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Metodologia implementării învățării centrate pe student
în cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Scop și context
Modernizarea sistemului de învățământ al Facultății de Inginerie și Tehnologia
Informației (FITI) presupune adoptarea și implementarea unor abordări noi care
îmbunătățesc procesul educațional în vederea creșterii satisfacției studenților legate de
activitățile de pregătire și formare profesională.
Prezenta metodologie își propune să furnizeze informații privind cadrul de
implementare al metodelor didactice moderne de predare, corelat cu restructurarea
procesului de învățământ în format modular și utilizarea metodelor de evaluare
formativă și sumativă.
Introducere
Viziunea FITI este de a se angaja în furnizarea unor servicii educaționale care
să ofere absolvenților cunoștințele, abilitățile și oportunitățile de dezvoltare a unei
cariere profesionale specifică universităților de renume din țară și din lume.
În acest scop FITI a adoptat o metodologie modernă pentru activitățile didactice
de predare și evaluare în concordanță cu abordările pedagogice actuale întâlnite în
cadrul universităților de renume, respectiv cu specificul specializărilor, contextului și
tradiției facultății.
Metodologia propusă are la bază principiile învățării centrate pe student, care
presupune adoptarea unor demersuri conform ghidurilor și exemplelor de bună
practică consacrate.
Obiectivele principale evidențiate în literatura de specialitate în direcția
educației centrate pe student subliniază importanța aplicării practice a cunoștințelor
teoretice, considerarea creativității și inovării ca abilități cheie în procesul de
soluționare a problemelor tehnice.
Metodologia propusă indică celor implicați în procesul didactic soluții de
adaptare a proceselor și mijloacelor educaționale la noile provocări ridicate de
schimbările rapide și majore ale mediului economic caracterizat de progresele
tehnologice, proliferarea digitalizării, automatizarea și interconectarea proceselor,
implementarea tehnologiilor inteligente și generalizarea accesului la informație.
Per ansamblu, acest ghid furnizează un set de principii care să vină în sprijinul
corpului didactic în vederea depășirii provocărilor amintite dar și pentru a crea un
cadru unitar și eficient de implementare la nivelul FITI.
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Direcții ale implementării învățării centrate pe student
Pentru implementarea cu succes a învățării centrate pe student se recomandă ca
activitățile didactice să fie organizate conceptual pe următoarele componente:
- Atragerea și stimularea studenților în vederea implicării active în procesul
de formare;
- Aplicarea practică susținută și continuă a teoriei;
- Încurajare și susținerea unui proces de învățare activă pe parcursul întregii
perioade de predare;
- Evaluare activă formativă continuă și multiobiectiv;
- Menținerea unui feedback pe parcursul întregii perioade de predare;
- Adaptarea pregătirii la cerințele și ritmul studentului;
- Organizarea flexibilă a conținuturilor și suportului suplimentar oferit
studenților;
- Disponibilitatea pentru autoevaluarea activității didactice.
Implementarea și gestionarea cu succes pe aceste direcții a activităților didactice
este posibilă prin implicarea continuă și activă a tuturor celor implicați în procesul
didactic.
La FITI se poate dezvolta un învățământ de succes ținând seama de direcțiile
menționate, coroborat cu aplicarea, în funcție de specificul activității, a unora din
metodologiile:
 Inițiativa CDIO ™ - cadrul educațional inovator pentru producerea
următoarei generații de ingineri,
 Problem Based Learning - Învățarea bazată pe rezolvarea problemelor,
 Project Based Learning - Învățarea bazată pe lucrul în proiecte.

Trebuie menționat că succesul realizării unei învățări centrate pe student are la
bază implementarea metodologiile specificate și utilizarea uneltelor și mijloacelor
moderne suport, în special cele din sfera tehnologiilor informaționale și comunicării.
Pentru implementarea cu succes a unui plan de predare centrat pe student
trebuie parcurs formalismul din figura 1, în care este evidențiată alegerea, adoptarea și
aplicarea metodologiilor inovative de predare (3I - Inițiativa CDIO, Problem Based
Learning, Project Based Learning), concomitent cu cerințele externe existe pentru
desfășurarea proceselor educaționale 3E, formulate de autorități și organismele de
evaluare a calității.
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1. Stabilirea cadrului de lucru

2. Alegerea metodologiei

3I. Adoptarea metodologiei în
procesul didactic

3E. Metodologie externă

a. Aplicarea metodologiei
b. Evaluare și autoevaluare
c. Corecții conform planificării

a. Stabilirea planului de aplicare
b. Alegerea indicatorilor de evaluare
c. Aplicarea metodologiei
d. Evaluare preliminată
e. Îmbunătățire/Corecție
f. Evaluare
g. Desfășurarea programului și
evaluarea indicatorilor intermediari
h. Ajustare planului de aplicare
i. Evaluare finală
j. Autoevaluare

