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At the beginning of the XXI century the didactics of transmission and communication has changed to the active and 
participative pedagogy and put actions and not words at the foundation of the active learning [1]. Input is formed by 
digital natives, output - competent and adaptable persons in the informational changes of the real environment. In system is 
accepted humanist paradigm with principles humanization, humanitarization and information. The electronic textbooks 
are an informational – actionably model of the learning process, realized in the limits of the didactical system which 
include all necessary the conditions for its realization [2].  

Why the electronic textbooks in the process of forming the personality? This chapter provides the results obtained in 
the study of the electronic textbooks elaboration in the concept of humanist paradigm and bio-ecological system theory.  

 
 
1. INTRODUCERE 
Procesul de elaborare a manualului electronic constituie o temă de cercetare care întruneşte filosofia edu-

caţiei, psihologia / pedagogia cibernetică şi proiectarea instrucţională într-o totalitate sistemică. Interdepen-
denţa acestor domenii oferă un contur specific studiului proceselor psihopedagogice care au loc în învăţarea 
informatizată, în general, şi a proceselor de învăţare prin intermediul manualului electronic, în particular. 
Astfel, dacă filosofia educaţiei conceptualizează paradigma instrucţională; psihologia cibernetică atribuie 
prioritate proceselor psihice în învăţarea /inhibiţia tehnologizată prin modalitatea de dirijare a informaţiei de 
la sursă la recipient; pedagogia cibernetică - scopului, obiectivelor, strategiei, conţinuturilor şi sarcinilor de 
instruire /evaluare informatizată, atunci proiectarea instrucţională acordă proceselor enunţate un scop bine 
definit – formarea personalităţii competente şi adaptabile la schimbările fluxului informaţional. Într-un mod 
mai mult sau mai puţin adecvat sistemismul proceselor descrise este abordat prin diverse modele de proiec-
tare a resurselor de învăţământ informatizate. Însă, dacă modelul este „o descriere (imagine) mintală care ne 
ajută să înţelegem ceea ce putem observa sau experimenta direct” [3], real, în modelele sistemice procesul de 
învăţământ şi comportamentul uman sunt abordate unilateral [4, 5]. 

 
2. LEGITĂŢILE SPECIFICE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT INFORMATIZAT 
Талызина (1969, p.6-8) susţine că negarea legităţilor specifice ale procesului de învăţare la etapa proiec-

tării sistemelor de instruire simplifică excesiv procesul de învăţământ informatizat. Principiile de dirijare ale 
sistemelor tehnice nu pot fi transmise mecanic învăţării care reprezintă un sistem dinamic şi complex. Repe-
rele conceptuale ale problemei sunt „starea iniţială a activităţii psihice, acţiunile psihice, posibilităţile reale şi 
dorinţa instruitului de a învăţa” [6, 7] şi „identificarea condiţiilor care asigură asimilarea eficientă a cunoştin-
ţelor şi abilităţilor şi contribuie la obţinerea efectului de instruire dezvoltativ şi educativ” [8, p.24].  

În plan teoretic problema este iniţiată prin cercetări în studierea fundamentelor psihopedagogice ale elabo-
rării resurselor programate, iar în plan aplicativ prin identificarea unor date separate oferite de cibernetică, 
psihologie, logică, sociologie şi pedagogie în proiectarea şi elaborarea sistemelor de instruire. Această abor-
dare simplistă nu permite soluţionarea problemei determinării legităţilor specifice ale procesului de învăţare, 
dar pune la dispoziţie un şir de date valoroase, fapt care permite a conceptualiza problema abordată prin iden-
tificarea condiţiilor unei învăţări eficiente.  

În corespundere cu studiul lui Piaget, cunoaşterea depinde de experienţa fizică; este un rezultat al genoti-
pului şi are caracteristici logico-matematice. Fiind un produs al experienţei, cunoaşterea reflectă interdependen-
ţele dintre acţiunile subiectului şi obiectele mediului real: informaţie, obiecte de învăţare etc. În acelaşi timp, 
cunoaşterea prin experienţă se deosebeşte de cunoaşterea logico-matematică prin faptul că în primul caz infor-
maţia este extrasă din obiect, iar în cel de-al doilea caz din coordonări ale acţiunilor asupra obiectului; cunoaş-
terea logico-matematică este orientată spre obiect, iar de la o anumită etapă devine deductivă şi nu necesită 
verificare [9]. Rezultatul cunoaşterii sunt structurile cognitive formate în creierul instruitului. Structurile cog-
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nitive sunt complexe şi evolutive, fiind materializate în termene de asimilare şi acomodare, după Vygotsky, 
în limita zonei de dezvoltare proximă. Complexitatea structurilor cognitive determină individualitatea strictă 
a proceselor şi a finalităţilor psihopedagogice. Cercetările experimentale nu au confirmat ideea că toţi indivi-
zii în mod automat trec de la o etapă fiziologică la alta. Numai 30-35% din adulţi ating etapa operaţiunilor 
formale [10]. Aşadar, dezvoltarea fiziologică nu constituie o legitate şi nu este fundamentală pentru proiecta-
rea manualelor electronice?!  

