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DEFINIŢIE- în sens larg,

• totalitatea situațiilor 
educaționale în care se 
utilizează semnificativ 
mijloacele Tehnologiei 
Informației și Comunicării (TIC). 



DEFINIȚIE - în sens restrâns

• un tip de educație la distanță,
• o experiență planificată de predare-învățare

organizată de o instituție ce furnizează mediat
materiale într-o ordine secvențială și logică pentru
a fi asimilate de studenți în maniera proprie.

• se realizează prin noile tehnologii ale informației și 
comunicării - în special prin INTERNET.

• Internetul constituie atât mediul de distribuție al 
materialelor, cât și canalul de comunicare între 
actorii implicați.



Tehnologiei Informației și 
Comunicării (TIC)

• Actualmente, termenul e-learning a ajuns 
să înlocuiască practic toți termenii care 
desemnau o nouă manieră de integrare a 
mijloacelor TIC în procesul de instruire.



Metode de realizări e-learning 
E-LEARNING PE BAZĂ DE CD

Studenții/masteranzii
primesc cursurile pe CD, 

vor instala aceste cursuri 
pe calculatorul propriu 

pot începe pregătirea, 

învățarea;

E-LEARNING PE BAZĂ DE REȚEA

cursurile pot fi 
accesate prin 
intermediul rețelei 
(intranet/internet) 
de pe serverul 
central.



Diferenţe

• cursurile sunt în format electronic - diferența 
constă doar în modul de urmărire a studiului. 

• Dacă, în primul caz, specialistului care 
coordonează cursurile îi este foarte greu să 
obțină informații în legătură cu modul în care 
cursantul parcurge materialul, are sau nu 
întrebări, reușește să asimileze materia 
cerută, 

• în cel de-al doilea caz, aceste informații pot fi 
accesate de pe serverul care furnizează 
serviciile de curs.



Elemente e-learning

Infrastructură 

Conținut 

Servicii 



Infrastructura

• mulțimea de elemente, hard și soft, care
permite accesul la informațiile pe care
cursantul vrea să și le însușească;



Conținut

• Cunoștințe, sub formă electronică care 
acoperă tematica cursului sub formă de:

• text 
• audio 
• video 
• simulări



Servicii 

• realizarea planurilor de învățământ, 
• relația cu învățământul tradițional,
• evidența cunoștințelor dobândite de cursanți, 
• managementul capacității cursanților,

CERINȚE 

pe care orice realizare e-learning va trebui 
să le gestioneze în mod corespunz ător.



Cadrul Legislativ

Codul Educaţiei al Republicii Moldova
adoptat de Parlamentul RM-17.07.2014, publicat în 
Monitorul Oficial al RM-24.11.2014, data întrării în 
vigoare-23.11.2014

Articolul 78. 
• Forme de organizare a învăţămîntului superior:
• (1) Studiile superioare de licenţă şi de master se 

organizează în următoarele forme de învăţămînt: 
• a) cu frecvenţă; 
• b) cu frecvenţă redusă; 
• c) la distanţă.



Avantaje

ACCES 
LA 

STUDII 
PENTRU:

Aflaţi în dificultate: sănătate...

În câmpul muncii

Peste hotare

Acces la informaţii



LIPSA COMUNICĂRII 
DIRECTE:

• cu profesorul
• cu colegii
• cu mediul academic

COMUNICAREA  VIRTUALĂ

dependenţa de 
calculator, 

surse internet în 
detrimentul comunicării 

active 

DEZAVANTAJE


