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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei este determinată de dezvoltarea progresivă a societății
reflectată în schimbările tehnico-științifice rapide, ce contribuie la
reconceptualizarea unor noi dimensiuni ale sistemului de formare a cadrelor
didactice, unde calitatea educației asigură competitivitatea. Globalizarea și
postmodernismul constituie provocările adresate societății informaționale
generate de procese care se manifestă la scară mondială [14, p. 374]. Promovarea
societății informaționale este pe deplin susținut de UNESCO la Summitul
Mondial „Societatea Informațională” (SMSI, 2003) [31].
Proiectul „Standarde de competență în domeniul TIC pentru cadrele
didactice”, „Referențialul cadrelor didactice prin TIC” (2011), [56, p. 4] și
proiectul „Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice” (2015)
[26], se referă la caracterul imperativ al eficientizării formării competențelor
profesionale prin TIC. Schimbările tehnico-științifice contribuie la
dezvoltarea/reconceptualizarea unor noi dimensiuni ale sistemului de formare a
cadrelor didactice, unde calitatea educației asigură competitivitatea [44, p.15].
Valorificarea TIC în societatea contemporană rezidă în promovarea valorilor
culturii informaționale: cunoaşterea, aplicarea și obținerea succesului; luarea
deciziilor; autodezvoltare, inițiativă, cercetarea și analiza informațiilor;
achiziționarea de noi cunoștințe, dorința de autodezvoltare continuă; operarea cu
inovațiile științifice; responsabilitatea pentru informatizarea activităților
profesionale; reflecție în domeniul de cercetare și investigare, de utilizare a
tehnologiilor informaționale în procesul de învățare; introspecție și autoevaluare
a activităților profesionale pe baza informațiilor/cunoștințelor; capacitatea de a
corela activitățile cu propriul stil de predare, corelarea nivelului de cultură
informațională cu experiența socială și profesională; identificarea punctelor
forte și slabe ale propriei culturi informaționale în vederea modificării
comportamentului profesional [36, p. 446 ], [62, p. 16].
Relevante formării competențelor profesionale, TIC sunt orientate spre
crearea unui mediu pentru învățare prin aplicarea anumitor software aplicative
care se referă la aplicarea componentei hardware şi a componentei software, care
eficientizează cooperarea creând mediul interactiv de învățare [55].
Descrierea situației în domeniu și identificarea problemei de cercetare.
Cercetătorii în domeniul științelor educației depun eforturi pentru a demonstra
că tehnologiile informaționale și comunicaționale impun: noi soluții la
problemele procesării informației, stocării și transmiterii acesteia; noi forme
de învățare mediate tehnologic; tendințe de formare a competențelor digitale;
resurse de înaltă calificare a procesului de formare profesională;
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implementarea noilor metode de predare și învățare și descriu conținutul
cadrului conceptual pedagogico-tehnologic, al acțiunii și oportunitatea
implementării acestora. Declaraţia de la Lyon privind accesul la Informare şi
Dezvoltare (2014), abordează utilizarea TIC în diseminarea informaţiei
necesare pentru dezvoltarea societăţii democratice. Agenda Digitală pentru
Europa (Strategia Europa 2020, Moldova digitală 2020) are ca scop
exploatarea la maximum a potențialului formativ al TIC [21].
Studiile relevante din domeniu abordează din mai multe perspective formarea
competențelor profesionale în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale:
perspectiva profesionalizării cadrelor didactice, K. Zeichner (1983); L. Paquay
(1994) [54, p. 7]; I. Negură, L. Papuc, Vl. Pâslaru (2000) [33]; L. Gliga (2002) [25];
S. Cristea (2003) [18]; Vl. Guțu, E. Muraru, O. Dandara [29]; M. Călin (2003) [9,
p.182]; И. Зимняя (2004) [60]; Vl. Pâslaru (2003) [47], V. Chiş (2005) [12]; V.
Gh. Cojocaru (2007) [15]; M. Cojocaru-Borozan (2011) [3]; L. Sadovei., L.
Papuc., M. Cojocaru-Borozan, A. Zbârnea (2011) [49, p. 28]; perspectiva
funcționalistă, axată pe exigențe legate de schimbările de roluri profesionale ale
cadrelor didactice în societate - Б. Гершунский (1998); perspectiva tehnologică,
bazată pe utilizarea mijloacelor tehnologice avansate în procesul de instruire (C.D.
Coverli, R. McClintock); pe instruirea în clase virtuale (J. Typhoon, L. Raja
Ingham) [Apud: 24]; A. Breuleux, T. Laferrière (1998) [52]; B. Moonen, J. Voogt
(1998) [53]; Th. Karsenti, S. Collin (2013) [57]; Jean-François Desbiens (2004) [8],
T. Bounegru (2009) [4]; D. Patrașcu (2005) [45]; T. Fulea (2006) [24]; C. Negară
(2011) [32]; S. Corlat, G. Karlsson (2011) [17]; M. Paiu (2012) [44]; T. Bushnaq
(2012) [5]; T. Chiriac (2015) [11]; V. Gh. Cojocaru, V. Cojocaru (2013) [16]; R.
Dumbrăveanu, C. Herman et al. (2014) [23] R. Dumbrăveanu, Vl. Pâslaru, V.
Cabac (2014) [22]; Chiriac L. (2014) [10]; A.Gremalschi (2005) [27, p. 2]; A.
Gremalschi (2015) [26] etc., constituind un sistem de idei și concepte care au
format fundamentele teoretice ale cercetării.
Importanța studierii problemei vizate rezultă din orientările esenţiale privind
profesionalizarea pentru cariera didactică, influenţate de multitudinea paradigmelor
educației în învățământul superior, ce constituie provocări pentru valorificarea
resurselor TIC în formarea cadrelor didactice din care rezultă contradicțiile, pe care
le formulăm în maniera unor întrebări principiale: Care sunt orientările esenţiale
privind profesionalizarea pentru cariera didactică prin TIC?; Cum pot fi pregătite
corespunzător cadrele didactice pentru exercitarea unor funcţii şi roluri
profesionale şi manageriale tot mai complexe specifice societății informaționale?
Ce repere teoretice și praxiologice privind oportunitățile tehnologiilor
informaționale și comunicaționale sunt necesare profesorilor pentru formarea
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permanentă în lumea virtuală? Care sunt competenţele specifice ce trebuie formate
cadrelor didactice pentru valorificarea eficientă a noilor TIC?
Astfel, problema cercetării constituie incertitudini psihopedagogice
contextuale la nivelul tehnologiilor de formare profesională a cadrelor
didactice, în planul valorificării insuficiente a TIC în formarea profesională
inițială a cadrelor didactice.
Direcţiile de soluţionare a problemei cercetării pe care le prezentăm sunt: (a)
examinarea literaturii de domeniu privind valorificarea TIC în formarea cadrelor
didactice; (b) clarificarea oportunităților pedagogiei interactive în formarea
profesională a cadrelor didactice; (c) elaborarea Modelului pedagogic de formare
a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii informaționale
și comunicaționale; (d) descrierea/elucidarea particularităților formării
profesionale ale studenților pedagogi; (e) stabilirea condițiilor pedagogice
necesare pentru FICD în baza TIC.
Scopul cercetării constă în determinarea fundamentelor teoretice și
praxiologice ale formării la studenţii pedagogi a competenţelor profesionale prin
valorificarea TIC.
Obiectivele cercetării:
1. determinarea fundamentelor teoretice ale formării cadrelor didactice în baza
tehnologiilor informaționale și comunicaționale;
2. descrierea evoluţiei conceptului de competențe profesionale în referențialul
pedagogic și a modelelor de formare a cadrelor didactice;
3. analiza curriculumului pedagogic universitar din perspectiva tehnologiilor de
formare inițială a cadrelor didactice;
4. stabilirea particularităților de formare a competențelor profesionale ale
studenților pedagogi în planul utilizării TIC;
5. elaborarea și întemeierea ştiinţifico-praxiologică a criteriilor de evaluare a
competențelor profesionale a cadrelor didactice prin valorificarea TIC, a
indicatorilor și a descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor
didactice pe dimensiunea utilizării tehnologiilor informaționale și
comunicaționale;
6. elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a
competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii informaționale
și comunicaționale (MPFCPCD prin TIC).
Metodologia cercetării ştiinţifice utilizată în demersul investigaţional a vizat
metodele: teoretice - documentarea ştiinţifică, metodele analitico-sintetice,
modelarea, metode experimentale - experimentul pedagogic, testul, observația,
conversaţia, chestionarul, prelucrarea matematică a datelor experimentale.
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Noutatea şi originalitatea ştiinţifică sunt fondate de:
 stabilirea fundamentelor teoretice ale formării cadrelor didactice pentru
valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale;
 sinteza teoretică a evoluţiei conceptului de competențe profesionale în
referențialul pedagogic și a modelelor de formare a cadrelor didactice;
 elaborarea și întemeierea ştiinţifică a indicatorilor și a descriptorilor calității
competențelor profesionale ale cadrelor didactice în planul valorificării TIC;
 determinarea cadrului conceptual al Modelului pedagogic de formare a
competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii informaționale și
comunicaționale;
 elaborarea concluziilor științifice privind dezvoltarea tehnologiilor de formare ale
cadrelor didactice prin TIC;
