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studierii cursului universitar TIC. Este utilizat instrumentul special, numit matrice a acţiunii competente, la fixarea unor
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INTRODUCERE
Competenţa este marele creator al încrederii.
Mary Jo Putney
Termenul „competenţă digitală”, lansat în 1990,
a fost puternic mediatizat prin lucrarea lui Paul Gilster Digital Literacy publicată în 1997. Ideea de la
care pornește explicarea termenului este una simplă:
într-o enumerare a tipurilor de competenţe, începând de la a scrie – a citi, a utiliza calculatorul, a găsi
informaţia necesară, a utiliza în mod eficient informaţia, a utiliza o reţea de calculatoare sau Internetul etc.,
competenţa solicitată de lumea digitală pare a fi doar
extensia modernă a primei tălmăciri. O îmbunătăţire
a acestui tip de competenţă este întotdeauna asociată cu o schimbare în societate. Cercetătorul Popper
menționează în acest sens: „O societate ne-alfabetizată, în care indivizii nu pot găsi şi evalua informaţia, nu poate fi o societate deschisă”. Competenţa
digitală include în mod necesar acest tip de competenţă, deoarece accesarea informaţiei pe un suport
digital implică, înainte de toate, abilitatea de a scrie şi
a citi [1].
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Competența digitală este una dintre cele opt
competențe-cheie, valabile pentru orice profesie, dezvoltate ca parte a implementării inițiativei „Education
& Training 2010”, care reprezintă obiectivele strategice ale Comisiei Europene pentru educație și formare.
În 2006, Parlamentul European și Consiliul Uniunii
Europene au adoptat o Recomandare cu privire la
stabilirea de competențe-cheie pentru învățarea de-a
lungul vieții (LLL=Long-Life Learning)1. Competenţa este potenţialul de acţiune a persoanei, or această
acțiune constă în realizarea unei sarcini complexe prin
mobilizarea resurselor disponibile în diverse situaţii.
La etapa actuală, noul tip de competență, cea digitală, implică abilitatea de a interacţiona, comunica,
publica şi accesa informaţia din diverse locuri. Ea înseamnă capacitatea de a înţelege şi a utiliza informaţia
provenită dintr-o largă varietate de surse, în format
multiplu, atunci când este prezentată prin intermediul
calculatorului.
Recommendation of the European Parliament and of the
Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union. L 394/10. 30.12.2006.
1
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Este esenţial să înţelegem că acest tip de competenţă se referă la priceperea de a stăpâni cunoştinţe şi
idei, nu doar de a acționa taste. Pentru a înţelege acest
tip de aptitudini, un prim pas poate fi reorientarea
modului în care tratăm tehnologiile informaționale
actuale: putem privi calculatorul ca un instrument
pentru a învăţa „să scriem”, să utilizăm componentele
hard şi soft în realizarea unor sarcini; în acelaşi timp,
putem aborda calculatoarele, reţelele etc. ca fiind o
tehnologie în sine – o lume unitară de procese sistematice, o nouă structură şi metaforă care ne ghidează
gândirea şi acţiunea – învăţând astfel „să citim” şi „să
interpretăm” impactul pe care noua tehnologie îl are
asupra noastră. Potrivit lui Glister şi altor cercetători,
anume acesta este elementul esenţial al competenţei digitale [1].
În continuare, vom scoate în evidenţă câteva
definiții ale competenţei digitale care implică referiri
explicite la importanţa calculatorului şi a capacităţii de
a-l utiliza eficient:
▪▪Hunter, 1985: „Tot ceea ce o persoană are nevoie să ştie despre calculator şi să facă cu ajutorul
acestuia pentru a funcţiona eficient într-o societate
informaţională”;
▪▪Husen and Postlethwaite, 1985: „Acele
cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care îi sunt necesare
unei persoane pentru a funcţiona eficient în cadrul
unui rol social dat, care direct sau indirect implică utilizarea calculatorului”;
▪▪Haigh, 1983: „Acel compendium de cunoştinţe
şi deprinderi de utilizare a calculatorului de care o
persoană educată are nevoie în mod obişnuit pentru a
funcţiona eficient în activităţile profesionale şi în viaţa
particulară”.
Cercetătorii autohtoni definesc competența digitală în felul următor:
▪▪A. Gremalschi: „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” [2].
▪▪T. Cartaleanu, O. Cosovan, V. Goraş-Postică:
„Condiţie asiguratorie pentru performanţă şi eficienţă,
fiind susţinută, în linie directă, de factori extrinseci şi
intrinseci determinativi pentru conduita umană” [3].
▪▪V. Cabac: „Caracteristică obiectivă a persoanei
care o determină să selecteze, să integreze anumite resurse şi să acţioneze inteligent pentru a trata o situaţie”
[4].
Prin competență digitală profesională se înțelege
capacitatea confirmată de a selecta, combina și utiliza

