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Rezumat. Articolul studiază tendinţele de evoluţie a sistemului pedagogic către sistemul 
educaţional de tip deschis. Se constată că în sistemul educaţional de tip deschis acţionează alte 
legităţi şi principii care pun în valoare educatul şi acţiunea cognitivă, afectivă şi psihomotorie. 
Acţiunea, materializată în metacogniţie, este realizată cu condiţia că educatul posedă competenţa 
de autoreglare a învăţării.  Competenţa de autoreglare a învăţării constituie condiţia suficientă de 
adaptare şi acomodare a nativului digital la mediul de învăţare globalizat. Aceste procese pot fi 
proiectate, iniţiate şi dezvoltate prin intermediul manualului electronic.     

Cuvinte cheie. Globalizare, metacogniţie, autoreglare a învăţării, manual electronic.  

Abstract. The article sudy the tendence of pedagogical system evolution to open education 
system.  The obtained results permit to constate that in open educational system actionate other 
laws and principles  that evidence learner and cognitive, afective and psyhomotor action. The 
action, materialised in metacognition, can be made only if the learner have the self –regulated 
learning competence. Self –regulated learning constitute the sufficient condition for adaptation and 
acomodation of digital natives at globalisated learning environment. These proceses can be 
designed, initialed and devolopment through electronic textbooks.      
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1. Autoreglarea învăţării – tendinţe noi de cercetare în pedagogie  
Autoreglarea învăţării (în engleză self –regulated learning) constituie  „un proces în care instruiţii 
activează şi susţin condiţii, componente şi afecţiuni sistematic orientate spre atingerea scopurilor”[1]. 
Procesul de autoreglare a învăţării poate fi “intern, extern sau parţial” [2]. Procesul intern este 
determinat de scopul sau motivaţia intrisecă a educatului, procesul extern -  de factorii externi, iar 
procesul mixt este parţial dirijat de profesor şi parţial de educat. Procesele de autoreglare “verifică 
efectele acţiunilor realizate şi aplică informaţii corespunzătoare cu scopul perfecţionării şi optimizării 
viitoarelor acţiuni” [3]. În rezultatul acestor procese se produce reorganizarea sistemului cognitiv şi se 
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 obţine o calitate nouă. Calitatea obţinută corelează cu coeficientul de asimilare “Ka  ≥ 0.7” [4] a 
contentului cu grad sporit de dificultate.   

Problema studiului constituie corelaţia dintre autoreglarea învăţării şi tendinţele noi de 
cercetare în pedagogie. Fundamentarea teoretică a problemei rezidă din efectul globalizării asupra 
sistemului educaţional contemporan: interdependenţele dintre domeniile ştiinţifice nu pot fi descrise în 
abordare liniară sau sistemică. Motivul este cauzabilitatea circulară care determină implicaţiile 
reciproce de acţiuni şi retroacţiuni între subsistemele sistemului educaţional. Cauzabilitatea circulară 
poate fi definită în abordare metasistemică. Astfel, în abordare metasistemică toate subsistemele 
sistemului educaţional se reunesc într-un metasistem, formând un sistem al sistemelor caracterizat prin 
legităţi psihopedagogice şi principii ştiinţifice noi. Studiul bazelor psihopedagogice ale elaborării 
resurselor pedagogoce obţine dimensiuni istorice, teleologice, axiologice şi holistice. Aceste 
dimensiuni evidenţiază statutul a priori al filosofiei educaţiei în raport cu didactica funcţională, teoria 
sistemelor biopsihoecologice, psihologia cuantică, paradigma învăţării şi managementul cunoştinţelor 
în sisteme de tip deschis.   

