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Revoluţia digitală aduce schimbări însemnate în toate sectoarele de activitate,
facilitând desfăşurarea oricărui proces ce stă la baza atingerii ţelului propus.
Pentru aceasta, folosirea eficientă a noilor tehnologii ale informaţiilor şi
comunicaţiilor reprezintă cheia de boltă a oricărui demers desăvârşit.

Utilizarea tot mai accentuată a noilor tehnologii digitale, susţinută în ultima perioadă
de pandemia de Coronavirus, are reverberaţii inclusiv în plan educaţional, mutând
procesul didactic în mediul online. Această mişcare socială fără precedent a
adus multiple transformări procesului instructiv-educativ în planul formatului de
livrare a conţinutului, în planul spaţiului de predare-învăţare, al accesului la
informaţie şi, implicit, al abordărilor didactice. Aşadar, luăm parte la avansarea
serviciilor educaţionale şi la constituirea unor comunităţi virtuale de învăţare,
ceea ce suscită redimensionări didactice pentru ca educaţia să răspundă în
consonanţă cu cerinţele curente de formare a tinerei generaţii.
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În faţa intensităţii noilor tehnologii digitale, profesorul, ca actor principal al
evoluţiei educaţionale, are nevoie de o redimensionare a didacticii tradiţionale
care să-l sprijine în utilizarea şi gestionarea eficientă a multitudinii de
device-uri şi materiale digitale. În acest sens, prezenta lucrare pune la
dispoziţia dascălilor însemnate repere teoretice şi practice care să îi ghideze
atât în dezvoltarea competenţelor digitale, cât şi în optimizarea practicilor
educaţionale implementate în mediul online.

Fiind structurată în douăsprezece capitole, cartea prezintă un cadru aprofundat
al procesului de învăţământ ce necesită a fi adaptat erei digitale, plecând de
la „e-Learning şi Blended Learning în societatea informaţională”. Cele două
concepte reprezintă formele învăţării online introduse de dinamica
educaţională sub influenţa noilor tehnologii, unde: e-Learning înglobează toate
situaţiile educaţionale online (sincron sau asincron) în care mijloacele TIC
sunt folosite ca bază în procesul de predare-învăţare-evaluare sau în procesul
de comunicare; Blended Learning sau învăţarea mixtă combină situaţiile de
învăţare desfăşurate faţă în faţă în interiorul sălii de clasă cu situaţiile de
învăţare online. Profilarea acestor dimensiuni de învăţare generate de era
digitală suscită revizuirea abordărilor pedagogice în concordanţă cu exigenţele
societăţii informaţionale, conturându-se o nouă didactică, Didactica 3.0., care
expune mişcarea reformatoare a procesului instructiv-educativ în concordanţă
cu evoluţia socială şi condiţiile prezente de viaţă.

Capitolul II, „Competenţele digitale ale profesorilor”, prezintă detaliat
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare dascălilor pentru a folosi eficient
întreg ansamblul de materiale şi mijloace digitale în proiectarea, dezvoltarea
şi implementarea instruirii, astfel încât să creeze experienţe educaţionale
semnificative. Astfel, este conturată o gamă extinsă de competenţe
elementare care vizează şase arii de manifestare: folosirea TIC în interacţiunea
cu toţi actorii implicaţi în procesul educaţional, dar şi în dezvoltarea
profesională; utilizarea creativă a resurselor digitale pentru instruire; utilizarea
echilibrată a resurselor digitale în predare şi învăţare; folosirea strategiilor
digitale în procesul evaluării; alegerea mijloacelor TIC care să potenţeze
strategiile didactice centrate pe elev; competenţe pedagogice care să faciliteze
dezvoltarea competenţei digitale a elevilor.

Capitolul III, „Curriculumşcolar: managenentul conţinuturilor în spaţiul virtual.
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Situaţii şi experienţe de învăţare online”, profilează parametrii conţinutului
de tip virtual astfel încât acesta să reprezinte o bază în formarea
competenţelor ce determină profilul de formare al elevului. De asemenea,
pe lângă ilustrarea unei liste generoase cu cele mai bune instrumente de
învăţare în mediul virtual, prezintă modalităţi eficiente de gestionare a
conţinuturilor curriculare de tip virtual în diverse formate de instruire (faţă în
faţă, e-Learning sincron şi asincron, Blended Learning).

Capitolul IV, „Designul strategiilor didactice din perspectiva instruirii online”,
aduce în atenţie provocările, oportunităţile şi limitele instruirii în mediul virtual,
dincolo de multitudinea demersurilor de a crea experienţe de învăţare online
pline de însemnătate. Totodată, în această fază ascendentă de utilizare a
mijloacelor şi resurselor digitale, capitolul subliniază necesitatea implementării
Didacticii 3.0., o abordare socio-constructivistă a procesului de învăţământ,
conturând clar rolul profesorului şi al elevului în această interacţiune didactică.
De asemenea, este prezentată o serie de recomandări pentru selectarea
celor mai adecvate strategii de instruire online în vederea optimizării şi
eficientizării procesului instructiv-educativ, evidenţiindu-se potenţialul jocurilor
digitale în abordarea personalizată a stilurilor de învăţare ale elevilor, cât şi în
formarea priceperilor şi deprinderilor în mod autonom.

Capitolul V, „Învăţarea colaborativă online”, descrie explicit deosebirea dintre
învăţarea colaborativă şi învăţarea cooperativă, prezentând avantajele, principiile
de realizare ale acestora, precum şi repere semnificative în proiectarea şi
implementarea unor astfel de activităţi desfăşurate în mediul online.

