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REZUMAT 
Noile tehnologii informatice care năvălesc asupra 
procesului didactic trebuiesc valorificate și folosite 
controlat, deoarece disponibilitățile pe care le oferă 
activității de predare-învățare-evaluare pot conferi 
metodologiilor o calitate superioară și un mai mare 
succes în colaborarea profesor-elev.  
Prima diferență cu impact asupra desfășurării orei, între 
mediul de învățare tradițional și cel informatic, este 
cadrul în care se desfășoară activitățile didactice. 
Vorbim despre o trecere de la dispunerea în bănci și 
lucrul în mediu fizic (clase, laboratoare, etc.) la un spațiu 
virtual și existența unităților de studiu online. În acest 
context, cea care prezintă un nou potențial pentru 
învățământ este rețeaua de internet, prin furnizarea mai 
facilă și mai rapidă a materialelor didactice, prin 
interactivitatea permanentă pe care o propune procesului 
de predare și realizarea comunicării între fiecare elev și 
profesor (tutore) în timp util, precum și monitorizare 
permanentă a activităților elevilor.   
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INTRODUCERE 
Pentru a garanta succesul tutoriatului online, formatorii 
IT trebuie să aibă în vedere dezvoltarea mai multor 
domenii de competențe: socială, pedagogică, 
organizatorică (managerială), tehnică.  
Noului  prototip al profesorului i se cere abilitatea de a 
comunica rapid și eficient. Pentru aceasta, nivelul 
tehnologic trebuie aprofundat prin cunoștințe temeinice 
legate de programele office (video, pagini electronice, 
etc.), despre funcțiile platformei utilizate de comunitățile 
virtuale, despre sistemul de comunicare online etc..  
 

SISTEMUL PEDAGOGIC VIRTUAL 
Dincolo de mediul virtual este necesară promovarea
socială, a interacțiunii umane, dezvoltarea coeziunii de 
grup și totodată păstrarea ideii de unitate a grupului,
încurajarea muncii în echipă ș.a. 
În ceea ce privește rolul pedagogic, experiența
îndrumătorului rămâne esențială pentru a ghida 
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ABSTRACT 
The new information technology which invades the 
teaching process must be put to good use and used in a 
controlled manner, since the availabilities they supply for 
the teaching-learning-assessment process can endow 
teaching methods with superior quality and success in the 
teacher-learner collaboration. 
The first difference between the traditional learning 
environment and the computer-enabled one that 
influences class development is the background in which 
teaching activities take place. We are talking about a 
shift from sitting at desks and working in a physical 
environment (classrooms, laboratories, etc.), to a virtual 
space and to the existence of online study-units. In this
context, the element holding a new potential for teaching 
is the internet, which more easily and rapidly makes 
learning materials available, by means of the permanent 
interactivity that it brings into the teaching process, 
allowing real-time communication between each learner 
and the teacher (tutor), as well as the permanent 
monitoring of learner activity. 
Keywords: 

virtual, education, communication 

INTRODUCTION 
In order to guarantee the success of online tutoring, IT-
educators must take into consideration the development 
of several skills: the social, pedagogical, organizational
(managing), and technical ones. 
The new teacher prototype is requested to communicate 
rapidly and efficiently. In order to achieve this, the 
technological level must be enhanced through solid 
knowledge of office software (videos, web pages, etc.),
of the functions held by the platforms used in virtual
communities, of the online communication system, etc.  
 