Dificultatea studiului metasistemic constă în diversitatea de legităţi, modele, principii, tehnici, parametri, 
criterii, caracteristice fiecărui subsistem în parte. Abordarea metasistemică impune extinderea 
fundamentelor psihopedagogice ale elaborării resurselor pedagogice, punând în valoare filosofia 
educaţiei, pedagogia cibernetică, psihologia cuantică, psihologia sistemelor biopsihoecologice, 
cibernetica pedagogică şi managementul cunoştinţelor. Se produce o tranzaţie a componentei 
“psihopedagogie”, asemeni tranzaţiei globale de la sistemul pedagogic de tip închis la sistemul 
educaţional de tip deschis care rezidă în metasistem. Metasistemul nou format se completează cu 
noţiunile şi legităţile tuturor componentelor metasistemului (ca rezultat al fortificării interlegăturilor şi 
interdependenţelor dintre toate componentele subsistemelor). Din aceste considere metodele de 
cercetare a metasistemului: documentarea ştiinţifică, analiza, comparaţia, sinteza, analiza situaţională 
fenomenologică şi structurală, scenariul prin iteraţie, idealtipul, topografia, metoda tranzacţională, 
modelarea, ancheta, sondajul de opinie,  experimentul pedagogic; metode statistico – matematice de 
prelucrare computerizată a datelor şi alte metode inductive, deductive şi comparative de analiză şi 
interpretare a datelor colectate. Rezultatul aplicării metodelor enumerate a rezidat în abordarea 
metasistemică a bazelor psihopedagogice ale elaborării manualului electronic.  

2. Idealul educativ în condiţiile extinderii fenomenului globalizării  
În condiţiile extinderii fenomenului globalizării asupra sistemului educaţional global se pronunţă 
diverse probleme: explozii informaţionale frecvente; nelinieritatea conţinuturilor educative webalizate; 
multidiversitatea datelor de input; imposibilitatea prognozării output - ului; evoluţia rapidă a 
sistemelor cognitive nonumane ş. a. Autoreglarea învăţării, proces posibil de a fi iniţiat şi realizat prin 
intermediul manualului electronic, nu poate fi descris în baza legităţilor determinismului mecanic. 
Conceptualizarea filosofico – pedagogică a conceptului de autoreglare a învăţării în epoca globalizării 
sunt determinate de:  

 caracterul de masă al învăţământului şi necesitatea de a forma şi a dezvolta continuu 
cunoştinţele, abilităţile, atitudinile şi competenţele;  
 semnificaţia calităţii educaţiei atât pentru educat, cît şi pentru societate;  
 orientarea învăţării spre asigurarea auto - realizării educatului în mediul globalizat.  

Cu scopul de a descrie aceste caracteristici distinctive ale sistemului educaţional modern, vom atribui 
procesului pedagogic, definit ca corelaţie de obiecte şi procese stabile de realizare a finalităţilor 
educaţionale: ideal educativ, scop, competenţe, titlu de metasistem. Metasistemul “proces pedagogic 
globalizat” reprezintă un ansamblu de elemente (subsisteme), în care sunt prezente obiecte, 
interlegături şi procese interdependente şi interrelaţionale, care, formând un tot organizat, re-
orientează activitatea didactică spre obţinerea unor finalităţi educaţionale.  
Finalitatea educaţională principală în metasistemul nominalizat este competenţa. Luând ca punct de 
reper teoria tranzaţiei metasistemului [5] şi studiile inter - şi pluridisciplinare în filosofie [6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 ş. a.], psihologie [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ş. a.], pedagogie [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 ş. a.], cibernetică [30, 31, 32, 33 ş. a.] şi managementul cunoştinţelor [34, 35], se constată că 
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 competenţa constituie rezultatul unor procese psihopedagogice dinamice şi autoreglatorii realizate de 
educat în mediul educaţional globalizat.  
Din punct de vedere filosofic, competenţa (S), analizată prin metoda topografică, este încorporată în 
idealul educativ al globalizării (S′) şi se manifestată în activitatea didactică şi comportamentul 
nativului digital şi a profesorului său. În reprezentare grafică, competenţa poate fi elucidată ca tranziţia 
idealului educativ al globalizării în studiile pedagogice (subsistemul S1), psihologice (subsistemul S2), 
cibernetice (subsistemul S3), managementul cunoştinţelor (subsistemul S4) şi, posibil, alte domenii 
(Sn): logică, sociologie, economie ş. a. (Fig. 1).  
 

