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Ioan Dziţac: Scurt CV 
• Licenţiat în matematică (1977) şi doctor în 

informatică (2002) la UBB Cluj-Napoca 
• Abilitare în informatică economică (2018, UAIC Iași) 
• Profesor de matematică în învăţământul 

preuniversitar din Bihor/Oradea (1977-1990) 
• Lector univ. (1991-2003), conferenţiar univ. dr. (2003-

2009) la Universitatea din Oradea 
• Profesor universitar de informatică (inteligenţă 

artificială, sisteme informatice) la UAO (2005-
prezent), UAV (2009-prezent) 

• Cond. de doctorat la Univ. din Craiova (2019-prezent) 
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Impact științific  în Google Scholar 



Preocupări didactice mai vechi 

• 1990 

Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea 
gradului didactic I: 

“Utilizarea calculatorului în procesul de predare-
învăţare-evaluare la matematică” 

(În perioada 1997-1990 am predat matematică 
în învăţământul preuniversitar) 
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Ioan Dziţac ş.a., Didactica informaticii,  
Ed. Univ. din Oradea, 2003 
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Platforma Moodle la UAV (2010) 
http://online.uav.ro 
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Platforma Moodle la UAO (2012) 
http://moodle.univagora.ro 
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Platforma Moodle la UAV (2020) 
http://moodle.uav.ro 
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Curs de Inteligență artificială la UAV în Moodle 3.8 
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Platforma Moodle la UAO (2010) 
https://online.uao.ro 
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Curs de Sisteme informatice de asistare a deciziei la UAO 

Videoconferință via BigBlueButton inclusă  în Moodle 3.8 
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Articol pe tema utilizării Moodle (2014, Moscova) 
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Articol pe tema utilizării Moodle (2015, Rio de Janeiro) 



Proiect POSDRU  
(depus 13.08.2013 , din păcate declarat  ”pierdut” la București) 

• Domeniul major de interventie: 1.2 
• Program si proiect de optimizare a instruirii / formarii in 

cadrul invatamantului superior centrat pe colaborare, 
blended-learning si adaptive teaching, prin activitati de e-
learning si fata in fata 
 

• Titlu        
DECIEL – Dezvoltarea de curriculum si a instrumentelor de e-

learning. Cresterea acuratetii si relevantei cadrului informativ-
cognitiv, in paralel cu perfectionarea mijloacelor formativ-
educative ale programelor de studii universitare, in 
conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul 
Superior. 
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Lumea- după- Google 

15 

“Aşa cum facem referire la anii 

<<Î.d.Hr.>> şi <<d.Hr.>>, tot aşa se va 

vorbi de era dinainte de Google şi era 

după Google.” (A. Mironov la lansarea 

cărţi la Curtea de Argeş, 10 aug. 2013) 

Neologisme: 

A gugăli (to google) , gugălire  



 E-Learning, M-Learning  
• Educația la distanță are o lungă tradiție, mai ales în cultura 

anglo-saxonă, unde deja în secolul al XIX-lea diverse 
universități și instituții au fost responsabile pentru „vânzarea” 
de educație transmisă prin intermediul serviciului poștal. A 
urmat educaţia via TV, ajungându-se apoi la multimedia via 
Internet/www. 

• Succesul acestor medii de învățare noi, bazate pe Internet 
este extraordinar. Este un fenomen a cărui magnitudine 
continuă fără încetare. Estimări recente sugerează că industria 
globală de „e-learning va depăși cifra record de 107 de 
miliarde de dolari în 2015, în conformitate cu „Global Industry 
Analysts”. 

• Mai nou se dezvoltă M-Learning (M de la mobil) 
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WEBEDUCAŢIE 



1. Khan Academy 
https://www.khanacademy.org/ 
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Salman Khan 
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Khan Academy 

• Khan Academy este o platformă înfiinţată de Salman Khan, unul din 
pionierii educaţiei online. Academia online oferă peste 4.500 de 
videoclipuri educaţionale, pe teme ce variază de la matematică şi fizică la 
istorie şi medicină. 

• În ultimii doi ani, organizaţia a primit finanţări din partea Bill & Melinda 
Gates Foundation şi a gigantului Google, iar astăzi este unul dintre cele 
mai populare site-uri educaţionale din lume, lecţiile sale fiind vizionate de 
peste 130 de milioane de ori până acum. 