adecvat cunoștințe, abilități, valori și atitudini, în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de
situații de muncă sau de învățare, din domeniul profesional, în condiții de eficacitate și eficiență [5].
Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale
reprezintă un ansamblu de instrumente şi resurse tehnologice digitale necesare pentru colectarea, prelucrarea, căutarea, transmiterea, prezentarea datelor, utilizând calculatoarele electronice[14]. Unitatea de curs
Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (TIC)
este constituită din două compartimente:
1. Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei
şi sistemului de calcul;
2. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
aplicate.
Primul compartiment reprezintă partea teoretică. Cel de-al doilea cuprinde cinci unități de învățare
practice: (1). Utilizarea sistemului de operare; (2). Utilizarea reţelelor de calculatoare şi servicii electronice
on-line; (3). Procesarea documentelor; (5). Procesarea
tabelelor; (6). Procesarea prezentărilor [6].
În sistemul educaţional din întreaga lume în procesul didactic sunt implementate noile tehnologii
informaţionale interactive care, împreună cu alte instrumente didactice, contribuie la îmbunătățirea procesului de învățământ. Cursul universitar TIC este o
unitate de curs obligatorie, de nivel general, introdusă la toate specialităţile non-IT din Universitatea de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, inclusiv la specialitatea
Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din
cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. Studenții
de la aceste specialități sunt parte componentă a
experimentului pedagogic desfășurat de către autorul
lucrării [6].
În acest articol descriem mecanismul formării şi/
sau dezvoltării, la studenţi, a competenţelor digitale în
cadrul cursului universitar TIC axându-ne pe unitatea
de învăţare practică Procesarea documentelor, inclusă în
cursul universitar TIC. Prin conţinutul său şi activităţile de învăţare a studenţilor, cursul în cauză contribuie
la dezvoltarea unui șir de competenţe generice, necesare specialistului din domeniul profesional.
COMPETENŢE DIGITALE FORMATE
ȘI/SAU DEZVOLTATE ÎN CADRUL
CURSULUI UNIVERSITAR TIC
Actualmente, formarea şi/sau dezvoltarea, la studenţi, a competenţelor digitale, în cadrul cursului
universitar TIC, constituie un obiectiv primordial.
Conform [7], o competenţă poate fi demonstrată numai într-o situaţie, într-un context, prin selectarea,
mobilizarea şi integrarea setului diversificat de resurse
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care fac posibilă realizarea unor acţiuni pertinente în
vederea tratării cu succes a unei situaţii.
Fiecare unitate de învăţare se divizează în unităţi
didactice și are drept scop formarea şi/sau dezvoltarea
la studenți a diferitor competențe digitale. Primul pas
în conceperea unui curs constă în identificarea finalităţilor, care, la rândul lor, descriu ceea ce studentul va
cunoaşte, va înţelege şi va fi capabil să realizeze, după
încheierea cursului.
Astfel, un program de studii include atât finalități
de studii, cât și competențe. Competența se utilizează
la descrierea standardelor profesionale, este aplicată
în practică în domeniul profesional, iar finalitățile de
studii evaluează nivelul de dezvoltare a competențelor
și se regăsesc în documentele de calificare. Acestea nu
se referă direct la domeniul profesional [8].
De regulă, finalităţile cursului se descriu sub formă de competenţe, care la rândul lor derivă din trei
componente: situaţie, resurse, acţiuni (figura 1).

Figura 1. Elementele de bază
ale noţiunii de competenţă.

