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Abstract: The development of digital tools for education, the variety of digital components, dynamic
change of requirements for the digital skills of academics require a continuous process of self-training ,
conducted mostly in the digital space and realized mostly with digital tools. The ongoing process of
knowledge acquisition involves accumulation and processing of considerable volumes of resources, which
can then be made available to the trainees. The purpose of this paper is to identify a digital model of the
informational space that can be used at different stages as a space for self instruction or as space for
teaching / training. The abstract model of informational space determines space components and
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functional links between them. Virtual model, developed using Web 2.0 confirms viability of the abstract
model, being in the same time an example easy to be realized by academics.

Introducere
Tehnologizarea activă a procesului instructiv începe în anii 20 ai sec. XX, odată cu
apariţia primelor dispozitive mecanice (electrice) pentru evaluarea automată și a
cursurilor difuzate la distanţă cu ajutorul radioului. [1, p. 16]. Totuși momentul de start al
paradigmei digitale este deplasat către mijlocul sec. XX, mai exact către anul 1945, când
este publicat articolul cercetătorului american Vannevar Bush ”As we may think” în care
pentru prima dată se încearcă o modelare a proceselor de învăţare cu ajutorul modelelor
cibernetice. În perioada 1946 – 1980 urmează cercetări și publicaţii realizate de Norbert
Wiener, Ivan Illici, Eugen Noveanu, care au fundamentat știinţific iminenţa transformării
sistemului educaţional în societatea modernă prin integrarea în el a componentei digitale.
Transformările practice încep la sfârșitul perioadei menţionate (prima platformă de
instruire digitală PLATO începe să funcţioneze în 1970), primind periodic impulsuri
puternice, care au modificat de fiecare dată gradul de integrare a tehnologiilor digitale în
sistemul educaţional: apariţia calculatoarelor personale; apariţia web 1.0 și a Internetului;
web 2.0 și interactivitatea pe web; platformele web sociale și specializate.
Creșterea diversităţii și complexităţii instrumentelor digitale este însoţită de
problema instruirii continue în societatea modernă, formulată de Herbert Gerjuoy, citat de
Alvin Toffler în lucrarea sa ”The Future shock”: ”… noua educaţie urmează să înveţe
individul cum să clasifice şi să reclasifice informaţia, cum să evalueze veridicitatea ei,
cum să modifice după necesitate categoriile, cum să treacă de la concret la abstract şi
invers, cum să analizeze problemele într-un nou aspect – cum să se instruiască singur.
Analfabetul viitorului nu va fi persoana care nu poate citi – aceasta va fi persoana care
nu a fost învăţată să înveţe” [2, p. 196] .
Acum nimeni nu mai pune la îndoială corectitudinea acestei afirmaţi, iar procesul
de instruire continuă a devenit o componentă vitală a activităţii umane. De cele mai multe
ori însă instruirea pentru utilizarea Tehnologiilor Informaţionale și de Comunicaţii în
scopuri educaţionale este sporadică și se realizează prin activităţi de instruire neformale
sau informale.
În cele ce urmează vom încerca să realizăm o sistematizare a procesului de
autoinstruire, prin crearea și dezvoltarea unui spaţiu informaţional digital pentru
autoinstruire, echivalentul ”infosferei”, introduse de Allan Toffler în lucrarea ”The Third
Wave.”[3, p. 179].
Autoinstruirea modernă
La fel ca alte concepte noi, autoinstruirea a creat confuzii terminologice pentru
mai multe noţiuni apropiate ca sens, cum ar fi: instruire cu planificare individuală,
proiecte de învăţare, auto educaţie, auto predare, învăţare autonomă, autodidactică,
studii independente, învăţare deschisă.
Fiind apropiate ca sens aceste noţiuni conţin subtilităţi care le diferenţiază. Pentru a
ilustra aceasta, vor fi definite câteva dintre noţiunile aferente.
