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Proiectarea cursului on-line în 
abordarea prin competenţe

V. Cabac spune: 

1. O competenţă este dezvoltată pe parcursul mai 
multor ore. Secvenţa de ore pe parcursul căreia 
este formată/dezvoltată o competenţă  formează o 
unitate de curs/unitate de învăţare sau un modul.

2. Un curs universitar se va proiecta prin unităţi de 
curs. O parte din ore vor fi destinate sistematizării 
cunoştinţelor, o parte din ore vor fi destinate 
integrării, restul – adaptării la situaţii noi. 
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Să facem primii pasi...



Punct de pornire: schema generală



Schemă-model a cursului online

Cursul va include 
obiectivele, 
competenţele care 
urmează a fi 
dezvoltate, conţinutul 
modulelor şi 
perspectivele, 
importanţa lui.



Cum va fi organizat cursul ?
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Alternativa 1 Alternativa 2



Exemplul 1: planificare succesivă in timp



Exemplul 2: temele/modulele pot fi alese 
arbitrar 



Temă/Modul

Un modul/o 
unitate de  curs 
trebuie să 
formeze/dezvolte  
pe parcursul unei 
perioade o 
competenţă .



Exemplu de temă:
http://docs.moodle.org/20/en/Moodle_demo_courses



Exemplu de temă: 
http://www.freemoodle.org/course/view.php?id=11



In loc de încheiere ...



e cae ca o o platformplatformaa
care vine cu un set mare de cărămizicare vine cu un set mare de cărămizi..

Ever seen or
played

with

??



Pe această platformăPe această platformă, putem avea , putem avea 
diferite fundadiferite fundaţţii (numite ii (numite cursuricursuri).).

AcestAcestaa este este îîn cazul n cazul îîn care am pus cărămizi n care am pus cărămizi respective respective 
((activităactivităţţi, resurse, module, plugini, resurse, module, plugin--uri, blocuri, filtreuri, blocuri, filtre).).



Putem avea cât mai multe cărămizi de bazăPutem avea cât mai multe cărămizi de bază, d, după cum upă cum 
nene--o dorim.o dorim.



Dar putem obDar putem obţţine mai multe alteine mai multe alte cărămizicărămizi, de , de 
asemeneaasemenea compatibilecompatibile

Podcast

ELGG

Mahara
Certificate

Polls

Timers

Games

Widgets

Calculators

aceste plus aproape inca 400 de alte module 
compatibile, plugin-uri, blocuri, filtre, 

activităţi …

Google Apps

Individual Learning Plan

LAMS

OpenMeetings

Translate

HotPotatoes



Putem aranja caramiziPutem aranja caramizilele care se potrivesc care se potrivesc îîn n 
orice mod careorice mod care pot să pot să

atinga scopul nostru educaatinga scopul nostru educaţţionalional



Va multumesc pentru atenVa multumesc pentru atenţţie,ie,
ÎÎnnţţelegere  elegere  şşi răbdare i răbdare !!


