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Promovarea tot mai accentuata a lucrului în echipa în diverse domenii de activitate a condus 
la necesitatea dezvoltarii unor facilitati de colaborare ale sistemelor de operare, dar si ale 
pachetelor software de aplicatii. Din perspectiva realizarii unui sistem de instruire, nece-
sitatea crearii unui mediu colaborativ se pune cel putin pe doua planuri: pe de o parte, în 
faza de dezvoltare si de exploatare curenta a sistemului, este necesara asigurarea conlucrarii 
între administratori, specialisti în dezvoltarea continutului, profesori, instructori etc., pe de 
alta parte, în procesul de utilizare efectiva trebuie asigurate instrumentele necesare 
colaborarii între formatori si grupele de cursanti, respectiv între cursanti în interiorul 
acestor grupe. Aceste grupuri de interese se constituie în comunitati virtuale educationale a 
caror functionare este nemijlocit dependenta de existenta unui mediu colaborativ. Ca o 
reflectare a cerintelor tot mai acute pentru functii adaptate lucrului în echipa, pe piata 
aplicatiilor software de ultima generatie se remarca aparitia unor produse noi, nemijlocit 
destinate crearii unui mediu colaborativ, respectiv dezvoltarea cu functionalitati specifice a 
versiunilor perfectionate ale unor produse consacrate. Pentru prima categorie, un set de 
instrumente reprezentativ este Microsoft SharePoint™ Team Services [SPTS, 2001]. Din cea 
de-a doua categorie se evidentiaza Microsoft Office XP, care a fost extins cu functionalitati 
pe linia dezvoltarii lucrului în echipa. 
Cuvinte cheie: tehnologii educationale, e-Learning, worldware, instruire asistata. 
 

SharePoint – tehnologie pentru 
medii colaborative  

În ansamblul produselor software realizate 
de Microsoft, instrumentele suport pentru 
colaborare în dezvoltarea de site-uri au 
început cu FrontPage 98 si au evoluat con-
siderabil prin Office 2000. Instrumentele 
de administrare a utilizatorilor din Front-
Page sunt mai potrivite site-urilor Web 
publice decât intraneturilor private, catego-
rie în care se încadreaza si sistemul de 
instruire dedicat formarii si perfectionarii 
continue în domeniul informaticii econo 
mice. Desi prin includerea Office Web Ser-
ver în Office 2000 s-a realizat un pas înain-
te, totusi acestuia îi lipsea un instrument 
competitiv pentru crearea si administrarea 
site-urilor de tip intranet. Construirea unui 
asemenea instrument a devenit posibila o-
data cu realizarea tehnologiei SharePoint. 
Microsoft SharePoint este un set de tehno-
logii complementare care faciliteaza folosi-
rea în comun a informatiei prin Internet. 

Aceasta tehnologie se materializeaza în do-
ua produse: Microsoft SharePoint Portal 
Server si Microsoft SharePoint Team 
Services. Aceste tehnologii permit referi-
rea si organizarea informatiei, gestiunea 
documentelor si lucrul în echipa pentru 
realizarea unor proiecte, care în particular 
pot fi sisteme de instruire, totul în cadrul 
unui mediu familiar bazat pe tehnologia In-
ternet si mediul integrat Microsoft Office. 
Produsele din familia SharePoint pot fi fo-
losite independent, sau pot fi combinate 
pentru a oferi o solutie completa destinata 
utilizarii în comun a informatiilor pentru 
organizatii de orice marime. În cazul siste-
melor de instruire consecinta este accepta-
rea unui numar mai mare sau mai mic de 
utilizatori si de functionalitati. 
SharePoint Team Services este o solutie 
de site Web de echipa care poate fi folosita 
pentru a crea spatii de lucru în care grupu-
rile de activitati sunt organizate în functie 
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de necesitati si care produce documente 
utilizate în comun. 
SharePoint Portal Server creeaza un 
portal Web pe care utilizatorii îl pot folosi 
pentru prelucrarea în comun a documen-
telor si cautarea informatiilor în cadrul or-
ganizatiilor si întreprinderilor. Portalul 

poate asigura prin interfete extensibile 
accesul la site-uri Web create cu Share 
Point Team Services. 
În tabelul 1 sunt sintetizate facilitatile 
oferite de cele doua sisteme din familia 
SharePoint. 