Fig. 1. Metasistemul conceptului competenţă în condiţiile extinderii globalizării 
 
Între domeniile analizate sunt stabilite interdependenţe, care reflectă integritatea, dinamicitatea şi 
flexibilitatea proceselor din / între subsistemele procesului pedagogic globalizat: profesor (P), educat 
(E), manual electronic (ME) şi mediul de învăţare (M). Desfăşurarea acestor procese este ghidată de 
legităţi, posibil de a fi descrise prin principii ştiinţifice (care constituie o integritate a principiilor 
filosofice, psihologice, pedagogice, cibernetice şi manageriale). 
Procesul pedagogic globalizat este realizat în sistemul educaţional de tip deschis. Sistemul educaţional 
de tip deschis „este localizat” în medii de învăţare locale, globale, reale şi virtuale. Procesul pedagogic 
globalizat, realizat  în sistemul educaţional de tip deschis, este adecvat procesului cognitiv realizat în 
sistemele cibernetice inteligente, şi, ca rezultat, se axează pe legităţile psihopedagogice ale învăţării 
informatizate. Acest sistem constituie un metasistem – un “sistem al sistemelor” [36]. Metasistemul 
este dinamic şi flexibil, deschis, extins şi complex. În metasistem:   

1. Procesul pedagogic globalizat este adecvat unui metasistem dinamic şi flexibil şi îşi 
modifică starea şi elementele structurale în raport cu momentul de timp, se modifică 
implicaţiile diferitor domenii ştiinţifice în studiul complexităţii proceselor care au loc în 
sistem. La moment starea sistemului este critică (criza educaţională globală), iar posibila ieşire 
din această stare este studiată în epistemologia globalizării, psihologia sistemelor 
biopsihoecologice, psihologia cuantică, pedagogia competenţelor, cibernetica pedagogică şi 
managementul cunoştinţelor.  

2. Procesul pedagogic globalizat corespunde unui metasistem deschis. Conexiunile dintre 
procesul pedagogic globalizat şi mediile de învăţare locale, globale, reale şi virtuale sunt 
realizate prin intrări (input) şi ieşiri (output) direcţionate de efectul de cauzabilitate. Astfel, 
input- ul este constituit din “nativi digitali” [37], „multiliteraţi” [38], „generaţia NET” [39], iar 
output –ul – din nativii competenţi. Raportul dintre intensitatea şi varietatea proceselor dintre 
input şi output evidenţiază prioritatea input -ului în expansiunea şi tranzaţia subcomponentelor 
procesului pedagogic globalizat .  

3. Procesul pedagogic globalizat corespunde unui metasistem cu dimensiuni mari. 
Subsistemele metasistemului includ un număr mare de interlegături şi elemente structurale 
(variate ca interdependenţe). Aceste elemente, organizate ierarhic, formează un tot întreg. La 
tranzaţia metasistemului se schimbă subsistemul din vârful ierarhiei. 

4. Procesul pedagogic globalizat corespunde unui metasistem complex. Complexitatea 
procesului pedagogic globalizat este determinată de structurile interdependente complexe, 
multinivelare şi ierarhice. Complexitatea indică spre interdependenţe reale  dintre sistemul 
educaţional formal şi nonformal, multinivelaritatea – spre procesele de comunicare / 
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 informare, activitate cognitivă şi evaluare (tradiţionale şi computerizate), iar ierarhia – spre 
corelaţia dintre Eu - l real şi Eu - l virtual în medii de învăţare moderne care permit integrarea 
nativului digital în cultura planetară.  