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 Învăţarea autoplanificată şi proiectele de învăţare – cursanţii studiază episodic, în
intervale de timp planificate apriori. Cunoştinţele apar în urma acumulării unei
serii de “scene” de învăţare, în o perioadă anumită de timp.
 Învăţarea autonomă – este de cele mai multe ori asociată cu ştiinţele sociale. Are la
baza sa capacitatea persoanei care învaţă de a lua în mod independent decizii şi de
a-şi dezvolta inteligenţa critică.
 Autodidactica, autoeducaţia – învăţarea independentă pentru a atinge un scop
determinat, stabilit de către tutore sau autodefinit. De obicei se referă la procese de
instruire care au loc în afara instituţiilor de învăţământ.
 Învăţare deschisă – studii individualizate la iniţiativa individului care este în
căutare de cunoştinţe, finalizate cu o certificare externă.
Oricare formă de autoinstruire nu ar fi abordată, ea se desfășoară în baza unei
scheme generale (fig. 1)

Fig. 1 Schema generală a procesului de autoinstruire
Autoinstruirea are loc în baza cunoştinţelor căpătate anterior, prin utilizare de
resurse şi strategii, cu planificări, monitorizări şi evaluări (care pot fi atât autonome, cât şi
externe). Mediul de învăţare este selectat și dezvoltat fie de individul care se
autoinstruiește, fie de un instructor sau grup de interese, parte activă a autoinstruirii.
Structura mediului este determinată de natura domeniului de învăţare, resursele utilizate
şi formele de comunicare cu tutorii sau colegii. În dependenţă de forma autoinstruirii,
finalitatea instruirii poate fi realizarea unui scop, rezolvarea unei probleme, certificarea
sau satisfacţia personală [1, p. 68].
Deoarece procesul de autoinstruire presupune accesul la o serie de resurse,
traiectorii de învăţare (strategii), instrumente de comunicare, referinţe etc., este de așteptat
că mediul de instruire va fi tocmai spaţiul digital, or, tocmai în acest mediu se regăsesc
toate componentele procesului de autoinstruire.
Portofolii digitale pentru autoinstruire. Specificul domeniului educaţional.
Portofoliul digital pentru autoinstruire este o formă a portofoliului de învăţare [4,
pp. 8 -10], adaptat la specificul instruirii independente. El conţine elementele structurale
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ale portofoliului clasic de învăţare, dar dispune de un set mai bogat de instrumente de
căutare și comunicare în mediul digital. În cazul autoinstruirii cadrelor didactice
portofoliul pentru autoinstruire are tendinţa de transformare din portofoliu de învăţare în
portofoliu de predare. Într-adevăr, procesul de autoinstruire se încadrează în modelul lui
Kolb de instruire activă [1, p. 48], astfel încât resursele selectate, sistematizate și adaptate
la etapele de observare reflectivă și conceptualizare abstractă ca resurse pentru învăţare
se transformă la etapa experimentării active în resurse pentru predare. Continuitatea
acestui proces e determinată de structura ciclică a modelului Kolb, dar și de necesitatea
continuă a învăţării, în special a metodelor și instrumentelor digitale pentru educaţie.
Acelașii fenomen se observă în cadrul componentei comunicative a portofoliului, care
presupune existenţa unei mulţimi de comunităţi profesionale sau pe interese, asociate
domeniului de studii, în cadrul cărora autorul (cadrul didactic) activează în ritm propriu
(observator, beneficiar de asistenţă profesională, expert etc.). Prin intermediul
”contactelor virtuale” ale profesorului, stabilite în procesul de autoinstruire și fixate în
portofoliul digital pentru autoinstruire, studenţii pot beneficia de acelașii set de contacte,
experţi on-line, forumuri și camere de discuţii, fără a repeta încă o dată procesul de
căutare și selecţie.