Tabelul 1 – Functiile subsistemelor SharePoint 
 Team Services Portal Server 

Functii principale Partajarea ad hoc de informatii Cautari la nivel de întreprindere 

Web Site Team Web site (75) utilizatori 
Portal Web sites  
(75 + utilizatori) 

Functii de cautare 
Documente în cadrul site-ului Web si 
subsite-urilor 

Accesul la servere si surse de 
date multiple 

Gestiunea 
documentelor Publicare 

Flux de documente 
Managementul versiunilor  
Directionare  
Publicare 

Aplicatii client 
Browser, Office XP, FrontPage 
2002 

Browser, Microsoft Windows® 
Explorer,  
Office 2000 or Office XP 

Securitate bazata pe 
roluri 

Roluri personalizabile: 
Administrator, Advanced Author, 
Author, Contributor si Browser 

Administrator, Coordinator, 
Author si Reader 

Depozite de 
informatii Microsoft SQL Server™ Web Storage System 

 
Publicata în acelasi timp cu versiunea XP a 
Microsoft Office, tehnologia SharePoint 
este complet integrata în cadrul mediului 
Office, crearea site-urilor pentru echipe de 
colaboratori fiind posibila direct din cadrul 
acestor aplicatii. Un site Web la nivel de 
echipa este o solutie eficienta pentru reali-
zarea colaborarii în cadrul grupurilor, de-
oarece ofera o metoda simpla prin care 
documente, diagrame, prezentari pot fi 
publicate, revizuite si gestionate direct prin 
aplicatiile Office XP. 
Site-urile Web create cu SharePoint ofera: 
• Biblioteci de documente care asigura 
folosirea în comun în cadrul echipei a di-
verselor tipuri de fisiere (documente, pa-
gini, prezentari, baze de date, grafice etc.). 
• Grupuri de discutii (discussion bo-
ards) care permit realizarea cu usurinta a 
schimbului de opinii în cadrul echipei. 

• Anunturi  prin care pot fi facute cu-
noscute ultimele noutati de interes pentru 
echipa. 
• Evenimente semnificative pentru acti-
vitatea de ansamblu. 
Remarcând caracterul unitar al serviciilor 
oferite de tehnologia SharePoint, din pers-
pectiva necesitatilor dezvoltarii unui sistem 
de instruire pentru crearea unei versiuni de 
test poate fi utilizata implementarea din 
pachetul Office XP, SharePoint Team Ser-
vices (SPTS), ale carei caracteristici princi-
pale sunt abordate sintetic în cele ce ur-
meaza. SharePoint™ Team Services este o 
solutie de dezvoltare a site-urilor Web de 
echipa proiectata pentru a îmbunatati sem-
nificativ modul în care se gestioneaza în 
cadrul echipelor informatia si activitatile. 
Astfel poate fi creat cu usurinta un site 
Web care reprezinta depozitul central al 
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tuturor informatiilor referitoare la un pro-
iect, care în particular poate fi un sistem de 
instruire: documente, contacte, activitati, 
discutii etc. Formatul sablon al paginii de 
început (Home) al unui asemenea site, în 
forma implicita propusa de SPTS este 
prezentata în figura 1. 

 
Fig. 1. Pagina de început a unui site SPTS 

Folosind formulare Web preprogramate, 
SPTS permite crearea facila a unor site-uri 
Web complet functionale pe care echipa 
poate sa înceapa sa le foloseasca imediat. 
Astfel, la publicarea site-ului membrii e-
chipei pot adauga, edita si sterge informatii 
folosind propriile navigatoare Web. Gesti-
unea automata a hiperlegaturilor mentine 
legaturi catre materialele noi, în timp ce 
sabloanele protejeaza întreaga structura 
navigationala, formatul paginilor individu-
ale si elementele de proiectare. 
Formularele prestabilite permit membrilor 
echipei sa creeze continut prin simpla com-
pletare a unor liste. Astfel, exista formulare 
pentru anunturi, evenimente, contacte, acti-
vitati, grupuri de discutii, legaturi (figura 
2). Foarte importanta din perspectiva folo-
sirii în realizarea sistemelor de instruire es-
te posibilitatea de a crea liste personalizate, 
pe baza formularelor existente sau crearea 
unora noi. 
Office XP colaboreaza perfect cu SPTS, 
astfel încât pot fi salvate documente din 
orice aplicatie Office si preluate direct pe 
site-ul Web al echipei. Se creeaza astfel o 
cale foarte simpla pentru realizatorii de 
continut ai sistemelor de instruire care pot 
publica pe site-ul sistemului documente 
realizate cu aplicatii Office. 
SPTS ajuta membrii echipei sa comunice 
prin subscrieri si comunicari care îi anunta 
pe toti asupra schimbarilor din site-ul Web, 

sa organizeze grupuri de discutii care 
servesc ca forum central pentru subiecte 
specifice, sa realizeze sondaje de opinie, o 
cale utila pentru a obtine raspunsuri la 
subiecte cheie (figura 3). 

