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 Orient rile valorice promovate la nivelul teoriei instruirii asigur  fundamentele tiin ifice al
procesului de înv mânt. Angajarea lor la nivel de dezvoltare curricular  presupune parcurgerea unu
traseu metodologic situat între : "teoria instruirii" – didactica normativ  – didactica prospectiv  
didactica general  – didactica aplicat  .  
 Calit ile unei teorii a instruirii evident  la nivelul practicii procesului de înv mânt, reflect
capacitatea acestei teorii de : a) a aborda corect realitatea specific  celor care înva ; b) a proiect
inteligibil ceea ce trebuie înv at; c) a poseda o autentic  for  predictiv ; d) a propune solu ii  strategic
de rezolvare a problemelor ; e) a sus ine coeren a intern  a programelor ; f) a eficientiza efortul d
înv are ; g) a realiza experimente ; h) a crea tehnici de cercetare adecvate ; i) a convinge în divers
situa ii educative / didactice .  
Proiectarea instruirii 
 Proiectarea instruirii implic  organizarea i ordonarea materialului care urmeaz  s  fie predat !
înv at  ! evaluat la nivelul corela iei func ional--structurale dintre profesor i student . Profesorul sa
instructorul proiecteaz  o ac iune bazat  pe patru opera ii concrete :  

" definirea obiectivelor pedagogice  
" stabilirea con inutului  
" aplicarea metodologiei  
" asigurarea evalu rii activit ii didactice , educative , respective .  

Cursul universitar  
 Cursul universitar  reprezint  o form  de organizare a activit ii didactice proiectat  i realizat
în înv mântul superior .  
 Conceptul pedagogic de curs universitar define te ansamblul activit ilor de înv are propus
conform programelor de studii specifice înv mântului superior , cu un anumit num r de ore repartizat
anual sau semestrial i cu examene finale care sanc ioneaz  promovarea sau ob inerea unui anum
certificat .  
 Tipologia cursurilor universitare reflect  ponderea anumitor obiective pedagogice specific
angajate la nivelul strategiei de proiectare i realizare a activit ii didactice . Aceste obiective pedagogic
specifice sugereaz  posibilitatea clasific rii cursurilor universitare în conformitate cu urm toarele criterii

a) criteriul modului de structurare a con inutului : cursuri tradi ionale ( structurate pe capitole , 
secven e de instruire ) , cursuri moderne ( structurate pe unit i de instruire / credite ) ;  
b) criteriul tipului de cuno tin e i de capacit i vizate în mod prioritar : cursuri fundamentale 
(cuno tin e i capacit i / deprinderi de baz ) , cursuri de profil i specialitate (cuno tin e i 
capacit i specifice , aplicabile în anumite domenii particulare ) , cursuri complementare (cuno tin e 
i capacit i preluate din domenii complementare disciplinei / disciplinelor fundamentale i de 

specialitate ) ;  
c) criteriul gradului de implicare în procesul de formare socio-profesional  a studentului : cursuri 
obligatorii , cursuri op ionale , cursuri facultative .  

 Proiectarea cursului universitar angajeaz  o gestiune pedagogic  adaptat  / adaptabil  la resursel
existente în plan uman ( profesor – studen i – al i factori ) , material ( spa iu – timp – baz  didactic
disponibil  ) , valorificabile la nivel mono , intra , inter sau/ i trans-disciplinar , în diferite forme d
organizare a instruirii ( prelegeri , lucr ri de laborator , activit i de documentare , activit i practice
module , credite , etc. ) , finalizate de regul  prin examene sau colocvii ( semestriale , anuale ) sus inute î
scris , oral , prin lucr ri aplicative , etc.  
 Din perspectiva proiect rii curriculare , cursul universitar este elaborat ca parte a unui program
care se raporteaz  la o materie sau la o disciplin  determinat  care comport  un timp dat de înv mân
teoretic i / sau practic , timp necesar pentru ob inerea unui anumit nivel de cuno tin e sau de calific ri
Cursul universitar este institu ionalizat prin elaborarea unor documente scrise la nivel periodic ( tratat
de curs , manuale , module , sinteze , tematici bibliografice , etc. ) care orienteaz  realizarea uno
activit i de înv are independent  , recunoscute în plan pedagogic i social , care favorizeaz  atingere
unor obiective de formare exact  în cadrul unui program sau a mai multor programe .  
 Necesitatea perfec ion rii permanente a cursului universitar reprezint  o linie de politic
educa ional  tradi ional  , proprie înv mântului superior . Opera ionalizarea acestei politici educa ional
la nivelul autonomiei universitare urm re te atât democratizarea sistemului prin promovarea valorilo
confirmate la scar  pedagogic  i social  , cât i individualizarea procesului de instruire prin proiectare
materiei în unit i didactice / credite care ofer  studentului posibilitatea îndeplinirii sarcinilor propuse î
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func ie de posibilit ile sale minime--maxime realizabile în timp i în spa iu . În perspectiva perfec ion r
permanente a cursului universitar cursul însu i poate deveni parte a programei de studii la care est
asociat un num r de unit i de înv are cu valoare de credite .  
 Institu ionalizarea sistemului de credite angajeaz  responsabilitatea titularului de curs care î
contextul managementului universitar trebuie s  asigure :  