THE VIRTUAL PEDAGOGICAL SYSTEM 
Beyond the virtual environment, one needs to promote 
social human-to-human interaction, the development of
group cohesion, and at the same time to preserve the 
unity of the group, to encourage team work, etc.  
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interacțiunile dintre elevi și a le orienta atenția către 
conceptele-cheie ale dezbaterii, astfel încât ora să se 
finalizeze cu rezultate coerente. În acest sens, trebuie 
stabilite obiective clare, care să se urmărească
flexibilizarea maximă în parcurgerea unităților de studiu. 
Pe lângă calitățile obligatorii, anterior enumerate, 
profesorul devine manager și este supus unor proceduri 
suplimentare, de ordin administrativ și organizatoric.
Responsabilitatea captării informației de către elevi, care
în sistemul tradițional era adesea neglijată, apare acum 
sub forma obligatorie a asistenței, pe care o oferă, într-o
fază incipientă, calculatorul la toate tipurile de activități 
(ex: răspunde comenzilor, generează sugestii pentru 
răspunsuri greșite, oferă variate de aplicații pentru 
îmbunătățirea cunoștințelor, etc.) și care se cere a fi 
completată de profesor, cel care îndeplinește rolul de 
asigurare a  sincronizării acțiunilor (toți elevii acționează 
și finalizează în același timp cerințele calculatorului),
organizării cantității de materiale ce trebuie puse la
dispoziția elevilor în raport cu timpul pe care îl au la
dispoziţie, monitorizării evoluției elevilor, evaluării
activităților de pregătire, combinării necesităților de 
înțelegere cu cele de pregătire ale elevilor etc. 
Dar, mai presus decât orice, trebuie asigurată încrederea 
și capacitatea de a interacționa cu echipamentele și 
software-urile utilizate în clasă. Numai după îndeplinirea 
acestui pas, elevul se poate concentra asupra conținutului 
oferit de disciplină. Din păcate, se constată că suportul
tehnic pe care îndrumătorul trebuie să îl ofere elevului nu 
face întotdeauna parte din strategia procesului de predare.
Pentru a suplini această lacună este indicat să se creeze 
de la început un ghid, de tipul unui manual cu instrucțiuni 
de folosire, în care un text de referință să permită elevilor
să-și rezolve problemele simple.  
Învățământul online propune integrarea unor noi tipuri de 
relații între: 

1. profesor 
2. elev 
3. materialele didactice interactive 
4. grupul de lucru 

 
 
Aici, profesorul trebuie să intervină în alegerea 
sistemului relațional pe care dorește să îl folosească și să 
își adapteze atât materialele de lucru cât și interacțiunile 
tehnologice. Profesorul trebuie să își personalizeze căile 
de predare și studiu astfel încât produsul (materialul 
didactic furnizat, respectiv absorbit) să fie unul utilizabil 
în diferite contexte, adaptabil viitoarelor informații și 
modificabil în raport cu tipurile de platforme prin care a
se va interacționa.  
Într-o proiectare strategică a studiului, fie el individual 
sau într-o comunitate virtuală, profesorului îi rămâne 
rolul de ghid, care prezintă subiectul, oferă bazele pe care 
elevul să se dezvolte descoperind, și permite accesul 
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As regards the teacher’s role, the experience of the coach 
remains essential for guiding student-to-student
interactions and channeling their attention towards the 
key-concepts of the debate, so that the class may be 
concluded with coherent results. [1] To this end, one 
must set clear objectives leading to a study of the units 
performed with maximum flexibility.  
Besides owning the compulsory qualities we have
mentioned, the teacher becomes a manager and is 
subjected to supplementary procedures of administrative 
and organizational nature. The responsibility of helping 
learners apprehend information, which is often neglected 
in the traditional system, emerges here under the 
compulsory form of assistance offered, on a basic level 
and with all kinds of activities, by the computer (ex.: it 
answers commands, generates suggestions for wrong 
answers, offers variants of applications for improving 
knowledge, etc.) and which must be completed by the 
teacher, as the one fulfilling the role of action-
synchronizing (all the students act and complete the 
computer’s demands at the same time), of organizing the 
set of materials to be used by the students in relationship 
to the time they have at their disposal, of monitoring the 
students’ evolution, of testing the training activities, of 
combining the necessities of sense-making with the ones 
of student instruction, etc. [2] 
But, above everything else, one must assure the 
confidence and the ability of interacting with the 
equipment and the software implemented in the 
classroom. Only after this step has been fulfilled can the 
student concentrate on the content offered by the subject 
of study. Unfortunately, one notices that the technical
support which the teacher must offer the student is not 
always part of the teaching process strategy. In order to 
fill in this gap, it is recommendable that a guide be 
created from the very beginning, such as a manual with 
instructions for use, in which a text of reference may 
allow students to solve their simple problems.  
Online study proposes the integration of new types of 
relationships between [3]: 