 
Fig. 2. Crearea continutului 

într-un site SPTS 

Gestiunea utilizatorilor unui asemenea site 
este foarte simpla, înregistrarea în echipa 
putând fi realizata printr-o simpla invitatie 
transmisa prin e-mail. Administratorul site-
ului poate stabili drepturi de acces speci-
fice fiecarui membru, în functie de rolul 
lor. În mod implicit, SPTS propune urma-
toarele roluri pentru utilizatorii site-ului:  
• Browser – vizualizeaza paginile din 
site-ul Web. 
• Contributor – participa la discutiile 
despre documente si este anuntat de 
aparitia unor evenimente. 
• Author – adauga pagini la site-ul Web 
si editeaza liste si activitati. 
• Advanced Author – editeaza site-ul de 
Web. 
• Administrator – gestioneaza site-ul 
Web si utilizatorii acestuia. 
Se remarca identitatea unora dintre aceste 
roluri cu categorii specifice de utilizatori ai 
unui sistem de instruire: browser poate fi 
asimilat cu un cursant, advanced author cu 
un profesor, contributor cu personalul 
administrativ. Totodata, exista posibilitatea 
definirii unor roluri noi, carora administra-
torul le atribuie drepturi în functie de 
pozitia în cadrul echipei. Pe lânga faptul ca 
permite foarte usor structurarea site-ului si 
definirea functionalitatii diverselor compo-
nente, SPTS ofera posibilitati de persona-
lizare în functie de necesitatile si specificul 
domeniului de activitate al echipei caruia îi 
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este destinat. Pe un plan superior se 
situeaza posibilitatile de personalizare pe 
care le ofera mediul FrontPage 2002, 
integrate functional cu SPTS. De exemplu, 
figura 4 ilustreaza pagina de început a unui 
site astfel personalizat.În concluzie, Share-
Point Team Services se dovedeste un in-
strument puternic si flexibil pentru dezvol-
tarea sistemelor de instruire datorita urma-
toarelor caracteristici: 
1. Propune un set prestabilit de roluri 
distincte, care ofera cadrul pentru structu-
rarea utilizatorilor în mai multe categorii, 
situatie tipica sistemelor de instruire. 
2. Permite definirea unor noi roluri, cu 
stabilirea dinamica a drepturilor acestora. 
3. Ofera mecanisme de acces diferentiat 
la resursele sistemului de instruire, prin 
conturile de acces individuale (nume de u-
tilizator si parola) create pentru utilizatorii 
din diverse categorii (roluri). 

 
Fig. 3. Biblioteci de documente 

Utilizarea site-urilor Web de genul Share 
Point ofera echipelor de cursanti si de for-
matori (profesori, instructori) o platforma 
de colaborare, un cadru în care pot gesti-
ona activitati, pot lucra împreuna. Sistemul 
ofera atât posibilitatea publicarii Web, cât 
si facilitati de colaborare, esentiale pentru 
comunicarea în cadrul procesului de instru-
ire. SharePoint Team Services este con-
struit pe platforma Microsoft® FrontPa-
ge® Server Extensions si include toate 
facilitatile mediului FrontPage. În plus, 
SharePoint Team Services extinde setul de 
facilitati prin crearea unui mediu Web pen-
tru partajarea de informatii si comunicare 
în cadrul comunitatilor. Prin utilizarea a-

cestui sistem profesorii pot crea site-uri 
Web prin care sa organizeze cursuri. 
Crearea acestor site-uri este relativ usoara, 
profesorul având posibilitatea sa descrie 
structura unui curs, sa defineasca grupele 
de cursanti, sa publice materialele de curs 
s.a.m.d. 

 
Fig. 4. Personalizarea site-ului în functie 

de specificul continutului 

Semnificativ este faptul ca echipele de dez-
voltare a sistemelor bazate pe SharePoint 
Team Services pot merge mult dincolo de a 
furniza un simplu mediu colaborativ utili-
zatorilor finali, ajungând pâna la personali-
zarea completa a structurii-cadru pe care se 
bazeaza toate site-urile oferite. În acest 
scop, SharePoint Team Services foloseste 
Collaborative Application Markup Langua-
ge (CAML),  un limbaj bazat pe XML care 
permite, pe de o parte, construirea site-
urilor si, pe de alta parte, personalizarea 
SharePoint Team Services. Astfel, pe lânga 
definirea schemelor legate de forma si mo-
dul de a actiona al site-ului, CAML permi-
te definirea vizualizarilor (Views), formula-
relor (Forms), realizarea modificarilor glo-
bale la nivelul tuturor site-urile SharePoint 
Team Services, gazduite pe un server dat 
etc. 
 