a) proiectarea unit ilor de instruire la nivelul unor structuri modulare func ionale prin fixarea , 
reluarea i aprofundarea cuno tin elor i capacit ilor (deprinderilor) de baz  i antrenarea 
acestor cuno tin e în diferite situa ii specifice cu raz  mare de opera ionalizare .  

b) delimitarea timpului real necesar studentului pentru îndeplinirea obiectivelor specifice i 
concrete propuse , cu precizarea materialului de sprijin disponibil ( manual , curs , module de 
curs , sinteze–tematici bibliografice ; informa ii stocate–procesate în medii informatice , etc. ) 
accesibil imediat la nivel de bibliotec  , mediatec  , etc. ;  

c) realizarea activit ii de asisten  psiho-pedagogic  a studentului prin oferirea unor ac iuni 
permanente de : consultan  , îndrumare , animare , (re)motivare formativ  , etc. . 

Contribu ii ale altor discipline tiin ifice la definirea fundamentelor teoretice ale proiect r
instruirii (Figura 1. 2. Bazele Teoretice ale Proiect rii Procesului de Instruire)  
 Teoria este un set organizat de enun uri i legi care pot fi utilizate la explicarea, prezicerea 
controlul evenimentelor (fenomenelor, proceselor) .  

Teoria
Instruirii

Teoria
Înv!"!rii

Teoria
Comunica"iilor

Teoria
Sistemelor

Bazele Teoretice ale
Proiect!rii Instruirii

PEDAGOGIE

INFORMATICA

  
Figura 1. 2. Bazele Teoretice ale Proiect rii Procesului de Instruire  
 Contribu ii ale Teoriei Sistemelor : Proceduri i metode ale Teoriei Sistemelor sunt folosite î
procesul de proiectare a instruirii . Sunt utilizate tipurile de organigrame i tehnicile drumului criti
pentru planificarea procesului de instruire i  pentru rezolvarea problemelor .  
 Contribu ii ale teoriei comunica iilor : principiile construirii mesajelor vizuale i verbale 
modul în care informa ia este comunicat  de la o persoan  la alta ; necesitatea "feedback"--ului  sau 
reac iei inverse (Figura 1. 3. Modelul universal al lui Shanon pentru sistemele de comunica ii) .  
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Figura 1. 3. Modelul universal al lui Shanon pentru Sistemele de Comunica ii  
 Contribu ii ale teoriilor instruirii : Teoriile instruirii propun condi iile de desf urare a instruir
care faciliteaz  înv area .  
 Contribu ii ale teoriilor înv rii : Teoriile Înv rii clarific  modul în care oamenii înva  sa
asimileaz  cuno tin ele .  
Procedurile de Proiectare a instruirii au fost influen ate de dou  importante componente ale Teoriilo
Înv rii i anume de : Teoriile Comportamentale ale Înv rii  i de Teoriile Cognitive ale Înv rii  sa
mai precis de Psihologia Cognitiv  .  
Psihologia Cognitiv  i Instruirea Asistat  de Calculator  
 Psihologia Cognitiv  . Domeniile studiate de psihologia proceselor cognitive care  sunt deoseb
de importante pentru proiectarea sistemelor de instruire asistat  de calculator sunt urm toarele :  
Percep ia i Aten ia   
Memorizarea   
În elegerea   
Înv area Activ    
Motiva ia (sau motivarea înv rii ) . Motivarea corect  a studentului este esen ial  pentru înv are
Motiva ia este su inut  de patru factori : acceptarea progresului (noului) , curiozitatea , controlul  
fantezia .   
Concentrarea Controlului . Controlul procesului de instruire trebuie s  fie realizat de c tre student .  
Transferul de cuno tin e prin intermediul Înv rii .  
Diferen ele Individuale . Lec iile trebuiesc adaptate studiului / înv rii individuale i diferen elo
care pot exista între studen i . 
Diferen ele dintre Comportament i Cognitivism sunt prezentate succint în Tabelul 1. 5.  