 stabilirea resurselor TIC valabile pentru formarea competențelor profesionale ale
cadrelor didactice pe dimensiunea studiată.
Problema ştiinţifică soluţionată rezultă din faptul că:
- a fost elaborat cadrul conceptual al formării competențelor profesionale
valorificând TIC prin modelizare pedagogică;
- au fost elaboraţi și întemeiați ştiinţifico-praxiologic indicatorii și descriptorii
calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice în planul
valorificării tehnologiilor informaționale și comunicaționale;
- a fost demonstrată importanța ştiinţifică a concluziilor cercetării privind
necesitatea tehnologiilor informaționale și comunicaționale de formare a
cadrelor didactice;
- a fost dovedită experimental valoarea praxiologică a Modelului pedagogic de
formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii
informaționale și comunicaționale;
- au fost abordate hermeneutic (interpretativ) oportunitățile pedagogiei
interactive în procesul de renovare a tehnologiilor de formare a cadrelor
didactice;
- au fost formate prin intermediul tehnologilor informaționale și
comunicaționale competențe pedagogice necesare cadrelor didactice în
dezvoltarea carierei profesionale în societatea contemporană.
Semnificația teoretică a cercetării este argumentată prin:
 determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale formării inițiale a
cadrelor didactice;
 actualizarea conceptelor utile pentru examinarea profesionalizării cadrelor
didactice pe dimensiunea vizată;
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 formularea criteriilor de evaluare a competențelor profesionale ale cadrelor
didactice în planul valorificării TIC;
 elaborarea și întemeierea ştiinţifico-praxiologică a indicatorilor și a
descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice în
planul TIC;
 autentificarea teoretică a prezumției că tehnologiile de formare profesională
ale studenților pedagogi pot fi eficientizate prin implementarea plenară a TIC.
Valoarea aplicativă a cercetării constă în:
- evaluarea și dezvoltarea tehnologiilor de formare inițială a cadrelor
didactice în curriculumul pedagogic universitar;
- valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formarea
competențelor profesionale ale studenților pedagogi;
- stabilirea particularităţilor dezvoltării competențelor profesionale ale
studenților pedagogi pe dimensiunea utilizării tehnologiilor informaționale și
comunicaționale;
- relevarea condițiilor pedagogice necesare pentru valorificarea tehnologiilor
informaționale și comunicaționale în cadrul cursurilor universitare a
modulului pedagogic pentru formarea competențelor profesionale ale
studenților pedagogi prin intermediul MPFCPCD prin TIC;
- crearea viziunii de ansamblu asupra formării profesionale inițiale a cadrelor
didactice în baza TIC în contextul valorificării preceptelor teoretice ale
pedagogiei interactive.
Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere:
1. Valorificarea optimă a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în
formarea inițială a competențelor profesionale implică abordarea dimensiunilor
curriculumului pedagogic universitar necesară pentru asigurarea eficienţei
pregătirii cadrelor didactice în scopul promovării valorilor culturii
informaționale în mediul educațional.
2. Tehnologiile de formare profesională a studenților pedagogi, constituite în
baza TIC, a teoriei instruirii programate, a învățării cumulativ ierarhice, a teoriei
cognitiv-constructiviste, eficientizează calitatea serviciilor educaţionale, realizarea
principiilor de implementare TIC în educație, educația pentru toţi şi pe parcursul
întregii vieţi, validate de UNESCO în cheia noilor paradigme ale educației.
3. Principiile pedagogiei interactive asigură activizarea studenților pedagogi în
constituirea propriului stil de cunoaştere prin explorarea resurselor electronice şi a
comunicării on-line în contextul real de studiu al disciplinelor pedagogice stimulând
autoformarea prin TIC a competențelor profesionale.
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Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin experimentarea
Modelului pedagogic de formare a competențelor profesionale ale cadrelor
didactice prin tehnologii informaționale și comunicaționale în Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău în anii 2012-2015, prin intermediul
disciplinelor modulului pedagogic universitar în cadrul proiectării, realizării și
evaluării activităţilor didactice universitare (ADU) la modulul pedagogic, prin
practica pedagogică, prin publicaţii de domeniu în articole ştiinţifice, materializate
în renovarea curriculei la disciplinele universitare „Fundamentele Științelor
Educației”, „Didactica generală”, „Tehnologii educaționale”.
Aprobarea şi validarea rezultatelor ştiinţifice este asigurată de
investigaţiile teoretice şi experienţiale și de analiza comparată a valorilor
experimentale. Rezultatele investigaţiei au fost prezentate în monografie, ghid
metodologic, în reviste ştiinţifice de specialitate; în cadrul conferințelor
internaționale și naționale, în analele doctoranzilor, în ședințele catedrei Științe
ale educației a UPS „Ion Creangă”.
Publicaţiile la tema tezei includ 13 lucrări științifice: monografie (1) [35],
ghid metodologic [40], articole în reviste ştiinţifice şi participări la foruri
ştiinţifice naţionale şi internaţionale [36], [37], [38], [39], [41], [42], [43].
Volumul și structura tezei include adnotări în limbile română, rusă și
engleză, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări,
bibliografie din 260 titluri, 11 anexe.
Concepte-cheie: formarea inițială a cadrelor didactice, studenți pedagogi,
tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC), competenţe profesionale
ale cadrelor didactice (CPCD), competență digitală, competență
investigațională, competență tehnologică, competență de comunicare
pedagogică, competență decizională, competență managerială.
Lista abrevierilor utilizate: în limba română: CPCD - competenţe
profesionale ale cadrelor didactice; MPFCPCD - Modelul pedagogic de
formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice; TIC-Tehnologii
informaționale și comunicaționale; CPU - Curriculum Pedagogic Universitar;
CDU- Cadre didactice universitare; SP-Standarde profesionale; CP Competențele profesionale; RCD - Referențialul cadrelor didactice; PI Pedagogia interactivă; în limba rusă; профессиональные компетенции
учителей (ПКУ), информационные и комуникационные технологии
(ИКТ); în limba engleză: teachers' professional competences (TPC),
information and communication technologies (ICT); Pedagogical Model of
Initial Teacher Training through Information and Communication Technologies
(PMITT through ICT).
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CONȚINUTUL TEZEI
În Introducere este argumentată actualitatea şi oportunitatea studierii temei
de cercetare, sunt formulate problema cercetării şi direcţiile de soluţionare, scopul
şi obiectivele, sunt relevate reperele teoretice ale cercetării și descrise valoarea
ştiinţifică şi praxiologică a cercetării, ce susţine teoretic şi metodologic noutatea
ştiinţifică și originalitatea investigaţiei privind formarea profesională a cadrelor
didactice pe baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale.
CAPITOLUL 1. „Fundamente teoretice ale formării cadrelor didactice
prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale” prezintă
incursiuni în evoluția referențialului profesional al cadrelor didactice, politici
globale și naționale privind formarea profesională a cadrelor didactice în baza
TIC și conține descrierea acestora ca resursă cu valențe de formare a
competențelor profesionale. TIC reprezintă valori ale mijloacelor electronice
aplicate în realizarea activității educaționale. Tehnologiile didactice reprezintă
ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în practica educativă; ansamblul
structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de organizare
a predării-învăţării, puse în aplicaţie în interacţiunea dintre educator şi educat,
printr-o strânsă corelare a lor cu obiectivele pedagogice, conţinuturile
transmise, formele de realizare a instruirii, modalităţile de evaluare. TIC
prezintă soluţii educaționale sporite, transformând paradigma formării
profesionale a cadrelor didactice pentru o societate informaţională. Eficiența
aplicării TIC este determinată de creşterea explozivă a volumului de informaţii
ce creează o competiţie globală în domeniul competenţelor [50].
Tehnologiile informaționale și comunicaționale contribuie la formarea
competențelor profesionale ale studenților pedagogi grație valenţelor sociale,
metodologice şi pragmatice ce optimizează formarea competențelor
profesionale prin: a) e-learning; b) produse electronice; c) comunicare şi
cooperare în reţelele on-line; d) accesibilitatea informaţiilor; e)
compatibilitatea şi f) calitatea limbajului de programare a software-urilor
educaționale [34, p. 30]. TIC creează premise pentru dezvoltarea culturii
informaționale și profesionale în context educațional, stabilite în condițiile
respectării principiilor pedagogice: principiile instruirii programate; principiul
construcţiei componenţiale; principiul învăţării prin acţiune și în ritm propriu;
principiul progresului gradat [19], [6], [28], [45], [30].