• Astăzi, peste 4 milioane de studenţi virtuali accesează site-ul 
în fiecare lună, iar Khan investeşte în traducerea cursurilor în 
tot mai multe limbi pentru a se apropia de ţelul propus: 
oferirea unei educaţii de calitate, în mod gratuit, tuturor celor 
ce o doresc  
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2. Udacity/Stanford University/Thrun 

https://www.udacity.com/  
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https://www.udacity.com/
https://www.udacity.com/
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Udacity 

• Cursurile sunt deschise tuturor, nefiind nevoie de cunoştinţe 
anterioare pentru a participa. Cursurile lui Thrun nu sunt 
structurate precum cele obişnuite. „Mi-am dat seama că 
notele reprezintă eşecul sistemului educaţional”, a afirmat 
Thrun. În sistemul educaţional actual, o persoană care ia o 
notă „de trecere” merge mai departe, deşi nu dovedeşte 
cunoaşterea materiei predate. „Când înveţi să mergi pe 
bicicletă şi nu-ţi iese, nu te opreşti din învăţat pentru a încerca 
să te apuci de ceva mai greu, cum ar fi mersul pe un uniciclu”, 
explică Thrun. Astfel, Thrun a conceput platforma Udacity 
pentru a permite fiecărui student să înveţe în ritmul său, până 
stăpâneşte materia. 
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3. Nici MIT nu se lasa 

http://ocw.mit.edu/index.htm  
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http://ocw.mit.edu/index.htm


4. Coursera/Consorţiu de universităţi 
https://www.coursera.org/ 
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TESTE DE VERIFICARE ONLINE  
CU ITEMI DIVERSIFICATI ÎN MOODLE 

-rezumat- 

• Rezumat. Scopul principal al educaţiei este învăţarea 
şi, mai ales, formarea deprinderilor şi priceperilor de 
a învăţa.  

• Evaluarea/verificarea rezultatelor învăţării poate fi de 
tip corectiv, sumativ sau/şi mixt. Evaluarea corectivă 
se face, de regulă, cu scopul realizării unui feed-back 
al învăţării, pentru a depista şi corecta eventualele 
erori de învăţare sau de înţelegere.  

• Evaluarea sumativă se face, de regulă, cu scopul 
realizării unor ierarhii (notarea curentă la ore, la teze, 
la examene, la concursuri etc.).  
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Rezumat (2) 

• Testele de evaluare/verificare a cunoştinţelor 
pot conţine itemi obiectivi/rigizi  (cu alegere 
dintr-o pereche binară, de tip asociere de 
perechi, cu alegere multiplă), itemi 
semiobiectivi/ semiflexibili (cu răspuns unic 
scurt, de completare, cu întrebări structurate) 
şi itemi subiectivi/fuzzy (cu răspuns succint, 
rezolvare de problemă, eseu, răspuns elaborat 
liber).  

 

27 



Rezumat (3) 

• Platforma Moodle are facilităţi care permit 
elaborarea de teste de verificare online, care pot 
cuprinde toate aceste tipuri de itemi. În această 
expunere voi aborda şi exemplifica unele aspectele 
didactice şi tehnice privind modul de elaborare şi 
utilizare al testelor de verificare online cu itemi 
diversificaţi (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi). 

• Cuvinte şi sintagme cheie: Platforma Moodle, test 
online, itemi rigizi, itemi semiflexibili, itemi fuzzy. 
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Itemul pedagogic [3]  

• Itemul reprezintă cerinţa, întrebarea la care trebuie să 
răspundă elevul. El este un element al unei probe de evaluare 
sau al unui test pedagogic, deci al instrumentului de evaluare. 
Se exprimă prin formularea unei întrebări care se integrează 
în structura unei probe de evaluare. 

•  De fapt, itemul înseamnă  

“Sarcina de lucru + Răspunsul aşteptat”.  