Condiţia necesară de obţinere a finalităţilor educative în metasistem este respectarea legităţilor 
procesului pedagogic globalizat. Analiza acestor legităţi (prin metoda funcţional - structurală) 
evidenţiază prezenţa în metasistem a legăturilor funcţionale stabile, care justifică interdependenţele P 
↔ E, în cazul în care activitatea didactică este corelată cu managementul cunoştinţelor. 
Funcţionalitatea acestor legături determină structura integră a metasistemului în care au loc procese de 
învăţare cognitivă, afectivă şi psihomotorie (Fig. 2).  
 

 
Fig. 2. Subsistemul P – E în sistemul pedagogic globalizat 

 

Procesele psihopedagogice de învăţare se clasifică în procese cognitive, afective şi psihomotorii. Toate 
procesele enumerate sunt multinivelare, dinamice şi autoreglatorii şi sunt realizate în regim on-line sau /şi 
off – line prin metode de comunicare sincrone şi asincrone. Specificul evidenţiat diferenţiază bazele 
psihopedagogice ale elaborării ME de bazele psihopedagogice ale elaborării manualului programat. La 
nivel conceptual, fundamentele psihopedagogice de elaborare a manualului electronic sunt axate pe 
curentul constructivist, iar a manualului programat – pe curentul behaviorist. Ca rezultat, manualul 
electronic modern este interactiv, adaptiv şi personalizat.  

Feedback -ul, guvernator în metasistemul cercetat, extinde tipul de relaţii  dintre elementele 
constituente ale procesului didactic, realizat prin intermediul manualului electronic. Se constată cel 
puţin o buclă feedback imediat şi cel puţin o buclă feedback cu întârziere. Diversitatea feedback 
evidenţiază faptul, că între P, E, M şi ME poate fi instituit atât circuit închis (prin feedback imediat), 
cît şi circuit deschis (prin feedback cu întârziere). Condiţia necesară este ca mărimea variabilei iniţiale 
(exprimată, spre exemplu, prin coeficientul de asimilare) să se transforme într - o decizie luată de P 
sau E despre calitatea procesului învăţării. Cazul elucidat este realizabil, dacă unitatea de analiză a 
activităţii educatului va reprezinta acţiunile şi activităţile psihopedagogice demonstrate. Aceste 
acţiuni/activităţi sunt iniţiate /formate /dezvoltate complex şi ierarhic la nivel de dezvoltare fiziologică 
şi la la nivel de dezvoltare funcţională. La nivel de dezvoltare fiziologică procesele didactice dirijate 
de P conduc pentru un anumit timp la acţiuni scoporientate iniţiate de E, iar la nivel de dezvoltare 
funcţională – procesele didactice se transformă în acţiuni cognitive scoporientate şi autoreglatoare.   

Condiţia necesară de realizare a acţiunilor cognitive scoporientate şi autoreglatoare la nivel de 
dezvoltare funcţională este maturitatea biologică. Acest concept exemplifică faptul, că matururitatea 
biologică constituie rezultatului unor procese de învăţare autoreglatorii, în care se produce dezvoltarea 
fizică, cognitivă şi psiho – socială axate pe procese de adaptare şi acomodare la mediul de învăţare 
(conform studiilor lui J. Piaget). Ca rezultat, în elaborarea manualului electronic trebuie să se ia în 
considerare particularităţile de vârsta ale educatului, dar, care de la o anumită etapă fiziologică permit 
ca procesul psihopedagogic de învăţare să deruleze conform principiului sinergiei. Efectul sinergic 
este obţinut atunci, când funcţionarea concomitentă a elementelor separate, dar interdependente: ideal 
educativ, scop, obiective, P, E, ME, forme de organizare a procesului didactic, conţinuturile cadrelor 
informaţionale, operaţionale şi de evaluare, asigură obţinerea la nivelul întregului metasistem a unui 
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 efect mai mare decât suma efectelor elementelor luate separat (competenţa). În cazul cercetat, efectul 
sinergic al procesului pedagogic globalizat este compus din: 1) efectul coeficientului de asimilare 
încorporat în strategia educaţională a manualului electronic şi 2) efectul sinergic obţinut ca rezultat al 
aplicării principiilor filosofice, psihologice, pedagogice, cibernetice şi manageriale în elaborarea 
manualului electronic. Efectul sinergic poate avea atât influenţă pozitivă (efect sinergic pozitiv), cât şi 
influenţă negativă (efect sinergic negativ).   