Valoarea formativă a TIC pentru formarea profesională a cadrelor didactice
provine din potențialul de optimizare a procesului educațional [58].
Dinamica dezvoltării TIC se datorează progresului tehnico-științific,
considerent ce ne permite să menționăm că pregătirea inițială este perioada
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corespunzătoare pentru formarea competențelor profesionale ale studenților
pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale, continuând
acest proces în perioada formării continue.
CAPITOLUL 2. „Contextul curricular de pregătire profesională a
cadrelor didactice în baza valorificării tehnologiilor informaționale și
comunicaționale”, conține descrierea curriculumului pedagogic universitar pe
dimensiunea formării cadrelor didactice în planul utilizării TIC, elucidând
particularitățile formării competențelor profesionale ale studenților pedagogi
prin tehnologiile informaționale și comunicaționale și prezintă oportunitățile
pedagogiei interactive în pregătirea profesională a cadrelor didactice. Politica în
domeniul educaţiei este orientată spre asigurarea calităţii pregătirii profesionale
a acestora, posibilă prin renovarea permanentă a curriculumului pedagogic
universitar la nivel de conținut [33].
Evaluarea curriculumului prin produs permite aprecierea calității
documentelor curriculare: programa, ghiduri, materiale auxiliare, în planul
contribuției la formarea cadrelor didactice prin TIC. Această evaluare permite
adecvarea produselor curriculare în scopul formării cadrelor didactice prin TIC.
Evaluarea curriculumului prin produs (documente curriculare: programa,
ghiduri, materiale auxiliare) a fost desfășurată pe baza următoarelor referinţe:
selecţia şi organizarea obiectivelor ce vizează competenţele de utilizare a TIC;
cursurile universitare orientate spre formarea profesională prin TIC; forme de
evaluare a competențelor profesională în baza TIC etc. Se constată că, în Planul
cadru de formare a cadrelor didactice se propun module TIC cu statut
obligatoriu, care sunt insuficiente pentru formarea competențelor profesionale a
cadrelor didactice ce vor activa în societatea informațională și, din aceste
rațiuni, în acord cu viziunea cercetătorilor din domeniu, ne exprimăm
convingerea despre necesitatea valorificării plenare a TIC în cursurile
universitare. Constatăm faptul că, în universitate treizeci la sută din cursurile
universitare sunt plasate pe platforma Moodle. Cadrele didactice universitare
participă la cursuri de dezvoltare profesională în domeniul TIC și la proiecte de
sprijinire a reformei în domeniul educaţiei în domeniul TIC, elaborează
publicații ce facilitează formarea profesională pe dimensiunea TIC: R.
Dumbraveanu, Vl. Pâslaru, V. Cabac. Competențe ale pedagogilor: Interpretări.
Chișinău 2014; C.Herman, M.Jalobeanu, R. Dumbraveanu. Construcția unui
curs în Moodle. Ghid pentru profesori, 2014; V. Cabac, R. Dumbraveanu, E.
Cabac. Evaluarea cursurilor electronice, 2014; R. Dumbraveanu E - Didactica.
2014; Chirchin O. Formarea iniţială a profesorilor de informatică, 2011;
Chiriac T., Aplicații generice (suport de curs)”, 2014 etc.
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În formarea cadrelor didactice se utilizează preponderent următoarele
categorii de TIC: tabla electronică, videoproiectorul, soft-urile educaționale,
platforma de învățare Moodle, Adobe PhotoShopAdobe, Ilustrator, Ms Office,
Paint, Adobe InDesign, Blender, ArchiCAD, CorelDraw, care constituie unele
dintre tehnologiile informaționale integrate în activitatea didactică
universitară de formare profesională a studenților pedagogi. În acest context,
deducem că sunt insuficiente mecanismele de motivare a cadrelor didactice
pentru aplicarea TIC care ar ulterior ar favoriza dezvoltarea competențelor
profesionale și digitale ale studenților pedagogi. Din aplicarea chestionarului de
evaluare a reprezentărilor CDU despre dezvoltarea competențelor profesionale
și digitale ale studenților pedagogi prin TIC, aplicat pe un eșantion de 74 cadre
didactice universitare de la UPSC, a rezultat aplicarea insuficientă a TIC în
predarea universitară („nu se aplică la fiecare oră”, „studenții au oportunități
inegale de utilizare a TIC” etc.).
Particularitățile valorificării insuficiente de către cadrele didactice
universitare a TIC în formarea profesională a studenților pedagogi:
- cadrele didactice universitare (CDU), în linii mari, cunosc și aplică resursele
informaționale, însă nu au întotdeauna acces la resursele TIC (videoproiector);
- cadrele didactice universitare folosesc resursele informaționale pentru
elaborarea suporturilor de curs și comunicarea cu studenții/masteranzii;
- cadrele didactice universitare folosesc preponderent în predarea universitară
programul Power Point, care nu întotdeauna corespunde cerințelor;
- cadrele didactice universitare completează prin propriile lucrări fondul
publicaţiilor electronice în reţeaua locală UPSC.
Cadrele didactice universitare au formulat un sistem de condiții
psihopedagogice ce ar putea eficientiza predarea disciplinelor universitare
prin TIC: dotarea sălilor cu proiectoare, calculatoare, table interactive;
asigurarea sălilor cu acces la internet; asigurarea corespondenței dintre
programele instalate în săli cu cele mai des utilizabile; realizarea cursurilor de
perfecționare pentru CDU în scopul formării competențelor digitale de
elaborare a cursurilor on-line; dezvoltarea profesională pentru implementarea
strategiilor de evaluare on-line.
Ancheta pentru studenți privind promovarea TIC în procesul de studii a
fost aplicată pe 237 studenți, anul I și anul IV. Variabilele cercetate au vizat:
situațiile de învățare în care studenții cred că ar fi bine de aplicat TIC,
frecvența utilizării TIC în predarea universitară, frecvența utilizării TIC de
CDU în predarea universitară, accesul studenților la TIC în învățarea
universitară. Comparând reprezentările CDU și ale studenților pedagogi se
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constată date experimentale aproximativ asemănătoare ce demonstrează
accesul limitat al studenților la TIC universitare, studenții pedagogi formânduși competențele digitale și cele profesionale prin intermediul propriului
calculator. Se atestă un șir de probleme: insuficiența asigurării sălilor de
calculatoare în universitate cu soft-uri licențiate, numărul mare de studenţi de
regulă, depăşeşte capacitatea sălilor de calculatoare, pregătirea inițială
eterogenă a studenților în domeniul TIC.
În finalul analizei concluzionăm: (a) prin valorificarea TIC în UPSC se
realizează, în linii mari, în conformitate cu Planul-Cadru, comportă caracter
sistemic, fiind promovate insistent de către catedrele universitare, comisiile de
calitate la facultăți și de către cadrele didactice universitare, Facultatea de
Informatică având potenţial competent de resurse umane necesare pentru
predarea disciplinei CITII și valorificarea TIC în universitate; (b) cadrele
didactice universitare sunt deschise pentru dezvoltarea competențelor
tehnologice/digitale necesare pentru eficientizarea instruirii universitare; (c)
promovarea TIC în UPSC se realizează și prin disciplinele specifice aplicate în
domeniul de formare profesională; (d) facilitarea prin valorificarea TIC poate fi
asigurată prin procurarea echipamentului tehnic de ultimă generație. Toate cele
menționate ne permite să concluzionăm că pentru formarea competențelor
profesionale a studenților pedagogi sunt create toate condițiile pentru realizarea
cercetării la domeniu vizat. Între posibilele condiții psihopedagogice ce
facilitează formarea competenței profesionale prin TIC formulăm:
optimizarea sălilor de calculatoare prin procurarea softurilor; elaborarea
mecanismelor de motivare și formare profesională inițială și continuă a cadrelor
didactice pentru implementarea TIC; optimizarea colaborării cadrelor didactice
în valorificarea TIC; elaborarea resurselor curriculare necesare (a lucrărilor
metodologice) pentru predarea disciplinelor specifice TIC, luând în considerare
specificul formării profesionale a studenților; crearea unor Centru de resurse
pentru formarea inițială-continuă a cadrelor didactice universitare pentru
utilizarea eficientă a TIC etc.
CAPITOLUL 3. „Valori ale competențelor pedagogice, formate
experimental studenților prin utilizarea TIC” include descrierea cercetării
experimentale la etapa de constatare care a determinat necesitatea de a elabora
și valida experimental Modelul pedagogic de formare a competențelor
profesionale ale cadrelor didactice prin TIC (MPFCPCD prin TIC), necesar
pentru formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza
TIC (Figura 1) în procesul de pregătire profesională inițială în învățământul
superior pedagogic.
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Fig. 1 Modelul pedagogic de formare a competențelor profesionale ale cadrelor
didactice prin tehnologii informaționale și comunicaționale
Actualmente, în învățământul superior pedagogic standardele profesiei
didactice solicită profesorului unitatea funcțională reflectată în convergența
competențelor de cercetare, documentare și investigare, a competențelor
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Criterii de evaluare a competențelor profesionale
a cadrelor didactice în baza TIC