În altă ordine de idei, în procesul de învăţământ tradiţional are loc ajustarea profesorului la grupul de instru-
iţi prin tehnici de predare a conţinutului la nivelul comprehensiunii elevului mediu şi ajustarea nivelului prin 
folosirea sarcinilor de complexitate diferită. Acest model este preluat în tehnologiile tutoriale. Controversa, 
plasarea instruitului în centrul mediilor de învăţare colaborative „ajustează” individualitatea psihopedagogică 
a instruitului la caracteristicile grupului instruit, „remodelează” procesele psihice de percepţie, memorare, gândire 
şi reprezentare din pasive în active, reduce inhibiţia internă şi externă şi sporeşte motivaţia de a învăţa [11]. 
Acest model descrie sistemul de instruire în care sunt incluse tehnici de lucru cooperative şi colaborative.  

Mediile colaborative şi cooperative reprezintă o copie mai mult sau mai puţin exactă a proceselor de aco-
modare a individului la mediul real. Aceste procese sunt echivalente cu procesele psihofiziopedagogice de 
formare, dezvoltare şi de distrugere a sinapselor, care decurg cu viteze diferite în dependenţă de genotip şi 
fenotip de la începutul vieţii până la sfârşit. Astfel, ultimele realizări în neuroştiinţele cognitive au demonstrat 
că experienţa poate modifica structura creierului cu mult mai târziu decât dezvoltarea individului în ontogeneză, 
datorită faptului că sinteza proteinelor se reglează automat, iar celula sintetizează acea proteină, care la mo-
mentul dat este necesară pentru organism. Din aceste considerente adaptarea conţinuturilor instructive la ca-
racteristicile psihopedagogice ale instruitului în software educaţional este un concept inversat.  

Obiectivele învăţării informatizate corelează cu formarea unui „comportament specific, măsurabil şi limi-
tat” [12]. Învăţarea constituie un rezultat al interacţiunii stimulent→răspuns, în urma căreia se formează aso-
ciaţii. Calitatea asociaţiilor depinde de natura, tipul, frecvenţa şi timpul necesar pentru formarea asociaţiilor. 
Astfel, procesul de învăţământ informatizat poate fi liniar, ramificat sau mixt, ghidat de obiective educaţionale, 
axat pe conţinuturi preventiv elaborate şi sarcini de evaluare formativă şi sumativă a datelor obiective [13], 
dar poate fi şi personalizat, construit individual de instruit dacă există competenţele necesare. Într-un astfel 
de proces este important feedback-ul (legea efectului), răspunsul complex (legea promptitudinii) şi exerciţiile 
practice (legea exerciţiului), după cum scria Thorndike.  

Învăţarea poate fi maximalizată după formula stimulent→răspuns→întărire [14], fragmentarea materiei 
de instruire în porţiuni mici; asimilarea prin repetare [15]. În aceste situaţii experienţa este semnificativă. În 
procesul mediat de individ procesele psihofiziologice „se includ” în calitate de al treilea termen în formula 
stimulent → răspuns din considerentele că răspunsul nu se produce de la sine, dar depinde de interdependenţa 
dintre stimulentul precedent şi stimulentul eminent. Mecanismele acestor procese verifică şi ajustează per-
ceperea şi prelucrarea stimulenţilor până la transmiterea mesajelor, obţinerea răspunsurilor şi formarea unui 
program al acţiunilor comportamentale. Specificul acestor mecanisme este descris prin diverse modele de 
tratare a informaţiei [16, 17], stiluri de gândire şi acţiune umană [18], efecte de asociere dintre comprehen-
siunea şi memorarea datelor ca interdependenţă dintre conţinutul prezentat, baza de cunoştinţe şi experienţa 
reală [19]. O încercare de ajustare sunt cerinţele de elaborare a resurselor de învăţământ informatizate: scop, 
obiective, conţinut, sarcini etc.  

