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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

 

ACȚIUNE DE PROMOVARE TEMĂ SECUNDARĂ FSE (2) 
 
”ROLUL INOVĂRII SOCIALE ÎN COMBATEREA EXCLUDERII ȘI SĂRĂCIEI PRIN EDUCAȚIE 

TERȚIARĂ” 
 
 

SA 1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare FSE în 3 univ. pentru 
îmbunătățirea accesibilității și utilizării TIC și a competențelor digitale la persoane din GT 
preponderent din medii defavorizate cu un program non-formal de dezvoltare a competențelor TIC 
/ digitale la minim 180 de persoane din GT. 
 

 

1. Inovarea învățământului cu ajutorul resurselor educaționale deschise 

 

Educația din UE nu reușește să țină pasul cu societatea și cu economia digitală... 

Deși tehnologiile digitale sunt pe deplin integrate în modul în care oamenii interacționează, 

muncesc și fac comerț, ele nu sunt încă pe deplin exploatate în sistemele de învățământ și formare 

din întreaga Europă. Un studiu recent privind echipamentele digitale existente în prezent în școlile 

din Uniune a arătat că 63 % dintre elevii de nouă ani nu învață într-o școală „foarte bine echipată 

din punct de vedere digital” (cu echipamente adecvate, internet în bandă largă de mare viteză și 

„conectivitate” ridicată). Cu toate că 70 % dintre profesorii din UE recunosc importanța predării și 

învățării prin metode asistate digital, numai 20-25 % dintre elevi învață de la profesori care 
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stăpânesc mediul digital și încurajează promovarea acestuia. Majoritatea profesorilor utilizează 

tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) în principal pentru a-și pregăti materialele 

pedagogice, nu și pentru a lucra cu elevii în timpul orelor. 

Cursanții de astăzi așteaptă mai multă personalizare, colaborare și relaționare între învățarea 

formală și cea informală, iar o mare parte dintre aceste dorințe pot fi realizate prin învățarea 

asistată digital. Cu toate acestea, între 50 % și 80 % dintre elevii din UE nu utilizează niciodată 

manuale digitale, nu lucrează cu software, broadcast/podcast-uri, simulări sau jocuri didactice. UE 

nu dispune de o masă critică de conținut educativ de bună calitate și nici de aplicații pentru materii 

specifice sau multilingve, neavând un număr suficient de dispozitive conectate pentru toți elevii și 

profesorii. În UE se creează un nou decalaj digital, între cei care au acces și cei care nu au acces la 

învățământul inovator bazat pe tehnologie, ca urmare a acestei fragmentări a piețelor și 

abordărilor. 

De asemenea, UE riscă să rămână în urma altor regiuni ale lumii. SUA și anumite țări din Asia 

investesc în strategii bazate pe TIC pentru remodelarea învățământului și formării. Ele își 

transformă, modernizează și internaționalizează sistemele de învățământ, obținând rezultate 

concrete în școli și universități în ceea ce privește accesul la învățământ și costul acestuia, 

metodele de predare și reputația la nivel internațional. Un exemplu în acest sens este faptul că 

mare parte din conținutul digital este furnizat de actori din afara Europei, inclusiv de instituții de 

învățământ care oferă cursuri la nivel global prin intermediul cursurilor online deschise și în masă 

(MOOC). 

... și totuși tehnologia oferă posibilitatea de a crește nivelul de eficiență și echitate în 

învățământ. 

Beneficiile potențiale ale revoluției digitale în educație sunt multiple: cursanții pot căuta și dobândi 

cunoștințe din alte surse decât profesorii lor și instituțiile la care studiază, adesea gratuit; se poate 

intra în contact cu alte grupuri de cursanți, deoarece actul învățării nu mai este restricționat la 

orarul sau la metodele clasei și  poate fi personalizat; apar noi furnizori de educație; profesorii pot 

crea și partaja mai ușor conținutul respectiv cu colegi și cursanți din diferite țări; și există o gamă 

mult mai largă de resurse educaționale care pot fi accesate. Tehnologiile deschise permit Oricărei 

persoane să învețe, Oriunde, Oricând, prin Orice dispozitiv, cu sprijinul Oricui. 
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Cel mai important, educația și cunoștințele pot să călătorească mult mai ușor peste frontiere, 

optimizând valoarea și potențialul de cooperare internațională. Datorită resurselor educaționale 

deschise (OER), și în special MOOC, profesorii și instituțiile de învățământ pot ajunge acum la mii 

de cursanți din toate cele cinci continente simultan, subliniind faptul că limba nu este întotdeauna 

o barieră. Cooperarea are de câștigat dacă li se permite cursanților, profesorilor, cercetătorilor și 

instituțiilor să creeze, să împărtășească și să discute conținutul cu colegii lor din întreaga lume. 

Pe lângă lărgirea accesului la educație, utilizarea la scară mai largă a noilor tehnologii și a 

resurselor educaționale deschise poate contribui la reducerea costurilor pentru instituțiile de 

învățământ și pentru studenți, în special în rândul grupurilor defavorizate. Aces impact în materie 

de echitate necesită însă continuarea investițiilor în infrastructurile educaționale și resursele 

umane. 

Tehnologiile deschise oferă oportunitatea ca Europa să atragă talente noi, să doteze cetățenii cu 

competențele relevante, să promoveze știința, cercetarea și inovarea în materie de combustibili, 

productivitatea, ocuparea forței de muncă și creșterea. Europa trebuie să acționeze prin furnizarea 

unui cadru adecvat de politică și a unui stimulent pentru introducerea unor practici inovatoare de 

învățare și predare în școli, universități, instituțiile de învățământ profesional (VET) și instituțiile de 

învățare pentru adulți. Cadrul politic al UE (metoda deschisă de coordonare în materie de educație 

și formare 2020) și programele UE (în special Erasmus +, Orizont 2020 și fondurile structurale și 

fondurile de investiții) pot oferi stimulente și pot crea condițiile-cadru pentru ca aceste deziderate 

să devina realitate. Acest lucru poate ajuta toate statele membre și regiunile, în special cele mai 

puțin dezvoltate, să beneficieze, de asemenea, de o educație de calitate și să-și îmbunătățească 

potențialul de creștere, menținându-se astfel convergența economică și socială. 