2. Office XP – mediu-suport pentru dez-
voltarea continutului sistemului de in-
struire  
Software-ul de aplicatie integrat include o 
colectie de programe care corespund acelo-
rasi cerinte de functionalitate si asigura tra-
saturi comune întregului spatiu de interac-
tiune. De exemplu, serviciul de posta elec-
tronica si asistarea utilizatorului în cadrul 
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sesiunii de lucru sunt disponibile, în mod 
unitar, în cadrul tuturor aplicatiilor.  
Dispersia geografica a aplicatiilor si exis-
tenta acelorasi elemente de interactiune si 
în cadrul altor aplicatii integrate similare 
constituie factori psihologici pozitivi pen-
tru asimilarea si învatarea cu usurinta, pen-
tru cresterea productivitatii în spatiul eco-
nomic si stimularea contextului instructio-
nal. Dezvoltarea acestei categorii de soft-
ware presupune asigurarea transferului in-
formatiilor între aplicatiile sistemului, dar 
si utilizarea lor în cadrul unor pla tforme 
similare ale unor versiuni anterioare sau 
ale altor grupe de aplicatii. 
Principalele trasaturi ale sistemului integrat 
Microsoft Office XP au în vedere: 
- cresterea productivitatii muncii utilizato-
rului, prin includerea unor proceduri inte-
ractive de asistare a sa, în realizarea anu-
mitor functiuni complexe; 
- standardizarea unor bare de instrumente 
comune tuturor aplicatiilor si existenta u-
nui mediu informational ajutator unitar; 
- integrarea comunicarii în cadrul mediului 
Internet, prin posibilitatea includerii orica-
rei aplicatii ca fisier atasat mesajului trans-
mis; 
- dezvoltarea unei colectii comune de 
fisiere-sabloane: imagine grafica, audio sau 
video; 
- integrarea Web si asigurarea compatibili-
tatii HTML prin intermediul aplicatiei In-
ternet Explorer; 
- asigurarea unui mediu de editare multi-
lingv si a unor instrumente corespunza-
toare în cadrul aceluiasi document. 
Cresterea productivitatii utilizatorului este 
realizata prin: 
- memorarea profilului acestuia si copierea 
lui în cadrul unor configuratii diferite; 
- determinarea instalarii optimale, la 
nivelul configuratiei existente, sau functio-
nal,  la nivelul unui utilizator, birou, servi-
ciu, compartiment sau organizatie; 
- rezolvarea defectiunilor de exploatare 
prin rutine de autocorectare dinamica fara 
interventia utilizatorului; 
- asigurarea compatibilitatii cu versiunile 
anterioare în cazul noilor aplicatii si recu-

noasterea aplicatiilor existente, dezvoltate 
în versiunile anterioare; 
- comunicarea personalizata în cadrul In-
tranet, la nivelul administratorului retelei 
sau a coordonatorului tehnologic, prin in-
serarea unor hiperlegaturi catre site-uri 
specifice sau de asistenta; 
- asigurarea unor ferestre de dialog Save 
As/Open unitare la nivelul tuturor aplica-
tiilor si includerea unei bare de butoane-
scurtatura catre folder-ele de sistem impli-
cite – Places Bar (History, My Documents, 
Desktop, Favorites,  My Network Places); 
- dezvoltarea memoriei temporare a me-
diului Microsoft Office XP, numita Clip-
board, care ofera utilizatorului 24 zone de 
lucru; 
- asigurarea existentei a câte unui buton 
corespunzator fiecarui document în bara de 
programe; 
- crearea unui istoric al celor mai recente 
aplicatii deschise si accesarea sa directa 
prin intermediul butonului-scurtatura His-
tory din fereastra de dialog Open. 
Standardizarea unor bare de instrumente 
comune tuturor aplicatiilor si existenta 
unui mediu informational ajutator unitar au 
ca efect imediat deprinderea unui compor-
tament global pentru toate aplicatiile inclu-
se. Uniformizarea este realizata pentru: 
- bare de instrumente; 
- informatii suplimentare (ajutatoare) pe 
suprafata de lucru; 
- asistentul „Help“; 
- colecta de sabloane „Office“; 
- instrumente de desenare. 
Aplicatiile Microsoft Office XP sunt inte-
grate functional în cadrul sistemului de o-
perare Windows 2000, asigurând, împreu-
na cu Microsoft Internet Explorer 5.0, lu-
crul cu pagini Web si dupa deconectare, 
prin prelucrare off- line si sincronizare ulte-
rioara. 
În cadrul procesului instructional, operatiu-
nile corespund conectarii pentru consulta-
rea temelor de rezolvat si copierea locala la 
nivelul calculatorului personal al instruitu-
lui, pentru ca dupa rezolvarea acestora, 
prin reconectare si sincronizare, sa poata fi 
preluate de formator. 
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Aplicatiile Microsoft Office XP sunt pro-
iectate pentru o utilizare globala a acestora, 
prin definirea centralizata a limbii, fara 
afectarea functionalitatii, auto-detectarea 
limbii utilizate, editarea multilingva si co-
rectarea corespunzatoare, editarea simbolu-
lui valutar corespunzator standardului de 3 
caractere si includerea simbolului Euro. 
Aplicatiile sunt proiectate pentru colabo-
rare si prelucrare în mediul Web, prin 
solutii din categoria conferintelor audio sau 
video, prezentarilor la distanta în format 
HTML, comunicarilor sincrone sau asin-
crone Web. 
 
