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TEHNOLOGIES AND SOLUTIONS FOR MODERN 
EDUCATION

The Olympics activities started in 2004 were the 
basement for national and international performance 
in olympics and now for the opening of Excelency 
Center for Modern Education Moldo- romanian 
based at State University of Moldavia. The opening of 
CEEM took place in the fi rst of October 2011, during 
the celebrations of USM 65years anniversary. The 
offi cial opening was in January 5 th in the presence 
of the Ministry of Education, Mr Mihail Sleahtitchi, 
representatives from the Education Minister, Alfa 
Vega company representatives, Mrs Rodica and 
Mr Calin Mateian, togheter with USM rector, Mr 
univ.prof. Gheorghe Ciocanu. The event was well 
promoted in the national mass-media.

Traseul performanţelor olimpice materia-
lizate în crearea Centrului de Excelenţă pentru 
Educaţie Modernă Moldo-Român

Încadrarea Republicii Moldova în spaţiul euro-
pean al educaţiei şi instruirii este un imperativ al 
timpului [1,2] care reclamă implementarea noilor 
tehnologii educaţionale folosind cele mai moderne 
resurse educaţionale, inclusiv interactivitatea. În 
acest scop, la 1 octombrie 2011, la cea de-a 65-a 
aniversare de la fondarea Universităţii de Stat din 
Moldova, în baza unui parteneriat pentru educaţie 
modernă încheiat între USM Chişinău şi Alfa Vega 
România a fost înfi inţat Centrul de Excelenţă pen-
tru Educaţie Modernă (CEEM) Moldo-Român cen-
trat pe învăţământul preşcolar, preuniversitar, uni-
versitar şi de formare continuă a cadrelor didactice, 
inclusiv studii interdisciplinare la distanţă şi tehno-
logii pentru învăţământ interactiv [3]. 

Ideea creării Centrului de Excelenţă pentru 

Educaţie Modernă Moldo-Român (CEEM) a fost 
concepută la 21 mai 2011, atunci când Echipa Na-
ţională a Moldovei a participat la Concursul preo-
limpic de Fizică româno-moldo-ungar care a avut 
loc la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu 
Mare, România [4,5], unde însoţitorii delegaţiei Re-
publicii Moldova (Silvia şi Igor Evtodiev – n.r.), au 
purtat discuţii la masa rotundă cu Călin şi Nicolae 
Mateian, reprezentanţi ai companiei Alfa Vega, Ro-
mânia. Recunoscută internaţional, aceasta din urmă 
produce material didactic şi dotează instituţiile de 
învăţământ şi grădiniţele UE cu sisteme interactive, 
multimedia şi softuri educaţionale moderne, precum 
şi cu mobilier corespunzător sălilor de clasă şi labo-
ratoarelor sistematizate pe nivele şi domenii.

Astăzi, putem contura un început de bun augur 
în lumea educaţiei moderne la Universitatea de Stat 
din Moldova prin constituirea Centrului de Exce-
lenţă pentru Educaţie Modernă Moldo-Român, care 
îşi desfăşoară activitatea la Facultatea de Fizică în 
cadrul Laboratorului Fotonică şi Metrologie Fi-
zică (al cărui conducător este dr. hab., conf. univ., 
Igor Evtodiev – n.r.) şi care are ca scop instruirea 
formatorilor în domeniul didacticii din învăţămân-
tul preşcolar, preuniversitar, universitar, inclusiv 
învăţământul interdisciplinar la distanţă. Centrul 
este dotat cu sisteme educaţionale de performan-
ţă şi multimedia, cu resurse educaţionale moderne 
care includ softuri 2D, 3D şi programe educative pe 
domenii în parte care cu certitudine vor contribui 
la consolidarea învăţământului interdisciplinar în 
domeniul ştiinţelor exacte: fi zica, chimia, ecologia, 
biologia, matematica, informatica, cu implicarea di-
rectă a Facultăţilor de Fizică, de Chimie şi Tehnolo-
gie Chimică, de Biologie şi Pedologie, de Matema-
tică şi Informatică ale USM, precum şi în domeniul 
ştiinţelor umanitare.

Parteneri internaţionali care au contribuit la 
fondarea CEEM Moldo-Român USM

Partenerul principal al Universităţii de Stat din 
Moldova, Alfa Vega România, asigură colaborarea 
cu parteneri internaţionali de prestigiu mondial: Po-
lyvision SUA; Pasco scientifi c, SUA; TTS Group, 
Anglia; Designmate, India; Elmo, Japonia; Ascen-
dia, România şi alţi dezvoltatori de TEM, de ma-
terial didactic modern, soft educaţional, mobilier 
destinat spaţiilor educaţionale.  