Teoria Comportamentului   Cognitivismul  
 

• influen a condi iilor mediului   • procesele de percep ie , interpretare i stocare a 
informa iilor  

 
• manifestarea modului de 
comportament   

 

• procese cognitive interne  

Tabelul 1. 5. Diferen ele dintre Comportament i Cognitivism   
Fundamentele Teoretice ale Cognitivismului  
 Mul i educatori i cercet tori au definit cognitivismul ca punct de plecare pentru teori
comportamentului care a ap rut dou zeci de ani mai târziu .  
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 Definirea termenului de "Cogni ie" sau Cunoa tere . Cunoa tere înseamn  a ti - incluzân
procesele interne ca înv area , percep ia , în elegerea , gândirea , memorizarea i aten ia .  
 Evolu ia Cognitivismului  
Teoriile înv rii  
 Teoriile înv rii analizeaz  modelele psihologice care descriu tipuri specifice de activit
educative ( colare) . Psihologia procesului educa ional organizeaz  aceste modele sub forma une
piramide cu ase nivele în care sunt indicate ierarhiile i leg turile func ionale posibile i necesare î
contextul grupului de studen i .  

• Primul nivel al piramidei con ine patru modele psihologice de înv are :  
a) Înv area condi ional  clasic  (Pavlov , 1900 ; Watson , 1924) angajeaz  rela ia stimul ! 
r spuns , aplicabil  în procesul de instruire prin înt rirea reac iilor emotive la stimuli anteriori 
neutri , stimuli oferi i înaintea declan rii ac iunii didactice .  
b) Înv area prin asocia ii contigue (Guthrie , 1952) implic  memorarea mecanic  angajat  în 
condi iile în care orice mi care sau element de comportament , care urmeaz  îndeaproape un anumit 
grup de stimuli , tinde s  se ata eze de grupul de stimuli respectiv , f r  a mai solicita un stimul ! 
r spuns format anterior .  
c) Înv area condi ional  / instrumental  (Thorndike , 1913 ; Hull , 1952 ; Skinner , 1953) 
define te consolidarea cuno tin elor în termeni opera ionali , consolidarea se realizeaz  dup  
îndeplinirea sarcinii didactice , proces care cre te posibilitatea ca reac ia precedent  s  se produc  i 
în viitor .  
d) Înv area prin imita ie (Bandura , Ross , 1963 ) , considerat  i înv are mecanic  , valorific  
modelul oferit de cadrul didactic cu scopul de a influen a comportamentul ( atitudinal, didactic , 
social , moral ) exprimat sub forma unor reac ii noi : inhibitorii (reduse sau amplificate) , ob inute , 
consolidate , etc.  
• Al doilea nivel al piramidei con ine dou  modele psihologice de înv are : 
e) Înv area prin generalizare (Kendler , 1961 ) valorific  similitudinile evidente dintre dou  
complexe de stimuli ; valorific  situa ia în care stimulii similari produc (sau nu produc , dac  
stimulii sunt doar apropia i) acela i r spuns ca i stimulul original . 
f) Înv area prin discriminare (Kendler , 1961 , 1962) presupune reactualizarea unor no iuni de 
baz  care asigur  diferen ierea stimulilor apropia i de stimulii originali (respectiv a stimulilor care 
nu produc acela i r spuns ca i stimulul original) .  
• Al treilea nivel al piramidei con ine un model psihologic de înv are : 
g) Înv area conceptelor (Piaget , 1962 , Mc.Donald , 1965) angajeaz  o clasificare a stimulilor 
care au caracteristici comune , clasificare realizabil  la diferite niveluri ierarhice astfel încât un 
concept cu grad superior poate fi în eles numai dac  studentul st pâne te deja conceptele de grad 
inferior i percepe rela iile dintre concepte .  
• Al patrulea nivel al piramidei con ine un model psihologic de înv are : 
h) Înv area principiilor (Bruner , 1960 ; Gagné , 1965) angajeaz  un lan  de concepte integrate la 
nivelul cuno tin elor incluse în programele colare universitare care solicit  aplicarea acestor 
concepte în situa ii noi .  
• Al cincilea nivel  al piramidei con ine un model psihologic de înv are : 
i) Înv area prin rezolvare de probleme (Ausubel , 1968 ) angajeaz  practic cuno tin ele ob inute 
cu scopul umplerii unui gol de cuno tin e , facilitând aprofundarea informa iilor i perfec ionarea 
deprinderilor , dar i înzestrarea studen ilor cu noi informa ii , deprinderi i atitudini .  
• Al aselea nivel  al piramidei con ine un model psihologic de înv are : 
j) Înv area comportamentelor creatoare (Guilford , 1959 ; Mckinnon , 1962 ; Hilgard , 1964 ; 
Ausubel , 1968) proces care implic  rezolvarea unui tip special de problem  , situa ia--problem  , 
situa ie care solicit  flexibilitatea gândirii , adic  aplicarea cuno tin elor ob inute anterior într-o 
situa ie nou  i original  pentru îndeplinirea unui obiectiv (scop) recognoscibil , cu implicarea unor 
intui ii noi dezvoltate adecvat pentru elaborarea r spunsului .  