Efectul sinergic, obţinut în procesul pedagogic globalizat, materializează idealul educativ al 
globalizării în acţiuni / activitate didactică şi comportament. În acest caz, idealul educativ al 
globalizării poate fi descris prin formula „Eu – Societate – Tera”. Această formulă elucidează 
dinamica neliniară a proceselor psihopedagogice specifice procesului pedagogic globalizat, dar şi 
creativitatea socială, individualizarea şi personalizarea ca autoafirmare a nativului digital în cultura 
planetară. Condiţia este ca manualul electronic şă iniţieze structuri autoreglatorii.  

Structurile autoreglatorii stabilesc interdependenţe funcţionale între / dintre P ↔ E şi M ↔E. 
Diversitatea interdependenţelor stabile determină funcţionalitatea E în P↔ Ε  şi respectiv, 
funcţionalitatea manualului electronic în metasistem. Algoritmul de funcţionare, numit formarea 
culturii planetare, este valid în cazul în care sunt clar definite: scopul, criteriile, funcţiile şi principiile 
de elaborare a manualului electronic ca norme generale de realizare a acţiunii didactice. În cazul 
cercetat, modelul didactic de elaborare a manualului electronic va include un algoritm autoreglator, 
care ajustează structura competenţei la valorile culturii planetare: real şi ireal, semnificativ şi 
nesemnificativ, cunoştinţe şi lipsă de cunoştinţe, adevărat şi fals (Fig. 3). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3. Manualul electronic integrat în cultura planetară 
 
Nucleul procesului pedagogic globalizat este acţiunea. Probabilitatea maximală a funcţionalităţii 
acţiunii este asigurată de efectul de cauzabilitate circulară în sistemul educaţional de tip deschis. 
Acţiunea “încorporează” idealul educativ al globalizării în algoritmul autoreglator şi asigură 
stabilitatea sistemului educaţional globalizat. Scopul final este formarea – dezvoltarea competenţei de 
învăţare autoreglată care determină capacitatea educatului “de a naviga prin cantităţi mari de 
informaţii, a analiza rapid, a decide şi a poseda noi domenii de cunoştinţe în societatea din ce în ce mai 
tehnologizată” [40, p. 32].  

Sinergetica proceselor psihopedagogice în era globalizării este demonstrată prin acţiuni, activităţi şi 
comportament autoreglat la mediile de învăţare. Condiţia necesară este ca în procesul didactic, realizat 
prin intermediul ME, să se producă transferul de la activitatea didactică de tip behaviorist la activitatea 
didactică de tip constructivist. Această trecere poate fi realizată prin lanţul managerial: informare → 
înţelegere → aplicare → evaluare.  

La nivel conceptual, metodele behavioriste (instruirea şi evaluarea asistată de calculator) conduc la 
scheme / structuri cognitive asociate, iar prin metodele constructiviste realizate prin lanţul managerial 
sunt iniţiate procese cognitive, afective şi psihomotorii scoporientate. Aceste procese diferă în 
dependenţă de nivelele cognitive, afective şi psihomotorii ale sistemului cognitiv uman, sunt neliniare 
în timp şi constante în flux informaţional. De aici reiese, că bazele psihopedagogice ale procesului 
didactic tradiţional reprezintă aplicarea psihologiei în pedagogie, iar bazele psihopedagogice ale 
procesului didactic globalizat – aplicarea integrităţii domeniilor cu contribuţii esenţiale în 
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 studiul stabilităţii sistemului educaţional globalizat, în cazul cercetat: filosofia, psihologia, 
pedagogia, cibernetica şi management.       
În condiţiile globalizării bazele psihopedagogice ale elaborării ME se ajustează la necesitatea de a 
forma / dezvolta profesionalismul, gândirea planetară şi pluralismul cultural. Ca rezultat, sunt 
valorificate teoria învăţării, cultura planetară, centrismul şi activizmul educatului. 