Particularitati ale aplicatiilor software-
ului integrat 
Realizarea si utilizarea aplicatiilor implica 
activitati care pot fi privite prin prisma 
autorului sau a utilizatorului lor. 
Aplicatiile software actuale includ elemen-
te dedicate cresterii gradului de interactivi-
tate, atât în scopul autodocumentarii fieca-
rui utilizator, cât si pentru realizarea comu-
nicarii între utilizatorii aceleiasi aplicatii, 
iar, ulterior, între utilizatorii aceluiasi sis-

tem integrat de aplicatii. 
Programele software utilizate pe scara lar-
ga în prezent, devenite worldware, din care 
fac parte procesoarele de texte, programele 
de calcul tabelar (spreadsheets), progra-
mele de prezentare, utilizeaza tehnicile de 
interactivitate atât la nivelul autorului, cât 
si la nivelul utilizatorului produsului, asi-
gurând încapsularea (obiectele pot fi privi-
te asemeni cutiilor negre) si mostenirea (ca 
o implementare a generalizarii) specifice 
dezvoltarii orientate pe obiecte. 
Corespunzator acestei dezvoltari, realitatea 
poate fi studiata cu ajutorul a trei modele: 
- modelul obiectelor, care descrie structura 
obiectelor din sistem, identitatea, atributele 
si operatiunile lor; 
- modelul dinamic, care descrie aspectele 
temporale si succesiunea evenimentelor 
care marcheaza schimbari, a starilor care 
definesc contextul evenimentelor, precum 
si organizarea  evenimentelor si a starilor; 
- modelul functional, care descrie transfor-
marea valorilor de intrare în valori de iesi-
re, restrictiile si dependentele functionale. 
 

Tabelul  2 – Corespondenta activitatilor operationale la nivelul autorului/ utilizatorului 
Crearea aplicatiei  
Crearea obiectelor  
Precizarea proprietatilor  
Editarea procedurilor  
Editarea câmpurilor specifice 

 

AUTOR 

 Imprimarea 
 Executia aplicatiei 

 

UTILIZATOR 

 
Fiecare model descrie un aspect al sistemu-
lui si contine referiri la celelalte. Din a-
ceasta perspectiva, metaforele familiare 
utilizatorului, precum nota de subsol (foot-
note), semnul de carte (bookmark), comen-
tariul (comment), au fost incluse în docu-
mente, într-o prima faza prin proiectarea 
semnificatiilor traditionale, pentru ca, ulte-
rior, sa fie dezvoltate functional, iar solutia 
sa fie extinsa într-un context specific, prin 
intermediul cuvintelor active (hotwords) si 
al hiperlegaturilor (hyperlinks). În acest 
mod se explica aparitia si dezvoltarea pro-

cesoarelor de texte ca metafore ale masinii 
de scris, iar ulterior dezvoltarea programe-
lor de calcul tabelar, care preiau functiunile 
procesoarelor de texte în contextul promo-
varii foilor electronice de calcul. Aceasta 
perspectiva plaseaza aplicatiile worldware 
în categoria instrumentelor software poten-
tial instructionale. 
 
3. Integrarea instruirii în medii colabo-
rative 
Mediile de comunicare si noile tehnologii, 
în general, înglobeaza un grad de flexibili-
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tate atât de ridicat, încât nu impun meto-
dele de predare si învatare. 
Exista numeroase aplicatii software care nu 
au fost proiectate pentru activitatea de 
instruire, dar care pot fi utile în procesul de 
învatare. În literatura de specialitate, acest 
software este denumit worldware – soft-
ware integrativ, cu semnificatia unor apli-
catii proiectate corespunzator unor standar-
de recunoscute global si utilizate pe scara 
larga în comert, industrie, servicii ale ad-
ministratiei, învatamânt. Din aceasta cate-
gorie fac parte procesoarele de texte, pro-
gramele de calcul tabelar (spreadsheets), 
pachetele de programe destinate proiectarii 
asistate de calculator, aplicatiile de posta e-
lectronica si, în general, aplicatiile Internet. 
Aplicatiile worldware sunt potential educa-
tionale, deoarece, prin modul lor de proiec-
tare si realizare, promoveaza progresul in-
structional. Astfel, bibliotecile on- line per-
mit învatarea prin experienta, iar progra-
mele de e-mail si sistemele de video-con-
ferinta promoveaza învatarea colaborativa. 
Cursantii învata, într-o prima etapa, sa 
foloseasca aplicatiile pentru ca, ulterior, sa 
învete sa gândeasca sa le foloseasca. 
Avantajele software-ului integrativ sunt: 
- Aplicatiile sunt îmbunatatite permanent 
si orientate catre performanta, asigurându-
se portabilitate din punctul de vedere al 
platformelor hardware si al sistemelor de 
operare existente, datorita segmentului de 
piata deosebit de dezvoltat; 
- Formatorii utilizeaza acest software în 
activitatea curenta, cumulând o experienta 
bogata si expertiza necesara aplicarii sale 
prin integrarea în procesele de instruire 
asistata de calculator; 
- Instruitii îsi dezvolta abilitati în utilizarea 
unor aplicatii care vor fi prezente ulterior 
în activitatea profesionala. 
Dezavantajul „implicit“ îl constituie absen-
ta caracteristicilor rezultate prin proiecta-
rea didactica a aplicatiilor destinate învata-
rii asistate de calculator, dezavantaj care 
poate constitui pivotul noii situatii pedago-
gice, în care formatorul personalizeaza 
interventia educativa. 