 E. B. Titchener (1910) - a observat c  subiec ii adesea comit "eroare la stimuli" atunci cân
observ  evenimente sau obiecte . Subiec ii se raporteaz  la cuno tin ele pe care le-au ob inut anterior 
acord  o mai mic  importan  atributelor / caracteristicilor evenimentelor sau obiectelor observate .  
 Psihologul elve ian , Jean Piaget, a operat , începând cu anii 1920 , cu conceptele de "scheme"
"planuri" , "structuri" , "strategii" , i "opera ii" utilizate în contextul dezvolt rii mentale i al în elegerii. 
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 În 1950 a fost introdus conceptul c  mintea omeneasc  poate fi comparat  cu func ionarea unu
calculator .  
 1950-1960 : Lucr rile lui Ausubel despre teoriile subcon tientului i sintetizarea / organizare
avansat  a informa iilor .  
 
Modele utilizate în Proiectarea Instruirii Asistate de Calculator  
Modele pentru Proiectarea Instruirii  
Proiectarea pedagogic  
 Proiectarea pedagogic  reprezint  activitatea de structurare a ac iunilor i opera iilor care asigur
func ionalitatea sistemului i a procesului de înv mânt la nivel general , specific / intermediar i concre
/ opera ional conform finalit ilor elaborate în termeni de politic  a educa iei .  
 Activitatea de proiectare este complex  atât din punct de vedere pedagogic cât i din punct d
vedere social i angajeaz  ac iunile i opera iile de definire anticipativ  a obiectivelor , con inuturilor
strategiilor înv rii , probelor de evaluare i mai ales a rela iilor dintre ac iuni i opera ii, în condi iil
specifice unui anumit mod de organizare a procesului de înv mânt.  
 Realizarea activit ii de proiectare pedagogic  presupune valorificarea deplin  a caracterului s u :

a) global (vezi corela ia obiective ! con inuturi  ! metodologie  ! evaluare ) ;  
b) optim (vezi calitatea raportului principii ! obiective ! con inuturi ! strategii de predare ! 
înv are ! evaluare ! resurse materiale ! umane ! informa ionale ! particularit i ale 
mediului extern ;  
c) strategic (caracterul strategic vizeaz  anticiparea inovatoare a rezultatelor în termenii raportului 
managerial intrare ! ie ire ) . 

 Specificul activit ii de proiectare pedagogic   
 Modelele de ac iune angajate în activitatea de proiectare pedagogic  desemneaz  un set de valo
i de factori care confer  ac iunii didactice o anumit  linie de evolu ie probabil  asociat  cu programel

de instruire (educa ie) adoptate i cu procesele psihice angajate în activitatea studentului .  
 Modelul de proiectare tradi ional   