Simultaneitatea dintre cauză şi efect, după cum reiese din cercetările lui R. Taylor şi  B. Skinner, este 
specifică şi poate fi realizată numai prin manualul electronic dogmatic. În acelaşi timp, efectul de 
retroacţiune, explicat de A. Oancea, exclude ideea de cauzalitate liniară a structurii manualului 
electronic didactic şi evidenţiază intenţionalitatea ca: “capacitate a mentalului de a se autoorienta spre 
lucruri, de a include cu intenţie în sine un obiect” [41]. Intenţionalitatea constituie specificul 
managementului cunoştinţelor, în baza căruia este determinată forma de organizare a procesului 
didactic, strategia, acţiunile şi metodele de realizare prin ideal educativ, obiective şi competenţe.  

Demersul psihologic al proceselor de management al cunoştinţelor prin intermediul manualului 
electronic constă în iniţierea acţiunilor de formare/dezvoltare a activităţilor didactice.  

Demersul pedagogic al proceselor de management al cunoştinţelor prin intermediul manualului electronic 
constă în selectarea /aplicarea metodelor de realizare a scopului personalizat. Scopul are caracteristica 
SMART (S - specific, M - măsurabil, A – uşor de atins, R – real şi T – definit în timp).  

Demersul cibernetic al proceselor de management al cunoştinţelor prin intermediul manualului 
electronic este bazat pe feedback, ca legitate de existenţă a interdependenţelor dintre P ↔ E şi E ↔ M 
în mediul educaţional globalizat.  

Problema constă în proiectarea pedagogică (design pedagogic) şi în realizarea managementului 
cunoştinţelor prin intermediul manualului electronic. Specificul soluţionării acestei probleme în epoca 
globalizării este determinat de dilema: conform teoriei motivaţiei umane învăţarea nu constituie prima 
trebuinţă a omului [42]. În acelaşi timp, în sistemul educaţional modern se constată tendinţa de 
construire a cunoştinţelor (prin autoinstruire şi autoevaluare) datorită ofertelor TIC, care fac posibilă 
accesarea resurselor şi mijloacelor didactice webalizate cu scopul de a obţine informaţii noi sau a 
completa golurile în cunoştinţe.  

Prin urmare, în procesul pedagogic globalizat sunt aplicabile toate tipurile de ME. Astfel, ME 
monografice sunt cele mai răspîndite şi larg utilizate. Acest fapt este datorat necesităţii sociumului în 
mijloace de învăţămînt moderne, prin care se pot prezenta rapid informaţii şi cunoştinţe noi (de cele 
mai dese ori pentru autoinstruire). Ca rezultat, structura ME monografic este simplă: conţinuturi 
webalizate elaborate de autor în varianta HTML sau PDF.  

În acelaşi timp, manualul electronic declarativ este elaborat cu scopul de a concretiza unele momente 
de lecţie (sau conţinuturi curriculare) şi este elaborat, de cele mai dese ori în tehnologiile Adobe. 
Manualul electronic dogmatic este elaborat cu scopul de a obţine comprehensiunea anumitor momente 
de lecţie în dependenţă de nivelul taxonomic, selectat de autor. Din aceste considerente, manualul 
electronic dogmatic este elaborat la nivel de informare, cunoştinţe sau aplicare (conform taxonomiei 
lui Bloom). Elaborarea manualului electronic dogmatic este dificilă din cauza că este necesar de a 
concretiza schema pedagogică de dirijare a procesului didactic, a aplica modele educaţionale şi a 
folosi analiză inteligentă a itemilor.   