În dependenţă de componenţa portofoliului de autoinstruire a cadrului didactic,
unele compartimente ar putea fi declarate permanent sau pentru perioade de timp ca fiind
private sau cu acces limitat. Acestea sunt în primul rând compartimentele cu resurse
pentru evaluare, rezultatele individuale a progresului autorului portofoliului, rezultatele
certificărilor, discuţii personale etc.
Fiind dezvoltat în timp, portofoliul de autoinstruire a cadrului didactic are tendinţa
de a acumula un set complet de resurse și contacte pentru activitatea profesională a
autorului dar și resurse și contacte din domeniile aferente sau alte domenii de interese. În
special ne referim aici la resursele pentru implementarea e-Learning și utilizarea eficientă
a TIC în procesul de instruire. Astfel, el se transformă într-un centru de resurse pentru
studenţi, iar accesul controlat la conţinuturile portofoliului poate eficientiza considerabil
asigurarea studenţilor cu suport de curs calitativ. În contextul accesului studenţilor la
resursele portofoliului de autoinstruire a cadrului didactic se observă și fenomenul invers
– de completare a colecţiei de resurse cu materiale digitale de calitate, identificate și
propuse de studenţi. Or, orice resursă nouă, analizată înainte de a fi adăugată în setul de
resurse ale portofoliului, implică și o activitate de cercetare, însoţită de acapararea unor
cunoștinţe noi.
În contextul schemei generale de autoinstruire, portofoliul digital de autoinstruire
se extinde atât în zona procesului de autoinstruire, asigurând accesul operativ la
cunoștinţele anterioare, adăugarea resurselor, stabilirea strategiilor, cât și în zona mediului
de învăţare, prin resurse adăugate, sarcini de învăţare realizate și aspecte colaborative
multidirecţionale (cu instructori, experţi, colegi de comunitate și studenţi). Suplimentar, o
parte a portofoliului sau portofoliul integral pot fi obiect de evaluare sau cercetare în
cadrul certificării externe finale. Astfel, el se transformă dintr-un portofoliu pentru
autoinstruire într-un portofoliu profesional, universal.
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Spaţiul informaţional educaţional
Acceptarea de către cadrele didactice a portofoliului digital în calitate de
instrument profesional universal (autoinstruire – predare – comunicare) duce la
transformarea schemei clasice Meyer-Epler [5, p. 274] de comunicare cu auditoriul, prin
adăugarea unor canale suplimentare de comunicare și acces la resurse, care, în anumite
condiţii pot deveni chiar canalele principale de realizare a actului instructiv (fig. 2)

Figura 2. Scheme de comunicare în procesul de instruire: schema clasică MeyerEpler (stânga); schema digital modificată (dreapta). Aici: P – profesor, E – elev/student,
Rp – Repertoriu profesor, Re – repertoriu elev/student, Rp ∩ Re – repertoriu comun.
Odată transferate în spaţiul digital, resursele de învăţare și instrumentele de
comunicare (structurate ca portofolii profesionale universale) formează nucleul spaţiului
educaţional comun al profesorului și studenţilor, iar extinderile acestuia sunt realizate prin
stabilirea legăturilor (referinţelor) între portofoliile de învăţare ale studenţilor și
portofoliul profesional al cadrului didactic. Suplimentar, apar noduri externe: grupuri de
interese în reţelele sociale (Facebook, Twitter) camere de discuţii, forumuri - ca elemente
ale teoriei constructivismului social proiectate pe spaţiul digital. De remarcat, că în
procesul de comunicare externă (în reţele sociale, forumuri), profesorul poate să deţină nu
numai rolul propriu sau cel de expert, dar și rolul de student. Aceasta se referă în special
la aspectele tehnologice ale autoinstruirii, dar în unele cazuri și la cele profesionale. Prin
intermediul instrumentelor de comunicare, dar și a utilizării comune a resurselor spaţiile
informaţionale ale grupurilor se integrează într-un spaţiu informaţional educaţional
universal. Are loc transformarea schemei de interacţiune clasice resurse - student –
profesor într-un model mult mai complex și dinamic. Astfel, schema generală a spaţiului
informaţional educaţional încetează a mai fi una ierarhică și se transformă într-un model
de reţea (fig. 3), scalabil, cu roluri multiple.