Scopul proiectării instrucţionale este transferul cunoştinţelor în cea mai efectivă manieră prin divizarea 
conţinutului de instruire în paşi de instruire, analiza inteligentă a răspunsurilor şi prezentarea informaţiilor de 
la simplu la complex în corespundere cu schema cognitivă a instruitului – un caz ideal pentru sistemele edu-
caţionale statice fără input şi output! În realitate „cunoştinţele se dublează o dată la doi ani” [20], iar drept 
rezultat devine vădită necesitatea unei metaschimbări a paradigmei educaţionale spre instruirea centrată pe 
student [21-23], acceptarea formulei 24×7×356 [24] şi a formelor de dialog sincronice, asincronice şi mixte 
[25, 26].  

Filosofia proiectării instrucţionale este tot mai mult constructivistă, fiind axată pe experienţa a priori ca 
generator al acţiunilor psihice şi modelator al individualităţii persoanei. Din aceste considerente individuali-
zarea nu semnifică izolare şi nu poate fi formată prin individualizarea structurată a conţinuturilor de instruire, 
ci formarea şi dezvoltarea unei reţele vitale şi stabile de interdependenţe dintre instruit şi mediu. Într-o astfel 
de conceptualizare devin importante principiile: „multiple reprezentări ale realităţii; prezentarea sarcinilor 
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autentice; medii de instruire reale, bazate pe studiul de caz; accent pe practica reflectivă; accent pe construirea 
cunoştinţelor pe bază de conţinut şi de structură; formarea colaborativă a cunoştinţelor prin negocierea soci-
ală” [3] şi valorile constructivismului: colaborarea, autonomia personală, producerea, reflexia, angajamentul 
personal, relevanţa personală, pluralismul de idei şi mediile educaţionale în care cunoştinţele, abilităţile şi 
complexitatea lor există în mod natural.  

Constructivismul nu poate fi conceput prin negarea conceptului de învăţare autoreglată [27-32]. Învăţarea 
autoreglată constituie procesul de învăţare în care instruiţii activează şi susţin condiţii, componente şi afecţiuni 
sistematic orientate spre atingerea unor scopuri şi obiective prestabilite. În acest proces sunt importante atât 
cunoştinţele a priori, cât şi însăţi procesul de autoreglare care poate fi intern, extern sau parţial. Procesul intern 
corelează cu scopurile personale; procesul extern se desfăşoară sub influenţa factorilor externi, iar procesul 
mixt este parţial dirijat de către profesor.  

În ce condiţii? În proiectarea procesului de învăţare informatizat comparativ cu proiectarea procesului de 
instruire tradiţional prin / fără metode active de instruire sunt importante legităţile psihofiziologice de proce-
sare a informaţiilor, specificul şi strategia de formare a cunoştinţelor tehnologizate, specificul comunicării 
informaţiilor şi evaluării informatizate.   

 
3. TEORIA SISTEMELOR BIOECOLOGICE ŞI ÎNVĂŢAREA 
  În conceptul teoriei sistemelor bioecologice personalitatea umană se dezvoltă într-o totalitate de interde-

pendenţe structurate mintal în microsistem, mezosistem, exosistem, macrosistem şi cronosistem. Mediile 
externe reprezintă un proces în continuă schimbare, în care existenţa subiectului uman este afectată de diferite 
modalităţi de influenţă [33].  

 În viziunea lui Addison (1992), progresul tehnologic a modificat esenţial structura microsistemului, cau-
zând transferarea artificiala a rolului familiei instituţiilor sociale şi şcolii. Transferul nu este natural şi, deşi 
atribuie instituţiilor sociale şi şcolii un rol important, acest rol nu poate fi decisiv în formarea complexă a 
personalităţii. Rezultatul constă în pierderea utilitarului pentru adaptarea reală la mediul informaţional ascen-
dent al celui ce învaţă conştient.  

Soluţia oferită de Era Globalizării sunt mediile de învăţare de alternativă – o totalitate de sisteme educa-
ţionale formale, nonformale şi informale interdependente incluse în totalitatea microsistem–macrosistem. 
Noile medii de învăţare fac posibilă existenţa interdependenţelor pe termen lung dintre individ şi mediu, şi, 
ca rezultat, odată cu creşterea fluxului informaţional în sistem apar noi structuri funcţionale de tipul resur-
selor informatizate.  

