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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei. Economia secolului al XXI-lea se caracterizează prin 

competiție acerbă, schimbare continuă, riscuri şi vulnerabilitate sporită, iar societatea 

cere schimbare de atitudine, de valori, de comportament, de relaţii sociale şi de sti-

luri de viață. În acest context, educaţia joacă un rol esenţial, iar preocupările cercetă-

torilor din domeniu sunt tot mai numeroase: se definesc noi strategii educaţionale, se 

înaintează soluții inovatoare, se implementează noi strategii de învățare, noi tehnolo-

gii informaţionale etc. 

După M. Jarrett [1], în societatea cunoaşterii, caracteristică secolului al XXI-

lea, totul gravitează în jurul eficienţei, al creaţiei şi al schimbărilor revoluţionare. Cei 

trei „I” ce stau la baza societăţii cunoaşterii produc schimbări esenţiale în educaţie. 

Este vorba de: Inovare (crearea de cunoştinţe), Învățare (asimilarea de cunoştinţe), 

Interactivitate (diseminarea de cunoştinţe). În lucrarea „România după criză. Repro-

fesionalizarea” [2] se schiţează unele coordonate ale schimbării în educaţie: educaţia 

– pregătire pentru viaţă şi societate; creşterea ritmului de transformare a societăţii; 

anticipare, nu adaptare; reînnoirea continuă a cunoştinţelor; educaţie pe întreg par-

cursul vieţii; interdisciplinaritate; mobilitate – schimbarea rolului asumat de student; 

competitivitate: concursuri, performanţe, recunoaşteri; libera iniţiativă – spirit crea-

tor, inovator; orizontalitatea sistemului; respectul înțelepciunii; revenirea la aplicarea 

experienţei în didactică. 

Implementarea atât a tehnologiilor informaționale și comunicaționale, cât și a ce-

lor interactive, în învățământ, modifică radical strategiile didactice. Aplicarea tablei inter-

active la predarea cursurilor universitare, se reduce la utilizarea acesteia în calitate de 

ecran şi proiector, adică funcţionalitatea şi posibilităţile oferite de acest instrument sunt 

folosite foarte puţin. Aceasta se explică prin nivelurile reduse de competențe digitale ale 

cadrelor didactice, prin lipsa materialelor didactice etc. Cercetând diverse surse bibliogra-

fice și analizând minuţios cerinţele impuse de imperativele timpului şi ale practicilor de 

aplicare a tehnologiilor informaționale interactive în formarea iniţială a specialiştilor din 

domeniul socio-juridic, s-a ajuns la concluzia că anume utilizarea tablei interactive per-

mite creşterea reuşitei studenţilor, ceea ce scoate în evidenţă problema elaborării unui 

model de formare şi/sau dezvoltare, la studenţi, a competențelor digitale în cadrul cursu-

lui universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”. 

În rezultatul analizei cerințelor practicii și a posibilităților teoriei referitor la pro-

blema formării și/sau dezvoltării competențelor digitale, la studenții din domeniul socio-

juridic, prin tehnologiile interactive, au fost evidențiate următoarele contradicţii:  

– contradicţia dintre numărul în creștere a tehnologiilor interactive și nivelurile 

insuficiente ale cercetărilor orientate spre modelarea pedagogică a proceselor de forma-

re şi/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin 

utilizarea tehnologiilor interactive; 
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– în afară de aceasta, în literatura de specialitate nu este fundamentat pe deplin 

științific rolul tehnologiilor interactive în procesul de formare și/sau dezvoltare, la 

studenții din domeniul socio-juridic, a competențelor digitale la studierea unui curs; 

– nu sunt determinate clar condiţiile pedagogice de integrare a tehnologiilor in-

formaționale interactive în fiecare din etapele formării și/sau dezvoltării, la studenţii 

din domeniul socio-juridic, a competențelor digitale; 

– există un dezacord evident între cerinţele existente pe piaţa muncii faţă de vii-

torii specialişti din domeniul socio-juridic şi nivelurile de pregătire a acestora în insti-

tuţiile de învăţământ superior la cursul universitar „Tehnologii informaționale și co-

municaționale”. 

Contradicţiile menţionate au generat problema cercetării care constă în de-

terminarea fundamentelor teoretice şi metodologice de utilizare a tehnologiilor inter-

active în formarea și/sau dezvoltarea competențelor digitale la studenţii din domeniul 

socio-juridic. 

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea 

pe cale experimentală a modelului pedagogic de formare şi/sau dezvoltare a compe-

tențelor digitale, la viitorii specialişti din domeniul socio-juridic, prin utilizarea teh-

nologiilor interactive. 

Ipoteza de bază a cercetării.  

Dacă: 

1) va fi fundamentat științific pe deplin rolul tehnologiilor interactive în pro-

cesul de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul 

socio-juridic;  

2) va fi formulată o totalitate de situații didactice pe care trebuie să le poată 

soluţiona viitorii specialiști din domeniul socio-juridic pentru a-și forma și/sau dez-

volta competențe digitale;  

3) va fi definitivat modelul pedagogic de formare și/sau dezvoltare, la studenții 

din domeniul socio-juridic, a competențelor digitale prin utilizarea tehnologiilor inter-

active, în care să se ţină cont de cerinţele pieţii muncii, de particularităţile publicului 

ţintă, de principiile pedagogice şi didactice de bază, inclusiv de principiile lui M. Mer-

rill, de centrarea instruirii pe student etc.;  

4) va fi elaborată, descrisă și validată experimental metodologia instruirii prin 

utilizarea tehnologiilor interactive, inclusiv a tablei interactive atât prin prisma acti-

vităţii profesorului, cât și cea a studentului,  

atunci aceasta va permite optimizarea calității formării și/sau dezvoltării, la 

studenții din domeniul socio-juridic, a competențelor digitale prin utilizarea tehnolo-

giilor interactive și a minimizării timpului formării acestora. 
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Obiectivele cercetării:  

1. Identificarea reperelor psihopedagogice ale formării și/sau dezvoltării 

competențelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnolo-

giilor interactive; 

2. Precizarea conceptelor fundamentale teoretice referitoare la modul de defi-

nire, de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul 

socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive; 

3. Determinarea fundamentelor teoretico-metodologice și elaborarea modelului 

pedagogic de formare şi/sau dezvoltare, la studenții din domeniul socio-juridic, a com-

petențelor digitale prin utilizarea tehnologiilor interactive; 

4. Stabilirea şi fundamentarea didactică a metodologiei de formare și/sau dez-

voltare, la studenţii din domeniul socio-juridic, a competențelor digitale prin exploa-

tarea tehnologiilor interactive; 

5. Validarea experimentală a eficienței modelului pedagogic și a metodologiei 

elaborate. 

Sinteza metodologiei de cercetare și justificarea metodelor de cercetare 

alese. Procesul de realizare a obiectivelor s-a axat pe următoarele metode de cercetare: 

(a) metode teoretice: cercetarea și documentarea științifică, observarea, descrierea, 

comparația, analiza și sinteza; (b) metode praxiologice: metoda instruirii prin tehnolo-

giile interactive, observarea, chestionarea, testarea, evaluarea formativă prin activități 

interactive; (c) experimentul pedagogic: etapele de constatare, de explorare, de formare 

și de control; (d) prelucrarea statistică și interpretarea datelor experimentale.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în fundamentarea conceptuală a mo-

delului pedagogic și a metodologiei de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale 

la studenții din domeniul socio-juridic prin intermediul tehnologiilor interactive. 

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în funda-

mentarea științifică a eficienței rolului tehnologiilor informaționale interactive în 

procesul de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale, fapt ce a condus la 

elaborarea unei metodologii de instruire universitară, axată pe tehnologiile interacti-

ve, în vederea formării și/sau dezvoltării competențelor digitale la studenţii din do-

meniul socio-juridic. 

Semnificația teoretică a lucrării constă în cercetarea și valorificarea tehnologii-

lor interactive în procesul de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la 

studenții din domeniul socio-juridic din perspectiva modelului pedagogic elaborat. 

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de implementarea eficientă a 

modelului pedagogic elaborat și utilizarea metodologiei de instruire dezvoltate în 

procesul de studiu al cursului universitar„Tehnologii informaționale și comunicațio-

nale” pentru studenții din domeniul socio-juridic prin aplicarea tehnologiilor interac-

tive în scopul formării și dezvoltării competențelor digitale. 
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Rezultatele ştiinţifice principale ale cercetării înaintate spre susţinere: 

1. Modelul pedagogic de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la viito-

rii specialiști din domeniul socio-juridic prin tehnologiile interactive, elaborat şi 

fundamentat teoretic; 

2. Metodologia de implementare a modelului pedagogic elaborat; 

3. Setul de competenţe digitale specifice domeniului soco-juridic; 

4. Resursele digitale dezvoltate și utilizate pentru cursul universitar „Tehnologii 

informaționale și comunicaționale”. 

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată este utilizată 

în predarea cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” în 

cadrul facultății de Drept și Științe Sociale din Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți. 