Astfel, educaţia naţională va integra materialul 
didactic cu soluţii pentru învăţământ modern şi teh-
nologii pentru învăţământ interactiv oferit de urmă-
torii producători de talie mondială:

Alfa Vega, România [6]. Producător de materi-
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al didactic şi mobilier şcolar, cu experienţă de 20 de 
ani, Alfa Vega este recunoscută în România ca fi ind 
o fi rmă inovativă şi mereu cu un pas în faţă în do-
meniul modernizării învăţământului. Este distribui-
torul direct pentru România şi Moldova a fi rmelor 
externe menţionate în continuare.

Polyvision Corporation, Atlanta, SUA [7].
Compania are o structură organizată în 65 de ţări 
din întreaga lume, acoperind toate zonele geografi -
ce. Producător tocmai din 1954 de suprafeţe magne-
tice ceramice de scris, este specializată în suprafeţe 
de scris şi suprafeţe ceramice interactive.

Pasco Scientifi c, California, SUA [8].Cu o 
istorie de 45 de ani, compania a dezvoltat o reţea 
temeinică de parteneriate cu fi rme din toată lumea. 
Pasco oferă produse de vârf în domeniul studierii 
ştiinţelor în gimnaziu şi liceu şi experienţa a 180 de 
profesori, ingineri şi specialişti în hard şi soft edu-
caţional.

TTS Group, Nottingham, Marea Britanie [9]
Având o experienţă de 25 de ani în ce priveşte fur-
nizarea de soluţii şi echipamente pentru grădiniţe şi 
ciclul primar de studii, oferă o largă gamă de jocuri 
interactive educaţionale pentru preşcolari.

Designmate, India [10]. Compania produce 
platforme de software interactive pentru fi zică, chi-
mie, biologie şi matematică. Având 300 de softişti, 
creează soft educaţional de o calitate deosebită, fi ind 
între primele fi rme din lume în domeniu. Cel mai 
nou produs este gama de softuri video educaţionale 
3D vizualizabile cu ochelari stereoscopici.

Elmo, Japonia [11]. Firma japoneză produce 
camere pentru documente (fl excamere) de cea mai 
bună calitate, foarte utile în orice lecţie;

Ascendia Design, Romania [12]. Companie 
cu experienţă bogată în eLearning, modelare 3D şi 
grafi că computerizată, software, webdesign, apli-
caţii pentru mobile. Activează în proiecte precum: 
Colecţia EduTeca, Seria Anotimpurile; peste 500 
de ore de cursuri educaţionale pentru şcoală gene-
rală şi liceu; eContent pentru corporaţii şi instituţii; 
Aplicaţii pe iStore: Preschool Innerfox, Preschool 
Patterngod, Spider Basher; Aplicaţii pe Android 
Market: Spider Basher.

Misiune şi valori   
CEEM USM are misiunea de a  asigura, pe 

baza parteneriatelor public-private, susţinerea tutu-
ror celor implicaţi în educaţie pentru a fi  permanent 
informaţi şi pregătiţi de a folosi tehnologiile moder-
ne de educaţie (TEM) în pas cu evoluţia societăţii şi 
adaptate la creşterea spectaculoasă a informaţiei ge-
nerate în spaţiul virtual al învăţământului interactiv, 

destinate modernizării continue a procesului educa-
ţional în Republica Moldova.

În scopul promovării celor mai noi tendinţe şi 
tehnologii educaţionale moderne ministrul Edu-
caţiei, Mihail Şleahtiţchi, care a fost prezent la 
inaugurarea Centrului de Excelenţă pentru Educa-
ţie Modernă, a declarat ca obiectiv major al CEEM 
crearea unei reţele naţionale de centre similare care 
va asigura instruirea cadrelor didactice în vederea 
utilizării tehnologiilor educaţionale de ultimă oră. 
„Extinderea centrelor va fi  făcută gradual – iniţial 
la nivel de raioane, iar ulterior – în şcoli de circum-
scripţie şi în alte instituţii de învăţământ” [13].

Valorile promovate de CEEM USM sunt ajus-
tate la priorităţile europene centrate pe promovarea 
excelenţei în educaţie:

- prezentarea şi instruirea cu metode de predare 
şi TEM de cea mai bună calitate, provenite direct 
de la producători mondiali de prestigiu şi care au 
fost testate în CEEM de către persoane califi cate din 
educaţie pentru certifi carea valorii lor educaţionale;

- susţinerea comunicării şi interconectării la ni-
vel naţional şi internaţional cu diverse comunităţi 
ale profesorilor din ţările vecine şi centrele impor-
tante din Europa, cum ar fi  Marea Britanie, Italia, 
Polonia, unde există centre similare;

- implementarea celor mai performante tehnolo-
gii pentru învăţământul interactiv, interdisciplinar, 
inclusiv învăţământul interactiv la distanţă;