Acțiunile propuse în prezentul document vor fi susținute de UE, astfel cum se menționează mai 

sus, și vor reflecta rezultatele consultării cu o gamă largă de părți interesate, care a avut loc 

începând cu vara anului 2012. Rezultatele și baza documentară detaliată sunt, de asemenea, 

prezentate într-un document de lucru al serviciilor Comisiei, care prezintă o analiză a situației 

actuale din statele membre cu situații foarte diferite, pune în evidență cele mai bune practici și 

analizează principalele obstacole la nivelul UE care împiedică introducerea inovării în domeniul 

învățământului prin conținut digital și tehnologii. Miza variază, în mod evident, între diferite 



 
 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

sectoare de învățământ (de exemplu, învățământul obligatoriu, învățământul superior, educația și 

formarea profesională și educația adulților) și învățarea non-formală și informală. 

 

1. Mediile de învățare deschisă: oportunitățile de inovare pentru organizații, profesori și cursanți 

1.1.  Organizații inovatoare 

Instituțiile de învățământ și de formare trebuie să își reexamineze strategiile organizaționale... 

Toate instituțiile de învățământ trebuie să își amelioreze capacitatea de adaptare, să promoveze 

inovarea și să exploateze potențialul tehnologiilor și al conținutului digital. Realitatea este însă că 

strategiile instituționale au tendința să se opună deschiderii accesului la educație, facilitate de TIC. 

În învățământul școlar și educația și formarea profesională, există reglementări restrictive privind 

programele de învățământ și practicile de evaluare, care împiedică exploatarea deplină a 

abordărilor facilitate de tehnologie în ceea ce privește metodologiile de predare și învățare. În 

învățământul superior există alți factori, cum ar fi lipsa de finanțare și structurile de guvernanță, 

accentuați de restricțiile asupra resurselor bugetare, care inhibă schimbarea. În sectorul educației 

destinate adulților, TIC oferă un potențial uriaș pentru schimbările structurale: un sondaj de opinie 

realizat în Finlanda arată că numai 41 % dintre organizațiile respondente din industria finlandeză au 

utilizat învățarea on-line în procesul de formare profesională a personalului. Însă utilizarea TIC 

poate reduce costurile și poate ameliora flexibilitatea în termeni de timp și spațiu. Instituțiile de 

învățământ vor profita din plin de perspectivele pe care le oferă TIC numai dacă schimbă condițiile 

generale în care își desfășoară activitatea. Mediile de învățare deschisă necesită ca liderii 

instituțiilor de învățământ să joace un rol activ prin: conturarea unei viziuni strategice; 

transformarea instituțiilor izolate în comunități de învățare conectate și recompensarea cadrelor 

didactice pentru aplicarea unor metode de predare inovatoare. Postura de lider trebuie însoțită de 

schimbări organizaționale și de planuri de dezvoltare instituțională. Instituțiile de învățământ ar 

trebui să ia în considerare evaluarea gradului de pregătire pentru TIC și revizuirea lor 

organizațională și a modelor de afaceri, dacă se dovedește necesar. Aceasta presupune, de 

exemplu, evaluarea câștigului în materie de eficiență care se poate obține prin digitizarea 

serviciilor care nu lucrează cu publicul, dacă TIC este integrată în condiții de securitate similare 

celor corespunzătoare etichetei „eSafety” pentru școli sau dacă învățarea și predarea sunt asistate 
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digital. Poate fi necesar să se analizeze dacă vocația instituției este să transmită cunoștințe și/sau 

să certifice deținerea acestora. 

Apariția inovațiilor puternice precum MOOC are potențialul de a transforma învățământul superior 

prin accentuarea concurenței și prin crearea centrelor de excelență la nivel mondial. Chiar dacă 

primul proiect „Open Courseware” a început în Germania, cele mai mari schimbări au loc în SUA. În 

timp ce principalii trei furnizori de MOOC din SUA oferă aproximativ 400 de cursuri, având trei 

milioane de utilizatori în întreaga lume, universitățile europene care oferă MOOC sunt foarte 

puține. Un studiu recent arată că o treime din cele 200 de universități europene consultate nici 

măcar nu știau ce înseamnă MOOC, și numai o treime ar avea intenția să preia o inițiativă legată de 

MOOC. 

Exploatarea acestui potențial se poate realiza cel mai bine prin parteneriate strategice. Un exemplu 

pozitiv este lansarea recentă a Inițiativei europene MOOC de către Asociația europeană a 

universităților cu învățământ la distanță. O astfel de inițiativă dovedește că activitățile 

transfrontaliere oferă anvergura necesară pentru a genera noi soluții de învățământ care altminteri 

ar fi imposibil de realizat (dacă sunt concepute de fiecare instituție în parte). 

 

...pentru a stimula practicile de învățare inovatoare 

Consolidarea utilizării experiențelor de învățare, care combină învățarea față în față și cea online 

(învățare mixtă), poate duce la creșterea motivației studenților și a eficacității procesului de 

învățare. În cazul formării de tip ucenicie, pot fi utilizate de exemplu, tehnologii care simulează 

situațiile din viața reală, permițând cursanților să-și îmbunătățească abilitățile tehnice și 

capacitățile de soluționare a problemelor. De asemenea, tehnologia permite noi moduri de 

învățare și de evaluare, concentrându-se mai degrabă asupra a ceea ce cursantul este capabil să 

facă decât pe simpla acumulare de informații sau pe capacitatea de repetare a acestuia. 

Tehnologia oferă posibilitatea de a elabora noi soluții pentru o învățare mai bună și mai 

individualizată, permițând profesorilor să urmărească mai atent și mai punctual evoluția fiecărui 

cursant. Prin analitica învăţării pot fi generate metode de predare noi și centrate pe cursant, 

deoarece evoluția cursanților care utilizează regulat TIC poate fi monitorizată îndeaproape: 
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profesorii pot cunoaște cu precizie rezultatele învățării fiecărui individ și pot identifica dacă este 

nevoie de sprijin suplimentar, în funcție de stilul de învățare al fiecărei persoane. 

1.2. Profesorii inovatori 

Profesorii trebuie să poată dobândi bune competențe digitale... 