1. teacher 
2. student 
3. interactive teaching materials  
4. the work group 

This is where the teacher must step in and choose the 
relational system that he or she wishes to use and adapt
both the teaching materials and the technological 
interactions. The teacher must personalize the teaching 
and studying methods, so that the product (the teaching 
material offered, respectively absorbed) may be used in 
various contexts, adaptable to future information and 
modifiable in relationship to the types of platforms 
emerging in interactions.  
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elevilor în procesul de predare prin adăugarea 
materialelor găsite sau create de ei.  
Noile materiale care se impun a fi utilizate în IT trebuie 
să fie complete, accesibile tuturor, interactive, atractive, 
clare, relevante, să se permită editarea în timp real etc.
Acestor criterii le răspund documentele de tip hypertext, 
îmbogățite cu sunete și imagini, sau chestionarele care 
pot fi completate și trimise de elev profesorului, 
simulările și animațiile interactive etc. Scopul proiectării 
unui material didactic IT trebuie să fie deci: implicarea 
elevului în toate activitățile subiectului abordat. 
Interactivitatea care se creează în acest fel, poate fi la 
rândul ei proiectată pe mai multe niveluri: interacțiunea 
cu profesorul, interacțiunea cu alți colegi, interacțiunea
cu materialul propriu-zis (conținutul). Precum am mai 
spus, aceste relații rămân în grija profesorului, care 
decide în ce măsură vor fi integrate în structura 
disciplinei, dacă corespund scopului lecției sau 
aglomerează inutil desfășurarea unei activități.  
 
În 1956, Benjamin Bloom a scris câteva materiale 
educaţionale în domeniul cognitiv, în care  descria 
procesele gândirii ierarhizate pe şase niveluri: cunoaştere, 
înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare. Această 
teorie, cunoscută mai târziu sub sintagma „taxonomia 
Bloom”, a fost de atunci adaptată şi utilizată la scară 
largă, în nenumărate contexte, inclusiv în stabilirea cvasi 
rigidă a obiectivelor educaţionale. Aplicată la IT aceasta 
se dimensionează substanţial prin prezenţa instrumentului
informatic şi al activităţii pe internet astfel încât: 

� cunoaşterea se dezvoltă prin exerciţii practice şi 
se aprofundează prin informaţiile disponibile pe 
internet, unde elevii citesc, compară, trag 
concluzii; 

� pentru înţelegerea subiectelor noi, software-urile
pun la dispoziţie mediul vizual, al tutoriatelor;  

� aplicarea în practică este una dintre cele mai 
potenţate zone ale mediului virtual pentru că 
oferă simulări asemănătoare jocurilor; 

� în timpul procesului de analiză elevul poate să 
examineze, să compare şi să verifice informaţiile 
şi ideile pentru corectitudine şi logică, cu 
ajutorul calculatorului;  

� un material sintetic generat pe internet (de pildă 
un raport) poate constitui în sine debutul unei 
noi lucrări, aspect care lărgeşte perspectiva 
untilităţii limitate cu care ne obişnuise sistemul 
didactic tradiţional; 

� analiza critică a informaţiei, în fapt cunoscută 
sub denumirea de evaluare, permite deschiderea 
către o zonă de investigare care implică emiterea 
unor judecăţi evoluate,  prin faptul că determină
elevul să aleagă dintre variabilele existente 
variantele cele mai raţionale. [5] 

Aşadar, îndrumătorul online trebuie să fie capabil să 
creeze contexte specifice de pregătire. În principal, rolul 
profesorului în tehnologia IT este de a susţine activităţile 
individuale sau de a fi consultant în alcătuirea strategiilor 
de studiu pentru fiecare elev în parte.[6] Evident că
activităţile profesorului se personalizează în raport cu 
unitatea de studiu şi în conformitate cu un anumit nivel 

[ 

Within the strategic design of the learning process, be it 
individual or within a virtual community, the teacher 
holds the role of a guide who exposes the subject, offers 
the bases needed by the student in order to evolve by 
discovering and permits the students’ access inside the 
teaching process by adding materials found or created by
them.  
The new materials to be used in IT must be complete, 
largely accessible, interactive, clear, and relevant, they
must allow real-time editing, etc. [4] These criteria are 
met by hypertext documents enriched with sounds and 
images or by the quizzes which can be filled in and sent 
by the student to the teacher, interactive simulations and 
animations, etc. Therefore, the purpose of designing an 
IT teaching material must be to involve the student in all 
the activities of the approached subject. The interactivity
created in this manner may in its turn be projected on 
multiple levels: the interaction to the teacher, to other 
colleagues, to the material proper (the content). As we 
have said before, these relationships are the teacher’s 
task, who must decide to what extent they are to be 
embedded in the subject’s structure, whether or not they 
correspond to the lesson’s purpose or uselessly crowd the 
development of an activity.  
In 1956, Benjamin Bloom wrote a few educational 
materials in the cognitive field, where he described the 
processes of thinking on a six-level hierarchy:
knowledge, comprehension, application, analysis, 
synthesis, evaluation. This theory, later known by the 
syntagm “Bloom’s taxonomy” has since then been 
adapted and used on a large scale in innumerable 
contexts, including within the quasi-rigid setting of 
educational objectives. Applied in the IT field, its 
substantial dimension is defined by the presence of the 
informational instrument and of internet activity so that: 