Fig. 1. Formalismul privind implementare învățării centrate pe student

Inițiativa CDIO: Concepție – Design - Implementare – Operare
Inițiativa CDIO Concepție – Design - Implementare – Operare este un cadru
educațional inovator pentru producerea următoarei generații de ingineri. Ea constituie
o colaborare la nivel mondial pentru conceperea și dezvoltarea unei noi viziuni asupra
educației inginerești.
Cadrul oferă studenților o educație care pune accent pe fundamentele ingineriei
dezvoltate în contextul secvențial al Concepției – Designului / Proiectării Implementării - Operării sistemelor și produselor din lumea reală.
Universitățile tehnice, colaboratoare ale inițiativei CDIO au adoptat acest sistem
drept cadru al planificării curriculare și evaluării bazate pe rezultate, care presupune:
 Organizarea curriculei în jurul unor cursuri complementare, dar cu activități
CDIO extrem de interferate;
 O multitudine de aplicații de proiectare-construire-testare;
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 Organizarea proceselor didactice în secvențe de învățare activă și
experimentală;
 Integrarea în învățare a abilităților profesionale, de muncă în echipă și
comunicare;
 Îmbunătățirea constantă a procesului de asigurare a calității dincolo de cerințele
de acreditare ale programelor de studii.
Restructurarea programelor de studii presupune aplicarea Kitului de
implementare [1] organizat în jurul celor 12 Standarde CDIO [2].
[1] *** Kit de implementare. Online la adresa: http://www.cdio.org/implementingcdio-your-institution/implementation-kit
[2] *** Standarde CDIO. Online la adresa: http://www.cdio.org/implementing-cdioyour-institution/implementation-kit
Problem Based Learning
Problem Based Learning este o metodologie care stă la baza modernizării
multor sisteme de educație prin facilitarea migrării procesului educativ de la
paradigma predării la cea a învățării active.
Principiul care stă la baza Problem Based Learning este acela că accentul se
pune cu precădere pe ceea ce studiază studenții, iar profesorii sunt implicați în
facilitarea învățării. Problem Based Learning apelează la cazuri și scenarii specifice
temei studiate, care prezintă problema ce urmează a fi analizată, ca punct de plecare,
pe baza căreia studenții descoperă cunoștințe și identifică soluții noi.
În procesul de tip Problem Based Learning cadrul didactic ghidează studenții în
procesul de învățare pornind de la descoperirile studenților și furnizează clarificări în
cazurile în care este necesar.
Studenților li se acordă o autonomie sporită, pornind de la stabilirea
obiectivelor, surselor de informare, punctelor care trebuie investigate și a ceea ce
trebuie să învețe, cu efecte directe asupra responsabilizării și motivării studentului în
procesul de pregătire.
Implementarea și derularea cu succes a metodologiei Problem Based Learning
în cadrul unei discipline presupune următoarele procese care se derulează premergător
sau în timpul derulării orelor de activitate didactică:
- Organizarea tematicii disciplinei pe unități de predare centrate pe Problem
Based Learning;
- Unitățile de predare (în sens clasic cursul, seminarul, laboratorul alocat unei
teme) se organizează pe două faze: lansarea unei probleme deschise prin
intermediul unui scenariu pe care studenții o identifică urmată de dezbaterea
centrată pe student;
- O unitate de predare are la bază o problemă deschisă, introdusă studenților
de regulă sub forma unui studiu de caz ce facilitează explorarea și găsirea
mai multor soluții;
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Organizarea activităților didactice pe grupe mici de studenți cu roluri și
sarcini bine precizate și asumate;
- Rolul principal al cadrului didactic este de a coordona procesul de învățare
în comparație cu sistemul clasic în care era furnizor informații sau instruire;
- Studenții studiază tema propusă utilizând mijloace clasice și moderne de
documentare, modelare, simulare, validare într-un interval de timp precizat;
- Studenții comunică descoperirile și rezolvă în mod colaborativ problema
propusă, în final fiind prezentate rezultatele obținute;
- Studenții stabilesc necunoscutele, modul de studiu și documentare, planul de
acțiune în vederea soluționării problemei;
- Studenții sintetizează și analizează critic validitatea și utilitatea cunoștințelor
studiate;
- În urma rezolvării problemei se revăd elementele învățate individual și în
colectiv.
O schemă logică a etapelor aplicării Problem Based Learning este prezentată în
figura 2.
-

Pasul 2
• Descrierea
problemei
• Clarificarea
conceptelor

Pasul 1

• Definirea
problemei
• Stabilirea
obiectivelor
• Clarificare
termenilor
noi
• Identificarea variabilelor necunoscute