- instruirea prin intermediul jocurilor educaţio-
nale interactive care reprezintă modalităţi moderne 
pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolari. 
Implicarea activă a copiilor în jocurile didactice in-
teractive dezvoltă abilităţile de comunicare, relaţio-
nare; motricitatea şi încrederea în sine;

- instruirea prin intermediul lecţiilor interactive 
care sunt mijloc de implicare dinamică a elevilor şi 
de captare a atenţiei şi atracţiei lor pentru şcoală;

- sprijinirea cadrelor didactice pentru a folosi 
tehnologii moderne educaţionale interactive ce per-
mit interacţiunea efi cientă între elevi şi profesori în 
dezbaterea subiectelor de învăţare;

- oferirea condiţiilor ca profesorii să-şi creeze 
propriile resurse digitale şi să dezvolte tehnologii 
pentru învăţământ interactiv, generând soluţii pen-
tru învăţământ modern.

Soluţii pentru învăţământul modern promo-
vate prin Proiecte şi Programe 

Prin proiecte şi programe vor fi  implementate 
oferte educaţionale în instituţiile preşcolare, preuni-
versitare si universitare de dotare a reţelei naţionale 
de centre similare cu tehnică modernă performantă, 
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tablă interactivă, material didactic modern, softuri 
educaţionale, mobilier şcolar şi preşcolar şi alte teh-
nologii pentru învăţământ interactiv care va oferi 
soluţii pentru învăţământul general, inclusiv servicii 
de instruire la distanţă. Printre acestea, la categoria 
interactive, se numără Programul „Prima tabla in-
teractivă ENO cu sonor”; Flexcamere de două tipuri 
– Elmo şii Fuse (Polyvision); Softuri interactive 
pentru ştiinţe (Edison [14], Newton [15]); Platforma 
software interactivă pentru ştiinţe Eureka; fi lme vi-
deo educaţionale 3D de la fi rma indiană Designmate 
(în total 1200 titluri, destinate disciplinelor Fizică, 
Chimie, Biologie, Matematică şi 350 de fi lme video 
3D cu durata între 3-6min/fi lm). 

La categoria laboratoare, inclusiv Laborator 
Multimedia – Datalogger Spark de la Pasco pentru 
ştiinţe; Truse de fi zică, chimie, ecologie, biologie 
ş.a. 

La categoria mobilier şcolar – mese şcolare şi 
scaune şcolare, catedre, mese de laborator, dulapuri 
casetate pentru lucrurile elevilor ş.a. 

La categoria  grădiniţe – „Albinuţele interacti-
ve” de la TTS Group, Programul „Prima Albinuţă 
Interactivă”, Flanelografe (de la EQD), materiale 
pentru psihopedagogie, pătuţuri rabatabile, mese 
trapezoidale şi scăunele pentru copii, dulapuri pen-
tru materiale didactice ş.a.

Sisteme interactive de evaluare şi învăţare la 
distanţă

Societatea informatizată în care trăim deschide 
în mod fi resc calea spre progres şi în domeniul me-
todelor şi tehnologiilor de educaţie. Învăţarea într-
un sistem de şcoli interconectate prin intermediul 
internetului şi dispunând de sisteme interactive de-
vine acum un obiectiv la îndemână. Avantajele unui 
asemenea sistem sunt variate, inclusiv:

Implică participanţii la învăţare activă în lo-• 
cul unei receptări pasive a informaţiilor distribuite 
digital.

Asigură o prezenţă socială online prin uti-• 
lizarea tehnicilor simple de formare a mesajului, 
folosirea emoticoanelor, apelarea participanţilor pe 
nume.

Asigură discuţii pe forumuri care dezvoltă • 
gândirea refl exivă, participarea comună colaborati-
vă la construcţia de idei noi între participanţi prin 
trimiterea de mesaje şi răspunsuri la ele.

Dezvoltarea unei comunităţi educaţionale on-• 
line prin stabilirea de obiective şi aşteptări formu-
late explicit, de norme care să încurajeze relaţiile 
de încredere şi familiare în comunicare, învăţarea 
participanţilor de a răspunde serios şi prompt la ide-

ile generate de ceilalţi şi cultivarea responsabilităţii 
pentru a susţine şi orienta discuţiile online.

Asigurarea accesului rapid la informaţie chiar • 
şi din zone geografi ce mai izolate.

Schimbul cultural efectiv ce duce la îmbunătă-• 
ţirea cunoaşterii în general şi înţelegerea mai bună a 
problemelor cu care se confruntă diverse comunităţi.