De-a lungul anilor, profesorii au fost promotorii constanți ai inovării în instituțiile noastre de 

învățământ. Încă, în ceea ce privește integrarea TIC, numeroase persoane nu dețin competențele 

necesare pentru utilizarea pedagogică a TIC. Numai șapte țări au 30-50 % dintre elevii de nivelul 4 

și/sau de nivelul 8 cărora le predau profesori care stăpânesc și încurajează mediul digital, cu nivel 

ridicat de acces la TIC și care se confruntă cu puține obstacole la utilizarea sa în școli. De asemenea, 

studiile arată că 70 % dintre profesorii din UE ar dori să se dezvolte profesional în ceea ce privește 

competențele TIC. 

Formarea inițială a cadrelor didactice ar trebui să pună un accent puternic pe metode de predare 

asistate digital (pedagogie digitală). Un sondaj comun CE-OCDE arată că șase profesori din zece nu 

au primit nicio formare privind modul de utilizare a TIC în sălile de clasă. Este imperios să se pună 

accent pe competențele pedagogice digitale în timpul dezvoltării profesionale continue pentru a 

menține profesorii la curent. Abordarea acestei provocări se află în centrul preocupărilor mai 

multe părți interesate care, în contextul Marii coaliții pentru promovarea locurilor de muncă în 

sectorul digital, s-au angajat deja să dezvolte MOOC europene pentru formarea profesorilor în 

competențe specifice, astfel încât să contribuie la îmbunătățirea competențelor lor digitale. Printre 

altele, Comisia se va baza în continuare pe Academia  European Schoolnet ca să dezvolte și să ofere 

cursuri online la scară largă în domeniul dezvoltării profesionale pentru profesorii din domenii 

specifice precum matematica, știința și tehnologia și va sprijini o rețea de organizații implicate în 

formarea prealabilă și formarea la locul de muncă a profesorilor. 

... pentru a se conecta în comunități de practică bine stabilite... 

Utilizarea de conținut educativ și OER este limitată de faptul că se găsesc cu greu resurse adecvate 

pentru nevoile specifice ale fiecărui utilizator: profesorii au tendința de a utiliza resursele care le-

au fost recomandate de către ceilalți colegi. Comunitățile de specialiști la nivelul UE s-au dovedit a 

fi soluții solide pentru schimbul de bune practici și pentru asistența între colegi, după cum reiese 

din numărul mare de membri profesori ai platformei e-Twinning , care depășește 200 000 de 
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utilizatori înregistrați, ai SCIENTIX, comunitatea pentru educația științifică în Europa și ai Open 

Discovery Space. Pentru a garanta că mari comunități de practică beneficiază de dezvoltare 

profesională prin resurse online și de învățare reciprocă, Comisia va explora modalitățile de 

mobilizare a rețelelor existente și de a crea altele noi, inclusiv viitorul EPALE (Platforma electronică 

pentru învățarea în rândul adulților în Europa - Electronic Platform for Adult Learning in Europe). O 

atenție sporită se va dedica, de asemenea, explorării potențialului activităților de colaborare în 

materie de predare și de învățare în învățământul superior, în prezent mai puțin dezvoltate decât 

în cercetare. 

... și pentru a fi recompensați pentru noile metode de predare. 

Profesorii sunt influențați de modul în care le este evaluată performanța. În timp ce evaluarea 

performanțelor diferă între țări și sectoare educaționale, ea include arareori parametrii asociați 

practicilor pedagogice deschise. Statele membre, autoritățile regionale și instituțiile de învățământ 

și de formare trebuie să reexamineze sistemele de evaluare a performanțelor în vederea creării 

stimulentelor adecvate pentru ca profesorii să introducă și să implementeze tehnici de predare 

inovatoare. 

1.3.  Inovare pentru cursanți 

Cursanții se așteaptă să dobândească competențe digitale pentru secolul 21... 

Oamenii trebuie să dobândească noi competențe pentru lumea digitală. Deși competențele digitale 

sunt esențiale pentru ocuparea forței de muncă, tinerii de azi nu dispun de capacitatea de a le 

utiliza în mod creativ și în mod critic. A fi născut în epoca digitală nu este o condiție suficientă 

pentru a avea competențe digitale. Studiile arată că, în medie, doar 30 % din studenții din UE pot fi 

considerați ca fiind competenți din punct de vedere digital și că 28 % dintre studenții din UE nu au 

practic niciun acces la TIC, nici la școală, nici acasă. Doar aproximativ jumătate dintre studenții EFP 

inițiali din Europa participă la cursuri în care profesorii utilizează TIC în mai mult de 25 % din lecții. 

În plus, competențele digitale reduse sau inexistente ale multor adulți le îngreunează 

productivitatea și capacitatea de inovare la locul de muncă, limitându-le participarea în societate. 

Prin Marea coaliție în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital, Comisia lucrează deja în 

parteneriat cu industria pentru a promova competențele necesare practicienilor TIC. Cu toate 

acestea, un număr mai mare de persoane trebuie să dobândească competențe digitale și să se 
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obișnuiască cu utilizarea activă a tehnologiei pentru a le spori perspectivele de inserție 

profesională. Este esențial să se consolideze competențele digitale prin învățarea informală și 

neformală și prin noi programe școlare, unde codificarea, de exemplu, este din ce în ce mai 

răspândită.  Este necesar să se acorde, de asemenea, o atenție specială grupurilor defavorizate 

precum cursanții cu risc de rezultate slabe la știință și tehnologie, de exemplu, sau cu dificultăți de 

învățare. 

... care să fie certificate cu ușurință și recunoscute pentru continuarea studiilor sau pentru 

obținerea unui loc de muncă. 

Cursanții doresc să aibă competențe care să fie recunoscute de către potențialii angajatori sau 

pentru activități de formare profesională și caută furnizori de educație și formare care pot acorda 

calificări relevante. 

Evaluarea și certificarea realizărilor cursanților sunt provocări cu care se confruntă furnizorii de 

educație online: ele presupun integrarea practicilor de învățare online în programe oficiale și 

găsirea unor modalități de a valida învățarea asistată de tehnologie în contexte non-formale și 

informale. Unii furnizori au început să ofere „certificate deschise” care atestă că un cursant a 

finalizat un anumit curs sau a dobândit o anumită competență. Cu toate acestea, ele nu sunt încă 

recunoscute de autoritățile de calificare și sunt de multe ori necunoscute pe piața muncii. 