C o n in u t

F o r m a r e a  
F o r m a t o r i l o r
• i n i i a l
• c o n t i n u

M e t o d o lo g i eO b ie c t iv e  

E v a lu a r e   
Figura 1. 4. Modelul tradi ional de proiectare didactic   
 Modelul de proiectare tradi ional  (Figura 1.4.) este centrat asupra con inuturilor instruirii car
subordoneaz  obiectivele, metodologia i evaluarea didactic  într-o logic  proprie "înv mântulu
informativ" , care supraliciteaz  predarea, transmiterea de cuno tin e , dirijarea i unilateralizare
procesului de formare a studen ilor .  
 Formula de proiectare pedagogic  , dezvoltat  la acest nivel, define te o activitate de predar
restrictiv , închis , directiv , unilateral . Aceast  activitate de predare poate evolua în cadrul didactic
moderne pân  la atingerea stadiului de activitate de predare--înv are .  
 Proiectarea tradi ional  concepe criteriul de optimalitate în limitele obiectivelor priorita
informative , exprimate nediferen iat , în cadrul unui standard fix , abstract, care vizeaz  performan a unu
"student mediu" , supralicitat  adesea exclusiv la niveluri de vârf .  
 Criteriul de optimalitate definit la nivelul proiect rii tradi ionale , în termenii relativi a
standardelor de performan  proprii fiec rui grup de studen i , angajeaz  o evaluare bazat , în special , p
selec ia negativ  , între inut  pe tot parcursul ciclului colar , cu accente stresante în cadrul examenelor
concepute în sens prioritar sumativ, cumulativ.  
 Acest model de proiectare tradi ional  , reflect  calitatea procesului de formare ini ial  
continu  a cadrelor didactice , caracterizat prin dezechilibrul existent între preg tirea de specialitat
(predominant  i adesea monodisciplinar ) i formarea pedagogic  (precipitat  sau insuficient integrat  î
circuitul psihologie ! teoria educa iei (instruirii) ! metodic  ! practic  pedagogic  .  
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 Modelul de proiectare curricular   

Con inut 

Formarea  
Formatorilor 
• ini ial  
• continu  

Metodologie Obiective  

Evaluare    
Figura 1. 5. Modelul de proiectare didactic  de tip curricular   
 Modelul de proiectare curricular  , (Figura 1.5.) dezvoltat la nivelul didacticii postmoderne , 
este centrat asupra obiectivelor activit ii de educa ie (instruire) .  
 Coresponden a pedagogic  , angajat  la nivelul activit ii didactice i conceput  ca o activitat
simultan  de predare ! înv are ! evaluare , devine prioritar  .  
 Abordarea curricular  a procesului de înv mânt presupune proiectarea interdependen elo
dintre elementele componente ale activit ii didactice : obiective ! con inuturi ! metodologie !
evaluare . Aceste interdependen e angajeaz  realizarea unui înv mânt prioritar formativ bazat integra
pe resursele de (auto)instruire i de (auto)educa ie ale fiec rui student .  
 Proiectarea curricular  consemneaz  saltul de la structura de organizare bazat  pe con inutu
definite explicit (" ce înv m ?") la structura de organizare orientat  valoric prin intermediul uno
obiective i metodologii explicite i implicite (" cum înv m ? ") , cu efecte macrostructurale ( plan d
înv mânt elaborat la nivel de sistem ) i microstructurale (programe i manuale colare elaborate l
nivel de proces), asumate la scar  psihosocial  .  
 Principiile modelului de proiectare curricular  , concepute de R. W. Tyler în 1950, sun
urm toarele :  

A) Principiul analizei necesit ilor societ ii urm re te definitivarea competen elor 
func ionale ale procesului de înv mânt care reflect  finalit ile macrostructurale ale 
sistemului educa ional ;  
B) Principiul analizei necesit ilor studen ilor urm re te definitivarea obiectivelor 
pedagogice ale activit ii didactice / educative care reflect  finalit ile microstructurale 
ale procesului de înv mânt ;  
C) Principiul analizei con inutului instruirii urm re te definitivarea programelor 
colare universitare bazate pe cuno tin e i capacit i esen iale ( cultura general ) i de 

specialitate (cultura de profil i profesional ), care asigur  "ceea ce trebuie s  tie to i 
membrii societ ii i ceea ce este rezervat speciali tilor " .  

 Proiectarea curricular  , care a fost conceput  de R. W. Tyler , implic  un program educa iona
cu ac iuni dezvoltate pedagogic în direc ia perfec ion rii continue a activit ii de instruire : 
selec ionarea i definirea obiectivelor înv rii în calitate de obiective pedagogice ale procesului d
înv mânt ; b) selec ionarea i crearea experien elor de înv are , adecvate obiectivelor pedagogice , î
calitate de con inuturi cu resurse formative maxime ; c) organizarea experien elor de înv are la nivelur
formative superioare prin metodologii adecvate obiectivelor i con inuturilor selec ionate ; d
organizarea ac iunii de evaluare a rezultatelor activit ii de instruire realizat  conform criteriilor definit
la nivelul obiectivelor pedagogice asumate , valorificate i valorificabile , în termeni de revizui
dezirabile .  
 Analiza procesului de înv mânt din perspectiv  curricular  eviden iaz  corela ia existent  într
proiectarea curricular  a instruirii i formarea ! dezvoltarea personalit ii studentului . Aceast  corela i
este relevant  din dou  puncte de vedere :  