Procesul instructional bazat pe software 
integrativ este viabil datorita faptului ca 
aplicatiile constituie o rezultanta a rapor-
turilor economiei de piata si, în acelasi 
timp, valoros, deoarece instruitii interactio-
neaza cu un software performant care le 
înlesneste învatarea. Dinamica dezvoltarii 
aplicatiilor software conduce la imaginea 
software-ului educational ca un domeniu 
fara memorie, iar absenta cercetarilor pri-
vind ciclul de viata a aplicatiilor educa-
tionale confirma aceasta ipoteza. Promo-
varea software-ului instructional integrativ 
poate constitui o solutie si pentru o dina-
mica lenta a programei analitice din în-
vatamânt. 
Având în vedere ca învatarea reprezinta un 
proces prin care experienta dezvolta noul 
si, în acelasi timp, reorganizeaza raspun-
surile vechi, integrarea individului în soci-
etatea actuala presupune învatarea continua 
si asimilarea permanenta a noilor tehno-
logii educationale. 
O prima etapa în dezvoltarea noilor tehno-
logii educationale o reprezinta realizarea 
unei variante digitale corespunzatoare teh-
nicilor clasice destinate instruirii, si nu 
aplicarea metodelor traditionale noului 
context tehnologic. Un exemplu în acest 
sens îl constituie dezvoltarea procesoarelor 
de texte pentru simularea masinii de scris, 
pentru ca, ulterior, acestea sa fie substituite 
de foile electronice de calcul, care inte-
greaza functiile procesoarelor si eviden-
tiaza prelucrarea eficienta a datelor în noul 
context. Rezultatul imediat al acestei etape 
este cresterea gradului de interactivitate 
dintre instruit si mijlocul ales de acesta. 
Este creat în acest mod un context digital 
de învatare – e-learning, care ulterior con-
duce la dezvoltarea organizatiilor educatio-
nale si crearea unor comunitati virtuale e-
ducationale orientate pe problematici spe-
cifice. 
Cresterea complexitatii mijloacelor desti-
nate instruirii a condus la necesitatea evi-
dentierii competentei informatice (compu-
ter literacy): cunoasterea si utilizarea efici-
enta a calculatoarelor personale în scopul 
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stocarii, prelucrarii si transmiterii informa-
tiei. Aceasta reprezinta: 
- abilitatea de a întelege conceptele de 
baza; 
- abilitatea de a evalua efectele obtinute; 
- abilitatea de a utiliza calculatorul perso-
nal ca instrument pentru activitati adec-
vate. 
În mod corespunzator, se dezvolta compe-
tenta informationala (information literacy), 
care presupune cunoasterea aspectelor sin-
tactice, semantice si pragmatice ale infor-
matiei comunicate. 
Împreuna, cele doua competente determina 
competenta în domeniul tehnologiei infor-
matiei (Information Technology Literacy). 
Abordarea profesionala a acestor aspecte 
este esentiala, în conditiile în care orienta-
rea defectuoasa a unei organizatii educatio-
nale nu poate fi corectata prin simpla în-
zestrare tehnologica. De altfel, înzestrarea 
tehnologica este precedata de fixarea 
obiectivelor educationale ale organizatiei. 
În evolutia societatii, au avut loc dezbateri 
controversate, referitoare fie la impactul 
cuvântului scris asupra educatiei bazate pe 
dialog, fie la impactul televiziunii asupra 
învatarii, iar mai recent, la revolutionarea 
procesului instructional prin utilizarea 
calculatoarelor personale. Controversa a 
constituit-o, de fiecare data, faptul ca o 
noua tehnologie putea sau nu sa fie utili-
zata în procesul educational fara specifi-
carea metodelor de predare implicate. Un 
argument, în acest context, îl constituie 
faptul ca mediul nu reprezinta, în acelasi 
timp, si mesajul. Concluziile cercetarilor 
sunt orientate pe doua directii: 
- Beneficiile obtinute prin utilizarea tehno-
logiilor noi trebuie analizate prin metodele 
de predare permise de acestea, iar cerce-
tarea didactica trebuie orientata catre meto-
dele de predare- învatare în noile conditii, si 
nu catre „evaluarea“ noului mediu, impu-
nându-se definirea strategiilor didactice în 
noul context tehnologic; 
- Concluzia nu este faptul ca tehnologia 
este irelevanta, dar aceasta poate fi adec-
vata sau inadecvata pentru a permite meto-
de specifice de predare – învatare. Obiec-