3. Legităţile specifice procesului pedagogic globalizat 
Legităţile procesului pedagogic globalizat se axează pe legităţile procesului de învăţământ 
informatizat şi reflectă interdependenţele funcţionale în /dintre subsistemele P, E, ME şi M. Aceste 
interdependenţe nu pot fi descrise prin legităţi pur filosofice, pedagogice, pur psihologice, pur 
cibernetice sau pur manageriale. După cum constată И. Подласый: “în procesul pedagogic se constată 
un număr mare de interdependenţe” [43, p. 171]. Studiul acestor legităţi este realizat prin compararea 
procesului pedagogic tradiţional şi globalizat (tabelul 1).  
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Tabelul 1. Studiul comparativ al procesului pedagogic şi al procesului pedagogic globalizat 

Proces pedagogic tradiţional Proces pedagogic globalizat 
Legitatea dinamicii procesului pedagogic ca 
dezvoltare treptată, pe spirală a interdependenţei 
dintre P şi E. 

Legitatea dinamicii şi flexibilităţii procesului pedagogic 
globalizat ca dezvoltare autoreglată a interdependenţelor 
dintre P, E, M şi ME. 

Legitatea dezvoltării personalităţii în cadrul 
procesului pedagogic după tempoul şi nivelul de 
dezvoltare raportat la ereditate, mediul instructiv - 
educativ, activitatea didactică şi la metodele / 
mijloacele aplicate.  

Legitatea formării personalităţii adaptive în mediile 
de învăţare locale şi reale, globale şi virtuale, în care 
se aplică diverse tehnologii educaţionale, strategii 
pedagogice, metode instructiv-educative tradiţionale şi 
netradiţionale. 

Legitatea dirijării procesului instructiv - educativ 
ca dependenţă dintre intensitatea feedback -ului 
dintre P, E, ME, mărimea, caracterul şi justificarea 
acţiunilor psihopedagogice corectabile.  

Legitatea autoreglării ca necesitate de învăţare prin 
personalizarea datelor, informaţiilor şi cunoştinţelor 
rezultate din creşterea exponenţială a fluxului 
informaţional în medii de învăţare reale. 

Legitatea stimulării ca productivitate a procesului 
pedagogic obţinută în dependenţă de motivaţia, 
intensitatea, caracterul şi actualitatea stimulilor 
sociali, materiali ş. a. 

Legitatea iniţierii şi menţinerii motivaţiei intrinseci ca 
prima şi principala condiţie de includere a nativilor 
digitali în procesul pedagogic globalizat.  

Legitatea unităţii dintre emotivitate, logică şi 
practică în raport cu intensitatea şi calitatea 
percepţiei, conştientizării logice şi aplicare practică a 
datelor comprehensive 

Legitatea unităţii dintre cognitiv, afectiv şi psihomotor 
ca condiţie de bază a formării structurii integre şi 
funcţionale a competenţei.  

Legitatea unităţii dintre activitatea externă 
(pedagogică) şi internă (cognitivă).  

Legitatea managementului cunoştinţelor în medii de 
învăţare reale şi globale. 

Legitatea determinismului procesului pedagogic în 
raport cu necesităţile şi posibilităţile societăţii, 
persoanei şi condiţiile desfăşurării procesului 
pedagogic.   

Legitatea determinismului faţă de cultura planetară 
ca condiţie de integrare a idealului educativ al 
globalizării în scopul personalizat. 

 
Rezultatul cunoaşterii sunt structurile cognitive, afective şi psihomotorii care coordonează acţiunile 
psihice şi comportamentale şi, respectiv, activitatea şi comportamentul. Aceste structuri sunt complexe 
şi evolutive. Complexitatea determină individualizarea procesului didactic vizavi de diferenţierea prin 
personalizare a procesului de formare a finalităţilor educative, iar evoluţia – calitatea activităţilor 
didactice manifestate în comportament demonstrat.  