Capitolul VI, „Conjuncţia teoriilor învăţării cu educaţia online: între metodologie
şi tehnologie”, prezintă implicaţiile teoriilor învăţării în procesul de învăţământ
desfăşurat în mediul virtual şi schiţează o serie de principii pedagogice în
vederea facilitării învăţării online, bazate pe ideologii cognitiviste,
constructiviste şi socio-constructiviste. De asemenea, sunt descrise trei modele
de hibriditate (intrinsec, mixt şi extrinsec) utilizate ca mijloace didactice în
predarea şi învăţarea online, plecându-se de la reprezentarea explicită a
arhitecturii platformelor specifice e-Learning.

Capitolul VII, „Învăţare şi design instrucţional online”, orientează atenţia
asupra mecanismelor învăţării umane din perspectivă behavioristă, cognitivistă
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şi constructivistă, marcând impactul acestora asupra designului instrucţional
online. Astfel, este schiţată o serie de recomandări privind accentuarea
interacţiunilor cu conţinuturile, precum şi sprijinirea interacţiunilor sociale
care să asigure colaborarea actorilor educaţionali.

Capitolul VIII, „Utilizarea reţelelor sociale în procesul de instruire online”, pune
la dispoziţie sugestii pentru înglobarea reţelelor sociale în predarea şi învăţarea
online, astfel încât dascălii să poată transforma din social media un mijloc favorabil
învăţării, dirijând eficient şi creativ timpul pe care elevii îl petrec pe aceste reţele.

Capitolul IX, „Metodica resurselor şi a instrumentelor digitale utilizate în
procesul de instruire online”, prezintă o gamă largă de platforme şi resurse
educaţionale care susţin desfăşurarea procesului instructiv-educativ în mediul
virtual. De asemenea, sunt subliniate repere importante de care dascălii
trebuie să ţină seama în alegerea corectă a resurselor digitale, în îmbinarea
lor armonioasă, precum şi în utilizarea eficientă a acestora.

Capitolul X, „Evaluarea în contextul învăţământului universitar de tip online”,
conturează dimensiunile acestei părţi inerente a procesului instructiv-educativ
din perspectiva implementării sale în mediul virtual, prezintă o serie de principii
ce condiţionează eficienţa acestui proces desfăşurat online şi, de asemenea,
exemplifică descriptori de performanţă pentru diverse tehnici, metode şi
instrumente de evaluare online. Totodată, capitolul prezintă registrul
competenţelor digitale necesare evaluării de tip online astfel încât aceasta
să se desfăşoare obiectiv şi fără tentative de fraudă.

Capitolul XI, „Evaluarea în e-Learning”, subliniază premisele evaluării online
în direcţia creşterii implicării şi motivaţiei elevilor, impactul dimensiunilor sale
asupra stresului, identificând posibile efecte pozitive asupra anxietăţii de
evaluare. De asemenea, prezintă o serie de oportunităţi pentru dezvoltarea
abilităţilor de gândire pe care evaluarea din mediul de instruire online le
poate oferi, punând la dispoziţie o varietate de instrumente utile pe care
dascălii le pot folosi în crearea unor experienţe concludente de evaluare.

Capitolul XII, „Comunitatea de învăţare eTwinning”, oferă dascălilor o
perspectivă de facilitare a comunicării şi colaborării cu ţări europene şi
non-europene pentru a fi la curent cu noile mişcări în educaţie. În acest
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sens, ultimul capitol al acestei lucrări prezintă dimensiunile acestui important
program pentru educaţie şi formare, criteriile de evaluare a proiectelor din
cadrul acestei comunităţi, structura portofoliului eTwinning, condiţiile de
implicare în cadrul acestei comunităţi, precum şi paşii necesari pentru crearea
unui proiect eTwinning.

Urmărind impactul pe care criza socială adusă de epidemia cu virusul SARS-
CoV-2 l-a avut asupra procesului de învăţământ, lucrarea „e-Didactica. Procesul
de instruire în mediul online”, coordonată de Ion Albulescu şi Horaţiu Catalano,
oferă dascălilor, într-o reprezentare extinsă, repere fundamentale de proiectare
şi implementare eficientă a procesului instructiv-educativ în contextul
învăţământului online. Împletirea armonioasă a abordărilor teoretice cu cele
practic-aplicative conturează un cadru cu puternice valenţe asupra perspectivelor
şi strategiilor didactice ale profesorilor. În acest sens, pe baza analizei detaliate
a dimensiunilor procesului de învăţământ aflat sub reverberaţiile utilizării tot mai
accentuate a noilor tehnologii, este profilată revizuirea abordărilor pedagogice în
concordanţă cu era digitală, configurându-se o nouă didactică, Didactica 3.0.
Valorificarea principiilor acestei mişcări novatoare declanşate în sistemul de
învăţământ va sprijini eforturile cadrelor didactice de a crea în mediul online
situaţii şi experienţe de învăţare pline de semnificaţie şi, de asemenea, de a
gestiona eficient conţinuturile în concordanţă cu diversele formate de instruire.

Aşadar, oferind repere general valabile în proiectarea şi implementarea
procesul de instruire online, considerăm că această lucrare reprezintă un
real sprijin în eficientizarea activităţii didactice pentru toţi dascălii, indiferent
de nivelul de învăţământ la care predau.
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