Principala resursă de învăţământ este manualul electronic [23]. În conceptul teoriei sistemelor bioecologice 
manualul electronic constituie o resursă elaborată în conceptul paradigmei umaniste. Formula de elaborare 
este I3-textbooks, unde I3 reprezintă integrare + interactivitate + inteligenţă şi îmbină reprezentarea on-line a 
contextului instructiv cu interactivitatea mediilor de rezolvare a problemelor şi analiza inteligentă a răspun-
surilor [34]. Principiile de proiectare ale conţinuturilor de instruire corelează cu teoria încărcării memoriei de 
lucru, astfel încât devine semnificativă natura materialului instructiv, gradul de interdependenţă dintre ele-
mentele constituente şi modalitatea de prezentare a materiei de instruire (text, diagramă, file audio, video). În 
această ordine de idei este important ca contextul să implice o încărcare cognitivă mică, metodele de rezol-
vare a problemelor să impună o încărcare redusă a memoriei de lucru şi a spori capacitatea memoriei de lucru 
prin utilizarea resurselor auditive şi vizuale [35, 36].  

Mărimea pasului de instruire nu este strictă, dar depinde de cunoştinţele, abilităţile sau competenţele a 
priori. Pasul are unele dimensiuni la începutul cursului, când instruitul nu posedă schemele cognitive carac-
teristice domeniului studiat, altele – la o etapă considerată ca intermediară şi cu totul altele la etapă finală. 
Aşadar, includerea instruitului în anumite perioade cronologice necesită diferite modele de structurare a cad-
relor informaţionale, operaţionale şi de evaluare şi, respectiv, mărimi diferite ale pasului de instruire.    

În raport cu capacitatea de percepere a informaţiei vizuale şi auditive, stilul de învăţare / gândire şi stra-
tegia instrucţională, proiectarea mediilor de învăţare este concepută ca un proces individualizat, dar persona-
lizat. În acelaşi timp, vizualizând sau audiind o informaţie prezentată pe ecran simplu, interactiv sau adaptiv 
se observă că după un anumit moment informaţia nu este percepută. Cauza constă în faptul că creierul per-
cepe informaţia cu întreruperi peste fiecare 5-10 secunde şi poate acumula până la 15% informaţie auditiva şi 
până la 25% informaţie vizuală, iar în cazuri excepţionale, când informaţia este prezentată sub formă de text 
şi completată cu audio – 65%.  
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  Розина (2003) cu referinţă la Нильсен (2000) menţionează că în proiectarea resurselor de instruire in-
formatizate este necesar ca noţiunile noi să fie introduse treptat, în număr strict determinat de semnificaţia lor 
pentru comprehensiunea totalităţii contextului, iar numărul noţiunilor noi să nu depăşească 4%. O pagină 
web nu trebuie să depăşească 50% din pagina tipărită datorită faptului că citirea textului pe ecran este cu 
25% mai lentă comparativ cu citirea analogului tipărit. Paginile iniţiale se recomandă a fi structurate astfel, 
încât să permită comprehensiunea esenţei materiei de instruire de la momentul iniţial. La citirea rapidă de pe 
ecranul informatizat se citesc primele propoziţii sau propoziţiile cu lungimea de 7±2 cuvinte. Este demonstrat 
că cititorii web citesc textul cu lungimea nu mai mare de 1-1,5 pagini ale ecranului şi numai 10% mai mult, 
dacă textul într-adevăr îi interesează. Din aceste considerente se recomandă ca frazele multinivelare să fie 
transformate pe cât este posibil în propoziţii simple, lungimea propoziţiei să nu depăşească 7-11 cuvinte (160 
simboluri), numărul adjectivelor şi a adverbelor să nu fie exagerat de mare, iar construcţiile cu verbe care 
exprimă acţiuni negative să fie anulate pe cât este posibil. Formele personificate ale verbelor nu trebuie să 
depăşească 15%. Pagina de titlu trebuie să fie reprezentativă şi să includă logotip-ul, denumirea, meniul şi 
referinţele de la prima pagină la toate celelalte pagini. 