a) din punctul de vedere al elementelor componente ale programului educa ional care formeaz  u
ansamblu coerent de situa ii de înv are dezvoltate pe circuitul : obiective ! con inuturi !
metodologie ! evaluare , care valorific  i experien ele de via  ale studentului la nivelu
raporturilor dintre educa ia / instruirea formal --nonformal --informal  ;  
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b) din punctul de vedere al coresponden elor pedagogice construite între elementele component
ale programului educa ional care asigur  o ordine de progresie determinat  a acestui program
subordonat  valorific rii necesit ilor de formare--dezvoltare permanent  a personalit ii .  

 Proiectarea curricular  concepe criteriul de optimalitate la nivelul coresponden ei pedagogic
dezvoltat  continuu între : obiectivele informative--formative , con inuturile instruirii--educa iei 
strategiile de predare--înv are--evaluare .  
 Con inutul activit ii de proiectare pedagogic  valorific  un algoritm al ac iunii eficiente în pla
sistemic , bazat pe urm toarele opera ii :  
Compara ie între Comportament , Cognitivism i Constructivism (Tabelul 1. 6.)  
 Teoria Comportamentului   Cognitivismul  Constructivismul 
Înv area   Modificarea comportamentului 

observat ; modific rile sunt 
datorate programului de 
instruire   

Programarea de noi 
proceduri pentru 
procesarea 
informa iilor  

Descoperire Proprie sau 
Personal   
Descoperire bazat  pe 
în elegere  

Tipuri de 
Înv are  

Diferen iere i discern mânt , 
generalizare , asociere i 
combina ii  

Memorare senzorial  
pe termen scurt ,  
memorizare pe 
termen scurt ,  
memorizare pe 
termen lung  

Rezolvarea Problemelor  

Strategii de 
Instruire   

Prezint  informa ii i ofer  
activit i practice ghidate   

Planificarea 
strategiilor de 
înv are cognitive   

Oferit  Studentului analitic 
(ra ional) , activ , care 
posed  capacitatea de auto-
control  

Strategii de 
utilizare a 
diferitelor 
Medii  

O Varietate de medii 
tradi ionale i ÎAC (Înv are 
Asistat  de Calculator) sau CAI  

Instruire Asistat  de 
Calculator sau CBI  

Mediu de Înv are Sociabil,
Cooperativ  

Compararea Obiectivelor, Evalu rilor i Strategiilor Procesului de Instruire (Tabelul 1. 7.)  
 Obiective   Evaluare   Strategii  
Teoria 
Comportamentului   

predeterminate ,  
comportamentale   

produsele i procesele 
sunt verificate i 
atestate   

indica iile practice sunt înt rit
i verificate cu ajutorul reac ie

imediate din partea Studentulu
Cognitivismul   predeterminat , ghidat 

de obiective , 
formularea scopului   

diagnostic  al 
reprezent rilor 
mentale i a proces rii 
informa iilor   

• fragmentarea 
informa iilor  
• h r i i scheme 
conceptuale  
• organizatoare avansate  
imagini experimentale   
• vizualizare i imagini  

Constructivismul   nu este predeterminat, 
este verificat ,  
este controlat atât de 
obiective cât i de 
scopuri  

procese i produse   • dezbateri argumentate  
• dezbateri colaborative   
• explorare reflexiv   
•  interpretarea arhitecturi
informatice  

 
Tabelul 1. 7. Compararea Obiectivelor, Evalu rilor i Strategiilor Procesului de Instruire 
Rezumat al Strategiilor Cognitive  
 Strategiile cognitive sunt importante : pentru înv are (strategii de înv are) , pentru stocare
informa iilor în memorie  , pentru folosirea acestor informa ii ulterior (strategii de memorizare) , i pentr
rezolvarea problemelor practice care  apar (strategii de rezolvare a problemelor) .  
 Proiectarea Instruirii i Strategiile Cognitive . În lucrarea "Proiectarea Instruirii : Implica
ale tiin elor Cognitive" , autorii West, Farmer, i Wolf (1991) descriu procesul folosirii uneia sau ma