Aprobarea rezultatelor cercetării s-a realizat în concordanță cu fazele in-

vestigației. Principalele rezultate științifice ale cercetării au fost prezentate, discutate 

și aprobate în: (a) ședințele Catedrei de Informatică şi Tehnologii Informaţionale a 

Universității de Stat din Tiraspol (UST); (b) ședințele comune ale Catedrelor de 

Informatică și Tehnologii Informaționale și de Didactica Matematicii, Fizicii și In-

formaticii și a Departamentului Didactica Științelor a UST, precum și (c) în cadrul 

conferințelor științifice naționale și internaționale, dintre care: 3 conferinţe ştiinţifice 

internaţionale (peste hotare), 11 conferinţe ştiinţifice internaţionale (Republica Mol-

dova), 2 conferinţe ştiinţifice naţionale. 

Publicaţiile la tema tezei: Rezultatele științifice și științifico-metodice la tema 

tezei de doctor sunt reflectate în 30 de publicații: o monografie, Note de curs pentru 

modulul teoretic integrat în cursul universitar „Tehnologii informaționale și comunica-

ționale”, cinci lucrări metodico-didactice (3 ghiduri de inițiere şi 2 indicaţii metodice), 

șapte articole științifice în reviste naționale de categoriile B și C și 16 articole/teze în 

culegeri de materiale ale conferințelor științifice naționale și internaționale. 

Structura tezei. Lucrarea este structurată în: adnotare (română, rusă, engle-

ză), lista abrevierilor utilizate în teză, introducere, trei capitole, concluzii generale și 

recomandări, bibliografie din 234 de titluri, 25 de anexe, 148 de pagini text de bază, 

inclusiv 28 de tabele și 59 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 30 de 

lucrări științifice. 

Cuvinte-cheie: acţiune, competenţe digitale, interactivitate, competențe pro-

fesionale, model pedagogic, proces didactic, resursă, situaţie didactică, situaţie, tablă 

interactivă, tehnologii interactive, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. 
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CONŢINUTUL TEZEI 

În Introducere sunt argumentate actualitatea și importanța temei de cerceta-

re, este prezentată situația existentă în domeniul de cercetare. Sunt formulate pro-

blema de cercetare, scopul și obiectivele urmărite; sunt descrise noutatea științifică, 

importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, precum și evidențierea și apro-

barea rezultatelor științifice obținute. 

Capitolul 1, intitulat „Analiza situației privind studierea TIC în pregătirea 

specialiștilor din domeniul socio-juridic prin intermediul tehnologiilor interactive” 

este structurat în cinci paragrafe în care se analizează realizările ştiinţifice cu privire 

la problematica asigurării calităţii procesului de învățământ. Este definită noţiunea 

de interactivitate în educație, prin care concepem următoarele: capacitatea de feed-
back, capacitatea de reacție a calculatorului și a softurilor sale la acțiunile utilizatoru-

lui etc. Interactivitatea înseamnă capacitatea de a interacționa sau de a se afla în 

regim de convorbire, de dialog cu cineva sau cu ceva. Sunt descrise succint noile 

tendinţe şi paradigme dictate de piaţa muncii în procesul de pregătire a viitorilor specia-

lişti din domeniul socio-juridic în raport cu TIC. Sunt evidențiate solicitările pieței de 

muncă, cu accent pe formarea și/sau dezvoltarea competențelor digitale la studenții facul-

tăţilor socio-juridice, atât din ţară, cât şi de peste hotare.  

S-a realizat un studiu comparativ cu privire la procesul de predare-învățare-

evaluare în cadrul cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” 

și a cursurilor tangențiale cu acesta, predate la specialităţile Drept (DR), Administraţie 

publică (AP) și Asistenţă socială (AS) în Republica Moldova și peste hotare în scopul 
optimizării calității formării și/sau dezvoltării competențelor digitale la studenții din 

domeniul socio-juridic. Acest studiu a scos în evidenţă atât strategiile de predare-

învăţare-evaluare, cât şi tehnologiile informaţionale interactive, utilizate în cele mai 

prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţara noastră şi peste hotare. Studierea 

literaturii de specialitate şi analiza situaţiei în domeniu a reliefat anumite contradicţii, 

demonstrând, astfel, necesitatea implementării tehnologiilor interactive în studierea 

cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” atât de către stu-

denţii din domeniul socio-juridic, cât și din alte domenii de activitate umană. 

Capitolul 2, intitulat „Modelul și metodologia formării și dezvoltării competen-

țelor digitale la studenții din domeniul socio-juridic prin tehnologiile interactive”, este 

dedicat elaborării și fundamentării teoretice a modelului pedagogic de formare și dez-

voltare al competențelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea 
tehnologiilor interactive și a metodologiei de implementare a acestui model. 

În concepţia profesorului A. Gremalschi, „Competența prezintă ansambluri de 

cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, formate şi dezvoltate prin învăţare, care pot fi 

mobilizate pentru a identifica şi rezolva problemele caracteristice ce apar în procesul 

acumulării, păstrării, prelucrării şi diseminării informaţiei cu ajutorul mijloacelor 

oferite de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor” [3]. 

Cea mai recentă definiție a competențelor digitale o găsim în Recomandările 

Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018:  „Competențele digitale implică 

utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale, precum și 

utilizarea acestora pentru învățare, la locul de muncă și pentru participarea în socie-
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tate. Ele includ alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și 

colaborarea, crearea de conținuturi digitale (inclusiv programare), siguranța (inclusiv 

bunăstarea digitală și competențe legate de securitatea cibernetică), precum și soluți-

onarea problemelor” [4].  

Competențele digitale formate și/sau dezvoltate la viitorii specialiști din do-

meniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor informaționale interactive, în cadrul 

cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale”, dezvoltă esenți-

al competențele digitale formate în cursul școlar de informatică și le completează cu 

un șir de competențe digitale specifice domeniului socio-juridic: 

 protejarea reglementată a informației, care este o competență digitală specifi-

că domeniului socio-juridic prin utilizarea metodelor normative, organizatorice și teh-
nice, ceea ce devine extrem de actual în condițiile implementării dinamice a sisteme-

lor/resurselor informaționale în domeniul respectiv din Republica Moldova; 

 aplicarea regulilor privind reutilizarea informațiilor în sectorul public;  

 îmbinarea corespondenței și a proiectelor documentelor electronice în pro-

cesoarele de text cu un tabel sau cu o interogare într-o bază de date; 

 calificarea corectă a momentului expedierii și recepționării documentelor în 

cadrul fluxului de lucru al organelor de drept; 

 asigurarea efectelor juridice documentelor, contractelor și a comunicărilor 

electronice; 

 stabilirea admisibilității probelor electronice într-un proces judiciar; 

 digitizarea serviciilor juridice; 

 utilizarea resurselor informaționale necesare în domeniul profesional;  

 utilizarea aplicațiilor specializate pentru gestionarea informaţiilor din do-

meniul profesional etc. 

Atât învățarea universitară, cât și preuniversitară este un proces ghidat de un 

model pedagogic, de un plan sau de un program de instruire și evaluare implementat de 

către profesor în procesul didactic. Un model pedagogic poate fi definit drept o orienta-

re generală care fundamentează organizarea și conducerea procesului de învățământ. 

Sunt scoase în evidenţă obiectivele unităţilor didactice existente şi este descrisă meto-

dologia de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale prin situații, acțiuni și 

resurse necesare. Sunt analizate minuţios etapele de elaborare a modelului pedagogic 

de formare şi/sau dezvoltare, la studenții din domeniul socio-juridic, a competențelor 
digitale axate pe utilizarea tehnologiilor interactive ca instrumente didactice eficiente 

de organizare a procesului de instruire. 

O atenţie deosebită este acordată atât proiectării, implementării şi evaluării 

cursului respectiv, cât şi metodologiei implementării modelului pedagogic. Pe par-

cursul mai multor ani, utilizând tabla interactivă în procesul de învățământ, s-au pus 

în aplicare mai multe componente ale acestui model pedagogic complex, 

modificându-le în funcţie de nevoile de formare ale studenţilor şi de nevoile de actu-

alizare a curriculumului disciplinar în corespundere cu solicitările pieţii de muncă. 

Modelul pedagogic elaborat, înglobează trei blocuri de bază: Proiectare, Implemen-

tare şi Evaluare, reflectate în Fig. 1. 
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Fig. 1. Modelul pedagogic de formare și dezvoltare a competențelor digitale la 

studenții din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive 
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Blocul „Proiectare” descrie procesul de proiectare a cursului universitar „Teh-

nologii informaționale și comunicaționale” începând cu bazele fundamentale de deter-

minare a competențelor digitale în domeniul socio-juridic şi finalizând cu proiectarea 

propriu-zisă a cursului universitar prin determinarea: strategiilor de instruire interactivă 

clasice și moderne; conţinuturilor cursului universitar, inclusiv a celor specifice dome-

niului socio-juridic; tehnologiilor şi mijloacelor de instruire activă, adaptate nevoilor de 

formare ale studenţilor şi cerințelor pieţii muncii. 

Proiectarea unui curs constă în identificarea finalităţilor formării specialiștilor 

şi a conţinuturilor ce permit atingerea acestor finalităţi, care, la rândul lor, descriu 

ceea ce aceștia vor cunoaște, vor înţelege și vor fi capabili să realizeze, după încheie-

rea cursului. În cadrul modelului elaborat, competenţele digitale în domeniul profesio-
nal se determină în baza ECDL-ului [5]. Scopul acestui program este de a ajuta candi-

daţii în a obţine cunoştinţe avansate şi abilităţi crescute în utilizarea aplicaţiilor de 

birotică în vederea rezolvării unor sarcini mai complicate din domeniul profesional. 