decizională și de comunicare, a competenței tehnologice consolidată prin
competențele digitale în activitatea profesională, ceea ce relevă importanța
dezvoltării culturii informaționale la nivelul competențelor profesionale necesare în
activitatea pedagogică. Cultura informațională exprimă calitate în activitatea
didactică și un nivel optim de dezvoltare a personalității profesorului. Constatăm:
cultura informațională ca fenomen subiectiv are caracter dinamic, volitiv datorită
schimbărilor care au loc în experiența personală şi profesională, ca fenomen
obiectiv are caracter social.
În acest capitol sunt descrise criteriile de evaluare, indicatorii și descriptorii
calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice în baza valorificării TIC,
elaborate pentru descrierea valorilor specifice cercetării (Tab. 1):
Tabelul 1
Criterii de evaluare, indicatori și descriptori ai calității competențelor profesionale
ale cadrelor didactice în planul valorificării TIC
Criterii/
Competențe profesionale ale cadrelor didactice
indicatori/ investigați comunicare
tehnologică decizională managerială
descriptori
-onală
pedagogică
-demonstrează -monitorizează - participă
-addoptă
-elaborează
competențe
interacţiunile
la forumuri
decizii
portofoliul
digitale;
comunicative
electronice;
privind
electronic;
- consultă
prin intermediul - formare
adecvanța - valorifică
biblioteci
TIC;
profesională resurselor
resurse în
electronice; - expunerea
prin
on-line;
învățarea
- spirit creativ opiniilor pe
mijloacele
-inte
on-line;
și
bloguri;
electronice;
grează
- caută în
colaborare; - operează cu - creează
mijloace
diferite
- consultă
sisteme
platforme
electronice sisteme
manual
multimedia;
educaționale; în
informațioelectronice; - utilizează
- aplică
activitățile nale;
- aplică
prezentări
tehnologii
educaționa- - organizeaz
metodologii electronice:
software.
le;
ă activități
de
- expertididactice pe
investigație
zează
platforma
prin
calitatea
Moodle.
mijloace
TIC.
electronice.
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Criterii/
indicatori/
descriptori