Instrumentele de validare și recunoaștere utilizate în educația formală trebuie să se adapteze la 

apariția unei oferte educaționale mult mai diversificate, care include furnizorii de educație nouă și 

formele noi de învățare facilitate de tehnologie. În paralel, noi instrumente trebuie create atât 

pentru a garanta că învățarea asistată de tehnologie care are loc în afara educației formale este 

validată, cât și pentru a încuraja cursanții să se angajeze mai mult în practici deschise. Aceste noi 

instrumente ar trebui să respecte principiile prevăzute în Recomandarea Consiliului privind 

validarea învățării non-formale și informale în sinergie cu instrumentele de validarea și 

recunoaștere stabilite și să contribuie la crearea unui Spațiu european al competențelor și 

calificărilor, în scopul unificării practicilor din statele membre și promovării unei recunoașteri reale 

la nivel transfrontalier. 
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2. Îmbunătățirea accesului și calității învățământului cu ajutorul resurselor educaționale 
deschise 

 

Resurse educaționale deschise: oportunități de a utiliza cunoștințele deschise pentru îmbunătățirea 

accesului și calității 

Cunoștințele sunt deschise atunci când sunt furnizate prin instrumente accesibile tuturor cetățenilor. 

OER sunt importante pentru stimularea mediilor de învățare inovatoare în care conținutul poate fi 

adaptat de către utilizatori în funcție de necesitățile lor. Stimularea cererii și ofertei pentru OER 

europene de înaltă calitate este esențială pentru modernizarea sectorului educației. Combinate cu 

resursele educaționale tradiționale, OER permit combinarea învățării față în față cu învățarea online. 

De asemenea, ele au potențialul de a reduce costurile materialelor didactice pentru studenți și 

familiile lor, precum și pentru bugetele publice atunci când acestea din urmă acoperă costurile pentru 

materialele didactice. 

OER europene de înaltă calitate trebuie să devină mai vizibile și mai accesibile tuturor cetățenilor... 

În ultimul deceniu, furnizarea de OER în lume a crescut exponențial. Cu toate acestea, în timp ce 

există o varietate din ce în ce mai mare de materii, OER sunt produse, în mod obișnuit, într-un număr 

limitat de limbi (în principal în limba engleză), și utilizate de anumite sectoare ale educației (în special 

de învățământul superior) și discipline specifice (de exemplu, TIC). Utilizarea OER în Europa este în 

continuare extrem de fragmentată și nu a fost susținută. 

Trebuie intensificate eforturile pentru a se asigura vizibilitatea și accesibilitatea largă a conținutului 

european, precum și capacitatea utilizatorilor, cursanților și profesorilor de a găsi resurse de calitate 

neîndoielnică. Pentru numeroase cadre didactice, lipsa de catalogare, selecție și disponibilitate a 

resurselor de calitate corespunzătoare este un important obstacol în calea utilizării pe scară mai largă 

a OER. 

Bazându-se pe experiența inițială a portalului e-learning și pe implicarea intensă a părților interesate, 

Comisia va lansa, cu finanțare Erasmus +, un portal unic pentru OER produse în Europa, dotând 

platformele existente cu facilități avansate de căutare și browsing, pentru a-i ajuta pe utilizatori să 

găsească conținutul potrivit. În ceea ce privește evaluarea calității conținutului, potențialul de 

evaluare inter pares și de către public va fi explorat pe lângă alte abordări, pentru a crește vizibilitatea 
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OER de înaltă calitate și pentru a dezvolta cadre de calitate pentru OER și a stabili o corespondență cu 

programele de învățământ. 

Instituțiile europene de învățământ și formare profesională, profesorii și cursanții ar trebui să fie, de 

asemenea, încurajați să partajeze gratuit propriile materiale educative cu alți colegi, prin utilizarea 

licențelor deschise. În conformitate cu Declarația de la Paris a Organizației Națiunilor Unite pentru 

Educație, Știință și Cultură (UNESCO), o abordare europeană comună ar trebui să permită ca 

materialele educaționale finanțate din fonduri publice să fie puse gratuit la dispoziția tuturor celor 

care doresc să le utilizeze pentru învățare sau în predare. În plus, instrumentele tehnice precum 

standardele deschise de calitate ar trebui să ajute producătorii de OER să crească vizibilitatea calității 

procesului de creație și a resursei ca atare. În plus, în prezent, taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

aplicată la manualelor digitale (educative) este, în majoritatea țărilor, mai mare decât cota de TVA 

aplicată manualelor fizice (educative). Unele părți interesate insistă să se elimine această diferență 

între cotele TVA în scopul unei adoptări mai mari a resurselor digitale. Comisia tratează în prezent 

această problemă și va prezenta, înainte de sfârșitul anului 2013, rezultatele planului de acțiune 

privind TVA. În plus, recomandările semestrului european 2013 subliniază de asemenea că trebuie să 

fie abordată ineficiența care este integrată în structura unor sisteme fiscale naționale (de exemplu 

reducerea unor cote și alte scutiri fiscale). 

În cele din urmă, părțile interesate implicate în furnizarea de materiale educative „tradiționale” pot, 

de asemenea, să contribuie la răspândirea conținutlui digital de înaltă calitate: autorii de manuale, 

editorii și librarii pot contribui la eforturile colaborative pentru a găsi noi soluții tehnice inovatoare 

care să asigure că sunt disponibile resurse de înaltă calitate pentru toți. Complementaritatea OER și a 

resurselor publicate în mod tradițional, precum și libertatea de alegere pentru profesori și educatori 

ar trebui să rămână principalele principii directoare. 

..., iar drepturile și obligațiile utilizatorilor de materiale didactice în temeiul drepturilor de autor ar 

trebui să fie mai transparente la nivel transfrontalier. 

Lipsa unor informații clare privind utilizările autorizate ale unui anumit material de învățare online (de 

exemplu, text, imagini, înregistrări video) descurajează utilizatorii. În mod similar, este dificil pentru 

autorii de conținut nou să definească drepturile și/sau limitările de utilizare pe care doresc să le 

asocieze unei anumite resurse. Promovarea licențelor deschise în rândul comunităților de profesori și 
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al factorilor de decizie, precum și dezvoltarea de instrumente tehnice pentru a integra metadatele în 

fiecare resursă disponibilă pe internet vor contribui la creșterea transparenței. 

