultate 

7.3.2 Posibilitatea evaluării pe parcurs a cursantului prin 

diverse metode 

7.3.3 Posibilitatea evaluării finale 

7.3.4 Reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem 

real prin intermediul unui model cu comportament analog 

(experienţe, experimente) 

7.3.5 Prezentarea interactivă a unor subiecte din 

curriculum-ul materiei 

7.3.6 Fiecare unitate de învăţare digitală să fi însoţită de 

metadate în conformitate cu standardele în vigoare 

7.4 Interacţiune 

7.4.1 Permite feedback din partea utilizatorului 

7.4.2 Modificarea valorii variabillelor în cazul 

diagramelor 

7.4.3 Permite alegerea unor variante pentru rezolvarea 

problemei 

7.4.4 Experienţe, experimente 

7.4.5 Jocuri interactive cu parcurs ghidat 

 

 

6. Limbaj, terminologie, 

conformitate 

6.1 Satisfacerea obiectivelor curriculei 

naţionale 

6.2 Limbajul trebuie să fie compatibil cu 

vârsta cursanţilor 

6.3 Limbajul trebuie sa fie compatibil cu 

nivelul de cunoştinţe al cursanţilor 

6.4 Textul trebuie să fie scris într-un limbaj 

simplu şi inteligibil 

6.5 Terminologia trebuie să fie în 

concordanţă cu cea folosită în manualele în 

vigoare 

6.6 Facilitarea înţelegerii noţiunilor 

 

 

8. Caracteristici functionale si 

tehnice 

8.1 Instalare manuală sau automată 

pe infrastructura tehnica pe LMS 

8.2 Drepturi de autor 

 

 

 9. Valoare estetică. Ergonomie 

9.1 Ergonomie 

9.1.1 Rezoluţie 

9.1.2 Dimensiune text 

9.1.3 Ecrane nescrolabile 

9.1.4 Dimensiune literă 

9.1.5 Prezentare informaţii adiacente 

9.1.6 Titluri de pagină/capitol/paragraf semnificative 

9.1.7 Structura grafică a ecranelor 

 

9.2 Navigare 

9.2.1 Abilităţi necesare 

9.2.2 Navigare uşoară 

9.2.3 Timpi de aşteptare 

9.2.4 Ajutor disponibil 

9.2.5 Butoane şi indicaţii de navigare 

9.2.6 Instrucţiuni 

9.2.7 Selecţie, execuţie, abandonare activiţăţi 

 

 

9.3 Design 

5.3.1 Designul ecranului 

5.3.2 Număr de obiecte pe pagină 

5.3.3 Lizibilitate 

5.3.4 Design butoane şi simboluri 

5.3.5 Funcţionalitate grafică 

5.3.6 Concordanţă cu obiectivele învăţării 

 
Figura 3. Evaluarea conţinutului digital pe baza a 4 categorii de calitate 
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CAPITOLUL 6. CONCLUZII ŞI DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 

e-Learning-ul a apărut ca răspuns la nevoia de învăţare şi perfecţionare într-o lume 

modernă, dinamică, în care informaţiile se actualizează în fiecare secundă, fiecare persoană, 

indiferent de vârstă şi ocupaţie, fiind obligată să înveţe şi să se perfecţioneze continuu. Internetul 

a revoluţionat toate domeniile vieţii sociale şi profesionale, inclusiv învăţământul, educaţia.  

Prezentarea conţinutului tezei şi a contribuţiei personale structurată pe capitole: 

Capitolul 1 a reprezentat o analiză a bibliotecilor digitale şi a iniţiativelor europene şi din 

Romania privind bibliotecile digitale. 

Capitolul 2 a fost dedicat introducerii sistemelor de e-learning : definiţii, caracteristici 

principale, evoluţia acestor sisteme în timp, precum şi prezentării standardelor utilizate în 

domenul eLearning – specificaţii (IMS, ARIADNE, Dublin Core), modele de referinţă (ADL, 

CETIS), organism de standardizare (IEEE, ISO, IEC, JTC1 SC36, etc), standardele ISO/IEC 

19796, AFNOR Z 76-001.  

S-a făcut simţită nevoia de evaluare a sistemelor de e-learning din partea tuturor actorilor 

care participă la procesul de e-learning (factori de decizie educaţionali, organizaţii de training, 

profesori, sau studenţi) privind eficacitatea (cum a fost recepţionat cursul de traning) şi eficienţa 

(cum a fost perceput). Problema calităţii sistemelor de e-learning a căpătat un interes din ce în ce 

mai mare. Motivul îl constituie utilizarea pe scară largă a învăţământului la distanţă în 

universităţi, însă şi faptul că e-learning-ul a devenit un instrument de internaţionalizare al 

învăţământului. Asigurarea calităţii în învăţământul superior reprezintă un aspect fundamental al 

internaţionalizării continue a învăţământului superior. 

Capitolul 3 a vizat definirea conceptului de calitate în sistemele de e-learning, urmată de 

prezentarea principalelor modele conceptuale privind: 

- calitatea informaţiei: modelul CFDQ, Klein, PSP/IQ, model bazat pe explorarea Web, 

pe numere fuzzy. 

- calitatea serviciilor electronice: modelul Grosroos, modelul Parasuraman, Zeithaml şi 

Berry, modelul conceptual al serviciilor electronice. 