Situaţia constituie ansamblul circumstanţelor în
care acţionează persoana. Ea este izvorul competenţei,
or competenţa poate fi demonstrată numai prin situaţii. În acelaşi timp, situaţia este criteriul competenţei:
persoana este recunoscută competentă, dacă a tratat
cu succes situaţia. De regulă, situaţiile sunt unite în totalităţi de situaţii.
Resursele reprezintă totul ce contribuie la tratarea
situaţiei (material, obiect, persoană sau instituţie, care
poate fi folosită pentru a oferi informaţii). Studentul
poate trata cu succes situaţia numai prin selectarea şi
mobilizarea unui ansamblu de resurse interne şi externe care, la rândul lor, contribuie la formarea şi/sau
dezvoltarea competenţelor digitale. Resurse interne
pot fi: resursele cognitive, adică cele care au ca obiectiv cunoaşterea; resursele conative – cele care vizează
activitățile și procesele volitive; resursele corporale –
cele care se referă la corpul uman. Resursele externe
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pot fi umane (de exemplu discuţia cu alte persoane) şi
materiale (manualele, resursele on-line etc.) [9].
Acţiunile permit articularea şi mobilizarea resurselor într-o situaţie. Situaţia în care se formează şi/sau
se dezvoltă competenţa poate avea diferite grade de
complexitate şi, în consecinţă, pentru tratarea ei va fi
nevoie de un număr diferit de resurse [9].
Competenţa este de neconceput fără experienţa
şi activitatea studentului. În opinia lui P. Pastré, competenţa este o structură dinamică care organizează
activitatea studentului [10]. Cercetătorii canadieni
Ph. Jonnaert, J. Barette, D. Masciotra şi M. Yaya [11]
au introdus în ştiinţă conceptul de competenţă situativă, care nu este altceva decât competenţa creată într-o
situaţie concretă.
Elaborarea programului de formare în conformitate cu conceptul de competenţă situativă presupune
îndeplinirea unor condiţii prealabile. Prima condiţie
se referă la prezenţa unui set de situaţii profesionale elaborate de o echipă de experţi. A doua condiţie
prealabilă constă în gruparea situaţiilor în familii de
situaţii [12].
Din punctul de vedere al gradului de complexitate
distingem câteva nivele de competență. Dacă situaţia
este relativ simplă şi pentru soluționarea ei este nevoie
de un număr relativ mic de resurse 4-6), atunci putem
vorbi despre microcompetenţă. Dacă situaţia este complexă şi pentru soluționarea ei este necesar un număr
mare de resurse (6-15), vom vorbi despre competenţă. Dacă situaţia are un grad sporit de complexitate şi
soluționarea ei este imposibilă fără un număr extrem
de mare de resurse (câteva zeci), putem vorbi despre
macrocompetenţă [9].
O tehnologie promiţătoare de formare a specialiştilor rezidă în unităţile de învăţare, acel sistem
organizaţional-didactic interdisciplinar al materiei
de studiu care presupune evidenţierea noţiunilor semantice în corespundere cu structura cunoştinţelor
ştiinţifice și clasificarea informaţiei din perspectivele
logicii activităţii de cunoaştere a studentului. Fiecare
unitate de învăţare contribuie la formarea și/sau dezvoltarea competenţelor digitale și preconizează un șir
de competențe (tabelul 1).
În curriculum-ul cursului universitar TIC, competenţa este descrisă prin enumerarea resurselor necesare pentru formarea şi/sau demonstrarea ei, aceasta
fiind o competenţă doar virtuală [13]. Din punct de
vedere didactic, la o asemenea modalitate de descriere
a competenţei, procesul de predare se reduce la transmiterea unui conţinut disciplinar studenţilor. Aceasta
ar însemna revenirea la modelul transmisiv al învăţării. În activitatea didactică reală, profesorul trebuie să
formeze la studenţi competenţe efective, validate în
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Tabelul 1
Competenţele preconizate în cadrul cursului universitar TIC
Tematica unităţii
Competenţele preconizate
de învăţare
Utilizarea sistemului Configurarea sistemului de operare Windows, utilizând Panoul de Control. Gestionarea discuride operare
lor, dosarelor, fişierelor şi scurtăturilor. Căutarea obiectelor în sistemul de operare etc.
Utilizarea reţelelor de Clasificarea reţelelor de calculatoare. Generalizarea concepţiei guvernării electronice. Explicarea
calculatoare şi servicii destinaţiei semnăturii electronice. Gestionarea informaţiei Web din domeniul profesional. Gestielectronice on-line
onarea serviciilor de poştă electronică etc.
Personalizarea interfeţei grafice a aplicației Word. Gestionarea documentelor de diferită comProcesarea
plexitate din domeniul profesional. Formatarea la nivel de caracter, de alineat şi de pagină.
documentelor
Gestionarea stilurilor de formatare. Procesarea şi gestionarea tabelelor, diagramelor şi obiectelor.
Gestionarea bibliografiei şi a citatelor. Crearea şi gestionarea cuprinsului automat etc.
Configurarea interfeţei grafice MS Excel. Gestionarea registrelor de calcul. Calcularea automată
Procesarea tabelelor a datelor. Formatarea datelor la diferite nivele. Gestionarea foilor de calcul și a adreselor. Gestionarea bazei de date și a diagramelor din domeniul profesional etc.
Procesarea prezenPersonalizarea interfeţei grafice MS PowerPoint. Elaborarea şi gestionarea prezentărilor din
tărilor
domeniul profesional etc.