Indicatorii
calității a
CP a
cadrelor
didactice
dimensiune
a integrării
TIC

Competențe profesionale ale cadrelor didactice
investigați- comunicare
onală
pedagogică
- cercetare, -comunicare
explorare
on-line
în
și inovare mediul virtual
prin
e-learning

- evaluează
autenticitate,
Descriptori valabilitatea,
în planul și
valorificării fezabilitatea
TIC ai
informațiilor
competențe- - digitalizează
lor
informațiile
profesionale
ale cadrelor
didactice

tehnologică

decizională managerială

-aplică critic
tehnologii
digitale în
societatea
informațion
ală

-învățare
digitală

- cooperează
- utilizarea
on-line
(e- resurselor
mail, formum, Web
chat, skype)
- accesarea
- mediere
resurselor
prin rețeaua TIC
Web
-creează
- cunoaște
softuri
limbajul de educaționale
programare a - organizează
conținuturilor activități
educaționale - e-learning
interactive

-învățare
autodirijată

- manifestă
-creează
curiozitate sisteme de
pentru
organizare a
integrarea
informațiilor
TIC
-exprimă
deschidere
spre noutăți
tehnologice

Dezvoltarea profesională a studenților pedagogi în baza tehnologiilor
informaționale și comunicaționale implică valorificarea în procesul de
învățământ universitar a următoarelor principii: sistemic, integrității,
continuității, tehnologic, cultural, participativ. Principiul abordării sistemice
asigură calitatea fenomenului de utilizare a informației, componentă ce
contribuie la informatizarea societății; principiul integrității propune strategii și
tactici de formare a culturii informaționale, pune accent pe interacțiunea de
informare, dintre instituția de învățământ și bibliotecă, principiul continuității
derivă din sistemul educațional (preșcolar, preuniversitar, profesional,
superior); principiul tehnologic - include un set de metode și mijloace pentru
asigurarea rezultatului dorit; principiul cultural se bazează pe interacțiunea
profundă dintre informație și cultură, din perspectiva valorilor culturii
informaționale, ca parte componentă a culturii generale. Principiul participativ
semnifică implicarea în achiziţionarea informațiilor, pe baza realizării sarcinilor
în mediul academic profesional [48].
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Prezentările electronice în PPT, cursurile universitare în platforma
Moodle, manualul electronic, comunicarea on-line sunt unele dintre cele mai
frecvent utilizate strategii de formare profesională universitară. Aspectele
funcţionale principale ale mediului ce favorizează învățarea electronică se
rezumă la: soft specializat/educațional de creare a prezentărilor electronice cu
text static sau dinamic; înregistrări audio video; biblioteci virtuale; suport
pentru interacţiunea cu sistemele comunicaţionale. Scopul acestor aspecte
funcționale în cadrul învățării electronice este de a transmite cunoştinţe și de a
consolida asimilarea acestora. Cele mai frecvent TIC și multimedia aplicate în
învățarea electronică este: poşta
electronică; prezentări electronice
(PowerPoint, Prezi); dialog on-line (chat); testări electronice (e - testing);
simulări electronice de proces (e-simulare), blogul.
Practica profesională a studenților pedagogi constituie un mediu
favorabil pentru exercitarea și consolidarea competențelor profesionale.
Dezvoltarea culturii profesionale prin valorile culturii informaționale solicită
pregătire inițială și autoformare continuă. În această ordine de idei, în literatura
de specialitate sunt prezentate modele structurale ale culturii informaționale
ce includ: a) cunoștințe teoretice și b) abilități practice [59]. Pentru
formarea/dezvoltarea culturii informaționale, cadrele didactice își valorifică
următoarele nivele de formare: cognitiv, emoțional și comportamental. Cultura
informațională reprezintă ca un mod optim de utilizare a semnelor, datelor
informației și punerea acestora la dispoziția utilizatorului interesat pentru
soluționarea sarcinilor teoretice și practice, dar și pentru utilizarea eficientă a
instrumentelor de informare și a informației, orientată prin autodezvoltare și
autoînvățare [51, p. 361].
Formarea inițială și în perspectivă formarea continuă a cadrelor didactice
presupune eforturi de formare a noi competențe solicitate pe piața muncii.
Modelul pedagogic FCPCD prin TIC vizează un sistem de acțiuni orientate
pentru a asigura caracterul permanent al procesului de evoluție în cariera
profesională. Una din direcțiile de evoluție în cadrul activității de formare dezvoltare a personalității capabile de autoevaluare și de autoproiectare
pedagogică reprezintă autoeducația. Autoeducația presupune realizarea funcției și
structurii specifice activității de autoformare, autodezvoltare a personalității, ceea
ce se referă și la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. În urma procesului
care implică valorificarea unui ansamblu de acțiuni educaționale proiectate și
realizate permanent la un nivel calitativ superior, se realizează
autoeducația/autoformarea individualizată prin reflecții pedagogice asupra
propriei experiențe. Autoeducația ca fenomen social, constă într-o activitate de
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autoformare, perfecționare și autodezvoltare. Aceasta, evidențiază funcția
centrală ce constă în transformarea obiectului în subiect al educației, printr-un
proces care include valorificarea unui ansamblu de acțiuni pedagogice, concepute
și desfășurate prin prisma educației permanente la nivel de autoproiectare,
autorealizare a unei formări pentru sine, autoformare individualizată, autoformare
metacognitivă și autoformare continuă [7, p.42]. Formarea profesorilor generează
o cultură complexă, pedagogică, psihologică, dar și socială, singura în stare să
susțină un demers didactic cu o puternică bază intelectuală și morală, rațională și
afectivă [18]. Pentru o activitate de înaltă eficiență profesională a cadrelor
didactice este oportun de format competențe în baza TIC [1, p. 147].
Referențialul profesional al cadrelor didactice în continuă
dezvoltare/formare recurge la valorizarea conceptului de tehnologii
informaționale și comunicaționale prin care se creează un nivel de experiență
socială a culturii generale. Experiența de învățare academică a competențelor
profesionale prioritare: investigațională, tehnologică, de comunicare
pedagogică, decizională și managerială nu se rezumă la dezvoltarea
tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Dar creează premise pentru
dezvoltarea personalității umane integrale, în sensul formării unui stil
profesional de activitate educațională. Creșterea credibilității, TIC și cultura
informaţională a cadrului didactic oferă caracteristicile distinctive ale
următoarelor
sfere:
intelectuală; creativitate
pedagogică;
utilizarea
tehnologiilor informaționale și a potențialului lor de îmbunătățire a activităților
educaționale și profesionale. Valorile experimentale ale formării competențelor
profesionale ale studenţilor pedagogi obținute în baza TIC pot fi integrate în
curriculumul disciplinelor din modulul pedagogic de continuă dezvoltare
profesională a cadrelor didactice. Utilizarea TIC în procesul de învățământ
universitar de pregătire profesională inițială a cadrelor didactice a fost
precedată de anumite acțiuni de elaborare a mijloacelor necesare în acest sens:
(a) instrumentelor de cercetare și (b) resurselor curriculare în vederea
realizării scopului cercetării la etapa de formare-validare a experimentului
pedagogic.
Obiectivele investigaţiei la etapa de formare-validare experimentală a
Modelului pedagogic de formare a competențelor profesionale ale cadrelor
didactice prin tehnologii informaționale și comunicaționale au presupus:
 determinarea problematicii implementării TIC în formarea competențelor
profesionale ale cadrelor didactice în context profesional universitar;
 construcţia instrumentarului de evaluare a gradului de formare a
competențelor profesionale ale studenților pedagogi;
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 validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competențelor
profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologiile informaționale și
comunicaționale.
Etapa finală a investigaţiei a inclus verificarea şi validarea datelor
experimentale rezultate din implementarea Modelului pedagogic de formare a
competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii
informaționale și comunicaționale, procesarea, sintetizarea şi interpretarea
rezultatelor cercetării în perioada anilor 2012-2015.
Eșantionul experimental al cercetării. Experimentul pedagogic s-a
desfășurat în Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” pe un eșantion de
112 studenți pedagogi (56 de subiecți - lotul experimental, fiind studenți
pedagogi de la Facultatea de Arte Plastice și Design și 56 de studenți pedagogi
de la Facultatea de Pedagogie, incluși în lotul de control).
Demersul cercetării prezintă descrierea acțiunilor experimentale la etapa
de constatare (2013) care a vizat proiectarea și realizarea experimentului
pedagogic având ca obiective: evaluarea gradului de formare și a
particularităţilor dezvoltării competențelor profesionale la studenții pedagogi în
baza aplicării tehnologiilor informaționale și comunicaționale.
Tabelul 2.
Metodologia cercetării experimentale a competențelor profesionale
Eşantion

Instrumente de investigaţie

Studenți
pedagogi:
Facultatea Arte
Plastice
și
Design UPSC

1.1. Ancheta
de
apreciere
a
calității Constatare
competențelor profesionale (Anexa 4)
1.2. Testul de autoevaluare a calității formării Validare
competențelor profesionale pe dimensiunea
valorificării tehnologiilor comunicaționale
(Anexa 5)
1.3. Interviu Focus grup cu studenții pedagogi Constatare/
stagiari
Formare
1.4. Consultații individuale de progres cu
Formare
studenții pedagogi stagiari

1.