Cadrul UE privind drepturile de autor include excepții pentru utilizarea materialelor în scopuri 

didactice. Implementarea acestor excepții variază de la un stat membru la altul. Dat fiind potențialul 

transfrontalier al practicilor inovatoare în ceea ce privește utilizarea conținutului educativ, este 

important să se evalueze dacă actualul cadru juridic asigură în practică utilizatorilor suficientă 

transparență și securitate juridică.  Comisia efectuează în prezent o revizuire a cadrului UE privind 

drepturile de autor, după cum a anunțat în comunicarea sa din 18 decembrie 2012 privind conținutul 

pe piața unică digitală. 

Conectivitate și inovare: parteneriate pentru infrastructuri, noi produse și servicii, precum și 

interoperabilitatea 

Lipsa de dispozitive hardware sau nivelul scăzut al răspândirii benzii largi împiedică utilizarea optimă a 

tehnologiei, reduce potențialul pentru utilizarea OER și a softurilor educaționale și compromite 

principiul Bring Your Own Device - Aduceți-vă propriul dispozitiv. În multe locuri există bandă largă la 

nivel instituțional, dar nu și la nivel de clasă sau dispozitiv. Dispozitivele cu specificații tehnice diferite 

(de exemplu, programe software sau mărci diferite) nu pot, în prezent, să ofere un acces egal la 

resursele educaționale. 

Consolidarea infrastructurii TIC locale (bandă largă, conținut, instrumente) lipsește încă în unele 

părți ale Europei... 

Nivelul infrastructurilor nu ar mai trebui să fie un factor care împiedică modalitățile inovatoare de 

predare și învățare și nici diferențele în ceea ce privește disponibilitatea nu ar trebui să fie un motiv 

de inegalitate între cetățeni sau zone geografice diferite. Decalajul de infrastructură nu creează numai 

probleme de echitate în rândul cursanților, ci și erodează beneficiile potențiale obținute de pe urma 

unei mai bune participări a cetățenilor la economie. 

Statele membre investesc în modernizarea infrastructurii lor naționale de învățământ (TIC, resurse 

educaționale digitale, bandă largă), însă fragmentarea și incoerența între statele membre ale UE 

persistă. În medie, 93 % dintre studenții din UE accesează internetul de acasă și numai 72 % de la o 

instituție de învățământ, fără ca accesul să se facă neapărat din clasă. De asemenea, există în 

continuare disparități regionale: numai 45-46 % dintre studenții care utilizează internetul în Grecia și 
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Croația îl pot accesa de la o instituție de învățământ, spre deosebire de peste 90 % în Letonia, Lituania 

și Republica Cehă. 

Investițiile în infrastructuri ar trebui încurajate în aceste regiuni aflate în întârziere față de restul 

Europei. Fondurile structurale și de investiții ar trebui să fie direcționate către educație și formare în 

vederea dezvoltării infrastructurilor TIC locale și a achizițiilor publice comune în domeniul inovării 

realizate de autorități contractante diferite. Aceasta ar genera economii de scară, prețuri mai mici, 

reducerea costurilor administrative și o grupare a diverselor competențe și tipuri de expertiză. 

... și sunt necesare standarde deschise de interoperabilitate care să asigure economii de scară... 

Cursanții care utilizează diferite dispozitive, inclusiv diferite configurații de hardware și software, nu ar 

trebui să fie împiedicați să utilizeze aceleași resursele educaționale. Nici producătorii de conținut 

digital nu ar trebui să aleagă un format care ar putea să limiteze numărul potențial de utilizatori ai 

resurselor respective. Trebuie definite standarde pentru interoperabilitatea și portabilitatea 

resurselor educaționale, care să se aplice indiferent de dispozitive, platforme și mărci pentru 

asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață. Standardele ar trebui, 

de asemenea, să asigure că resursele ar putea fi utilizate în cazul unor platforme diferite, sporind 

astfel eficacitatea acestora. Mai mult, astfel de standarde trebuie să rămână deschise pentru a evita 

poziția dominantă pe piață a unei companii care deține standardele și poate să modeleze piața în 

funcție de propriile sale dorințe. 

...astfel încât piața de conținut digital și aplicații digitale europene să se poată dezvolta. 

În timp ce la nivel mondial investițiile în rețele de bandă largă și spiritul antreprenorial creează 

importante oportunități de afaceri, potențialuli de afaceri pentru software și conținut educațional în 

Europa rămâne în mare parte neexploatat. Evoluția tehnologiilor cloud și a jocurilor, personalizarea 

învățării și dispozitivele mobile vor duce la dezvoltarea pieței tehnologiei educaționale. Încurajarea 

creșterii și antreprenoriatului bazat pe inovare pentru un nou ecosistem educațional, precum și 

mecanismele de dimensionare a soluțiilor în funcție de sectoarele învățământului și formării 

profesionale sunt vitale pentru ca întreprinderile europene să devină competitive la nivel 

internațional și pentru crearea de locuri de muncă. 

Un efort concertat în direcția valorificării oportunităților oferite de revoluția digitală 

Avem nevoie de o abordare integrată... 
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Progresele înregistrate în utilizarea TIC și a conținutului digital diferă de la un stat membru la altul. 

Multe state au recunoscut impactul potențial al tehnologiei asupra procesului educațional și s-au 

lansat numeroase inițiative de învățare electronică (e-learning). Cu toate acestea, inițiativele au fost 

fragmentate și izolate; în multe cazuri, investițiile în infrastructură nu au fost însoțite de eforturi 

pentru a spori capacitatea și motivația profesorilor și a cursanților pentru a le utiliza. Din acest motiv, 

în ciuda investițiilor masive realizate, proiectele au reușit în foarte puține cazuri să treacă de la etapa 

pilot la cea de integrare.  

Experiența din trecut arată că simpla introducere a tehnologiei în sălile de clasă nu este suficientă. 

Numai o abordare integrată, în care se asigură accesul la conținutul digital, la infrastructura TIC, un 

nivel adecvat de competențe digitale și strategii organizaționale adecvate, poate genera o ofertă 

educațională capabilă să susțină inovarea.  

...un efort concertat din partea tuturor actorilor... 

Declanșarea unor schimbări durabile pe scară largă necesită eforturi comune și acțiuni concentrate, 

care implică și angajează toate părțile interesate, cursanții, profesorii, familiile, managerii școlari, 

factorii de decizie din domeniul învățământului și comunitățile locale. 