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Figura 3. Spaţiul informaţional educaţional, de grup.
Prin intermediul instrumentelor de comunicare Spaţiul informaţional educaţional
de grup este interconectat cu alte spaţii informaţionale, astfel fiind realizată scalabilitatea.
Profesorul poate să apară în rol propriu sau de expert în grupul său, sau alte grupuri, și în
rol de cursant în acele zone ale spaţiului, în care are loc procesul de autoinstruire a sa.
Devenind o componentă activă a spaţiului informaţional educaţional, profesorul
este impus unui proces de instruire, realizat continuu prin: necesitatea interioară de
perfecţionare; obligaţia de a răspunde provocărilor, care apar în procesul de comunicare
gu grupul propriu sau grupurile externe; rolul asumat de expert.
La nivel instituţional de mai mult timp se realizează modele parţiale, închise ale
spaţiului informaţional, care repetă structura modelului general descris anterior, dar
limitează scalabilitatea acestuia la un număr de nivele, determinat de structura instituţiei,
iar procesul de comunicare – la utilizatorii înregistraţi ai sistemului [6]. Aceste prototipuri
a spaţiului informaţional pentru educaţie sunt sistemele de management educaţional:
Moodle, Blackboard, AeL, etc.
Modele de implementare
Unul dintre modelele de implementare a spaţiului informaţional educaţional a fost
deja menţionat în compartimentul precedent – acesta este modelul sistemului de
management educaţional al instituţiei. Specificul acestui model este ”închiderea” lui
parţială la nivel de instituţie de învăţământ superior dar și limitările în modul de
organizare structurală. Realizarea acestui model necesită prezenţa în cadrul instituţiei a
unei structuri tehnice specializate pentru menţinerea și dezvoltarea lui [7].
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Un model de alternativă poate fi construit cu ajutorul platformelor specializate web
2.0 [8]. Acesta se va dezvolta natural, pornind de la portofolii individuale pentru
autoinstruire a cadrelor didactice, care ulterior începe să furnizeze resurse pentru alţi
utilizatori ai spaţiului digital. În același timp în portofolii se acumulează, la rândul lor
resurse, referinţe și contacte, transformându-le astfel în portofolii profesionale. Paralel,
prin intermediul instrumentelor de comunicare (reţele sociale sau profesionale) are loc
extinderea accesului extern la resursele portofoliilor, evaluarea acestora de către membrii
comunităţii profesionale, corectarea, ajustarea, promovarea etc. Punctul de transformare a
portofoliilor digitale individuale în spaţiu digital informaţional este momentul în care între
categoriile majore de resurse, portofolii, reţele profesionale și personalităţi în spaţiul
digital se stabilesc legături funcţionale multiple, stabile la dispariţia (distrugerea) unor
noduri individuale intermediare.
În modelul web 2.0 spaţiul informaţional pentru educaţie este structurat pe nivele.
Nivelul superior este format din trei tipuri de platforme web: platforme pentru resurse;
platforme pentru comunicare; platforme wiki / portofolii. Fiecare tip este constituit din
mai multe elemente specializate, astfel încât este asigurat un grad suplimentar de libertate
pentru utilizatori – fiecare poate să selecteze pentru utilizare o platformă, care corespunde
cel mai mult necesităţilor individuale pentru autoinstruire / instruire / predare.
Elementele specializate ale platformei generale formează cel de al doilea nivel a
spaţiului informaţional. Exemple a unor asemenea platforme pot servi BlogSpot,
Wordpress, Slideshare, Scribd, YouTube, Instagram etc. – pentru resurse; Linkedin,
Facebook, Twitter – pentru comunicare; Google, Ukoz - platforme pentru dezvoltarea
portofoliilor în baza concepţiei Wiki.