tivul îl poate constitui identificarea tehno-
logiei care permite în conditiile cele mai 
performante anumite metode de predare – 
învatare, impunându-se identificarea teh-
nologiilor optime corespunzatoare strategi-
ilor stabilite. 
Din punctul de vedere educational, Inter-
net-ul reprezinta numitorul comun si o 
proiectie digitala a celor trei forme ale 
educatiei clasice: formala, informala si 
nonformala, cu particularitatea dezvoltarii 
unui context specific formarii continue. 
Educatia formala, reprezentata de învata-
mântul institutionalizat prescolar, primar, 
gimnazial, liceal, universitar si postuniver-
sitar, îsi construieste infrastructura educa-
tionala corespunzatoare nivelurilor specifi-
ce, educatia informala, dezvoltata în mod 
special prin infrastructura Intranet, prin 
intermediul cursurilor de initiere, speciali-
zare si perfectionare, corespunde obiective-
lor imediate si de perspectiva ale agentilor 
economici, concomitent dezvoltându-se un 
învatamânt deschis, specific educatiei non-
formale. 
Proiectia digitala a formelor educatiei cla-
sice este construita în spatiul formal -
Network , spatiul nonformal - Office com-
puters si cel informal - Home computers, 
asimilate în spatiul virtual unic - Web 
server, care devine spatiul de desfasurare a 
proceselor educationale si economice în 
acelasi timp. 
Procesul de integrare se realizeaza atât la 
nivelul individului, un factor dominant la 
acest nivel devenind autoeducatia, cât si la 
nivelul întreprinderii, care organizeaza pro-
priile activitati educationale pentru cresterea 
flexibilitatii sale în contextul dinamicii 
prezente. Învatamântul formal este conditio-
nat de capacitatea de asigurare a infrastruc-
turii corespunzatoare desfasurarii proceselor 
instructive în contextul instructional adec-
vat. Individul progreseaza, în procesul de 
structurare cognitiva, numai prin interacti-
une, mai mult sau mai putin comuna cu 
ceilalti. Are loc, astfel, o structurare pro-
gresiva a raporturilor individuale cu me-
diul, dobândirea experientei sociale deve-
nind factorul fundamental. Conceptul cen-
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tral al acestui proces este acela de conflict, 
conceput ca o sursa de schimbare a indivi-
dului si a sistemului în care acesta evolu-
eaza. Este promovata astfel învatarea prin 
interactiune, printr-o abordare tripolara, în 
care, alaturi de subiect si obiect intervine si 
câmpul actiunii, evidentiindu-se natura re-
lativ temporara a decalajului de performan-
te între populatii de instruiti. În plan 
pedagogic, se evidentiaza faptul ca, pentru 
dezvoltarea individului, sunt necesare pro-
iecte sociale de transmitere a cunostintelor, 
de comunicare sociala, interactiuni cogniti-
ve structurante. Din aceasta perspectiva, 
mediul Internet reprezinta un proiect 
social, prin excelenta mediu de comunicare 
prin utilizarea în comun a resurselor. Fara 
a se constitui ca o economie în sine, mediul 
Internet se dezvolta ca infrastructura eco-
nomica si, în mod necesar, educationala. 
Existenta si dezvoltarea mediului Internet 
ca infrastructura educationala este conditi-
onata de educatia initiala a fiecarui in-
divid. Aceasta genereaza diferente între in-
divizii care participa la interactiuni, dife-
rente care exprima inegalitati sociale, eco-
nomice, ocupationale ale familiilor, cu in-
cidente, nu inevitabile, asupra dezvoltarii 
inteligentei. 
Diversitatea resurselor mediului Internet 
implica prezenta unui instructor dedicat 
învatarii on-line în mod asincron, înzestrat 
cu anumite competente, care pot fi grupate 
în urmatoarele categorii: 
q Administrative: precizeaza derularea 
cronologica a cursului, obiectivele, regulile 
si normele de elaborare a deciziei; afiseaza 
materialele cursului: programa analitica, 
cerintele, cuprinsul dezbaterilor; afiseaza 
periodic buletine de înstiintare a modifica-
rilor intervenite; verifica prezenta virtuala 
a studentilor si raspunde mesajelor de e-
mail ale acestora în termen de 24 de ore. 
q Didactice: asigura dezvoltarea acumu-
larilor cognitive relative la obiectivele 
cursului si comunitatii si colaborarea la 
nivelul participantilor. Coordoneaza discu-
tiile si interactiunea studentilor cu admi-
nistratia organizatorica, afiseaza tematici 
specifice continutului, modereaza discutii-