Demonstrațiile și activitățile experimentale pe scară largă, care atrag elevii prin oportunități 

captivante de învățare în interiorul și în afara școlilor și care implică toate părțile interesate, inclusiv 

actorii de la nivel regional și local, ar trebui să contribuie la formarea unei relații între educație și locul 

de muncă și la generarea unor mecanisme mai flexibile și eficace pentru integrarea experiențelor 

profesionale și educaționale. 

 

Caracteristici şi dimensiuni ale conţinuturilor de tip e-learning 

Conţinuturile care se livrează prin intermediul e-learning-ului suportă o prelucrare specifică. 

Chiar şi în sistemul tradiţional, acestea se selectează, se prelucrează şi se modelează în consens cu 

raţiuni didactice sau psihologice.  

Contextul tehnic, dar şi constrângerile specifice (delocalizarea formării, distanţa fizică şi 

temporală, autonomia sporită a educatului) obligă la o reconfigurare a structurilor savoir-ului ce se 

vehiculează, dar şi a modalităţilor de transmitere, de mediere  a acestuia. E-learning-ul presupune o 



 
 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

anume intervenţie asupra conţinuturilor cunoaşterii. Acestea se cer a fi compatibilizate pentru a fi 

transpuse pe un monitor, la distanţă, pentru a cuceri sau satisface pe cât mai mulţi. 

Conţinutul care se livrează prin noile tehnologii trebuie să suporte redefiniri şi redimensionări 

de ordin selectiv. Cunoaşterea savantă, ce a inundat milenii conţinuturile şcolare, trebuie să se 

retragă în faţa cunoştinţelor procedurale, de ordin metodologic şi cu caracter oarecum metacognitiv. 

Nu numai ce să ştie va fi important pentru elev, ci cum să ştie, cum să caute, cum să semnifice 

cunoaşterea – acesta pare a fi scopul noului parcurs educativ. Sugerăm, în continuare, câteva 

caracteristici ale conţinuturilor instrucţionale de tip e-learning. 

1. O primă caracteristică a cunoaşterii de acest tip rezidă în granularitatea şi secvenţialitatea 

acesteia. Cunoaşterea didactică, ca principal referenţial de accesat, este astfel structurată încât să 

existe o anumită independenţă a entităţilor care o compun, dar să propenseze şi o anumită 

solidaritate a întregului. Elementele de conţinut se decelează astfel încât să existe o suficientă 

autonomie a acestora, dar şi o dependenţă specifică la un alt nivel. Granularitatea se realizează prin 

decuparea conţinutului în unităţi de sine stătătoare, care, prin combinare, generează un întreg mobil, 

mai larg sau mai restrâns, amplitudinea ţinând de posibilităţile cursantului de dilatare a unui spaţiu 

problematic. Principiul fragmentării şi al articulării diferenţiate stă la baza realizării unui parcurs 

educaţional individualizat şi personalizat.  Ceva se dă de către entitatea emiţătoare, dar cursantul va 

avea posibilitatea de a îmbogăţi acest dat, de a-l extinde printr-un joc inteligent al interferenţelor şi 

adiţionărilor cognitive. 

2. Strâns legată de însuşirea invocată mai sus este modularitatea, respectiv proprietatea 

asigurării unei articulări globale a elementelor de conţinut şi a unei reconfigurări circumstanţiale. 

Fiecare element cognitiv este legat sau „caută” un alt element ce conduce la o îmbogăţire pe 

ansamblu. Ceva se poate lega de altceva, combinatorica fiind nesfârşită. Cuantele informaţionale se 

decelează printr-o prelucrare minuţioasă a temei, asigurându-se coerenţa internă a acestora. 

Totodată, e nevoie şi de o deschidere de principiu către alte cuante informaţionale, alcătuind un 

ansamblu, care le rândul său trebuie să fie dinamic, generator de noi poziţionări şi resemnificări. 

Acroşajul conţinutului se face fie prin intermediul cuantelor elementare, fie prin articulaţii mai mult 

sau mai puţin complexe, gradul de întrepătrundere sau complexitate fiind stabilit de cel ce doreşte să 
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se formeze. Rămâne ca interogaţie până la ce nivel merge fragmentarea, cât de autonome să fie 

aceste frânturi de cunoaştere şi la ce nivel de compozabilitate să se genereze noi înţelesuri. 

Modularitatea poate fi concepută şi la nivel de dispozitiv de formare, el însuşi propunând 

seturi de discipline ce pot fi alese, combinate, intercalate de către beneficiar. Programul este astfel 

conceput încât cursantul să parcurgă structuri curriculare ce singur şi le configurează (prin alternări 

între discipline obligatorii, opţionale, facultative sau între secvenţe curriculare autonome la unul şi 

acelaşi curs). Oferta nu este unică, la fel pentru toţi, fiecare având posibilitatea de a-şi compune un 

traseu urmând propriile interese şi direcţionându-se după bunul plac.  

3. O altă caracteristică a conţinuturilor constă în dimensionarea acestora flexibilă, pe „măsura” 

educaţilor, în concordanţă cu individualităţi şi particularităţi multiple. Individualizarea presupune o 

configurare multietajată a conţinuturilor astfel încât fiecare subiect să găsească în oferta pusă la 

dispoziţie elemente convenabile, care să-l intereseze şi pe care să le poată înţelege. A personaliza o 

rută de formare de acest tip însemnă să ţii cont de elemente precum ritmurile şi specificul formei de 

organizare a învăţării, de modalităţile diferite de învăţare, nivelul la care se situează educaţii, de 

interesele şi aşteptările beneficiarilor. Parcursul de formare se diferenţiază de la individ la individ, 

personalitatea individuală fiind prezervată şi întărită. Manipularea cunoaşterii va sta, astfel, la 

discreţia educatului. Chiar dacă elementele bazale sunt aceleaşi, prin combinatorica infinită a acestor 

entităţi funciare se vor genera platforme ideatice dintre cele mai diferite, evitându-se dictatul şi 

uniformizarea cognitivă, atât de periculoase pentru sănătatea spiritului uman. 

4. O a patra caracteristică a elementelor de conţinut rezidă în asigurarea unei performativităţi 

şi a unor ritmuri particulare de accesare şi de cuprindere. Nimeni nu este obligat să meargă în întregul 

complex cognitiv şi să înţeleagă totul. Fiecare poate progresa în ritmul propriu, specific. Dacă ceva nu 

este cuprins, se poate lăsa pentru o învăţare ulterioară.  