„Itemii unui test constituie, în ansamblu, un eşantion dintr-un 
univers de itemi care, la modul ideal, ar trebui să acopere în 
totalitate conţinutul testat” (P. Lisievici) 
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Clasificarea itemilor [3] 

După criteriul obiectivităţii în notarea sau 
aprecierea elevilor, itemii sunt de trei 
categorii/ tipuri: 

1. itemi obiectivi/rigizi 

2. itemi semiobiectivi/semiflexibili 

3. itemi subiectivi/ fuzzy 
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1. Itemii obiectivi; caracteristici, tipuri 

Caracteristici 

• Reprezintă componente ale probelor/ testelor de 
progres, în special ale celor standardizate; 

• Oferă obiectivitate ridicată în măsurarea / evaluarea 
rezultatelor învăţării; 

• Nu necesită scheme de notare detaliate; 

• Punctajul se acordă sau nu (uneori se folosesc chiar 
penalizări pentru răspunsuri greşite), în funcţie de 
marcarea de către elev a răspunsului corect. 

32 



Tipuri de itemi obiectivi/rigizi 

• itemi cu alegere multiplă 

• itemi cu alegere duală 

• itemi de tip pereche 
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1.1   Itemul cu alegere multiplă  
(itemi inchişi cu alegere multiplă) 

Itemul cu alegere multiplă presupune existenţa 
unei premise (enunţ) şi a unei liste de 
alternative (soluţii posibile). O grupare de 
itemi cu alegere multiplă constituie un 
„chestionar”, cunoscut în literatura de 
specialitate sub numele de CAM (Chestionar 
cu alegere multiplă). 
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Forme/ variante ale itemului cu alegere 
multiplă  

 

Itemul cu alegere multiplă se poate prezenta în 
diferite variante: 

• Găsirea singurului răspuns bun 

• Găsirea celui mai bun răspuns 

• Găsirea singurului răspuns fals 

• Găsirea tuturor răspunsurilor bune 

• Item factual cu alegere unică. 
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1.2   Itemul cu alegere duală  
(itemi inchisi cu alegere binare) 

Acest tip de itemi solicită elevului să selecteze din două 
răspunsuri posibile: adevărat/fals; corect/greşit; 
da/nu; acord/dezacord; general/particular; varianta 
1/varianta2; mai mare/mai mic; enunţ de 
opinie/enunţ factual etc. 

Itemii cu alegere duală pot fi utilizaţi pentru: 

• recunoaşterea unor termeni, date factuale, principii; 

• diferenţiere între enunţuri factuale sau de opinie; 

• identificarea de relaţii tip cauză-efect. 
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1.3   Itemul tip pereche  
(itemi inchisi cu raspunsuri corelate) 

Aceştia solicită din partea elevilor stabilirea unor 
corespondenţe/asociaţii între cuvinte, propoziţii, fraze, litere 
sau alte categorii de simboluri dispuse pe două coloane.  

Elementele din prima coloană se numesc premise, iar cele din a 
doua coloană reprezintă răspunsurile. Criteriul sau criteriile 
pe baza cărora se stabileşte răspunsul corect sunt 
enunţate/explicitate în instrucţiunile care preced cele două 
coloane.  

Se limitează, de obicei, la măsurarea informaţiilor factuale, 
bazându-se pe simple asociaţii, pe abilitatea de a identifica 
relaţia existentă între două lucruri/noţiuni/simboluri etc.  

 

37 



Itemii tip pereche pot solicita  

diverse tipuri de relaţii:  

• termeni/definiţii;  

• reguli/exemple;  

• simboluri/concepte;  

• principii/clasificări;  

• părţi componente/ întrebuinţări.  

Se poate utiliza material pictural sau 
oreprezentare grafică. 
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2. Itemii semiobiectivi/deschisi/semiflexibili 

Prezentare generală; tipuri 
• Se mai numesc şi itemi cu răspuns construit scurt şi corectare 

semiobiectivă. Itemul cu răspuns construit scurt (deschis) lasă elevului 
posibilitatea de a arăta ceea ce a învăţat, căci el nu modifică câmpul 
cognitiv. 

• În itemul cu răspuns construit scurt cadrul didactic formulează o problemă 
sub forma unei întrebări foarte exacte sau a unui consemn/ordin/ 
dispoziţie care poate fi însoţit(a) sau nu de un suport (carte, grafic, 
ilustraţie etc) sau de un text mai detaliat. Răspunsul la întrebare trebuie să 
fie foarte scurt (un cuvânt sau o expresie) şi specific.  