Studenţii de la specialităţile DR, AP şi AS acoperă primele trei niveluri ale ECDL-ului: 

Start, Intermediar și Avansat. De asemenea, competenţele digitale se determină în 

baza Cadrului Naţional al Calificărilor [6] şi Cerinţele pieţii de muncă. Conform com-

petențelor digitale determinate, se alcătuieşte Grila competențelor digitale necesare 

în domeniul socio-juridic şi se formulează Finalitățile programului de studiu. Com-

petențele digitale fac parte din competențele profesionale necesare în domeniul respec-

tiv, care se includ în planul de învăţământ pentru fiecare din specialitățile menționale, 

precum şi în setul de unităţi de curs sau unităţi de învăţare, având legături interdiscipli-
nare cu unitatea de curs „Tehnologii informaționale și comunicaționale”. 

Setul de unități de curs/unități de învățare include unităţile de curs studiate de 

către studenţii specialităţilor respective, care au puncte de tangenţă cu disciplina 

nominașizată: Dreptul informaţional, Bazele culturii informaţiei, Managementul pro-

iectelor etc., stipulate în planul de învățământ USARB (www.planstudii.usarb.md). 

Structura Design-ului instrucţional pentru cursul universitar 

„Tehnologii informaționale și comunicaționale” 

Prin Design instrucţional (DI) se înțelege planificarea sistematică a instruirii, 

care include identificarea nevoilor, dezvoltarea, implementarea şi evaluarea materia-

lelor şi practicii, este un proces de proiectare, dezvoltare și livrare de metode și stra-

tegii de învățare pentru atingerea obiectivelor propuse [7]. Design-ul instrucțional 

permite de a ghida studenţii într-o manieră mai sigură şi mai sistematică spre finalităţi 
de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale. În accepția mai multor cercetă-

tori, activităţile realizate în cadrul Design-ului instrucțional sunt următoarele: analiza 

publicului-ţintă; analiza competențelor (rezultatelor învăţării); analiza şi structurarea 

conţinutului; selectarea mijloacelor de instruire; determinarea strategiilor didactice; 

evaluarea eficienţei cursului universitar  etc. [7], [8]. Design-ul instrucțional pentru 

cursul universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” se bazează pe 

teoriile, modelele şi principiile primare ale instruirii, formulate de M. Merrill [9], 

acestea, la rândul lor, integrându-se în etapele Design-ului instrucțional clasic cunos-

cut sub acronimul ADDIE – Analysis (Analiză), Design (Proiectare), Development 

(Dezvoltare), Implementation (Implementare) și Evaluation (Evaluare) [10] ce inclu-
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de peste o sută de variante, conținuturile fiecărei etape, în parte, variază în funcție de 

context și de modelul învățării. Toate modelele Design-ului instrucțional au anumite 

caracteristici comune, care includ și parcurg cele cinci etape menționate anterior în 

formarea competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare [11], [12]. 

Teoriile şi modelele instruirii. Unul dintre dezideratele instruirii interactive este 

valorificarea la maximum a caracteristicilor personale ale fiecărui instruit, cum ar fi 

stilul de învățare, capacitățile, temperamentul, tipul de inteligență dominantă, nivelurile 

de pregătire inițială etc. Recomandări concrete pentru realizarea unei instruiri, rezulta-

te din aceste caracteristici, pot fi găsite în următoarele teorii ale învățării [13]:  

1. teoria dezvoltării socioculturale (L. Vîgotski) – „Omul învață singur, dar 

niciodată nu învață singur”;  
2. teoria inteligențelor multiple (H. Gardner) (matematică, spațială) care con-

stituie o strategie modernă de instruire interactivă ce contribuie la îmbunătăţirea 

performanţelor, cea mai potrivită teorie pentru tabla interactivă; 

3. teoria învățării cumulativ-ierarhice (R. Gagné) necesare în activitatea de 

instruire. Acesta a identificat opt tipuri de învățare (de semnale; stimul-răspuns; tip-

înlănțuire; tip asociație verbală; prin discriminare; de noțiuni; de reguli; rezolvare de 

probleme) și sunt ordonate de la simplu la compus, dar coordonate între ele. Ierarhi-

zarea implică un transfer vertical, în sensul că o capacitate superioară este mai ușor 

învățată și actualizată, dacă cele inferioare au fost însușite anterior în mod temeinic 

și între ele există asemănări structurale și funcționale;  

4. teoria condiționării operante (B. Skinner). Condiţionarea operantă este 
acea formă de învățare în care consecinţele comportamentului influenţează posibili-

tatea apariţiei acestuia (Behaviorism). 

Principiile lui M. Merrill [14] sunt bazate pe o analiză amplă a mai multor modele 

și teorii de instruire și vin să generalizeze niște experiențe pozitive, comune pentru multe 

din ele (teoriile lui H. Gardner [15], J. Piaget [16], D. Kolb [17]). În accepţia lui 

M. Merrill, mediile de învăţare cele mai eficiente sunt axate pe instruirea interactivă şi 

implică studentul în parcurgerea a patru etape distincte ale instruirii: (1) activarea experi-

enţei anterioare (cunoștințe, priceperi, deprinderi); (2) demonstrarea de competenţe şi 

abilităţi (simulare, vizualizare, modelare); (3) aplicarea de competenţe şi abilităţi (produ-

cere de ipoteze, prognoza consecințelor, ghidare adecvată); (4) integrarea de competenţe 

şi abilităţi în activităţi reale (discuții, reflecții, sinteză). 

Utilizarea acestui model de proiectare a procesului didactic este justificat prin 
necesitatea de a asigura o corelare clară între diferite dimensiuni ale cursurilor uni-

versitare studiate având legături interdisciplinare cu unitatea de curs „Tehnologii 

informaționale și comunicaționale”. Aceste dimensiuni sunt: obiectivele de instruire, 

finalitățile formării, mediul de învățare, competențele inițiale ale instruitului, pe de o 

parte, și mijloacele de realizare ale finalităților cursului, pe de altă parte. Mai mult 

decât atât, ar fi corectă utilizarea acestui model în cadrul proiectării fiecărei unităţi 

de învăţare a cursului universitar menționat și, probabil, în fiecare unitate didactică. 

Modelul pedagogic elaborat se bazează și pe modelul ADDIE care include următoa-

rele cinci etape (faze) în formarea competențelor profesionale în cadrul studiilor 

universitare [10], Fig. 2: 
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Fig. 2. Etapele design-ului instrucţional (Modelul ADDIE) 

Modelul ADDIE propune o metodologie sistematică de planificare, dezvoltare şi 
testare a cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” înainte de 

lansarea acestuia. Fiecare etapă ADDIE presupune o revizuire a punctelor de control care 

permit evaluarea materialului pregătit până la etapa dată. Din momentul de când are loc 

lansarea cursului, procesul încă nu este definitivat. 

Etapa dată presupune o revizuire finală a punctelor controversate în proiectul 

dat şi determină nivelurile realizării finalităţilor [10], [7]. Conform [18], modelul 

ADDIE permite definirea a două tipuri de evaluare: formativă și sumativă reflectate în 

Fig. 3. 

 

Fig. 3. Modelul ADDIE 

Fig. 3 reflectă modelul ADDIE care reprezintă un proces iterativ de elaborare 

și dezvoltare a unei instruiri eficiente, în care rezultatul evaluării formative a oricărei 
etape poate conduce la revenirea Design-ului instruirii la orice etapă anterioară. 

Acest proces constă din aceleași cinci etape descrise anterior. Evaluarea formativă 

are loc în cursul procesului și între etapele procesului ADDIE, având drept scop 

optimizarea calității instruirii. Evaluarea sumativă se realizează la finele instruirii și 

evaluează eficacitatea generală a instruirii, având drept scop luarea deciziei referitoa-

re la instruire, cum ar fi: (a) continuarea instruirii în așa mod cum este la moment cu 

unele actualizări sau (b) refacerea globală a instruirii.  



14 

 

În Proiectarea cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunica-

ționale” următoarea etapă este Etapa de analiză, reflectată în Fig. 1 care constă în 

elaborarea finalităţilor de formare a instruiţilor, analiza publicului-ţintă, analiza re-

surselor, inclusiv a resurselor ce țin de domeniul socio-juridic, determinarea unităţi-

lor de învăţare incluse în cursul respectiv. La finele etapei de analiză a nevoilor de 

formare, se elaborează sarcini şi se formulează criterii de succes pentru determinarea 

atingerii finalităţilor cursului. Finalităţile de formare elaborate trebuie să corespundă 

cerinţelor pieţii de muncă şi documentelor reglatoare de bază. 

În acest scop, se efectuează o analiză minuţioasă a publicului-ţintă, se analizează 

resursele de instruire existente şi se determină unităţile de învăţare ale cursului respectiv. 

Grupul-ţintă sunt studenţii cărora le este destinat cursul respectiv, iar cunoaşterea îndea-
proape a acestora la momentul planificării şi realizării unui curs este de o mare importan-

ţă. Analiza publicului-ţintă constă în sistematizarea cunoştinţelor despre studenţi, în spe-

cial, a diferenţelor individuale și include următoarele etape: (a) determinarea grupului-

ţintă; (b) identificarea caracteristicilor grupului-ţintă; (c) verificarea nivelurilor de stăpâ-

nire ale conţinutului; (d) realizarea unui profil a grupului-ţintă [7].  