situaţii (cvasi) profesionale prin acţiuni reuşite. Proiectând procesul de învăţământ, profesorul trebuie să
realizeze o trecere de la competenţele virtuale la competenţele efective [9].
În continuare, situaţiile din setul respectiv urmează să fie grupate în totalităţi de situaţii[12] care, la rândul lor, de asemenea definesc competenţa şi nu invers.
De regulă, seturile de situaţii sunt elaborate de echipe
de experţi formate din grupuri nu mai puţin de zece
persoane.
Cele expuse anterior ridică două întrebări. Cum
va trata situaţia creată o persoană competentă?
Ce înseamnă a acţiona competent? Conform lui Ph.
Jonnaert şi alţii [11], noţiunea a acţiona competent

presupune un șir de condiții (figura 2).
La fixarea unor elemente de descriere a competenţei situative s-a utilizat un instrument special, numit
matrice a acţiunii competente, propus de Ph. Jonnaert, care este divizată în trei compartimente: 1. cadrul
situaţional; 2. tratarea competentă a situaţiei şi 3. un
ansamblu de resurse necesare [11]. În continuare,
prezentăm grafic, pe compartimente, matricea acţiunii
competente.
În figura 3 ilustrăm cadrul situaţional ca element
al matricei acţiunii competente. Cadrul situaţional precizează câmpul de acţiune al tratării competente a situaţiei, totalităţilor de situaţii şi o serie de exemple de
situaţii care aparţin acestor totalităţi etc.

Figura 2. Semantizarea noţiunii de a acţiona competent.
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Figura 3. Matricea acţiunii competente: cadrul situaţional.

Figura 4. Matricea acţiunii competente: tratarea competentă a situaţiei.

Figura 5. Matricea acţiunii competente: resursele necesare.

În figura 4 este reprezentată grafic tratarea competentă a situaţiei ca element al matricei acţiunii competentă pentru demonstrarea competenței digitale
dobândite. Tratarea competentă a situaţiei delimitează
categoriile de acţiuni necesare ce se propun pentru realizare în situaţiile identificate şi exemple de astfel de
acţiuni.
În figura 5 este reflectat ansamblul de resurse
necesare ca element al matricei acţiunii competente.
Ansamblul de resurse serveşte drept suport pentru
acţiunile descrise anterior. Una şi aceeaşi situaţie implică un număr mare de abordări diferite, realizate
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de persoane diferite. Din acest motiv, s-a convenit ca
conţinuturile propuse de matricea acţiunii competente să fie constituite din numeroase exemple şi nu din
prescripţii normative. Instrumentul dat permite de a
prezenta, în mod consecutiv, conţinutul programei
de studii.
Matricea acţiunii competente permite a înţelege
ce înseamnă a acţiona competent vizavi de o clasă de
situaţii prin schimbarea exemplelor de acţiuni şi a
resurselor, pe care aceste acţiuni se pot sprijini şi, în
cazul nostru, fiecare secţiune a matricei este prezentată aparte [9].
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Unităţile de învăţare, de regulă, sunt divizate în unităţi didactice, fiecare având drept scop dezvoltarea unei
competențe. Unităţile de învăţare, integrate în cursul
universitar TIC, au drept obiectiv formarea abilităților
de tratare a unui set de situaţii create.
În tabelul 2 sunt prezentate clasele de situaţii tratate în cadrul unităţii de învăţare Procesarea documentelor și exemple concrete de situații din unitățile didactice studiate (tabelul 2)

Procesul instructiv la cursul universitar TIC contribuie la formarea setului de acţiuni inerente abordării competente a situaţiilor. Tabelul 3 include categoriile de acțiuni necesare pentru tratarea competentă
a situațiilor la unitatea de învățare practică intitulată
Procesarea documentelor [13] (tabelul 3).
La tratarea competentă a situaţiilor şi acţiunilor
proiectate este necesară prezenţa resurselor, adică cunoştinţelor şi capacităţilor de care dispune studentul.