Se concretizează în: 
• Itemi cu răspuns scurt 
• Itemi de completare 
• Întrebări structurate 
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2.1 Itemul cu răspuns scurt. Variante cu 
raspunsuri logice 

Cele mai importante variante de itemi cu 
răspuns scurt sunt:  

• întrebarea clasică,  

• exerciţiul,  

• chestionarul cu răspunsuri deschise scurte,  

• textul indus. 
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Întrebarea clasică şi exerciţiul 

Întrebarea clasică vizează un răspuns aşteptat. La fel şi 
exerciţiul.  

De exemplu: „Cine a inventat dinamul…?” sau „Care 
este rezultatul acestei operaţii?” Sunt şi alte forme 
de prezentare. Poate lua forma unui enunţ de genul 
următor:  Recopiaţi/ transcrieţi următoarea figură, 
sau următorul text”. 

• Itemii de acest tip pot lua forme diferite: 
• • Itemul cu răspuns unic: întrebarea este de aşa 

manieră formulată, încât elevul nu are decât o 
singură informaţie de dat.  

• De exemplu: Când s-a născut...? 
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Itemul cu răspuns multiplu: 

•  pentru o singură întrebare, elevul trebuie să 
furnizeze două sau mai multe informaţii 
diferite.  

• Exemplu: Cine a inventat tranzistorul şi ce 
utilităţi are ? 
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Itemul cu răspuns multiplu,  
de tipul interpretare: 

• în această formă de item cu răspuns construit 
scurt se prezintă elevului un grafic, o figură, o 
serie de date numerice etc, şi ale căror diverse 
părţi sunt identificate prin numere sau litere.  
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Itemii cu răspuns scurt 

• Pentru itemii cu răspuns scurt, elevii trebuie 
să formuleze răspunsul scurt sub forma unei 
propoziţii, fraze, a unui cuvânt, număr, simbol.  

• Cerinţa este de tipul „întrebare directă”. 
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Chestionarul  
cu răspunsuri deschise scurte 

Spre deosebire de întrebarea clasică, acest tip 
de item cere un răspuns a cărui formă, şi 
uneori conţinut, sunt libere în interiorul unor 
limite.  

Se cere elevilor/studenţilor, spre exemplu, să 
formuleze definiţia motoarelor de căutare şi 
să enumere cinci dintre ele.  
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Textul indus 

• După ce s-au învăţat unele noţiuni, este 
posibilă verificarea înţelegerii lor propunând 
elevilor să compună un text pornind de la lista 
respectivelor noţiuni impuse. Gradul de 
deschidere este stabilit cu precizie. Se cere 
elevilor, spre exemplu, să folosească termenii 
într-o anumită ordine sau nu, să dea definiţiile 
sau nu, textul să fie limitat ca dimensiune sau 
nu etc. 
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2.2 Itemul tip complementare de frază sau Textul lacunar 

• În itemul tip completare de frază se prezintă elevului un enunţ în care se 
omit unul sau mai multe cuvinte importante. Se cere elevului să găsească 
acele cuvinte şi să le scrie. Dacă textul este constituit din propoziţii scurte 
şi fără structură complexă, vorbim de text, frază, sau mesaj de completat. 

• Dacă structura textului este sistematică şi se cere elevului să găsească 
cuvintele care au fost suprimate, vorbim de o altfel de probă, şi anume de 
completarea unui text lacunar (item de completare). (De Ketele,1982, 
Fortier, 1982). 

• Este frecvent folosit în învăţarea definiţiilor, a regulilor, în învăţarea unei 
limbi străine, în cunoaşterea limbii materne etc. Raspunsul ce trebuie dat 
de fiecare dată este unul singur (nu permite echivoc). 
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2.3 Întrebarea structurată 

• O întrebare structurată este formată din mai multe subîntrebări de tip 
obiectiv, semiobiectiv sau minieseu legate între ele printr-un element 
comun, printr-o idee. Ele umplu practic golul dintre tehnicile de evaluare 
cu răspuns liber (deschis) impuse de itemii subiectivi şi cele cu răspuns 
limitat (închis) impuse de itemii de tip obiectiv. 