În rezultatul implementării blocului de proiectare, se creează Design-ul cursului 

universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” prin determinarea: strategi-

ilor de instruire interactivă clasice și moderne; conţinuturilor cursului universitar, in-

clusiv a celor specifice domeniului socio-juridic; tehnologiilor şi mijloacelor de instrui-

re activă, adaptate nevoilor de formare ale studenţilor. 

Blocul Implementare descrie procesul de dezvoltare şi realizare a cursului 
universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” prin elaborarea: conţinu-

tului cursului universitar respectiv; sarcinilor de învăţare adaptate caracteristicilor 

psihofizice ale studenților și care reflectă nevoile specialistului domeniului socio-

juridic; băncii de itemi; sarcinilor de evaluare etc. 

Cursul universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” se realizează 

prin: diverse modalităţi de livrare a conţinuturilor (prelegeri interactive, utilizând tabla 

interactivă, discuţii în grup, utilizând platforma de învăţare MOODLE etc.); lecţii mixte 

(activităţi interactive elaborate în aplicația specializată pentru tabla interactivă, 

tutoriale, operațiuni de demonstrare, explicare etc.); lucrul independent al studenților 

(proiectele, sarcini și activități interactive pe platforma de învățare MOODLE); activi-

tăţi interactive, cu utilizarea tablei interactive însoțită de aplicația specializată, la fieca-

re unitate didactică predată, pentru o evaluare formativă. 
La elaborarea conţinutului cursului universitar „Tehnologii informaționale și 

comunicaționale” s-a ţinut cont de Design-ul cursului universitar stabilit la etapa de 

proiectare, care trebuie să corespundă Finalităţilor de formare a cursului şi Grilei 

competențelor digitale necesare specialistului în domeniu socio-juridic. În procesul de 

elaborare a sarcinilor de învăţare, inclusiv a celor elaborate utilizând aplicația speciali-

zată pentru tabla interactivă, s-a ţinut cont de conţinutul cursului respectiv, de compe-

tenţele digitale preconizate şi de caracteristicile individuale ale studenţilor. 

Învățarea are loc doar parțial în timpul orelor de contact direct, cealaltă parte 

a învățării revenind studiului independent, pe când practica ne demonstrează că stu-

diul independent nemonitorizat poate duce la lacune foarte serioase în învățare și 
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chiar la o înțelegere eronată a conținuturilor. O monitorizare a studiului independent 

la momentul oportun, o susținere a învățării independente prin activități bine selecta-

te ar îmbunătăți mult calitatea instruirii. Prelegerea interactivă are loc: (1) face-to-

face și (2) pe platforma de învăţare MOODLE, utilizând forum-urile, chat-urile etc. 

Această metodă este o abordare modernă a unei metode tradiţionale (prelegerea). 

Prelegerea face-to-face este „activizată” prin întrebări adresate studenţilor, prin 

imagini sugestive pentru diverse tipuri de comunicare şi prin elaborarea de către stu-

denţi a unui material grafic. În acest scop, la unităţile didactice pot fi utilizate prezentă-

rile electronice, hărţile conceptuale, diagramele, schemele etc. La finele studierii unită-

ții de învățare teoretice studenții rezolvă un test computerizat ce include itemi de diferi-

tă complexitate cu întrebări din subiectele studiate, stipulate în curriculum-ul cursului 
universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale”. 

Partea principală a cursului o constituie Lucrările de laborator atât în regim de 

contact direct, cât și indirect. Organizarea unei lucrări de laborator este o activitate mixtă 

care constă în explicarea prin prezentarea unor exemple de sarcini practice, utilizând 

tabla interactivă, efectuarea de către studenți a sarcinilor propuse, conducându-se de 

materiale audio-vizuale plasate pe platforma de învățare MOODLE sau/și conform indi-

cațiilor metodice în forma unui manuscris, întreaga activitatea fiind monitorizată și susți-

nută de către cadrul didactic. În așa mod se realizează o instruire adaptivă, dându-i șansa 

fiecărui student să studieze și să discute în parte cu cadrul didactic, în funcție de nevoile 

și solicitările acestuia, până când își formează, cu adevărat, o cale proprie de formare 

și/sau dezvoltare a competențelor digitale. În cazul în care studentul nu asimilează mate-
ria la timp, există posibilitatea, de sine stătător, să o studieze prin intermediul diverselor 

instrumente ori de câte ori se dorește. 

Conform modelului elaborat, blocul Evaluare descrie etapa de evaluare a nive-

lurilor de competențe digitale formate în cadrul cursului universitar „Tehnologii infor-

maționale și comunicaționale”. Sunt descrise și aplicate în practică diferite tipuri de 

evaluări: inițială, prognostică, sumativă, formativă, finală și diagnostică care, la rândul 

lor, se clasifică în funcție de criteriile timp și scop [19]. Scopul evaluării constă în 

urmărirea progresului studentului în formarea și/sau dezvoltarea competențelor digita-

le, măsurat prin capacitatea de a mobiliza şi a integra diverse resurse. În evaluarea 

competențelor digitale ideea de bază constă în plasarea studentului în diverse situaţii de 

complexitate în creştere, care este determinată de tipul şi numărul resurselor ce urmea-

ză a fi mobilizate de către acesta [20]. 
La Etapa de evaluare a modelului elaborat, sunt scoase în evidență competen-

ţele digitale formate și/sau dezvoltate la studenţii din domeniul socio-juridic în ca-

drul cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale”. În cazul în 

care nu s-au format competenţe digitale la nivelurile acceptabile, are loc ajustarea 

conţinutului, strategiilor de instruire interactivă, tehnologiilor şi mijloacelor de in-

struire active adaptate la nevoile de formare ale studenţilor. Profesorul revine la 

etapa de proiectare revizuind structura Design-ului instrucţional, teoriile şi modelele 

instruirii, corespunderea cursului principiilor lui M. Merrill şi a etapelor generale ale 

Design-ului instrucțional clasic ADDIE. În caz de necesitate, este revizuită etapa de 

analiză, adică se reformulează finalităţile de formare, se analizează resursele cursului 
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respectiv, inclusiv a resurselor ce țin de domeniul socio-juridic, se efectuează revizu-

irea strategiilor de instruire interactivă, conţinuturilor, tehnologiilor de instruire acti-

vă şi a mijloacelor de instruire, adaptate nevoilor de formare ale studenţilor etc. 

Ajustarea celor menționate poate avea loc după fiecare tip de evaluare, inclusiv 

și după evaluarea finală. În cazul în care la evaluarea finală observăm că competențe 

digitale s-au format, dar totuși unele lacune există, în acest caz, ajustăm toate cele 

menționate pentru studenții din următorul an de studii. Această procedură are loc cu 

scopul de a îmbunătăți cursul, în caz contrar cursul se stagnează și nu se dezvoltă. 

Orice tip de evaluare este o metodă de a depista dacă este sau nu este necesară ajusta-

rea cursului respectiv. După fiecare tip de evaluare, depistăm care sunt lacunele și 

refacem acea parte a cursului unde au fost depistate lacunele. După evaluarea finală, se 
efectuează o ajustare generală a cursului atât pentru studenții din următorii ani de stu-

dii, cât și pentru  studenții restanțieri. Într-un final, în baza modelului elaborat, în pro-

cesul de evaluare a cunoștințelor studentului, se determină nivelurile de formare a 

competențelor digitale preconizate. În concluzie, putem menţiona că evaluarea poate fi 

definită drept un ansamblu de acțiuni centrate pe trei procese de bază: (a) controlul 

(verificarea); (2) analiza cantitativă (măsurarea) și (3) analiza calitativă (aprecierea 

valorică). În rezultatul cercetării, au fost scoase în evidenţă deosebirile dintre mode-

lul elaborat și modelele existente: 

1. Scopul propus – creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-

evaluare la cursul universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” prin 

aplicarea tehnologiilor interactive şi, în particular, a tablei interactive la toate etapele 
procesului de învăţământ a studenţilor de la specialităţile nominalizate; 

2. Bazele fundamentale de determinare a competențelor digitale în domeni-

ul socio-juridic se bazează pe ECDL [5], Cadrul Naţional al Calificărilor [6] şi Ce-

rinţele pieţii de muncă; 

3. Principiile lui M. Merrill sunt bazate pe o analiză amplă a mai multor mo-

dele și teorii de instruire și vin să generalizeze niște experiențe pozitive, comune pentru 

multe din ele (teoriile lui H. Gardner, J. Piaget, D. Kolb), [9], [14]; 

4. Modelul Analysis Design Development Implementation and Evaluation 

(ADDIE), (Analiză Proiectare Dezvoltare Implementare și Evaluare) [10]. 