  Utilizarea hipertextului şi a hyperlink-ului oferă noi posibilităţi de comprehensiune a contextului instruc-
tiv. Ca rezultat, transmiterea datelor de pe ecranul computerizat în sistemul cognitiv este ajustată la necesită-
ţile instruitului, are loc reducerea încărcării memoriei de lucru prin posibilitatea de a reprezenta informaţia în 
cel puţin două forme. Astfel, numai în caz de necesitate dialogul grafic este selectat cu scopul de a manipula 
anumite date, situaţii dinamice, procese sau fenomene semnificative pentru instruit. Însă, deşi dialogul grafic 
contribuie la o mai bună memorare şi la reducerea numărului de greşeli la testul sumativ, procesele iniţiate 
sunt bazate pe memorie şi nu pe gândire.  

   Memoria şi gândirea sunt diferite procese psihopedagogice desfăşurate după diferite mecanisme de pro-
cesare a informaţiilor. Pentru activismul proceselor de gândire este important scopul învăţării.    

Aceasta nu înseamnă că cu cât informaţia va fi mai bine structurată, cu atât mai uşor vom gândi. Din contra, 
gândirea în învăţarea informatizată semnifică păstrarea motivaţiei interne. În plan tehnologic, aceste idei sunt 
realizate în “sisteme acţionale procesuale fondate pe teoriile psihologiei cognitive, interacţioniste şi construc-
tiviste care depăşesc schema simplistă a condiţionării pur externe, iar în locul acţiunii exercitate asupra ele-
vului din afara lui accentul cade pe acţiunea din propria iniţiativă provocată de interiorizarea acestuia” [38, 
p.157]. Conceptele fundamentale în proiectarea procesului de învăţământ informatizat sunt modelarea dialo-
gului personalizat şi a învăţării autoreglate. 

  
4. FAZELE ŞI ETAPELE DE ELABORARE A MANUALULUI ELECTRONIC 
Să generalizăm cele cercetate prin schema de elaborare a manualului electronic. Unităţile discrete ale 

schemei sunt fazele de proiectare, producere şi de elaborare. Fazele sunt divizate în etape.   
La faza de proiectare sunt identificate scopul, obiectivele, strategia, tehnologiile, metodele, procedeele, 

tehnicile de structurare a conţinutului de instruire şi de evaluare şi sunt estimate necesităţile materiale şi 
financiare. Etapa cea mai importantă este proiectarea scopului şi poate fi stabilit pentru o perioadă lungă de 
timp (scop pe termen lung) sau pentru o perioadă scurtă de timp (scop pe termen scurt). Indiferent de durată, 
scopul se determină pentru o perioadă constantă de timp (T = const.) şi este realizat prin obiective prestabilite. 
Notele definitorii pentru identificarea scopului se extrag prin metode de colectare şi interpretare statistică a 
datelor despre starea generală a procesului de învăţământ tradiţional (disciplinele de studii şi ariile de conţi-
nuturi abordate, numărul şi denumirea capitolelor, numărul şi denumirea unităţilor de învăţare, numărul şi 
denumirea temelor, numărul şi temele activităţilor didactice, numărul şi temele lecţiilor, numărul şi denumi-
rea secvenţelor de lecţii; interdependenţa dintre disciplinele de studiu pe clasă, etapă, nivel al procesului de 
învăţământ; dificultăţi în predare / învăţare /evaluare); potenţialii beneficiari (adulţi, elevi incluşi / neincluşi 
în procesul de învăţământ real) şi tehnologiile sau utiltarele accesibile.    

Scopul pe termen scurt este stabilit în corespundere cu necesităţile reale ale instruiţilor şi cu obiectivele 
curriculare. În ambele cazuri, prin scopul pe termen scurt sunt trasate perspectivele de elaborare a manualului 
electronic şi este asigurată obţinerea răspunsurilor la întrebările: pentru ce să învăţăm, ce să învăţăm şi cum 
să învăţăm. Răspunsul la prima întrebare identifică obiectivele curriculare statice sau flexibile, la a doua – 
conţinutul manualului electronic, iar la a treia – modelul de dirijare al conţinutului de instruire/evaluare. 
Astfel, dacă la etapa de analiză a procesului de învăţământ real se constată că instruiţii clasei a VI nu cunosc 
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operaţiile de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire a fracţiilor ordinare şi zecimale, atunci scopul pe termen 
scurt poate fi formarea competenţelor respective. În mod analog, dacă se constată că majoritatea instruiţilor 
la nivel universitar au note mai mici de nota şapte la o anumită disciplină de studiu sau arie curriculară, atunci 
scopul de elaborare a manualului electronic poate fi formarea cunoştinţelor / abilităţilor sau competenţelor 
respective. Prin intermediul unui manual electronic este realizat un scop pe termen scurt, iar prin intermediul 
mai multor manuale electronice – scopul pe termen lung.  