Facultatea
Filologie

Etape

Metodologia cercetării competențelor profesionale este reprezentată în
ancheta de apreciere a calității competențelor profesionale și testul de
autoevaluare a calității formării competențelor profesionale în baza TIC.
Prin urmare, prezentăm nivelurile de formare a competențelor profesionale
a studenților pedagogi din LE.
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Fig. 2. Nivelurile de formare a competențelor profesionale prin TIC a
studenților pedagogi din lotul experimental (constatare)
La etapa de constatare cei mai mulți dintre studenți au demonstrat nivel
insuficient de formare, preponderent a competenței manageriale (60,7%), a
competenței decizionale (62,5%) și a competenței tehnologice (55,4 %). Nivel
mediu de formare a competenței investigaționale (33,9 %), a competenței
tehnologice (33,9 %) și a competenței comunicative (33,9 %) au demonstrat
studenții pedagogi la an. I, nivel înalt au acumulat doar pentru competența
comunicativă - (12,5%), iar pentru competența investigațională și tehnologică 10,7%. În LC datele experimentale nu se diferențiază de rezultatele LE, fapt care se
explică prin gradul omogen de experiență academică și nivelul de formare.
Tabelul 3.
Nivelurile de formare a competențelor profesionale ale studenților pedagogi din
lotul de control (constatare)
Nivelurile formării competențelor profesionale
Variabile ale
nivel înalt
nivel mediu
nivel insuficient
cercetării
subiecți
%
subiecți
%
subiecți
%
7
12,5
18
32,2
31
55,3
1. Investigațională
6

10,7

19

33,9

31

55,4

4. Decizională

7
4

12,5
7,1

18
18

32,2
32,2

31
34

55,3
60,7

5. Managerială

3

5,4

18

32,2

35

62,4

2. Comunicare
pedagogică
3. Tehnologică
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Datele experimentale demonstrează necesitatea creării unor condiții
pedagogice orientate spre valorificarea plenară a TIC în cadrul tehnologiilor de
formare a studenților pedagogi prin aplicarea Modelului pedagogic de formare
a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii
informaționale și comunicaționale.
Experimentul de control a avut ca obiectiv determinarea progreselor
înregistrate în dezvoltarea competenţelor profesionale, compararea şi
interpretarea rezultatelor înregistrate de eşantionul experimental (E.E) şi de
control (E.M.). Datele finale sunt raportate la datele experimentului de
constatare şi de referinţă pentru a testa relevanţa diferenţelor obţinute,
urmărindu-se paralel evoluţia grupelor de control, faţă de grupele
experimentale.
Tabelul 4.
Valori experimentale comparate ale LE și a LC rezultate din autoevaluarea de către
studenții pedagogi a competențelor profesionale (validare)
Niveluri ale formării competențelor profesionale
nivel
înalt
nivel mediu
nivel insuficient
Variabile ale
cercetării

subiecți

%

subiecți

LE LC LE LC LE LC LE
1.Investigațională
2. Comunicare
pedagogică
3.Tehnologică
4.Decizională
5.Managerială