Avantajele modelului elaborat constă în următoarele: într-un timp relativ re-

dus, se transmite un volum mare de cunoştinţe la un număr considerabil de studenți; 

gradul mare de activism metodologic și intelectual la studenți; dezvoltarea gândirii 
creatoare și a inteligenței studenților etc. Pregătirea universitară a viitorilor specia-

liști din domeniul socio-juridic are drept scop formarea și/sau dezvoltarea competen-

țelor digitale, care le va permite să facă față cu succes atât situațiilor cu care se vor 

întâlni în domeniul profesional, cât și în viața socială. Logica procesului complex de 

dezvoltare a competențelor digitale porneşte de la ideea că aceste competențe dobân-

dite la cursul universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” se dezvoltă 

şi se materializează în acţiune, în situaţie şi presupune mobilizarea resurselor necesa-

re, care permit de a acţiona competent şi de a soluționa cu succes situaţia creată, fie 

ea una simplă sau una complexă din domeniul profesional. S-a demonstrat că aplica-

rea în procesul didactic a modelului pedagogic elaborat  intensifică relațiile de cola-
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borare și parteneriat dintre student și profesor și contribuie la consolidarea mediului 

educațional prietenos care favorizează dinamizarea și eficientizarea procesului de 

instruire. Rezultatele obținute oferă oportunitatea de a soluționa problema de cerce-

tare și de a realiza obiectivele propuse în scopul sporirii calității procesului didactic 

orientat spre formarea și/sau dezvoltarea competențelor digitale la studenții din do-

meniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor informaționale interactive. 

Capitolul 3, intitulat „Argumentarea experimentală a eficientei modelului și a 

metodologiei elaborate” ilustrează experimentul pedagogic ce ţine de confirmarea sau 

infirmarea postulatelor teoretice cu privire la modelul pedagogic elaborat. Cercetarea 

în cauză se deschide spre o reflecție mai aprofundată asupra predării cursului universi-

tar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” studenților din domeniul socio-
juridic prin prisma tehnologiilor interactive. Analiza statistică a rezultatelor experimen-

tului pedagogic a fost realizată cu ajutorul aplicațiilor SPSS și MS Excel. Rezultatul 

experimentului proiectat este reprezentat de performanțele studenților din domeniul 

socio-juridic (variabila dependentă), care urmează să fie măsurată. 

Care sunt variabilele implicate în experimentul pedagogic? 

Avem două eşantioane: de control (SGC) şi experimental (SGE). Asupra 

acestora în experimentul pedagogic acționează atât variabile independente, cât şi cele 

dependente care servesc ca intrări și ca ieșiri. Variabile independente comune care au 

servit ca intrări în experimentul pedagogic sunt următoarele: (1) Curriculum-ul cur-

sului universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”; (2) Sălile de curs; 

(3) Calculatoarele; (4) Softurile necesare pentru studierea cursului; (5) Metodele şi 
mijloacele de instruire pentru predarea-învăţarea-evaluarea cursului respectiv; (6) 

Testele de evaluare sumativă şi finală etc. Variabile dependente comune care au 

servit ca ieșiri din experimentul pedagogic sunt performanțele studenților din dome-

niul socio-juridic, adică competențele digitale formate şi/sau dezvoltate la cursul 

menţionat. În afară de aceste variabile, în eşantionul experimental au mai fost varia-

bile numite variabile-factor – modelul și metodologia instruirii prin tehnologiile 

interactive, inclusiv tabla interactivă însoțită de aplicațiile specializate. 

Specificul experimentului pedagogic realizat, orientat spre verificarea ipotezei 

cercetării, constă în utilizarea noilor tehnologii informaționale interactive în predarea 

cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” şi implicarea în 

experimentul pedagogic a cât mai mulți studenţi. La verificarea impactului aplicării 

metodologiei propuse, în cadrul cercetării curente, s-a realizat experimentul pedago-
gic în patru etape (de constatare, de explorare, de formare şi de control). Toate etape-

le sunt orientate spre diagnosticarea, evaluarea, formarea și/sau dezvoltarea compe-

tențelor digitale la studenții din domeniul socio-juridic, la cursul universitar mențio-

nat, prin utilizarea tehnologiilor interactive în baza modelului pedagogic și a metodo-

logiei elaborate. Sunt descrise etapele experimentului pedagogic și prezentate rezulta-

tele analizei statistice a datelor și interpretarea acestora.  

Experimentul s-a desfășurat pe parcursul a trei ani de studii, cu implicarea a 519 

studenți atât de la învățământul cu frecvență (F), cât și de la învățământul cu frecvență 

redusă (FR) de la Facultatea de Drept și Științe Sociale din Universitatea de Stat „Ale-

cu Russo” din Bălți.  
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Scopul experimentului de constatare se rezumă la identificarea problemei lega-

te de formarea și/sau dezvoltarea competențelor digitale la studenți, încadrându-se în 

orele preconizate la cursul respectiv. În cadrul unui asemenea experiment, s-au realizat 

observări, testări, interviuri şi diverse chestionări. La etapa actuală, sunt elaborate de 

către autor Note de curs, diverse ghiduri atât în variantă digitală, plasate în biblioteca 

digitală a USARB, cât și în variantă scriptică la unitățile de învățare incluse în cursul 

universitar menționat.  

De asemenea, studenţii au accesul la platforma de învățare MOODLE, unde au-

torul a plasat cursul universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” cu 

diverse materiale și teste. Astfel, toate materialele sunt la dispoziția studenților, având 

posibilitatea să acceseze rețeaua globală oriunde şi oricând. Ghidurile metodice, elabo-
rate de către autor, ajută la ghidarea activităților şi conţin atât explicaţiile de rigoare la 

fiecare temă de bază, cât şi seturi cu însărcinări practice.  

În cadrul experimentului de explorare s-au verificat instrumentele de cercetare, s-

au elaborat conținuturile, strategiile, metodele, tehnicile ce urmează a fi utilizate la etapa 

de formare, s-au realizat mini-experimente pentru a verifica posibilitatea realizării activi-

tăţilor prevăzute pentru experimentul de formare, s-a precizat ipoteza cercetării etc.  

În cadrul experimentului de formare s-a precizat metodica experimentului și s-a 

determinat modul de organizare al acestuia și, în cele din urmă, s-a realizat experimen-

tul pedagogic care a dus la formarea și/sau dezvoltarea competențelor digitale la stu-

denții din domeniul socio-juridic, urmărind strict condiţiile de „curăţenie” ale experi-

mentului în cauză. Experimentul de formare s-a realizat în două etape: 
I. Determinarea reperelor metodologice de aplicare a tehnologiilor interactive 

în procesul didactic la cursul „Tehnologii informaționale și comunicaționale”; 

II. Selectarea eșantioanelor de control şi experimental prin verificarea omogenității 

acestora. În contextul respectiv, apar următoarele întrebări: 

(1) Cum au fost formate eșantioanele? (2) De ce s-a ținut cont la formarea acestora? 

Pentru repartizarea studenților pe eșantioane omogene, s-a efectuat o primă 

evaluare inițială, bazată pe măsurare-apreciere-decizie în vederea identificării nivelu-

rilor psihopedagogice reale ale studenţilor, exprimat în termeni de competenţe digita-

le şi performanţe actuale şi potenţiale. Acest tip de evaluare include alte două tipuri 

de evaluări (funcții): (a) prognostică şi (b) diagnostică. În baza evaluării diagnostice 

se depistează lacunele privind materia studiată în şcoală, pe când în baza evaluării 

prognostice, se sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului 
program şi îi permite anticiparea rezultatelor.  

Testul de evaluare iniţială include întrebări din temele studiate în școală refe-

ritoare la TIC din cadrul disciplinei „Informatica”. Scopul acestei prime testări con-

stă în determinarea nivelurilor de competențe digitale dobândite la disciplina școlară 

„Informatica”. Paralel cu aceasta, în formarea eşantioanelor s-a ţinut cont şi de tim-

pul în care studenţii au rezolvat testul propus. Astfel, la repartizarea studenților pe 

eşantioane s-a ţinut cont atât de conţinuturile evaluate prin notă, cât şi de tempoul 

activităţii studenţilor. Rezultatele testării iniţiale au fost utilizate pentru prelucrarea 

statistică a datelor, Tabelul 1. 
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Tabelul 1. Distribuția numărului de studenți implicați în experimentul  

pedagogic și rezultatele testării iniţiale în trei ani de studii 

 
Tabelul 1 reflectă rezultatele testării iniţiale ale studenţilor din ambele eșantioa-

ne, în trei ani de studii, atât de la învățământul cu frecvență, cât și de la învățământul 

cu frecvență redusă. Au fost formulate următoarele două ipoteze de cercetare: 

1. H0: m1=m2 – nu există diferențe semnificative între mediile SGC și SGE;  

2. H1: m1m2 – există diferențe semnificative între mediile SGC și SGE. 
Pentru cercetarea și demonstrarea ipotezelor formulate, precum că există sau nu 

există diferențe statistice semnificative între mediile obținute la evaluarea inițială de 
către studenții din eșantioanele de control (SGC) și experimental (SGE), s-au aplicat 

atât teste parametrice, cât și non-parametrice. În cazul în care cele două eșantioane au 

aceleași varianțe, compararea mediilor se calculează conform formulei (1), unde n1 şi 

n2 – numărul de subiecți din fiecare eșantion; m1 şi m2 – mediile celor două eșantioa-

ne SGC şi SGE; s1 şi s2 – abaterile (deviația) standard pentru fiecare eșantion. Dacă 

s1=s2 atunci se aplică formula (3.1), în cazul în care s1≠s2, se aplică formula (3.2) din 

lucrare. În rezultat, se afișează, într-un tabel aparte, statistica eșantioanelor indepen-

dente și criteriile respective. Aplicând testul t-Student asupra datelor din Tabelul 2, în 

urma calculelor efectuate în aplicația SPSS s-au obținut indicatorii statistici de bază, 

Tabelul 2 şi decizia respectivă, Tabelul 3 [21]. 