� knowledge is developed by means of practical 
exercises and is deepened by means of the 
information available online, where the students 
read, compare, draw conclusions; 

� in order to comprehend new subjects, the
various software programs offer the visual
environment of tutoring;  

� practical application is one of the best 
represented areas of the virtual environment, as 
it offers game-like simulations; 

� during the analysis process the student can 
examine, compare and verify the information 
and the ideas for correctness and logic with the
help of the computer;  

� a synthetic online-generated material (such as a 
report) may be the beginning of a new paper per 
se, which broadens the perspective of the limited 
utility offered by the traditional teaching system; 

� the critical analysis of the information, actually 
known by the name of evaluation, allows the 
opening towards an area of investigation 
involving the production of enhanced judgments 
by determining the student to choose, from 
amongst the given variables, the most rational 
ones.  [5] 
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didactic. Trebuie analizat în acest scop nivelul de 
importanţă al disciplinei în raport cu cerinţele generale
ale specializării, trebuie divizat conţinutul în secvenţe de 
instruire (unităţi didactice) pentru a facilita activitatea de 
învăţare ş.a. [7] 
În scopul prezentărilor faptice sunt recomandate 
tutorialele. Acestea sunt nişte programe care încep cu o 
secţiune informativă în care elevului i se comunică 
obiectivele şi natura lecţiei, urmată de una mai elaborată 
în care elevul este implicat direct (pe sistemul întrebare-
răspuns) şi una în care sunt evaluate cunoştinţele prin 
nişte răspunsuri stimulative care vin să prospecteze 
performanţa elevului. Mai exact, dintr-un tutorial nu
trebuie să lipsească următoarele elemente: introducere, 
asigurarea controlului asupra desfăşurării lecţiei, 
motivarea elevului, prezentarea informaţiilor,
corectitudinea răspunsurilor, remedierea cunoştinţelor 
asimilate, segmentarea lecţiei, încheierea tutoriatului. [8] 

CONCLUZII 
Tutoriatul online reprezintă principalul pion în învăţarea 
electronică şi este un element foarte util în sfera 
educaţiei. Tehnica comunicațiilor mediate de calculator 
este o modalitate optimă pentru realizarea obiectivelor 
lecției. În acest mediu metodele de instruire pot varia de 
la predare online (îndrumare online, lecții online,
simpozion online, dialog condus de profesor), la tutoriale 
online (lecții ghidate, simulări) către discuții tematice 
(exprimarea opiniei online, învățarea în grup, activități de 
grup) și evaluări online (teste web, studii de caz). 

[ 

Therefore, the online educator must be able to create 
specific contexts of instruction. The main role of the 
teacher in IT technology is to support individual activities 
or to serve as consultant in developing strategies of study 
for each particular student. [6] It goes without saying that 
the teacher’s activities are personalized in relation to the 
unit of study and according to a certain teaching level. To 
this end, one must analyze the level of the subject’s 
importance in relation to the general requests of the 
specialization and divide the content into instruction 
sequences (teaching units) in order to facilitate the 
learning activity, etc. [7]  
For the purpose of factual presentation we recommend
tutorials. These are programs starting with an informative
section where the student is informed about the 
objectives and the nature of the lesson, followed by a 
more elaborate section in which the student is involved 
directly (in a question-answer system) and a section that 
assesses knowledge by means of stimulating answers 
which check the student’s achievement. More precisely, a 
tutorial must include the following elements: 
introduction, assuring the control of the lesson’s 
development, motivating the student, presenting the 
information, assuring answer correctness, remedying the 
acquired knowledge, segmenting the lesson, concluding 
the tutorial. [8] 
 

CONCLUSIONS 
Online tutoring represents the main aspect of electronic 
learning and is a very useful element in the field of 
education. The technique of computer-mediated
communication is an optimum method of achieving the 
lesson’s objectives. In this environment the methods of 
instruction may vary from online teaching (online 
coaching, online lessons, online symposium, online 
dialogue conducted by the teacher) to online tutorials 
(guided lessons, simulations) and online assessments 
(web tests, case studies). 
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