%

subiecți

LC LE LC

%

LE

LC

25 7 42,0 12,5 21
25 6 44,6 10,7 22

18 48,0 32,2 10
19 39,3 33,9 9

31 10,0 55,3
31 16,1 55,4

24 7 45,0 12,5 23
24 4 42,8 7,1 20
24 3 42,8 5,4 21

18 40,0 32,2 9
18 35,8 32,2 12
18 37,6 32,2 11

31 15,0 55,3
34 21,4 60,7
35 19,6 62,4

Creșterea datelor experimentale în lotul experimental mai mult decât în lotul
de control, demonstrează eficiența programului de formare (Modelul pedagogic
FCPCD prin TIC).
Aplicarea testului de autoevaluare a competențelor pedagogice a condus la
formularea concluziilor despre creșterea valorilor culturii pedagogice și a
culturii informaționale a studenților pedagogi. În vederea evaluării au fost
valorificate criteriile și indicatorii calității competențelor pedagogice care s-au
dovedit a fi utile pentru evaluarea culturii profesionale a studenților pedagogi în
învățământul universitar.
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Fig. 3. Nivelurile comparate de formare a competențelor profesionale ale
studenților pedagogi din lotul experimental (constatare-validare)
Eficiența Modelului pedagogic este dovedită și de caracteristicile conduitei
studenților pedagogi în cadrul activităților didactice universitare care explică
calitativ semnificația datelor experimentale la etapa de validare în comparație
cu rezultatele experimentale obținute de studenții pedagogi la etapa de control.
Experimentul pedagogic a confirmat ipoteza prin care am presupus că
integrarea în tehnologiile de formare a cadrelor didactice a TIC va spori
dinamica dezvoltării competențelor profesionale ale studenților pedagogi la
etapa de pregătire inițială, în condițiile creării unor premise curriculare a
dezvoltării de curriculum pedagogic universitar, prin includerea în planurile de
studii ale unor discipline orientate spre promovarea valorilor culturii
informaționale în mediul universitar, prin formarea profesională continuă, prin
autoeducație pe dimensiunea vizată în cercetare.
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
1. Rezultatele cercetării teoretice ale paradigmei actuale de formare a
cadrelor didactice la nivelul multiplelor modele de formare profesională au
permis relevarea dimensiunilor prioritare ale dezvoltării tehnologiilor de
formare inițială a cadrelor didactice prin TIC, constatând necesitatea definirii
caracteristicilor competențelor pedagogice necesare în societatea cunoașterii
din perspectiva valorificării TIC prin teoretizarea conținutului ideatic a
valorilor culturii informaționale. Formarea competențelor profesionale
studenților pedagogi prin tehnologiile informaționale și comunicaționale în
societatea contemporană aduce îmbunătățiri evidente procesului educațional
contribuind la dezvoltarea/ modernizarea educației. Din perspectiva pedagogiei
competențelor formarea inițială a cadrelor didactice presupune formarea unui
sistem de competențe-cheie, stipulate și în Cadrul de referință a competențelorcheie a cadrelor didactice pentru învăţarea continuă în țările Uniunii Europene.
2. Integrarea tehnologiilor informaționale și comunicaţionale în procesul
de pregătire profesională a studenților pedagogi va conduce la atingerea
standardelor de competențe digitale specifice menționate în documentele
normative privind formarea cadrelor didactice (Cadru strategic european
pentru cooperare științifică și tehnologică internațională, Strategia 2010 de
formare profesională prin TIC; „Moldova digitală 2020”), elaborate pentru a
asigura învățământului cadre didactice instruite în aplicarea eficientă a TIC în
procesul educaţional; tehnologia informaţiei integrată în procesul didactic;
crearea conţinuturilor educaţionale digitale, deoarece caracterul imprevizibil al
schimbărilor din învăţământ reclamă indici comportamentali invocaţi de
responsabilitatea profesională a cadrelor didactice. Din această perspectivă
standardul este deschis posibilităţilor de remaniere, axate pe o gamă de
competenţe ce întregesc profilul profesional al cadrelor didactice şi reprezintă
criteriile de evaluare a calificării acestuia.
3. Din aceste rațiuni au fost formulate criteriile de evaluare a
competențelor profesionale a cadrelor didactice în planul valorificării TIC; au
fost elaborați indicatorii calității competențelor profesionale a cadrelor didactice
pe dimensiunea integrării TIC; au fost precizați descriptorii de performanță
profesională a cadrelor didactice în planul valorificării TIC care au devenit utili în
evaluarea calității profesionale a cadrelor didactice pe dimensiunea studiată
subliniind noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării.
4. În perspectiva soluţionării problemei de identificare a coordonatelor
dezvoltării tehnologiilor de formare profesională a studenților pedagogi prin
TIC cu accent pe abordarea construcționistă şi interactivă, a fost demonstrată
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științific necesitatea modelizării pedagogice în scopul evidențierii liniilor
strategice ale dezvoltării competențelor pedagogice pe dimensiunea utilizării
optime ale TIC, necesare cadrelor didactice în evoluția carierei profesionale.
Dimensiunea teoretică şi practică a cercetării reflectă motivaţia agenților
educației pentru formarea competențelor profesionale prin TIC inclusiv:
competenţa investigațională, competența tehnologică, comunicativă,
decizională și managerială.
5. Valoarea formativă a Modelului pedagogic de formare a
competențelor
profesionale
prin
tehnologii
informaționale
și
comunicaționale a fost demonstrată prin contribuția la dezvoltarea
tehnologiilor de formare inițială a cadrelor didactice în curriculumul pedagogic
universitar, debutând cu stabilirea particularităţilor dezvoltării competențelor
profesionale a studenților pedagogi pe dimensiunea utilizării tehnologiilor
informaționale și comunicaționale, fapt care a condus la soluționarea
problemei ştiinţifice importante în domeniu care rezultă din faptul că: a fost
elaborat cadrul conceptual al formării competențelor profesionale, valorificând
TIC prin modelizare pedagogică; au fost elaboraţi și întemeiați ştiinţificopraxiologic indicatorii și descriptorii calității tehnologiilor de formare
profesională a studenților pedagogi în planul valorificării TIC, a fost
demonstrată importanța ştiinţifică a concluziilor cercetării privind necesitatea
tehnologiilor informaționale și comunicaționale de formare a cadrelor
didactice; au fost abordate
hermeneutic (interpretativ) oportunitățile
pedagogiei interactive în procesul de renovare a tehnologiilor de formare a
studenților pedagogi; au fost formate prin intermediul tehnologilor
informaționale și comunicaționale competențe pedagogice necesare cadrelor
didactice în dezvoltarea carierei profesionale în societatea contemporană.
6. Dezvoltarea profesională a studenților pedagogi pentru utilizarea
complexă a TIC, într-un sens prioritar formativ, depinde, pe de o parte, de
coerența acțiunilor de pregătire a resurselor curriculare în acest sens, pe de altă
parte, de gradul de pregătire a CDU pentru implementarea TIC în tehnologiile
de formare a cadrelor didactice care angajează eforturi de asigurare cu
suficiente resurse digitale, adaptabile la schimbările de tip inovator, specifice
culturii societăţii de tip informaţional.
În intenția de a rezuma concluziile cercetării formulăm anumite
recomandări metodologice:
(a) pentru studenții pedagogi
 interiorizarea și experimentarea valorilor culturii informaționale în cadrul
practicii profesionale pentru dezvoltarea culturii profesionale,
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 cercetarea pluriaspectuală a referențialului profesional al cadrelor didactice
în variate contexte sociale.
(b) pentru cadrele didactice școlare (CDȘ):

 promovarea valorilor culturii profesionale prin sporirea culturii
informaționale în perspectiva consolidării acestor valori în cultura socială;