5. Intrarea în câmpul cunoaşterii se poate face prin mai multe locuri, nici unul impunându-se 

ca fiind privilegiat. Ceea ce este important poate fi învăţat fără a se cunoaşte toate elementele 

ansamblului. Învăţarea de tip „fractal” şi-a găsit, în fine, o formă concretă de manifestare. Secvenţa 

(fărâma) de cunoaştere poate capta in nuce toată amploarea sau splendoarea noosferei. Accesul la 

cunoaştere rămâne deschis, neinstaurându-se doar o singură „poartă regală” de intrare în edificiul 

cunoaşterii. 
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6. Cea mai importantă caracteristică are la bază caracterul auto-structurant al conţinutului, în 

sensul că acesta se auto-conduce şi se auto-edifică, prin elementele metodologice ce însoţesc traseul 

de cunoaştere propriu-zis. La tot pasul, cursantul găseşte indici metodologici de înţelegere, marcatori 

suplimentari de semnificare şi de lărgire a edificiului cunoaşterii. Ţi se dau nu numai cunoştinţe, ci şi 

căi de interpretare a acestora, trasee către noi sensuri, alternative de căutare şi cuprindere. Eşti 

învăţat cum să înveţi mai departe. 

 

Criterii de evaluare a unui produs curricular digital 

Evaluarea unui site educativ sau suport virtual de învăţare pune mari probleme privind 

stabilirea criteriilor şi a elementelor de referinţă. În cazul evaluării unui produs clasic (un manual), 

baremele şi criteriile de validare sunt deja ştiute.  Evaluarea durează câteva luni, după care se 

stabileşte fiabilitatea şi valabilitatea, iar produsul poate circula. În cazul paginilor Web, obiectul de 

evaluat este instabil, nedefinit, flu. Documentul disponibilizat se poate modifica de la o clipă la alta, 

din direcţii necunoscute. Chiar dacă numai autorul ar avea acces, şi acesta poate interveni cu o 

anumită frecvenţă, uneori neprogramat, neanunţându-i operativ pe eventualii beneficiari. În plus, 

autorul poate instaura noi legături, sugerând deschideri către alte zone de informaţii. Totodată, pe o 

pagină web editată în scop educaţional se pot regăsi şi informaţii nespecifice, reclamă, date de 

identificare a sponsorilor, referinţe inter-instituţionale, informaţii estetice implicite etc. 

Calitatea unui produs curricular digital se cere a fi validată pornind de la un set de caracteristici 

determinate în consens cu o serie de criterii. În cele ce urmează venim cu mai multe modele de 

valorizare, de la unul „clasic”, ce are în vedere conţinuturile unui manual, până la modele construite în 

consens cu conţinuturile digitale.  

Un model de circumscriere a relevanţei acestui tip de conţinut este dat de următorul 

referenţial valoric, sugerat de Grupul Editurilor Educaţionale Europene ce a încetăţenit Premiul pentru 

Cel Mai Bun Manual. Facem precizarea că sistemul evaluativ invocat mai sus se pretează, mai ales, la 

conţinuturile unui manual clasic, şi deci, prin extensie, la cunoştinţele explicitate de un produs virtual. 

Iată care ar fi criteriile: 

 

1. Relevanţa 
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Se referă la caracterul adecvat/potrivit al problematicii invocate în suport în raport cu nevoile, 

obiectivele şi scopurile utilizatorului (elevul, profesorul etc.). Relevanţa se poate referi atât la 

conţinut, cat si la metodologia implicată ce  prezidează învăţarea propriu-zisă. Principiul relevantei 

conţine următoarele sub-principii: 

- Centrarea pe elev: 

Suportul curricular (conţinutul, situaţiile invocate, abilităţile cerute) ia in considerare caracteristicile 

personale ale elevilor. Aceasta cere o bună cunoaştere a elevilor şi a nevoilor lor, precum şi realizarea 

unei diferenţieri în selecţia si organizarea materialelor, în aşa fel încât suportul curricular să 

corespundă diferenţelor dintre elevi. 

- Caracterul adecvat/potrivit: 

Suportul curricular este potrivit cu contextul în care va avea loc învăţarea. Abordările, materialele, 

exemplele si activităţile iau in considerare caracteristicile sociale, culturale si educaţionale ale 

elevului. 

2. Transparenta/accesibilitatea 

Se referă la acele caracteristici ale suportului care din punct de vedere cognitiv, contribuie la 

facilizarea accesului si utilizării. Principiul transparentei conţine următoarele subprincipii: 

- Claritatea scopurilor: 

Suportul curricular indică în mod clar obiectivele învăţării. Cu alte cuvinte, utilizatorului i se dă ocazia 

să stabilească dacă suportul curricular se potriveşte cu nevoile lui. Mai mult, abilităţile ce vor fi 

exersate şi nivelul de performanţă până la care elevul trebuie să ajungă sunt specificate în mod clar. 

- Claritatea formulării rezultatelor pe care le va obţine elevul: 

Suportul curricular îl ajută pe elev să devină conştient de achiziţiile pe care le realizează, de progresul 

în însuşirea materiei, să determine în fiecare moment stadiul în care se afle în raport cu obiectivele 

învăţării. 

- Claritatea prezentării: 

Conţinutul suportului curricular este clar organizat, modul de structurare a fiecărei unităţi de conţinut 

este logic şi uşor de înţeles, instrucţiunile sunt clare. 

- Claritatea principiilor metodologice: 
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Suportul curricular sprijină profesorul din punct de vedere metodic, explicând perspectiva din care a 

fost abordat procesul învăţării. Pentru profesor, este important ca fundamentele şi scopurile 

metodologice să fie clar explicate. 

3. Validitatea 

Se referă la consistenţa internă a conţinutului/materialelor, la modul în care conţinutul şi 

metoda se sprijină reciproc – ceea ce facilitează procesul de predare-învăţare. Principiul validităţii 

conţine următoarele sub-principii: 

- Coerenţa internă: 

Conţinuturile şi materialele sunt bine construite, cu o consistentă inter-relaţionare între părţile lor. 

Prezentarea, explicaţiile, activităţile practice, exerciţiile, modalităţile de evaluare si de feedback etc. 

sunt inter-relaţionate coerent. 

- Unitatea metodologică: 

Conceperea conţinutului suportului curricular, selecţia activităţilor şi exerciţiilor reflectă premise 

metodologice valide. 