• Identificare
colaborativă
a cât mai
multe soluții
potențiale

Pasul 3

Pasul 4
• Elaborarea
de explicații
• Teorii
proprii
coerente

• Formularea
problemelor
pentru
autoînvătare

Pasul 5

Pasul 6
• Identificarea
explicațiilor
prin studiu
bibliografic
individual

• Partajarea
descoperirilor
și integrarea
acestora în
explicații
adecvate
• Evaluarea pe
peparcurs și
sumativă

Pasul 7

Fig. 2. Organigrama activităților în cadrul unui proces Problem Based Learning

Project Based Learning
Project Based Learning reprezintă o abordare de implementare a unui model de
învățare în care sunt vizate în principal adoptarea unor activități interdisciplinare, axate
pe student și integrate în specificul situațiilor din mediul economic real.
Unitatea de învățare este centrată în jurul conceptului de proiect, care
desemnează dezvoltarea și dezbaterea detaliată a unei teme de interes din lumea reală,
cu toate problemele și provocările specifice, astfel încât să fie atinse cât mai multe
aspecte privitoare la acesta.
Activitățile didactice sunt organizate astfel încât să faciliteze cooperarea între
studenți în vederea identificării răspunsurilor și rezolvărilor corecte la problematica
proiectului lansat de cadrul didactic.
În vederea atingerii scopurilor propuse se facilitează colaborarea de lungă
durată dintre studenți, pe cât posibil chiar pe întregul parcurs al studiului disciplinei.
Pentru asigurarea diseminării eficiente în cadrul grupei a cunoștințelor acumulate,
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studenții prezintă în public rezultatele obținute (se pot invita reprezentanți din mediul
economic).
Implementarea procesului de învățare se face parcurgând următoarele etape:
1. Identificarea de către cadrul didactic a unei teme de proiect adecvată
disciplinei studiate;
2. Adaptarea temei la cerințele de studiu ale studenților. Dacă este necesar se
poate porni de la o evaluare preliminară împreună cu studenții;
3. Organizarea temei de proiect și a activităților aferente în jurului problemei
dezbătute;
4. Stabilirea împreună cu studenții a orizontului de timp, etapelor și a planului
de lucru;
5. Organizarea activității pe echipe de lucru;
6. Încurajarea prezentării rezultatelor obținute de către toți studenții.
În pregătirea activităților didactice se va avea în vedere ca acestea să aibă
următoarele atribute:
- Să fie relevante: să descrie o experiență de învățare care îi implică pe
studenți în rezolvarea unor probleme reale, complexe, prin care aceștia să-și
dezvolte abilitățile și bagajul de cunoștințe;
- Să fie provocatoare prin încurajarea rezolvării unor probleme complexe cu
mijloace proprii;
- Să motiveze și să cointereseze: rezolvarea problemelor este mai creativă și
de succes în cazul implicării studenților prin motivare;
- Să promoveze interdisciplinaritatea: prin utilizarea cunoștințelor acumulate
în cadrul altor discipline;
- Să promoveze colaborarea: prin facilitatea comunicării între studenți, dar și
a studenților cu cadrul didactic, inclusiv prin mijloace moderne.
Inițiativa CIDO oferă exemple de aplicare practică a metodei de învățare în
învățământul tehnic [3].
[3] *** Project-Based Learning in Engineering Education. Online la adresa:
http://www.cdio.org/knowledge-library/project-based-learning

Evaluarea studenților
În contextul organizării modulare a procesului didactic, cu două module pe
durata unui semestru și sesiuni la finalul fiecărui modul de studii, evaluarea studenților
are două componente: evaluarea formativă și evaluarea sumativă, fiecare dintre acestea
realizate la momente diferite și având ponderi diferite la nota finală.
 Evaluarea formativă se face pe durata modului de studii, în timpul parcurgerii
disciplinei, ca o evaluare intermediară, cu scopul de a analiza situația învățării
și de a facilita asimilarea cunoștințelor.
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 Evaluarea sumativă este realizată la finalul parcurgerii disciplinei, în sesiunea
de la finalul modulului de studiu, cu scopul de a verifica măsura și modul în
care au fost atinse obiectivele planificate. De regulă într-un modul se parcurg 23 discipline, iar examinarea se realizează concomitent la aceste discipline în
baza unor subiecte de sinteză, care urmăresc capacitatea studentului de
integrare a noțiunilor studiate, de utilizare și aplicare a bibliografiilor
recomandate.
 Pondere celor două evaluări la nota finală este propusă de titularul de disciplină
și aprobată de conducerea facultății, fiind adusă la cunoștința studenților la
începutul periodei de studiu a disciplinei.

Decan,
Prof.dr.abil.ing. Liviu MOLDOVAN
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