 adoptarea strategiilor de dezvoltare profesională, valorificând resursele TIC;
 formarea unei comisii pentru promovarea culturii informaționale a CD,
evaluarea calităţii formărilor continue în acest sens.
(c) pentru cercetătorii din domeniu: dezvoltarea în cercetări ulterioare a
dimensiunilor inovative din perspectiva valorificării TIC pentru formarea
cadrelor didactice.
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Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 260
de surse, adnotare, concepte-cheie lista abrevierilor, 143 pagini de text, 24 tabele, 38 figuri, 11 anexe.
Publicaţii la tema tezei: 13 lucrări ştiinţifice.
Concepte-cheie: formarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice (FCPCD), formarea cadrelor
didactice, tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC).
Domeniul de studiu reprezintă pedagogia universitară.
Scopul cercetării constă în determinarea fundamentelor teoretice și praxiologice ale formării la
studenţii pedagogi a competenţelor profesionale prin valorificarea TIC.
Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor teoretice ale formării cadrelor didactice în baza
tehnologiilor informaționale și comunicaționale; descrierea evoluţiei conceptului de competențe
profesionale în referențialul pedagogic și a modelelor de formare a cadrelor didactice; analiza
curriculumului pedagogic universitar din perspectiva tehnologiilor de formare inițială a cadrelor didactice;
stabilirea particularităților de formare a competențelor profesionale ale studenților pedagogi în planul
utilizării TIC; elaborarea și întemeierea ştiinţifico-praxiologică a criteriilor de evaluare a competențelor
profesionale a cadrelor didactice prin valorificarea TIC, a indicatorilor și a descriptorilor calității
competențelor profesionale ale cadrelor didactice pe dimensiunea utilizării TIC; elaborarea și validarea
experimentală a Modelului pedagogic de formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin
tehnologii informaționale și comunicaționale (MPFCPCD prin TIC).
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: stabilirea fundamentelor teoretice ale formării cadrelor
didactice pentru valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale; sinteza teoretică a evoluţiei
conceptului de competențe profesionale în referențialul pedagogic și a modelelor de formare a cadrelor
didactice; elaborarea și întemeierea ştiinţifico-praxiologică a indicatorilor și a descriptorilor calității
competențelor profesionale ale cadrelor didactice în planul valorificării TIC; determinarea cadrului
conceptual al Modelului pedagogic de formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin
tehnologii informaționale și comunicaționale; elaborarea concluziilor științifice privind dezvoltarea
tehnologiilor de formare a cadrelor didactice prin TIC; stabilirea resurselor TIC, valabile pentru formarea
competențelor profesionale ale cadrelor didactice pe dimensiunea studiată.
Dezvoltarea tehnologiilor de formare inițială a cadrelor didactice prin TIC prin modelizare pedagogică a
condițiilor pedagogice de dezvoltare a competențelor pedagogice necesare cadrelor didactice în
dezvoltarea carierei profesionale; demonstrarea importanței ştiinţifice a actualizării tehnologiilor de
formare a cadrelor didactice și valorificare a oportunităților pedagogiei interactive, a indicatorilor și a
descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice în perspectiva dezvoltării
sistemului de formare a cadrelor didactice constituie problema ştiinţifică soluţionată în cercetare.
Semnificația teoretică a cercetării este argumentată prin: determinarea fundamentelor teoretice şi
metodologice ale formării inițiale a cadrelor didactice; actualizarea conceptelor utile pentru examinarea
profesionalizării cadrelor didactice, crearea unui sistem de cunoştinţe științifice specifice în domeniul
formării profesionale a cadrelor didactice; formularea criteriilor de evaluare a competențelor profesionale
a cadrelor didactice în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale; elaborarea și întemeierea
ştiinţifico-praxiologică a indicatorilor și a descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor
didactice în planul valorificării tehnologiilor informaționale și comunicaționale.
Valoarea aplicativă a cercetării constă în: evaluarea tehnologiilor de formare inițială a cadrelor
didactice în curriculumul pedagogic universitar; stabilirea particularităţilor dezvoltării competențelor
profesionale ale studenților pedagogi pe dimensiunea utilizării TIC; relevarea condițiilor pedagogice prin
valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în cadrul disciplinelor universitare ale
modulului pedagogic pentru formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin intermediul
MPFCPCD prin TIC; crearea unei viziuni de ansamblu asupra formării profesionale inițiale a cadrelor
didactice prin TIC în contextul valorificării preceptelor teoretice ale pedagogiei interactive.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice și
praxiologice în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău în anii 2012–2015.
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АННОТАЦИЯ
Оборочану (Тимуш) Вероника
Формирование профессиональных компетенций посредством информационных и
комуникационных технологий,
Диссертация кандидата педагогических наук, Кишинёв, 2016
Структура диссертации содержит: введение, три главы, общие выводы и рекомендации,
библиографию из 260 источников, аннотацию на румынском, русском и английском языках, список
аббревиатур, 143страниц текста, 24 таблиц, 38 фигур, 11 приложений.
Публикации по теме диссертации: 13 научных работ.
Ключевые понятия: профессиональная подготовка учителей, профессиональные компетенции
учителей (ПКУ), информационные и комуникационные технологии (ИКТ).
Область исследования: Педагогика высшего образования.
Целью исследования является определение теоретических и практических основ формирования у
будущих учителей профессиональных компетенций использования ИКТ.
Задачи исследования: определение теоретических основ формирования учителей; описание эволюции
понятия профессиональные компетенции и моделей формирования учителей; исследование
педагогического университетского куррикулума; определение особенностей формирования
профессиональных компетенций студентов в плане использования ИКТ; разработка и научнопрактическое обоснование критериев оценивания профессиональных компетенций использования
студентами ИКТ, показателей и дескрипторов качества формирования в плане использования ИКТ;
разработка и экспериментальная проверка Педагогической модели профессиональной подготовки
учителей посредством ИКТ (ПМППУ посредством ИКТ).
Научная новизна и оригинальность исследования заключается в: определение теоретических основ
формирования учителей для использования ИКТ; теоретический синтез эволюции понятия
профессиональные компетенции и моделей формирования учителей; разработка и научно-практическое
обоснование критериев оценивания профессиональных компетенций использования учителями ИКТ,
показателей и дескрипторов качества формирования в плане использования ИКТ; определение
концептуальных основ ПМППУ посредством ИКТ; разработка научных выводов касающиеся развития
технологий формирования учителей посредством ИКТ; создание общего понятия
касающиеся
профессионального формирования учителей посредством ИКТ в контексте интерактивной педагогики.
Развитие технологий формирования учителей посредством педагогического моделирования
профессиональных компетенций использования ИКТ необходимые для развитии педагогической
кариеры в современном обществе знаний; аргументация научного значения актуализации и
использования возможностей интерактивной педагогики, критериев оценивания профессиональных
компетенций использования учителями ИКТ, показателей и дескрипторов качества формирования в
плане использования ИКТ в перспективе развития системы педагогической подготовке учителей
является научной проблемой разрешенной в данном исследовании.
Теоретическая значимость исследования аргументирована: определением теоретических и
методологических основ профессионального формирования учителей; актуализация необходимых
понятий для изучения названого феномена; разработка и научно-практическое обоснование критериев
оценивания
профессиональных компетенций использования учителями ИКТ, показателей и
дескрипторов качества формирования в плане использования ИКТ; теоретическая аргументация
предположения что технологии профессионального формирования студентов могут быть
оптимизированы посредством ИКТ.
Прикладное значение исследования заключается в: теоретическом и практическом развитии
педагогического университетского куррикулума; использования ИКТ в процессе формирования
учителям
профессиональных
компетенций;
определение
особенностей
формирования
профессиональных компетенций студентов в плане использования ИКТ; разработка и
экспериментальная проверка ПМППУ посредством ИКТ.
Внедрение научных результатов исследования производилось посредством медиатизации
научных разработок и экспериментирования Педагогической модели профессиональной подготовки
учителей посредством ИКТ в КГПУ имени И. Крянгэ с 2012 по 2015 год.
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ANNOTATION
Oboroceanu (Timuș) Veronica
The formation of pre-service teachers' professional skills based on information
and communication technologies.
Doctoral thesis in pedagogical sciences, Chisinau, 2016
Dissertation structure: introduction,
three
chapters,
general
conclusions
and
recommendations, bibliography references (260 entries), annotation, key-concepts, the list of
abbreviations, 143 pages of the basic text, 24 tables, 38 figures, and 11 appendices.
The achieved results are published in 13 scientific works.
Key-concepts: teacher training, teachers' professional competences (TPC), information and
communication technologies (ICT)
Domain of the research: Higher Education Pedagogy.
The goal of the research is to determine the theoretical and praxiological foundations of students teachers training for ICT professional development. The research objectives: to determine the theoretical
foundations of teachers' training for ICT professional development; to describe the evolution of the
concept of professional competence in the pedagogical referential and the teacher' training models; to
assess the university curriculum in terms of initial teacher training; to establish the peculiarities of
students- teachers professional competences development with regard to the use of ICT; to elaborate and to
establish scientifically and praxiologically the assessment criteria for teachers' professional competences
in terms of ICT valorification, the indicators and the descriptors of the quality of teachers' professional
competences in terms of using the ICT; to develop and validate experimentally the Pedagogical Model of
Initial Teacher Training based on ICT (PMITT based on ICT).
Scientific Novelty and Originality consists in: the establishment of the theoretical foundations of
teacher training in terms of ICT valorification; the theoretical synthesis of the evolution of the concept of
professional competences in the pedagogical referential and the teacher training models; the development and
the scientific and praxiological establishment of the indicators and descriptors for assessing the quality of
teachers' professional competences in terms of ICT valorification; the determination of the conceptual
framework of PMITT through ICT; drawing the scientific conclusions regarding the development of teacher
training' technologies through ICT; envisaging a generalized vision on initial teacher training through ICT in
the context of the interactive pedagogy valorification. Developing the teachers initial training' technologies
through pedagogical modelling and development through ICT necessary for the pedagogical career
development in a knowledge-based society; presenting the arguments for the scientific importance of
actualizing the teacher training technologies and valorising the opportunities of the interactive pedagogy,
quality indicators and descriptors of teachers' professional training technologies in terms of developing the
teachers' training system constitutes the scientific problem solved in this research.
Theoretical Significance of the research is motivated by: the theoretical and methodological
determination of the teachers initial training; updating the concepts supportive for the examination of
the professionalization of teachers on the covered area; the formulation of the assessment criteria of the
teachers professional competences in terms of the ICT valorification; the elaboration and the scientific
and praxiological establishment of the indicators and the descriptors for assessing the quality of the
technologies of teachers' professional training in terms of ICT valorification; theoretical authentication
of the assumption that the technologies for the students-teachers' professional training can be optimized
by the plenary implementation of ICT.
The practical value of the research consists in: the assessment and development of the
technologies for initial teacher training in the pedagogical university curriculum; the valorification of
the ICT competences in the teachers' professional training; establishment of the peculiarities of students
– teachers' professional competences in terms of using the information and communication
technologies; the revelation of the pedagogical conditions necessary for the valorification of the ICT
within the university courses for the formation of teachers' professional competences using PMITT
through ICT
Implementation of scientific results was achieved by promoting the theoretical and praxiological
elaborations in Pedagogical State University 'I. Creanga' in the years 2012-2015.
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