Tabelul 2. Indicatorii statistici de bază (t-Student) 
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În Tabelul 2, în urma calculelor efectuate în aplicația SPSS s-a obținut indicatorii 

statistici de bază pentru fiecare eșantion implicat în experimentul pedagogic, în trei ani de 

studii la învățământul cu frecvență și la învățământul cu frecvență redusă. 

Tabelul 3. Rezultatul testului parametric t-Student 

 

Din Tabelul 3 se observă că p este mai mare decât pragul de semnificaţie 

α=0.05, în acest caz se respinge ipoteza H1 și se admite ipoteza H0. Din cele consta-
tate concluzionăm că nu există diferențe semnificative între mediile eșantioanelor 

SGC și SGE. Considerăm că repartizarea studenților în trei ani de studii pe eşantioa-

ne de control şi experimental s-a efectuat corect. De asemenea, s-a demonstrat că nu 

există diferențe semnificative între mediile eșantioanelor respective, aplicând al 

doilea test non-parametric U al lui Mann-Whitney, Tabelul 4. 

Tabelul 4. Rezultatele testului U al lui Mann-Whitney 

 

Tabelul 4 reflectă rezultatele aplicării testului U al lui Mann-Whitney asupra 

datelor din eșantioanele existente, în baza Testului inițial, în trei ani de studii. De 

exemplu, pentru eșantioanele participante la experimentul pedagogic, în anul de 

studii 2014-2015 FR, observăm următoarele rezultate:  18911R  şi  17642R  

U=861, z= –1,059<1.96, p=0,697>0,05 ceea ce demonstrează că nu există diferențe 
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semnificative între mediile eșantioanelor independente. Același lucru observăm și 

pentru celelalte eșantioane, în următorii ani de studii, ceea ce rezultă că se respinge 

ipoteza H1 şi se adevereşte ipoteza H0. Considerăm că repartizarea studenților atât la 

învățământul cu frecvență (F), cât și la învățământul cu frecvență redusă (FR) în trei 

ani de studii s-a efectuat corect  [21]. 

Experimentul de control a fost realizat pentru a determina impactul experi-

mentului de formare asupra performanțelor și atitudinii studenților: s-au realizat 

măsurări, s-au făcut comparări şi interpretări, s-a realizat prelucrarea statistică a 

rezultatelor și, mai apoi, s-au adunat argumente în favoarea acceptării ipotezei cerce-

tării. În urma implementării modelului pedagogic elaborat și a metodologiei propuse 

în procesul de predare-învăţare-evaluare a cursului universitar „Tehnologii informa-
ţionale şi comunicaţionale”, au fost colectate rezultatele evaluării cunoştinţelor stu-

denților înregistrate în cadrul evaluărilor sumative și a celor finale [21]. 

În Fig. 4 sunt prezentate grafic rezultatele înregistrate de ambele eșantioane, la 

șapte teste, pe durata experimentului pedagogic. Mediile în partea de sus reprezintă 

eșantionul experimental (SGE) și respectiv în partea de jos – eșantionul de control 

(SGC), în trei ani de studii pentru studenții de la învățământul cu frecvență (F).  

 
Fig. 4. Prezentarea grafică a rezultatelor înregistrate de ambele eșantioane pe 

durata experimentului pedagogic (Test 1 – Test 6, Test_final), F 

Examinând rezultatele de la Testul de evaluare final din Fig. 4, observăm că 

în toți anii de studii rezultatele obținute la SGE sunt mai înalte comparativ cu rezul-

tatele obținute la SGC. Astfel, în toți trei ani de studii, media la SGE este 8.20, 8.74 

și 8.56 comparativ cu media respectivă 6.66  (-1.54), 7.46 (-1.28) și 6.53 (-2.03) la 

SGC. În eșantionul SGC mediile sunt înregistrate între 5.88-7.87, în același timp, în 

eșantionul SGE mediile sunt înregistrate între 7.04-8.97. 

În Fig. 5 sunt prezentate grafic rezultatele înregistrate de ambele eșantioane, la 

cinci teste, pe durata experimentului pedagogic. Mediile în partea de sus reprezintă 

SGE și respectiv în partea de jos – SGC, în trei ani de studii pentru studenții de la învă-
țământul cu frecvență (FR). 
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Fig. 5. Prezentarea grafică a rezultatelor înregistrate de ambele eșantioane pe 

durata experimentului pedagogic (Test 1 – Test 4, Test_final), FR 

Examinând rezultatele de la Testul de evaluare final din Fig. 5, de asemenea, 

observăm că în toți anii de studii rezultatele obținute la SGE sunt mai avansate compa-

rativ cu rezultatele obținute de studenții din grupule SGC. Astfel, media la SGE este 

7.93, 7.73 și 7.94 comparativ cu media respectivă 6.61 (-1.32), 6.35 (-1.38), și 6.08 (-

1.86) la SGC. În SGC notele sunt înregistrate între 6.08-7.52, în același timp în SGE 

mediile sunt înregistrate între 7.29-8.27. 

La fel, ca și în cazul Testului inițial, în rezultatul Testului final, obținem sta-

tistica eșantioanelor independente și criteriile respective. În urma calculelor efectua-

te, în baza Testului final, utilizând aplicația SPSS, s-au obținut indicatorii statistici 
de bază pentru fiecare eșantion implicat în experimentul pedagogic, Tabelul 5. 

Tabelul 5. Indicatorii statistici de bază (t-Student) 
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Tabelul 6. Rezultatele testului parametric (t-Student) 

 

Din Tabelul 6 se observă că p, în toți anii de studii, este mai mic decât pragul 

de semnificaţie α=0.05. Prin urmare, respingem ipoteza H0 și admitem că este adevă-

rată ipoteza H1. Din cele constatate, conchidem că există diferențe semnificative 

între mediile eșantioanelor SGC și SGE. 

Tabelul 7 reflectă rezultatele aplicării testului U al lui Mann-Whitney asupra tu-

turor eșantioanelor existente, în baza Testului final, în trei ani de studii atât la învăță-

mântul cu frecvență, cât și la învățământul cu frecvență redusă.  

Tabelul 7. Rezultatele testului non-parametric U al lui Mann-Whitney 

 

De exemplu, pentru eșantioanele participante în experimentul pedagogic, în 

anul de studii 2014-2015 FR, observăm următoarele rezultate:  25611R  şi 

 10942R  , unde U= 191.000, z = – 6,557 > 1.96, p = 0,000<0,005 ceea ce demon-

strează că există diferențe semnificative între mediile eșantioanelor independente. 

Același lucru observăm și pentru celelalte eșantioane, în următorii ani de studii, ceea ce 

rezultă că se respinge ipoteza H0 şi se adevereşte ipoteza H1 [21].  
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Tabelul 8. Rezultatele testului U al lui Mann-Whitney 

 
În Tabelul 8 sunt prezente rezultatele testului non-parametric U al lui Mann-

Whitney asupra datelor finale, în trei ani de studii, în baza Testului final şi decizia 

respectivă. Din tabelul cu valori critice [22] se determina Ucr, care depinde de numărul 

de studenţi din fiecare eşantion, pentru fiecare pereche de eșantioane, din fiecare an de 

studii implicat în experimentul pedagogic. Din Tabelul 8 se observă că în toate cazuri-

le p < 0.05, astfel ipoteza nulă H0 fiind respinsă şi, respectiv, acceptată ipoteza alter-

nativă H1. Utilizarea testului U al lui Mann-Whitney a confirmat rezultatele obţinute 

cu ajutorul t-Student. Aceasta confirmă faptul că nivelurile performanțelor demon-

strate de studenții eşantionului SGE depăşesc nivelurile performanțelor demonstrate 

de studenții din SGC. Considerăm că predarea cursului universitar „Tehnologii in-

formaționale și comunicaționale” prin intermediul tehnologiilor interactive, în deo-

sebi a tablei interactive, este una eficientă, de unde rezultă că tabla interactivă este cu 
adevărat un instrument benefic ce demonstrează creşterea nivelurilor de competențe 

digitale la studenţii din domeniul socio-juridic [21]. 

În continuare sunt ilustrate grafic rezultatele finale ale studenților din SGC și 

SGE și este făcută o analiză comparativă a nivelurilor de competențe digitale reflectate 

prin mediile obținute la Testul de evaluare finală în anul de studii 2016-2017, F. 

  
Fig. 6. Prezentarea grafică a rezultatelor, anul de studii 2016-2017, F 
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În Fig. 6, la Testul de evaluare finală în SGC, se observă cel mai mare număr de 
studenți este 20 în zona proximă a mediei 6.53. Cel mai mic număr de studenți au nota 
9 (1 student). Note de 5 și 8 au 11 studenți. Se observă că distribuția normală (Distribu-
ția Gaus) este concentrată în jurul mediei cu vârful înalt, deoarece valorii medii îi co-
respunde mai mult de 50% din studenți. În eşantionul SGE, se observă cel mai mare 
număr de studenți, în cantitate de 14, în apropierea mediei de 8.56 (cu nota 9). Opt 
studenți reflectă cea mai mică valoare – nota 7. Notele 8 și 10 le au 17 studenți. Se 
observă că distribuția normală este concentrată în jurul mediei cu vârful înalt, deoarece 
valorii medii îi corespunde, de asemenea, mai mult de 50% din studenți. 