La baza acestui sistem stau tablele ceramice in-
teractive care pot fi  interconectate prin conexiuni in-
ternet, creând astfel o reţea naţională/internaţională. 
Acestea permit rularea oricărui soft pe ele, de la cele 
mai simple (ppt), la complexe (cu ajutorul softurilor 
educaţionale) şi până la cele mai performante. 

Tablele ceramice interactive sunt un instrument 
de lucru cu posibilităţi încă neexplorate în concor-
danţă cu potenţialul lor. Rolul nivelului universitar 
constă în a implementa metodele necesare utilizării 
lor pe scara largă (metoda ştiinţifi că + cea pedago-
gică), creând aplicaţii pe o multitudine de domenii, 
pornind de la ştiinţe şi educaţie tehnologică până la 
cele umaniste. Mai mult decât atât, se creează cadrul 
pentru a dezvolta o latură de excelenţă în domeniile 
abordate (de exemplu chimie, biologie, electronică 
şi altele) destinate mediului academic universitar.

Posibilitatea interconectării tablelor ceramice 
interactive facilitează învăţarea la distanţă (pot fi  
utilizate în şcoli cu foarte puţini copii, fără a mai 
fi  necesară transportarea lor în alte şcoli). Scopul 
unui astfel de sistem este de a spori calitatea servi-
ciilor educaţionale prin realizarea şi implementarea 
în învăţământul preuniversitar şi universitar de tip 
e-learning din Moldova a unui pachet de strategii 
interactive de predare-învăţare-evaluare pentru di-
ferite discipline şi arii curriculare.

Rezultatele aşteptate ale proiectelor pe care ur-
mează să le dezvolte CEEM USM sunt concepute 
prin:

- Realizarea unei platforme software de stu-
diu pentru diferite discipline, începând cu ştiinţele 
exacte şi continuând cu cele umaniste, caracterul ei 
evident interactiv şi dinamic urmând să antreneze o 
serie de alte efecte pozitive, precum: interconectarea 
utilizatorilor şi crearea unei reţele de învăţare, care 
ar asigura rezultate substanţiale procesului; utiliza-
rea în comun a resurselor şi împărtăşirea rezultate-
lor; interconectarea cu platforme similare existente 
în străinătate; posibilitatea ca toţi utilizatorii-profe-
sori să contribuie la dezvoltarea de conţinut, fi ind 
retribuiţi pentru aceasta; costuri minime de utilizare 
şi întreţinere a platformei); 

- Constituirea unei reţele la nivel naţional de 
centre-pilot pentru educaţie modernă conectate 
la Centrul de Excelenţă pentru Educaţie Moder-

Proiecte internaţionale
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nă USM. Prin aceste centre (în care se elaborează 
modele de lecţie atât din punct de vedere ştiinţifi c, 
cât şi pedagogic), testarea, validarea şi/sau sortarea 
resurselor primite se urmăreşte crearea bazei unei 
„pieţe” de resurse educaţionale generate tocmai de 
către participanţi;

- Pregătirea resursei umane în vederea integrării 
şi valorifi cării Centrelor de Excelenţă şi a platformei 
software în procesul didactic. Resursa umană este 
obiectivul central al activităţii acestor centre. Parti-
cipanţii, profesori şi elevi, urmează să stăpânească 
foarte bine tehnologiile date pentru a putea deveni 
la rândul lor creatori de resurse educaţionale digita-
le. Organizarea de cursuri longitudinale de formare-
pilot pentru profesorii din domeniile selectate;

- Organizarea experimentală de activităţi didac-
tice în regim longitudinal pentru acomodarea ele-
vilor pe toate treptele sistemului de învăţământ cu 
folosirea softurilor realizate. Organizarea de centre-
pilot pentru implementarea noilor resurse digitale 
create pe întreg cursivul învăţământului (grădiniţă, 
şcoală primară, şcoală gimnazială, liceu, universi-
tate).

-Elaborarea unei platforme e-learning moderne 
şi a unei familii de produse în continuă perfecţiona-
re solicitându-se utilizatorului doar un calculator, o 
fl excameră video specializată, o tablă ceramică in-
teractivă cu sonor şi un sistem de evaluare rapidă, 
precum şi posibilitatea de interconectare cu platfor-
me deja existente din străinătate.  

Efectul maxim aşteptat prin implementarea pro-
dusului educaţional constă în încorporirea resurselor 
educaţionale într-o platformă e-learning cu adevărat 
interactivă; actualizarea continuă a conţinutului şi 
aplicaţiilor acesteia în funcţie de necesităţi.

Prin implementarea acestor Tehnologii şi Re-
surse Educaţionale ale Învăţământului interactiv, 
ştiinţa preia, fără exagerare, o dimensiune extinsă 
oferind soluţii fi abile Învăţământului Modern, iar 
profesorul prin dimensiunea sa educaţională devine 
nucleul Educaţiei Moderne din secolul XXI.
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