În baza scopului pe termen scurt este identificată disciplina /disciplinele de studiu şi este asigurată pre-
zenţa unui /mai multor autori de curs, a metodistului şi a programatorilor care vor realiza practic procesul de 
elaborare. Este important ca la faza de proiectare să fie obţinut graful cunoştinţelor cursului, fapt care permite 
vizualizarea scopului proiectat printr-o structură totală formată din noţiuni puternic interconectate. Regula de 
bază constă în stabilirea interdependenţei dintre noţiuni cu ponderea trei sau patru. În corespundere cu struc-
tura modulară este elaborat meniul.  

Dacă este asigurată interdependenţa dintre structură, conţinut, sarcini şi analiza sarcinilor, înseamnă că este 
soluţionată problema de selectare a tehnologiilor informaţionale şi multimedia. În cazul în care sunt necesare 
resurse multimedia sau de programare specială, este asigurată prezenţa specialiştilor respectivi. Faza de pro-
iectare finalizează cu scrierea definiţiilor şi identificarea “punctelor de trecere” (modulele) de la strategia 
behavioristă la strategia constructivistă.  

Faza de producere începe cu elaborarea conţinuturilor de instruire şi a sarcinilor de evaluare. Conţinuturile 
sunt elaborate în corespundere cu noţiunile-cheie şi strategia de prezentare a informaţiilor (algoritmică /euris-
tică). În corespundere cu recomandările lui Persico [37], la etapa de elaborare se scriu textele pentru „profesor” 
şi pentru instruit, se produce materia audio-vizuală (grafică, animaţie, video, audio), se elaborează sarcinile 
de evaluare şi se scrie modul de lucru.  

Principiile de elaborare ale cadrelor sunt, în opinia lui Машбиц (1989), următoarele:  
1. Principiul proporţiei se referă la corelaţia dintre mărimea obiectului şi amplasarea lui spaţială: datele 

logic interdependente se grupează şi se separă prin spaţii libere, linii de diferite grosimi, culoare etc., 
datele tabelare se grupează în blocuri, obiectele care atrag atenţia se amplasează în diferite locuri ale 
ecranului, dar nu în centrul lui. 

2. Principiul accentului stabileşte repartizarea informaţiilor importante în centrul câmpului vizual, accen-
tuarea informaţiei prin spaţii libere şi culori; evitarea exagerărilor de folosire a elementelor grafice, 
culoare, formule, text; folosirea petei de culoare. Se recomandă a folosi nu mai puţin de 50-80%, dar 
nu mai mult de 90% din suprafaţa ecranului. Culorile deschise pe fundal închis par vizibil mai aproape 
de utilizator, iar cele închise pe fundal deschis – mai departe; culorile specificând un mod obişnuit de 
utilizare: roşu – interzicere, verde – recomandare, galben – atenţie.  

3. Principiul unităţii – elementele reprezentărilor vizuale să fie interdependente după dimensiune, formă 
şi culoare; datele omogene se prezintă unificat, iar cele eterogene – diferit; pentru delimitări se aplică 
culori contrare, iar pentru asemănări – culori diferite.  

4. Principiul balanţei – informaţia trebuie să fie localizată uniform în spaţiu, iar titlurile centrate. În orga-
nizarea obiectelor pe ecran se ia în consideraţie mişcarea poziţiei ochiului. Punctul iniţial (meniul) tre-
buie plasat în partea stângă de sus, iar butoanele pentru vizualizarea suplimentară – egalate vertical şi 
poziţionate în partea de jos. 