Nivelul trei al spaţiului informaţional este format din resurse individuale, de autor,
plasate în cadrul platformelor specializate. Acestea prezintă un produs finit, fie realizat în
procesul de autoinstruire, ca un rezultat (finalitate) a procesului, fie realizat din start
pentru instruirea altor membri ai comunităţii. Specificul acestor resurse este prezenţa unei
structuri strict determinate, care permite catalogarea și plasarea resursei într-o platformă
specializată. Exemple tipice sunt prezentările electronice tematice; articolele și operele
literare; testele pentru evaluare; resursele interactive etc.
Ultimul nivel (atomar) al spaţiului educaţional este cel al resurselor primare –
format din elemente dispersate, fără legături stabilite, fără elemente structurale (fig. 4).
Aici se regăsesc imagini, secvenţe video, sonore și text, care se află sub incidenţa
licenţelor CCL4.
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CCL – Creative Commons Licence. Set de licențe pentru distribuția necomercială a resurselor digitale.
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Figura 4. Structura spaţiului informaţional pentru educaţie. Modelul web 2.0
Stabilitatea acestui model este determinată de faptul că legăturile între elementele
spaţiului se regăsesc nu la primul nivel (cel al claselor de platforme) ci la al doilea, unde
fiecare platformă specializată dispune de instrumente interne pentru conectarea la alte
platforme din aceeași clasă, dar și la platforme specializate din alte clase. Exemplu: fiind
o reţea socială profesională, Linkedin oferă posibilitatea de conectare la reţelele sociale de
uz general (Facebook, Twitter) dar și la o platformă dintr-o clasă externă – Slideshare,
pentru plasarea prezentărilor digitale.
Universalitatea este asigurată de multitudinea platformelor pentru resurse,
comunicare și integrare dar și de posibilitatea de a alege în procesul de autoinstruire
oricare dintre platformele particulare fără a pierde legăturile cu alte componente ale
spaţiului.
Concluzii
1. Dinamica dezvoltării societăţii moderne, și a componentei ei digitale în special
transformă instruirea într-un proces continuu, realizat pe parcursul întregii vieţi.
2. Instruirea continuă este realizată de cele mai multe ori prin diverse forme de
autoinstruire, în special în domeniul profesional și cel al tehnologiilor digitale.
3. Instrumentul adecvat autoinstruirii este portofoliul digital, adaptat la domeniul de
instruire.
4. În cazul autoinstruirii cadrelor didactice, portofoliul capătă un rol universal și
poate fi folosit ulterior pentru distribuţia resurselor și experienţei de învăţare
5. Interconectarea portofoliilor de învăţare / predare, a grupurilor de comunicare și
resurselor generează un instrument universal pentru instruire – spaţiul
informaţional pentru educaţie.
6. Spaţiul informaţional pentru educaţie reprezintă un nou model de organizare a
resurselor și proceselor de autoinstruire, deplasând procesele în zona căutării
răspunsurilor corecte la întrebări concrete și asigurând o multitudine de resurse cu
instrumente complexe de selecţie.
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7. Utilizarea aplicaţiilor web 2.0 asigură mai multe grade de libertate în comparaţie cu
modelele instituţionale de organizare a spaţiului informaţional, o stabilitate și
universalitate mai înaltă.
8. Procesul de creare și dezvoltare a spaţiului informaţional pentru educaţie este unul
de lungă durată, care necesită acumularea experienţei individuale și colective, a
resurselor digitale, crearea și dezvoltarea comunităţilor virtuale de profesioniști.
Dezvoltarea este determinată în mare măsură de procesele de autoinstruire și de
continuitatea lor la nivel individual și de comunitate profesională virtuală.
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