Tabelul 2
Cadrul situaţional, dezvoltat de unitatea de învăţare Procesarea documentelor [13]
Nr.
d/o

Clasa de situații

Exemple concrete de situații

1.

Interfaţa grafică.
Gestionarea textului.
Gestionarea documentelor
din domeniul profesional
etc.

Configurarea interfeței grafice a aplicației Word;
Introducerea și editarea textului cu facilitatea AutoCorrect;
Gestionarea documentelor (crearea, salvarea, deschiderea, închiderea, copierea etc.);
Gestionarea textului (selectarea, ștergerea, restabilirea, copierea, mutarea, corectarea/ înlocuirea și căutarea automată, trecerea automată într-o altă locație etc.).

Formatarea
documentului.
Stiluri de formatare.

Formatarea documentului la nivel de caracter;
Formatarea documentului la nivel de alineat;
Formatarea documentului la nivel de pagină;
Crearea unui stil de formatare ce include elemente de formatare la nivel de caracter și alineat pentru toate titlurile de nivelul I, II, III;
Crearea unui stil de formatare ce include elemente de formatare la nivel de caracter și alineat pentru textul de bază.

3.

Crearea şi procesarea
tabelelor şi diagramelor.

Crearea unui tabel cu o structură complexă, cu numerotarea rândurilor și trecerea
denumirilor în altă pagină automată;
Completarea tabelului cu datele necesare și formatarea acestora la nivelele respective;
Gestionarea tabelului;
Crearea unei diagrame în baza unui tabel existent și gestionarea acesteia;
Tipărirea tabelului, apoi a diagramei etc.

4.

Inserarea şi procesarea
obiectelor.

Inserarea și procesarea imaginilor, formelor, SmartArt-urilor, schemelor, simbolurilor speciale, datei și a orei, textului artistic, formulelor etc.
Concatenarea a mai multor documente;
Inserarea legăturilor cu rețeaua globală etc.

5.

Procesarea documentelor
complexe din domeniul
profesional.
Cuprins automatizat.

Crearea structurii documentului;
Inserarea şi actualizarea cuprinsului automatizat până la al nouălea nivel;
Gestionarea cuprinsului automatizat;
Corectarea automată a greșelilor din text;
Formatarea cuprinsului automatizat etc.

Procesarea documentelor
complexe din domeniul
profesional.
Formatarea paginii.

Crearea unei pagini noi prin comandă;
Crearea unei secțiuni noi;
Modificarea parametrilor paginii;
Afișarea separatorilor de pagină pentru gestionare;
Crearea unui chenar doar la o pagină din a doua secțiune a documentului curent;
Crearea unei note de subsol unui cuvânt sau citat special;
Crearea antetelor şi subsolurilor diferite în diferite secțiuni;
Numerotarea paginilor.

Securitatea documentelor.

Utilizarea parolei pentru protejarea documentului;
Autosalvarea documentului;
Aplicarea semnăturii electronice;
Utilizarea şabloanelor standard, crearea şabloanelor personale etc.

2.

6.

7.
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Tabelul 3.
Categoriile de acțiuni necesare pentru tratarea competentă a situațiilor
Nr.
d/o

1.

Categoria de acțiuni
Formatarea documentului
Stiluri de formatare

2.

Procesarea documentelor complexe
din domeniul profesional.
Cuprins automatizat

Exemple concrete de acțiuni
Formatarea textului la nivel de caracter conform cerințelor;
Formatarea textului la nivel de alineat conform cerințelor;
Formatarea documentului la nivel de pagină conform cerințelor;
Crearea unui stil de formatare pentru textul de bază conform cerințelor;
Crearea unui stil de formatare pentru denumirile de nivelul I conform cerințelor;
Crearea unui stil de formatare pentru denumirile de nivelul II conform cerințelor;
Crearea unui stil de formatare pentru denumirile de nivelul III conform cerințelor etc.
Crearea structurii documentului cu trei nivele;
Crearea cuprinsului automat;
Redactarea cuprinsului automat;
Actualizarea cuprinsului automatizat;
Gestionarea cuprinsului automatizat;
Formatarea cuprinsului automat conform cerințelor etc.