le, selecteaza metodele optime de aplicare 
a modelelor, implica studentii si contribuie 
la diseminarea cunostintelor, ofera resurse 
complementare, promoveaza învatarea la 
nivelul grupului. 
q Tehnice: utilizeaza toate echipamentele 
prevazute în programa cursului, asista stu-
dentii în incidente specifice dispozitivelor 
fizice utilizate si înlesneste integrarea aces-
tora în contexte noi. 
q De evaluare: precizeaza cu claritate cri-
teriile aplicate, furnizeaza exemple cores-
punzatoare cerintelor impuse, asista stu-
dentii care întâmpina dificultati în desfa-
surarea procesului de predare – învatare. 
În scopul asigurarii acestor competente, or-
ganizatiile educationale au în vedere activi-
tati corespunzatoare la nivelul instructo-
rilor: 
- pregatirea periodica a formatorilor; 
- evaluarea lor în cursul perioadei de des-
fasurare a procesului instructional si la 
sfârsitul acesteia; 
- monitorizarea activitatii de predare; 
- sondarea opiniei cursantilor; 
- analiza problemelor si a sesizarilor înre-
gistrate. 
Diversificarea si globalizarea societatii in-
formationale conduc la reconsiderarea afi-
nitatilor cognitive ale indivizilor. Resursele 
mediului Internet sunt dezvoltate pentru 
integrarea profesionala prin modelarea 
permanenta si diferentiata a valorilor per-
sonale a acestora, prin rezolvarea proble-
melor la cerere. 
În literatura de specialitate, alaturi de înva-
tamântul general, se identifica trei orientari 
distincte ale procesului educational asupra 
unor segmente specifice ale populatiei: 
- învatamântul special (de recuperare); 
- învatamântul profesional (de perfectiona-
re); 
- învatamântul de excelenta. 
Din perspectiva unei abordari sistemice, 
privind individul ca o „cutie neagra“, pro-
cesul instructional are în vedere la intrare: 
regasirea, recunoasterea sau întelegerea, 
corespunzator celor trei orientari amintite 
anterior, iar la iesire, posibilitatea aplicarii, 
analizei sau sintezei. 
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Infrastructura informationala globala actu-
ala, aflata într-o dinamica permanenta, 
genereaza diversitate, iar interactivitatea pe 
care o implica din partea individului îl pla-
seaza automat pe acesta într-una dintre cele 
trei categorii, în momentul finalizarii înva-
tamântului generalizat. 
Dezvoltarea sistemului informatic global în 
cadrul mediului Internet determina o noua 
abordare a prelucrarii datelor si a comuni-
carii cu implicatii majore la  nivelul indivi-
dului si al integrarii sale în noul context. 
Pornind de la abordarea clasica a utilizarii 
calculatorului electronic în procesul 
instruirii, evolutiile actuale din domeniile 
hardware si software conduc la o reconsi-
derare a sistemelor de ins truire si la repro-
iectarea acestora la parametrii actuali -  
fizici, logici si informationali. 
Dezvoltata initial ca metafora a suprafetei 
biroului, suprafata de lucru (Desktop) spe-
cifica sistemelor de calcul locale se 
transforma în suprafata de lucru Web 
(Webtop) datorita necesitatii comunicarii si 
a utilizarii în comun a resurselor fizice si 
logice din cadrul firmei. Obiectivele agen-
tilor economici corespund mai întâi orga-
nizarii interne, prin dezvoltarea comunica-
rii între birouri, compartimente si servicii 
si crearea unei infrastructuri numite intra-
net, ulterior atentia acestora fiind orientata 
catre relatia cu furnizorii si clienti prin cre-
area infrastructurii corespunzatoare, numi-
ta extranet, în cadrul noului mediu Internet 
care se dezvolta exponential. 
La nivelul agentului economic se prefigu-
reaza, în prezent, organizatia educationala, 
în care individul se integreaza printr-un 
proces de învatare continua. 
Cauza acestui fenomen o constituie creste-
rea capacitatii de prelucrare si stocare a 
informatiilor si diversificarea formelor de 
transmitere a acestora (sunet, voce, ima-
gine, text) prin transformarea calcula-
toarelor personale în statii multimedia. 
Concomitent a fost dezvoltat si gradul de 
interactivitate prin hypertext (informatie 
textuala nesecventiala) si hypermedia (teh-
nica de structurare si organizare a informa-
tiilor multimedia si hypertext). 

La nivelul întreprinderii, atingerea obiecti-
velor sale a presupus asigurarea comunica-
rii efieciente atât intern (între angajati) cât 
si extern (cu clientii si furnizorii). 
Internetul, ca mijloc de comunicare (e-
mail), a aparut într-un context militar. Data 
fiind utilitatea dezvoltarii sale, contextul 
urmator a fost cel al cercetarii într-un 
mediu academic, prin promovarea unor 
metode noi de învatare (e-learning). Dato-
rita efectelor rapide pe care le-a generat 
prin utilizarea în comun a resurselor, urma-
torul context penetrat a fost cel economic, 
dezvoltându-se din acest moment o viziune 
digitala a afacerii (e-business). 
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