Metodologia propusă confirmă existența diferențelor semnificative între mediile 
ambelor eșantioane, de unde putem concluziona că utilizarea atât a testului parametric, 
cât și a celui non-parametric a confirmat ipoteza alternativă demonstrând, astfel, că există 
diferențe semnificative între mediile eșantioanelor independente [21]. 

Analizând rezultatele testului U al lui Mann-Whitney prin prisma mărimii 
efectului asupra eşantioanelor experimentale, participante în experimentul pedago-
gic, deducem că tehnologiile interactive au avut un efect de la moderat spre puternic 
asupra performanțelor înregistrate de studenții din eșantioanele experimentale, sunt 
instrumente benefice pentru a forma și dezvolta competențe digitale la studenții din 
domeniul socio-juridic în cadrul cursului „Tehnologii informaționale și comunicațio-
nale”. Una dintre cele mai folosite statistici pentru estimarea mărimii efectului este 
coeficientul d al lui Jacob Cohen [23]: 

Anume mărimea efectului ne arată cât de mare este diferența între mediile 
eșantioanelor, este un indicator statistic care cuantifică mărimea diferenței dintre 
medii sau intensitatea asocierii dintre variabile. La etapa actuală, într-un experiment 
pedagogic riguros, calcularea și raportarea mărimii efectului a devenit o cerință obli-
gatorie impusă de APA (Asociația Psihologilor Americani) și Society for Industrial 
and Organizational Psychology (Asociația de Psihologie Industrială și Organizațio-
nală). Cercetătorul L. Wilkinson subliniază că prezentarea indicatorilor mărimii 
efectului este o cerinţă obligatorie în cercetare. 

 
Fig. 7. Interpretarea mărimii efectului variabilei independente,  

anul de studii 2014-2015 F 

Din Fig. 7 observăm că valoarea coeficientului d al lui J. Cohen aproximativ egală 
cu 1.46, pentru anul de studii 2014-2015 F, demonstrează că 92% studenţi din SGE au 
media mai mare decât cea a SGC. 46% din scorurile în cele două eşantioane se suprapun 
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și există o probabilitate de 84% că o persoană aleasă, la întâmplare, din SGE are un scor 
mai mare decât o persoană aleasă, la întâmplare, din SGC (probabilitatea de superioritate) 
sau, altfel spus, orice student din SGE demonstrează un rezultat superior rezultatului 
oricărui student din SGC. Conchidem că noua metodologie propusă, axată pe tehnologiile 
interactive, a avut un impact puternic asupra performanțelor academice obținute de stu-
denții din eșantionul experimental în trei ani de studii atât la învățământul cu frecvență, 
cât și la învățământul cu frecvență redusă. 

Prin urmare, experimentul pedagogic desfășurat a confirmat eficiența modelului 
pedagogic de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul 
socio-juridic și a metodologiei de implementare a acestuia. Astfel, a fost soluționată 
problema cercetării care constă în determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice 
de utilizare a tehnologiilor interactive în formarea și/sau dezvoltarea competențelor digi-
tale la studenţii din domeniul socio-juridic. 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 
Cercetarea realizată a vizat constituirea bazei teoretico-metodologice a procesului 

de formare și dezvoltare a competențelor digitale, la studenții de la specialitățile din dome-
niul socio-juridic, prin utilizarea tehnologiilor informaționale  interactive.  

Astfel, problema științifică soluționată rezidă în determinarea fundamentelor teoretice 
și metodologice ale eficientizării utilizării tehnologiilor interactive în procesul de studiere a 
cursului universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”, fapt ce a condus la fun-
damentarea teoretică şi elaborarea unui model pedagogic de formare și/sau dezvoltare a com-
petențelor digitale la studenții de la specialitățile din domeniul socio-juridic, în vederea formă-
rii competenței profesionale a viitorilor specialiști calificați solicitați pe piața muncii. 

Obiectivele cercetării au fost realizate, contribuind astfel la elucidarea aspectelor 
tehnologice şi metodologice ale problemei cercetate.  

Din analiza rezultatelor obţinute se pot sintetiza următoarele concluzii: 

1. În rezultatul analizei metodologiei de formare și/sau dezvoltare a competențe-
lor digitale la studenții din domeniul socio-juridic în universitățile din țară și peste hotare 
a fost identificată următoarea tendință importantă: implementarea intensivă a tehnologii-
lor interactive în procesul de studiere a cursului respectiv are un impact considerabil şi 
randament semnificativ, spre deosebire de tehnologiile educaţionale tradiționale, atât din 
perspectiva creșterii motivației și a sporirii atitudinii pozitive privind dezvoltarea conti-
nuă a propriei competențe digitale, cât și în raport cu standardele și competențele digitale 
necesare pregătirii profesionale în vederea integrării active în piața muncii. 

2. A fost elaborat modelul pedagogic de formare și/sau dezvoltare a competențe-
lor digitale la studenții din domeniul socio-juridic prin implementarea tehnologiilor in-
formaționale interactive contribuind astfel la creșterea capacității de asimilare a materia-
lului, sporirea gradului de automotivare pentru instruire continuă și creșterea nivelurilor 
de eficientizare a procesului de predare-învățare a cursului universitar „Tehnologii in-
formaţionale şi comunicaţionale”. 

3. A fost fundamentată teoretic că, pentru a spori efectivitatea procesului de predare-
învățare-evaluare la cursul „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” şi pentru a forma 
și/sau dezvolta competențe digitale prin intermediul tehnologiilor interactive, este necesar: 

– de a aplica bazele fundamentale de determinare a competențelor digitale în 
domeniul profesional în corespundere cu următoarele documente directorii: ECDL, Ca-
drul Naţional al Calificărilor, cât şi cu ajustarea ulterioară la standardele și cerinţele actu-
ale existente pe piața de muncă; 
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– de a implementa principiile lui M. Merrill ca un factor integrator al mai multor 
modele și teorii de instruire; 

– de a utiliza Modelul ADDIE de proiectare a procesului didactic justificat prin nece-
sitatea de a asigura o corelare clară între diferite dimensiuni ale cursului universitar studiat; 

– de a desfășura evaluări formativ-interactive, intervenind în funcție de rezultate 
cu ajustări, nu doar în direcţia cognitivă, ci și în mecanismele de funcționare și de im-
plementare a modelului pedagogic elaborat. 

4. Studenţii din SGE manifestă un interes sporit faţă de tehnologiile interactive şi 
faţă de cursul universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” comparativ cu 
studenții din SGC; Eşantioanele experimentale posedă un nivel mai ridicat al percepţiei 
propriei competenţe digitale, fapt ce contribuie la diminuarea stării de anxietate în situaţiile 
de evaluare; ei manifestă un grad sporit de angajare în procesul de formare. 

5. Experimentul pedagogic, realizat în trei ani de studii, a permis sintetizarea urmă-
toarelor concluzii în baza analizei statistice efectuate: 

– s-a demonstrat eficiența modelului pedagogic, axat pe valorificarea tehnologii-
lor interactive în procesul de studiu al cursului „Tehnologii informaţionale şi comunicaţi-
onale” și a metodologiei de implementare prin înregistrarea de rezultate mult mai eficien-
te în eşantioanele experimentale comparativ cu cele de control; 

– s-a demonstrat că implementarea modelului pedagogic, centrat pe integrarea 
tehnologiilor interactive în procesul de învățământ la cursul universitar „Tehnologii in-
formaţionale şi comunicaţionale” a contribuit la înregistrarea unei tendințe de creștere 
liniară a performanțelor academice pentru studenții din eşantioanele experimentale în 
comparație cu cei din eşantioanele de control; 

– s-a identificat dependența directă dintre metodele didactice interactive cu integrarea 
în procesul de învățământ a tehnologiilor interactive și creșterea gradului de pregătire a stu-
denților la cursul universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”. 

Rezolvarea problemei de cercetare și realizarea obiectivelor propuse sunt confir-
mate de rezultatele obținute, validate la conferințe științifice și publicate de autor în lu-
crări recenzate [24-53]. 

Luând în considerare rezultatele obţinute în cercetarea respectivă, propu-
nem următoarele recomandări practice: 

– implementarea modelului și a metodologiei elaborate de formare și/sau dezvolta-
re, la studenții din domeniul socio-juridic, a competențelor digitale prin intermediul tehnolo-
giilor interactive în predarea diferitor cursuri universitare, cu eventuale adaptări la specificul 
acestora, fapt ce sporeşte importanţa acestui model şi deschide noi perspective de cercetare; 

– aplicarea rezultatelor obţinute în scopul elaborării noilor materiale didactice, destina-
te studierii domeniului respectiv şi a altor cursuri universitare şi preuniversitare; 

– aplicarea modelul pedagogic propus la elaborarea noilor manuale și folosirea 
abordărilor metodice elaborate pentru creșterea calității materiei studiate și dezvoltarea 
competențelor digitale prin intermediul tehnologiilor interactive; 

– utilizarea modelului pedagogic și a metodologiei de implementare elaborate la 
realizarea tezelor de licență, masterat, doctorat, cât și în cercetările ulterioare. 