• Prezentarea unei întrebări structurate se poate realiza astfel: 
• un material cu funcţie de stimul (texte, date, imagini, diagrame, grafice 

etc); 
• subîntrebări; 
• date suplimentare, în relaţie cu subîntrebările, dacă este cazul. 
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3. Itemii subiectivi 

• Repere conceptuale; forme/ tipuri 

• Se mai numesc şi itemii cu răspuns construit elaborat/ 
dezvoltat. Itemii de acest tip sunt itemi largi, imprecişi de 
regulă, care solicită răspunsuri a căror realizare mobilizează 
cunoştinţe şi abilităţi care iau forma unor structuri integrate şi 
integrative. Formularea răspunsului la o asemenea întrebare 
acoperă toate tipurile de obiective.  

• Acest fel de item se asociază, de regulă, cu itemi care solicită 
răspunsuri obiective sau semiobiective. În aceeaşi probă sunt 
integraţi itemi care evaluează obiective de nivel taxonomic 
inferior precum şi itemi care vizează obiective mai complexe. 
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Itemi subiectivi 

• Forme/ tipuri de itemi cu răspuns construit 
elaborat/ dezvoltat 

• Itemul cu răspuns construit scurt, puţin 
elaborat 

• Itemul tip rezolvare de problemă 

• Itemul tip eseu 

• Itemul cu răspuns construit elaborat / 
dezvoltat 
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3.1 Itemul cu răspuns construit scurt, puţin 
elaborate 

• Acesta cere elevului să exprime o singură idee 
importantă în câteva fraze: o explicaţie, o 
relaţie, o definiţie descriptivă etc. Profesorul 
fixează de obicei criterii foarte precise cu 
privire la conţinutul răspunsului, extensia sa, 
structura etc. 
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3.2 Itemul tip rezolvare de problemă 

• Rezolvarea de probleme sau a unei situaţii problemă 
reprezintă antrenarea elevului într-o activitate nouă, diferită 
de activităţile curente ale programului de instruire pe care 
profesorul le propune în clasă (fiecărui elev sau grup). Scopul 
principal este dezvoltarea creativităţii, a gândirii divergente, a 
imaginaţiei, a capacităţii de a generaliza, de a reformula o 
problemă etc. 

• Acest tip de itemi cere un răspuns mai mult sau mai puţin 
elaborat. Este mai frecvent întâlnit în matematică, fizică, 
chimie şi joacă acelaşi rol / funcţie pe care îl au întrebările cu 
răspuns construit scurt sau elaborat în ştiinţele sociale sau 
umane. 
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3.3 Itemul tip eseu 

• Eseul permite evaluarea globală a unei sarcini de lucru din perspectiva 
unui obiectiv care nu poate fi evaluat eficient, valid şi fidel cu ajutorul unor 
itemi obiectivi sau semiobiectivi. Acest tip de item pune în valoare 
abilitatea elevului de organizare şi integrare a ideilor, de exprimare 
personală în scris precum şi abilitatea de a interpreta şi aplica datele. 

• Itemul tip eseu cere elevului să construiască, să producă un răspuns liber 
în conformitate cu un set de cerinţe date. 

• După tipul răspunsului aşteptat itemii tip eseu pot fi: 
• eseu structurat sau semistructurat, în care, cu ajutorul unor indicii, 

sugestii, cerinţe, răspunsul aşteptat este ordonat şi orientat; 
• eseu liber (nestructurat) care valorifică gândirea/scrierea creativă, 

imaginativă, originalitatea, creativitatea, inventivitatea etc. 
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3.4 Itemul cu răspuns construit 
elaborat/dezvoltat 

• Poate cere un răspuns care se întinde pe mai multe pagini. Ar putea fi vorba de o dizertaţie 
sau un eseu, de un memoriu sau chiar de o teză. Elevul nu trebuie doar să rezolve problema, 
să înţeleagă sarcina complexă care i se cere, dar trebuie să facă eforturi tot timpul să-şi 
structureze răspunsul, să-l redacteze, eventual să-l transcrie. 