Testele de autoevaluare şi de evaluare informatizate sunt cronometrate pentru 20 de minute şi includ sar-
cini de diferită complexitate echivalente cu cel puţin 30 de operaţii de test. Ideea este axată pe ipoteza că în 
viaţa reală instruitul nu soluţionează sarcini în corespundere cu un anumit nivel de complexitate. Posibil, 
efectul de învăţare este asigurat prin feedback negativ şi are rolul de „a menţine parametrii funcţionali esen-
ţiali ai organismului la o valoare relativ constantă” [39, p.227]. Conţinutul sarcinilor informatizate asigură 
recunoaşterea (taxonomia lui Krathwohl) în baza percepţiei active (taxonomia lui Simpson) şi a cunoaşterii 
în baza experienţei a priorii (taxonomia lui Bloom); evidenţiată poate fi explicată după mecanismele de pre-
lucrare primară şi secundară ale informaţiei, stabilite de Zlate (1999, p.225). Astfel, pentru ca să se producă 
percepţia, iniţial trebuie asigurată senzaţia care se produce după mecanismul de captare, înregistrare şi pre-
lucrare precoce a informaţiilor şi depinde de semnificaţia informaţiei pentru instruit. După cum constată 
Delacour (2001, p.119), condiţia senzorială este deosebit de importantă semnificând faptul că experienţa care 
se află la originea învăţării reprezintă o informaţie în sensul neurobiologic al termenului şi care este prelucrată 
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prin acţiunea unor stimuli asupra unor receptori senzoriali, şi, prin acestea, asupra sistemului nervos central. 
Astfel, comprehensiunea după Bloom este asigurată de activarea mecanismelor de percepere (mecanism 
primar!) şi de gândire (mecanism secundar!), dar metodologic este mai efectiv a fi grupate în totalitatea: 
informaţie – semnificaţie-acţiune. 

Tabelul 1 

Analiza comparativă a verbelor de acţiune după Bloom, Krathwohl şi Simpson 

Taxonomia lui Bloom 
(domeniul cognitiv) 

Taxonomia lui Krathwohl 
(domeniul afectiv) 

Taxonomia lui Simpson 
(domeniul psihomotor) 

13 
cunoaştere (a defini, a distinge, 
a aminti, a recunoaşte, a dobândi, 
a identifica) 

11 
recunoaştere (a diferenţia, a separa, 
a izola, a difuza, a acumula, a alege, 
a combina, a accepta, a alege, a răs-
punde corporal, a asculta, a controla) 

12 
percepţia (a distinge, a ghida, 
a selecta) 

23 
înţelegere (a traduce, a trans-
forma, a exprima prin cuvintele 
proprii, a lustra, a pregăti, a citi, 
a reprezenta, a schimba, a scrie 
din nou, a redefini, a interpreta, a 
reorganiza, a diferenţia, a distinge, 
a face, a stabili, a explica, a de-
monstra, a estima, a induce, a 
conchide, a prevedea, a diferenţia, 
a determina, a extinde, a interpola, 
a extrapola, a completa, a stabili) 

22 
 răspunsul (a se conforma, a urma, a 
încredinţa, a aproba, a oferi spontan, 
a discuta, a practica, a se juca, a 
aplauda, a aclama, a-şi petrece timpul 
liber făcând ceva, a spori) 

21 
grup (a asuma o poziţie, a 
demonstra, a prezenta) 

32 
aplicare (a aplica, a detecta, a 
identifica, a clasifica, a discrimina, 
a recunoaşte, a categorisi, a de-
duce) 

31 
valorizarea (a-şi spori competenţa 
prin, a spori cantităţi de, a renunţa, a 
specifica, a asista, a subvenţiona, a 
ajuta, a încuraja,a nega, a protesta, a 
dezbate, a argumenta) 

33 
răspuns ghidat (a încerca, a 
imita, a experimenta) 

41 
analiză (a distinge, a detecta, a 
identifica, a clasifica, a discrimina, 
a recunoaşte, a categorisi, a deduce, 
a analiza, a constata, a compara, 
a distinge, a deduce) 

42 
organizarea (a discuta, a teoretiza 
asupra unor teme, a abstrage, a com-
para, a armoniza, a organiza, a defini, 
a formula) 

43 
automatism conceptualizarea 
unei valori, conceptualizare 
care permite a extrapola cu-
noştinţele la situaţii particu-
lare) 

51 
sinteză (a scrie, a povesti, a relata, 
a produce, a constitui, a transmite, 
a crea, a modifica, a documenta, 
a propune, a planifica, a produce, 
a proiecta, a modifica, a specifica, 
a deriva, a dezvolta, a combina, a 
organiza, a sintetiza, a clasifica, 
a deduce, a dezvolta, a formula, 
a modifica) 

52 
caracterizarea (a revizui, a schimba, 
a completa, a pretinde, a fi bine apreciat 
de către cei egali cu tine pentru o ac-
ţiune sau o calitate oarecare, a fi bine 
apreciat de superiori pentru o acţiune 
sau calitate oarecare, a fi bine apre-
ciat de subalterni pentru o acţiune sau 
o calitate oarecare şi a evita, a dirija, 
a rezolva, a rezista) 