- Caracterul unitar şi coerent al textului: 

Suportul curricular este unitar sub aspectul limbajului şi stilului. Textele autentice citate sunt 

relevante, adaptarea textelor respectă principiile logice şi deontologice. 

- Integritatea factuală: 

Suportul curricular prezintă informaţii corecte, exemplele şi afirmaţiile sunt corecte, se referă la 

comportamente sociale autentice. 

- Practicabilitatea: 

Exerciţiile şi activităţile pot fi efectuate cu succes de către elevii avuţi în vedere. Gradul de dificultate 

al acestora corespunde nivelului elevilor. 

4. Atractivitatea 

Acest principiu sintetizează toate acele caracteristici ale suportului curricular care fac apel la 

elev şi, ca urmare, contribuie la întărirea motivaţiei pentru învăţare a acestuia. Principiul atractivităţii 

conţine următoarele sub-principii: 

- Caracterul prietenos: 
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Suportul curricular este uşor de folosit, conţinutul este uşor accesibil, cu o interfaţă prietenoasă şi cu 

ilustraţii potrivite. Acest aspect este deosebit de important mai ales în cazul materialelor multimedia 

şi a celor destinate învăţării autonome/independente. 

- Interactivitatea: 

Suportul curricular construieşte un dialog cu elevul, îi oferă sprijin şi feed-back, stimulează 

curiozitatea elevului şi generează o atmosferă plăcută. 

- Varietatea: 

Conţinutul suportului curricular se caracterizează printr-o largă varietate de activităţi, tipuri de 

interacţiune (elev-elev, elev-profesor) şi ritmuri de lucru. Motivaţia pentru studiu a fiecărui elev poate 

fi stimulată de către profesor prin accentuarea cu preponderenţă a acelor activităţi care corespund 

nevoilor şi intereselor fiecărui elev. 

- Sensibilitatea: 

Materialele şi activităţile iau în considerare dimensiunea afectivă a învăţării, permit crearea unui 

mediu de învăţare atractiv, în care progresele elevului sunt încurajate, corecţiile nu blochează dorinţa 

elevului de a învăţa şi există atenţie şi răbdare cu elevii care învaţă mai greu. 

5. Flexibilitatea 

Se referă la modalităţile individuale (atât cognitive, cât şi afective) de abordare  a procesului 

predării-învăţării, la acele caracteristici ale suportului curricular care sunt sensibile la specificitatea 

individuală a utilizatorului, inclusiv la diferenţele dintre diferitele grupuri în clasă. Principiul 

flexibilităţii conţine următoarele sub-principii: 

- Individualizarea: 

Suportul curricular ia în considerare diferitele caracteristici ale elevului, cum sunt experienţele sale de 

învăţare anterioare, stilul de învăţare, dispoziţia pentru învăţare autonomia etc. Suportul curricular 

permite diferitelor tipuri de elevi să folosească activităţi sau tehnici de abordare a temelor diferite. 

- Adaptabilitatea: 

Suportul curricular permite extinderi, reduceri, adaptări în sensul reducerii gradului de dificultate sau 

al creşterii caracterului provocator/stimulativ în raport cu diferite scopuri ale învăţării. Conţinutul este 

suficient de deschis şi flexibil ca să permită unui anumit elev sa aprofundeze în mod special o temă 

sau sarcina particulară care îl interesează. 
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6. Caracterul deschis/generativ 

Se referă la caracteristica suportului curricular de a facilita dezvoltarea cognitivă şi transferul a 

ceea ce s-a învăţat la alte contexte şi la sarcini mai generale. Principiul caracterului deschis şi 

generativ conţine următoarele sub-principii: 

- Transferabilitatea: 

Suportul curricular încurajează transferul strategiilor de lucru, abilităţilor şi conţinuturilor 

informaţionale de la activităţi controlate către activităţi ghidate şi, mai departe, către activităţi libere, 

de la un context la altul, în interiorul clasei şi în afara ei. 

- Integrarea: 

Conţinuturile suportului curricular se construiesc pe baza cunoştinţelor anterioare (în mod progresiv) 

şi îl ajută pe elev să relaţioneze conceptele. 

- Dezvoltarea cognitivă: 

Suportul curricular oferă elevului oportunitatea de a învăţa să înveţe (strategii cognitive, strategii de 

rezolvare a problemelor, antrenament etc.) şi de a deveni conştient de aceste aspecte ale învăţării. 

7. Participarea 

Se refera la capacitatea suportului curricular de a oferi elevului şi profesorului posibilitatea de 

a face alegeri şi de a împărtăşi responsabilitatea în procesul predării-învăţării. Principiul participării 

conţine următoarele sub-principii: 

- Implicarea: 

Suportul curricular permite elevului să fie deplin şi activ implicat în procesul învăţării. Aceasta 

presupune că activităţile – atât în dimensiunea lor cognitivă, cât şi în dimensiunea lor afectivă – să fie 

concepute în aşa fel încât elevul să dispună în fiecare moment de cunoştinţele şi abilităţile necesare 

pentru a lua parte la procesul învăţării. 

- Interesul personal: 

Conţinuturile şi activităţile suportului curricular încurajează elevul să integreze interesele, atitudinile, 

opiniile şi experienţele sale în procesul învăţării, astfel încât să poată conferi respectivelor activităţi un 

sens personal, ele să devină semnificative pentru el. 

- Parteneriatul: 
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Suportul curricular încurajează elevul să facă alegeri, sa participe la luarea deciziilor şi să îşi asume 

responsabilitatea pentru învăţare. 

8. Socializarea 

Se referă la “valoarea adăugată” pe care suportul curricular o aduce, dincolo de competenţele 

efectiv predate/exersate. Principiul socializării este realizat dacă suportul curricular vizează: 

- Abilităţi sociale: 

Conţinuturile şi activităţile urmăresc să promoveze şi să dezvolte la elevi abilităţi sociale, cum sunt 

capacitatea de a coopera şi de a lucra împreună cu ceilalţi, de a empatiza. În plus, elevii sunt încurajaţi 

să dezvolte concepte noi şi să privească lucrurile din perspective diferite. 

- Conştiinţa interculturală: 

Suportul curricular cere elevilor să reflecteze asupra cunoştinţelor şi modului de înţelegere specific 

culturii căreia îi aparţin, dar şi asupra altor culturi, ca şi asupra atitudinii lor faţă de acestea. 
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