Exemplu: ”Realizaţi un eseu cu tema „Adolescenţa între teribilism şi conformism” 
• Producţia dumneavoastră să vizeze, printre altele: 
• definirea conceptelor, 
• forme, 
• avantaje, 
• dezavantaje 
• exemple concrete. 
• Textul eseului să aibă între 4 şi 5 pagini. 
• Acest tip de item are avantajul că acordă elevului libertatea de expresie. Se poate cere 

elevului, spre exemplu, să realizeze o dizertaţie literară pornind de la un proverb - un 
comentariu. Uneori libertatea elevului nu este decât aparentă. Elevul trebuie nu numai să 
stăpânească conţinutul din care este evaluat/ verificat, dar el trebuie să prezinte acest 
conţinut conformându-se unor reguli şi să ţină cont de criteriile de evaluare care i-au fost 
prezentate. 

• El trebuie să dovedească două tipuri de abilităţi: aceea de a stăpâni conţinutul şi aceea de a 
redacta răspunsul potrivit criteriilor de evaluare ale produsului. 
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4. Itemii de evaluare: contexte de folosire 

• Când folosim itemi obiectivi ? 

• Avem mulţi elevi de evaluat sau un chestionar care poate fi 
reutilizat 

• Fidelitatea interesează mai mult decât pertinenţa rezultatelor 

• Dorim ca subiectivitatea să fie redusă la minim 

• Suntem mai competenţi să redactam itemi obiectivi mai 
degrabă decât să corectăm itemi subiectivi 

• Rezultatele trebuie să fie comunicate rapid, după evaluare, şi 
dispunem de timp pentru redactarea itemilor 

• Urmărim obiective care vizează abilităţi ce trebuie mai bine 
discriminate. 
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Când folosim itemi subiectivi ? 

• Avem o clasă/grupă mică, puţini elevi/studenti de evaluat şi 
un chestionar care nu poate fi reutilizat 

• Dorim să favorizăm şi chiar să atribuim puncte pentru 
exprimarea scrisă sau caligrafie. 

• Dorim să dăm prioritate calităţii în exprimare mai degrabă 
decât competenţelor specifice. 

• Suntem mai competenţi să corectăm itemi subiectivi decât să 
redactăm itemi obiectivi. 

• Dispunem de mai puţin timp pentru a redacta itemi şi de mai 
mult timp pentru a corecta răspunsuri. 

• Urmărim obiective care nu pot fi evaluate altfel decât prin 
itemi subiectivi. 
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Când putem folosi atât itemi obiectivi cât şi 
itemi subiectivi ? 

• Pentru a evalua toate manifestările de competenţă, mai ales 
în domeniul cognitiv 

• Pentru a evalua înţelegerea sau aplicarea principiilor 

• Pentru a evalua manifestarea gândirii critice 

• Pentru a evalua abilitatea de a rezolva probleme inedite 

• Pentru a evalua capacitatea de învăţare/ stăpânire a faptelor 
şi principiile lor pertinente, de a le integra într-un proces de 
rezolvare de probleme complexe. 

• Pentru a favoriza studiul şi achiziţia competenţelor celor mai 
importante. 
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Exemplu de test cu itemi diversificati 
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Setări test 
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Rezultate obţinute de studenţi 
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Ex. Item închis cu alegere binară 
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Ex. Item cu închis cu alegere multiplă (un singur 
răspuns bun) 

62 



Ex. Item semiobiectiv de tip Text lacunar 
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Ex. Item închis cu alegere multiplă (CAM) 
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Ex. Item cu răspuns deschis scurt 
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Ex. Text lacunar 
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Ex. Item cu răspuns elaborat: Eseu 

67 



Concluzii 

• Educaţia se democratizează şi se globalizează, iar 
viitorul învăţării aparţine sistemelor de tip blended 
learning (e-learning + m-learning + face to face); 

• Dificultatea actuală o reprezintă adaptarea dascălilor 
la noile tehnologii, nu elevii şi studenţii (necesitatea 
cursurilor de perfecţionare); 

• Moodle evoluează şi se îmbogăţeşte cu noi 
instrumente, adecvate atât învăţământului ID, cât şi 
FR sau IF; 

• Ex. de webeducație (gemenii Șucan –fără degete, au 
învățat doar de pe Web) : http://www.robodesign.ro/ 
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Participarea online a lui Mariuș Șucan, fost student la UAV,  
la ICCCC2020 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 

Prof.univ.dr.habil. Ioan Dzițac,  

ioan@dzitac.ro  
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