Cercetarea realizată deschide noi perspective pentru studierea procesului de dezvol-
tare a competențelor profesionale la studenţi atât din domeniul socio-juridic, cât și din alte 
domenii de activitate umană. Sintetizând cele menţionate, putem conchide că anume din 
aceste considerente a fost aleasă tema cercetării și s-a optat pentru o cercetare aprofundată a 
procesului de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale, la studenții din domeniul 
socio-juridic, prin intermediul tehnologiilor interactive. 
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ADNOTARE 

Popov Lidia 

Formarea și dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-

juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive 

Teză de doctor în ştiinţe pedagogice. Chișinău, 2020 
Structura tezei: Adnotare (română, rusă, engleză), lista abrevierilor, introducere, trei 
capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 234 de titluri, 25 de anexe, 

148 de pagini de text de bază, 59 de figuri, 28 de tabele. Rezultatele obținute sunt publi-

cate în 30 de lucrări științifice. 
Cuvinte-cheie: acţiune, competențe digitale, interactivitate, competențe profesionale, 

model pedagogic, proces didactic, resursă, situaţie didactică, situaţie, tablă interactivă, 
tehnologii interactive, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. 

Domeniul de studii: Pedagogie. Didactica şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) 
(Informatica). 

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea pe cale expe-
rimentală a modelului pedagogic de formare şi/sau dezvoltare a competențelor digitale la 

viitorii specialişti din domeniul socio-juridic prin tehnologiile interactive. 
Obiectivele cercetării: (1) identificarea reperelor psihopedagogice ale formării și/sau 

dezvoltării competențelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin tehnologiile 
interactive; (2) precizarea conceptelor fundamentale teoretice referitoare la modul de 

definire, de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul 
socio-juridic prin tehnologiile interactive; (3) determinarea fundamentelor teoretico-

metodologice și elaborarea modelului pedagogic de formare şi/sau dezvoltare, la studenți, 
a competențelor digitale prin intermediul tehnologiilor interactive; (4) stabilirea și fun-

damentarea didactică a metodologiei de formare și/sau dezvoltare, la studenţi, a compe-
tențelor digitale prin exploatarea tehnologiilor interactive; (5) validarea experimentală a 

eficienței modelului pedagogic și a metodologiei elaborate. 
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în fundamentarea conceptuală a modelului 

pedagogic și a metodologiei de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studen-
ții din domeniul socio-juridic prin intermediul tehnologiilor informaționale interactive. 

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în fundamentarea 
științifică a eficienței rolului tehnologiilor informaționale interactive în procesul de for-

mare și/sau dezvoltare a competențelor digitale, fapt ce a condus la elaborarea unei meto-
dologii de instruire universitară, axată pe tehnologiile interactive, în vederea formării 

și/sau dezvoltării competențelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic. 
Semnificația teoretică a lucrării constă în cercetarea și valorificarea tehnologiilor interactive 

în procesul de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul 
socio-juridic din perspectiva modelului pedagogic elaborat. 
Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de implementarea eficientă a modelului 
pedagogic elaborat și utilizarea metodologiei de instruire dezvoltate în procesul de studio al 
cursului universitar„Tehnologii informaționale și comunicaționale” pentru studenții din dome-
niul socio-juridic prin aplicarea tehnologiilor interactive în scopul formării și dezvoltării com-
petențelor digitale. 
Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată este utilizată în predarea 

cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” în cadrul facultății de 
Drept și Științe Sociale din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 
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АННОТАЦИЯ 
Попов Лидия 

Формирование и развитие цифровых компетенций студентов социально-правовой 
сферы посредством интерактивных технологий 

Диссертация на соискание учѐной степени доктора педагогических наук. Кишинэу, 2020 
Структура диссертации: Аннотации (на румынском, русском, английском), список 
аббревиатур, введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 234 
названий, 25 приложений, 148 страниц основного текста, 59 рисунка, 28 таблиц. 
Результаты исследования опубликованы в 30 научных работах. 
Ключевые слова: действие, цифровые компетенции, интерактивность, 
профессиональные компетенции, педагогическая модель, дидактический процесс, 
ресурс, дидактическая ситуация, ситуация, интерактивная доска, интерактивные 
технологии, информационные и коммуникационные технологии. 
Область исследования: Педагогика. Дидактика школы (по ступеням и 
образовательным дисциплинам) (Информатика). 
Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная 
валидация модели и методологии обучения и/или развития цифровых компетенций будущих 
специалистов социально-правовой сферы посредством интерактивных технологий. 
Задачи исследования: (1) идентификация психолого-педагогических аспектов 
формирования и/или развития цифровых компетенций студентов социально-правовой 
сферы посредством интерактивных технологий; (2) уточнение теоретических 
фундаментальных понятий, связанных с определением, формированием и/или развитием 
цифровых компетенций студентов социально-правовой сферы посредством интерактивных 
технологий; (3) определение теоретических и методологических основ и разработка 
педагогической модели формирования и/или развития цифровых компетенций студентов 
социально-правовой сферы посредством интерактивных технологий; (4) определение и 
дидактическое обоснование методологии формирования и/или развития цифровых 
компетенций студентов социально-правовой сферы посредством интерактивных 
технологий; (5) экспериментальная валидация разработанной модели и методологии. 
Научная новизна и оригинальность состоит в концептуальном обосновании педагогической 
модели и методологии формирования и/или развития цифровых компетенций у студентов 
социально-правовой сферы посредством интерактивных информационных технологий. 
Важная научная проблема, решаемая в исследовании, заключается в научном 
обосновании эффективности использования интерактивных информационных 
технологий в процессе формирования и/или развития цифровых компетенций студентов 
социально-правовой сферы, что привело к разработке методологии университетского 
обучения, ориентированного на интерактивные технологии. 
Теоретическая значимость исследования заключается в исследовании и 
совершенствовании интерактивных технологий, используемых в процессе формирования 
и/или развития цифровых компетенций у студентов социально-правовой сферы, с точки 
зрения разработанной педагогической модели. 
Практическая значимость исследования определяется успешным внедрением 
разработанной педагогической модели и использованием разработанной методологии 
обучения в процессе формирования и/или развития цифровых компетенций студентов 
социально-правовой сферы в рамках курса «Информационные и коммуникационные 
технологии», используя интерактивные технологии. 
Внедрение результатов исследования: разработанная методология обучения 
используется в процессе преподавания университетского курса «Информационно-
коммуникационные технологии» на Факультете Права и Социальных Наук 
Государственного Университета «Алеку Руссо» в г. Бельцы. 
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ANNOTATION 

Popov Lidia 

Developing the digital competences of socio-legal students using interactive 

technologies Doctoral Thesis in Pedagogical Sciences. Chisinau, 2020 
Thesis structure: Annotation (Romanian, Russian, English), list of abbreviations 
introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 
234 titles, 25 annexes, 148 pages of basic text, 59 figures, 28 tables. The obtained results are 
published in 30 scientific papers. 
Key words: action, digital competences, interactivity, professional competences, 
pedagogical model, didactic process, resource, didactic situation, situation, interacti-
ve board, interactive technologies, information and communication technologies. 
Domain of studying: Pedagogy. School education (by stages and disciplines) (Computer 
Science). 
Aim of investigation: the purpose of the research consists in the theoretical 
foundation, elaboration and experimental validation of the pedagogical model of 
developing the digital competences of the future specialists in the socio-legal field 
through interactive technologies. 
Objectives of investigation: (1) to identify the psycho-pedagogical issues of 
developing the digital competences of socio-legal students  through interactive 
technologies; (2) specification of the theoretical fundamental concepts regarding the 
definition and development of the digital competences of socio-legal students 
through interactive technologies; (3) to detect the theoretical-methodological 
foundations and to elaborate the pedagogical model of developing students’ digital 
competences through interactive technologies; (4) to establish and substantiate 
pedagogically the methodology of developing digital competences by exploring 
interactive technologies; (5) to prove the efficiency of the pedagogical model and of 
the elaborated methodology by using the experimental method. 
The novelty and the scientific originality consist in the conceptual foundation of 
the pedagogical model and of the methodology of developing socio-legal students’ 
digital competences through interactive information technologies. 
The important scientific problem solved in this research consists in the scientific 
foundation of the efficiency of interactive information technologies in the process of 
developing students’ digital competences, which has led to the elaboration of a university 
training methodology, focused on interactive technologies, in order to develop the digital 
competences of socio-legal students. 
The theoretical significance of the research consists in researching and highlighting 
of interactive technologies in the process of development of digital skills for socio-
legal students from the perspective of the elaborated pedagogical model. 
The applicative value of this research paper is determined by the efficient 
implementation of the elaborated pedagogical model and usage of the training 
methodology developed in the study process of the university course “Information 
and communication technologies” for social-legal students by applying interactive 
technologies for the purpose of development of digital skills. 
Implementation of scientific results: the elaborated methodology is used in 
teaching the university course “Information and communication technologies” at 
“Alecu Russo” Balti State University, Faculty of Law and Social Sciences. 
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