- calitatea în sistemele de învăţământ: modelul EFQM, ENQA, EADL, modelul 

HELAM, modelul CAPEODL, modelul ISO 9126/ ISO/IEC 19796. 

- Analiza chestionarelor privind eficienţa sistemelor de e-learning 

- Cei 5 piloni ai calităţii educaţiei online (Sloan Consortiu) 

- Evaluarea sistemelor de e-learning prin intermediul specificaţiilor SCORM, model de 

evaluare utilizând procesul ierarhic analitic, etc. 
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Totodată, contribuţia din acest capitol se referă şi la prezentarea proiectelor de cercetare, 

reţelelor europene şi organizaţiilor de normalizare europene  care tratează tematica calităţii în 

sisteme e-learning. 

Capitolul 4 este consacrat situaţiei domeniului e-learning în ţara noastră: o scurtă trecere 

în revistă a iniţiativelor e-learning în România, a organizaţiilor implicate, o prezentare succintă a 

sistemelor de e-learning cele mai utilizate în România, urmată de o descriere a platformei 

integrate AeL (Advanced eLearning) dezvoltată de compania SIVECO România, şi a platformei 

open source Moodle. 

Privind standardizarea în domeniul e-learning în România, statisticile arată ca doar 

aproximativ 58 % din institutele de invăţămant din Romania sunt interesate şi utilizează sistemul 

e-learning. Statisticile arată însa un interes extreme de scăzut privind standardizarea în acest 

domeniu, probabil din lipsă de informare
51

. 

Complexitatea adusă de noile tehnologii utilizate în eLearning 2.0 şi 3.0 vor necesita 

introducerea de noi standarde ocupaţionale. În România este necesară acumulării de competenţe 

TIC atât a studenţilor, dar şi a cadrelor didactice; unii profesori nu au cunoştinţe digitale 

suficiente, fiind necesară o formă organizată de formare continuă a profesorilor în acest domeniu. 

Pentru a asigura corelarea pregătirii cu cerinţele în evoluţie rapidă de pe piaţa muncii, trebuie să 

se aibă în vedere dezvoltarea sectorului de educaţie non-formală sau informală, prin creşterea 

ofertei elearning pentru astfel de cursuri, asigurând totodată evaluarea şi ceritificarea necesare. 

Capitolul 5 este dedicat prezentării modelului de evaluare a sistemelor de e-learning pe 

care l-am propus, pe baza analizei celor mai importante modele conceptuale de evaluare a calităţii 

pe care am efectuat-o în capitolul 3. Modelul propus ia în considerare nouă categorii de calitate, 

grupate pe subcategorii care conţin criterii de calitate relevante pentru sistemele de e-learning şi 

pentru conţinutul digital educaţional. 

Direcţii viitoare de cercetare 

În contextul revoluţiei informaţionale cu care ne confruntăm, sarcinile care revin e-

Learning-ului 3.0  presupun provocări pe planuri multiple, asigurarea şi evaluarea calităţii 

conţinutului şi serviciilor de e-learning fiind una din cele mai acute provocări. Cu toate că s-au 

dezvoltat numeroase modele de evaluare a calităţii pentru sistemele de e-learning, nu s-a ajuns la 

un consens privind evaluarea calităţii sistemelor de e-learning. 
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 Mochi, T. (2010), Standardizarea in domeniul e-learning: managementul calităţii şi bună practică, 

ASRO, Revista Standardizarea, octombrie 2010. 

 



45 

 

Cercetările viitoare privind calitatea sistemelor de e-learning se vor concentra atât pe 

calitatea conţinutului digital, cât şi pe calitatea serviciilor oferite, care va cuprinde calitatea 

livrării, dar şi, în mod special, calitatea exploatării conţinutului digital. Dezvoltarea şi optimizarea 

modelelor conceptuale de evaluare a calităţii şi activăţile de asigurare a calităţii în contextul 

actual presupune cu precădere: 

 Determinarea de noi criterii de calitate 

 Stabilirea de noi metrici pentru criteriile de calitate care să reflecte potenţialul oferit de 

noile tehnologii şi dispozitive utilizate în contextul e-learning 3.0 

 Dezvoltarea/actualizarea de standarde e-learning 

 Introducerea de noi standarde ocupaţionale în e-learning pentru a acoperi expertiza 

necesară în contextul e-Learning 3.0 

 Concentrare pe exploatarea conţinutului (nu numai pe livrare conţinut) 

 Accent pe programe de instruire non-formală şi informală pentru a adapta competenţele 

la nevoile dinamice ale pieţei 

 Atingerea unui acord privind evaluarea conţinutului şi platformelor de e-learning, având 

in vedere rolul pe care îl are în e-Learning 3.0 

În acest context, asigurarea unui cadru legislativ corespunzător, dezvoltarea unui culturi 

orientate către asigurarea calităţii şi implementarea de standarde de e-learning în conformitate cu 

normele europene, dezvoltarea şi adaptarea modelelor de evaluare a calităţii conţinutului şi 

sistemelor de e-learning, dezvoltarea unor noi meserii legate de domeniul e-learning, asigurarea 

unor programe de instruire non-formală şi informală care să asigure competenţele necesare pe o 

piaţă a muncii foarte dinamice, sunt o parte din priorităţile statelor europene. 
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