52 
răspuns manifestat complex 
(a duce la bun sfârşit (a înfăp-
tui), a opera, a executa) 
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61 
evaluare (a judeca, a argumenta, 
a valida, a evalua, a decide, a con-
sidera, a compara, a contrasta, a 
standardiza, a evolua) 

 62 
adaptarea (a adapta, a schim-
ba, a modifica, a revizui) 

  71 
crearea unui nou sistem de 
mişcări (a crea, a proiecta, a 
iniţia) 

 
Argumente convingătoare pot fi citate din studiul lui Ломов (1984, p.103): „Creierul construieşte plăci de 

reper pentru a stabil punţi de legătură între cunoscut şi necunoscut. Construcţia începe cu analiza conflicte-
lor, apoi are loc analiza scopurilor şi elaborarea planurilor de acţiune”. O regulă importantă este scrierea 
condiţiilor sarcinilor sub formă de raţionament [40]. Nu este corect a folosi întrebarea în construirea textului: 
raţionamentul este orientat spre obţinerea unei concluzii corecte, nu permite eschivarea de la răspuns şi mic-
şorează probabilitatea de a obţine un răspuns negativ. Psihopedagogic această idee este argumentată de cer-
cetările lui Zlate (1999, p.236), care observă că gândirea este de natură informaţional-operaţională, mijlocită, 
mijlocitoare, generalizată şi abstractizată, finalistă, multidirecţională şi sistemică. Gândirii îi sunt caracteris-
tice latura informaţională şi latura operaţională. Latura informaţională include conceptele ca forme generali-
zate de reflectare a însuşirilor obiectelor şi unităţilor cognitive, iar latura operaţională – ansamblul operaţiilor 
şi procedeelor mentale de transformare a informaţiilor. Itemul din testul pe calculator scris sub formă de 
raţionament activează latura operaţională a gândirii. 

  Validarea este etapa finală care determină succesul / insuccesul în realizarea scopului şi a obiectivelor 
stabilite. La etapa dată se realizează pretestarea manualului electronic la nivel de program computerizat 
înainte de a fi amplasat în procesul de instruire real. Procesul de validare este iniţiat printr-o fază de evaluare 
în care se introduce informaţia despre obiectul necesar a fi validat. Această informaţie urmează a fi analizată 
şi interpretată în modul în care pune la dispoziţie baza pentru procesul intermediar proiectat pentru corectarea şi 
îmbunătăţirea obiectului iniţial.  

Faza de evaluare include două etape: evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. Evaluarea formativă 
este realizată în baza metodei tutorial tryouts, iar evaluarea sumativă – în baza standardelor acceptate. Eva-
luarea sistemelor formative poate fi realizată cantitativ şi calitativ. Abordarea calitativă este bazată pe obser-
varea dinamicii formative şi studierea variabilelor şi a finalităţii procesului de instruire în totalitate, iar abor-
darea cantitativă acordă prioritate datelor obiective şi măsurabile. Datele calitative sau cantitative pot fi inter-
pretate prin diferite metode, dar prioritate se acorda statisticii. Punctul final este implementarea şi manage-
mentul cunoştinţelor informatizate în procesul de învăţământ real.   

 
5. CONCLUZII 
În conceptul teoriei sistemelor bioecologice procesul de elaborare a manualului electronic include fazele 

de proiectare, producere şi evaluare. Fazele sunt divizate în etape. La faza de proiectare sunt stabilite scopul 
pe termen lung, scopul pe termen scurt şi strategia instrucţională. Exactitatea acţiunilor la etapa de proiectare 
este demonstrată la etapa de elaborare. În dependenţă de scop şi obiective, de tipologia manualului, de posi-
bilitatea de realizare tehnologică la etapa de elaborare ideea se transformă în realitate, se programează struc-
tura şi conţinuturile instructive şi de evaluare, se elaborează file audio, video; se scriu textele instructive şi se 
elaborează sarcinile de evaluare, se completează cu informaţie structurile proiectate etc. În elaborarea cadre-
lor se iau în consideraţie principiile de elaborare a conţinutului instructiv, principiile didactice de formare a 
cunoştinţelor şi cibernetica dirijări procesului de instruire informatizat.  
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