În continuare, scoatem în evidență resursele necesare pentru tratarea competentă a situațiilor la aceeaşi
unitate de învăţare [13]. În tabelul 4 evidențiem, ca
exemplu, câteva resurse necesare pentru tratarea competentă a situațiilor la unitatea de învățare Procesarea
documentelor (tabelul 4).
La cursul universitar TIC evaluarea studenţilor este
realizată în conformitate cu modelul concordanţei dintre finalităţile de studiu, strategiile de predare-învăţare-evaluare prin utilizarea testelor computerizate, sarcinilor complexe, proiectelor şi prezentărilor publice ale
acestora [13; 14].

Inițial se efectuează o primă evaluare bazată pe
măsurare-apreciere-decizie, în vederea identificării nivelului psihopedagogic real al studenţilor, exprimat în
termeni de competenţe şi performanţe actuale şi potenţiale. Evaluarea iniţială, la rândul ei, este de două tipuri:
(a) diagnostică, în baza căreia se depistează lacunele
studenţilor privind materia studiată în şcoală şi
(b) prognostică, care îi sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor.
La finalizarea fiecărei unităţi de învăţare are loc
evaluarea curentă sumativă care determină nivelul de

Tabelul 4
Resursele necesare pentru tratarea competentă a situaţiei
Nr.
d/o

Resursele necesare pentru tratarea competentă a unei situații

1.

Cunoașterea conceptului de adaptare a interfeței și capacitatea de a configura aplicația;

2.

Cunoașterea conceptului de gestionare a documentelor, textului și capacitatea de a le gestiona;

3.

Cunoașterea conceptului de formatare a datelor la cele trei nivele;

4.

Capacitatea de identificare a elementelor de formatare pe nivele;

5.

Cunoașterea conceptului de stil de formatare și capacitatea de creare a stilurilor complexe;

6.

Cunoașterea conceptului de secțiune și capacitatea de creare a secțiunilor;

7.

Cunoașterea conceptului de cuprins automat și capacitatea de creare a cuprinsului;

8.

Cunoașterea conceptului de antet și subsol și capacitatea de creare, gestionare a acestora;

9.
10.

Capacitatea de creare a antetelor și subsolurilor diferite în diferite secțiuni;
Capacitatea de gestionare a imaginilor, tabelelor, formelor, diagramelor etc.;

11.

Cunoașterea conceptului de securitate a documentelor;

12.
13.

Cunoașterea conceptului de electronică;
Cunoașterea conceptului de șablon;

14.

Cunoașterea conceptului de legătură dinamică cu alte aplicații sau pagini Web etc.
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competenţe digitale formate şi/sau dezvoltate, rezumă
cunoştinţele şi abilităţile pe care le-au dobândit studenţii, printr-un test cu sarcini practice complexe.
În plus, la finele unităţilor de învăţare studenţii
prezintă câte un proiect individual, realizat conform
cerinţelor înaintate de profesor, notat cu calificativul
admis sau respins. În cazul în care proiectul este respins, profesorul face o evaluare diagnostică, după care
studentul intervine cu modificări conform cerinţelor
înaintate şi îl prezintă repetat.
La finele studierii cursului universitar TIC are loc
o evaluare finală sumativă care determină nivelul de
competenţe digitale formate și/sau dezvoltate la însuşirea în întregime a acestui curs, printr-o testare computerizată.
CONCLUZII
Dezvoltarea competenţelor digitale prin prisma celor trei elementele de bază ale competenţei – situaţia,
acţiunile şi resursele necesare –, permit de a profesionaliza formarea viitorului specialist din orice domeniu
de activitate umană. Competenţele digitale dezvoltate în cadrul cursului universitar TIC sunt de un mare
folos tuturor viitorilor specialişti din orice domeniu
de activitate umană. Ei le vor aplica pe segmentul său
profesional, la tratarea următoarelor situaţii: gestionarea datelor şi adaptarea mediului sistemului de operare
pentru necesităţile utilizatorului, întrebuinţând instrumentele existente ale acestuia; gruparea şi sistematizarea datelor din domeniul profesional; gestionarea datelor din orice aplicație ce ține de domeniul profesional;
căutarea automatizată a datelor existente; configurarea
aplicațiilor specializate; crearea documentelor de diferită complexitate din domeniul profesional; gestionarea
documentelor de diferite tipuri din domeniul profesional; crearea registrelor de calcul şi efectuarea calculelor
automatizate din domeniul profesional; crearea prezentărilor electronice din domeniul profesional; navigarea
pe site-urile specializate şi gestionarea datelor; gestionarea informaţiei din domeniul profesional utilizând
resursele Internet etc. Competenţa digitală trebuie să
fie promovată în mod activ, ca un element central de
principii şi practici în educaţia modernă.
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