În procesul de formare a structurilor cognitive, afective şi psihomotorii prin intermediul ME se ia în 
considerare starea iniţială a activităţii psihice, activitatea didactică şi tehnicile de iniţiere /păstrare a 
motivaţiei intrinseci. Nu mai puţin semnificative sunt condiţiile psihopedagogice care asigură 
asimilarea datelor, informaţiilor şi cunoştinţelor de pe ecran. Aceste condiţii sunt: 1) conţinuturile ME 
reprezintă un volum informaţional care încorporează obiecte de învăţare, fenomene (procese) şi 
metode active de învăţare; 2) dacă unele obiecte de învăţare şi /sau fenomene (procese) în procesul 
didactic sunt studiate de mai multe domenii, se identifică corelaţia lor şi 3) cunoştinţele se includ în 
structuri logice atât de proiectat, cît şi de educat.  

Structurarea logică a conţinuturilor ME şi integrarea lor în procesele specifice mediilor de învăţare 
contemporane este obţinută prin elaborarea unui tabel analitic sau matricea de adiacenţă. Un astfel de 
tabel este completat în baza conţinuturilor curriculare, iar interdependenţa dintre concepte este 
reprezentată sub formă de diagramă sau graf al cunoştinţelor prin Smart Diagram.  

O altă problemă este modelul de grupare a sarcinilor în raport cu metoda deductivă de instruire. Acest 
model cauzează eschivarea conştientă a educatului de la activitatea cognitivă. Alternativ, în ME 
didactic pot fi realizate grupări individuale, colaborative sau cooperative axate pe autoinstruire şi 
autoevaluare. Prin aceste modele inovaţionale individualitatea educatului se ajustează la calitatea 
grupului, sunt „re-modelate” acţiunile psihice şi comportamentale din pasive în active, este 
minimalizată probabilitatea inhibiţiei şi este sporită motivaţia intrinsecă. Procesele de învăţare, create 
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 prin intermediul ME didactic, reprezintă o copie mai mult sau mai puţin exactă a proceselor de 
activitate cognitivă necesare mediilor de învăţare globalizate.  

Mecanismele cognitive ale proceselor psihopedagogice, iniţiate prin ME, verifică şi ajustează modelul 
cognitiv al educatului de la perceperea datelor de pe ecran la prelucrarea stimulenţilor, transmiterea 
mesajelor, obţinerea răspunsurilor şi formarea programului de activităţi cogntive.  

Problema asimilării cunoştinţelor este soluţionată prin evidenţerea notelor comune, dar şi diferenţierea 
activităţilor reproductive în raport cu activităţile productive. După cum constată В. Беспалько (1989, 
p. 55), ambele tipuri de activitate, interdependente genetic, formează o structură unică de construire a 
experienţei cognitive pe nivele. Fiecare operaţie reproductivă sau productivă este realizată ca un 
element al procesului de soluţionare a unei sarcini concrete. Sarcina este definită în baza scopului, iar 
realizarea ei - prin acţiuni (activităţi, situaţii)  concrete.  

Structura activităţii didactice, realizată prin intermediul ME, include 4 nivele de asimilare: 1) α1 – în 
sarcină sunt prezentate scopul, situaţia şi acţiunea posibilă de soluţionare, educatul realizează activitatea 
didactică după algoritm; 2) α2 – în sarcină sunt prezentate scopul şi situaţia, iar educatul aplică acţiunile 
asimilate anterior (sarcină tipică de realizare a unui proiect după metodica, regula sau algoritmul 
memorat); 3) α3 – în sarcină sunt prezentate scopul, dar nu este clară situaţia de realizare a scopului, 
educatul aplică acţiuni productive de tip euristic şi 4) α4 – din sarcină poate fi cunoscut scopul final, iar 
educatul concretizează situaţia şi acţiunea.  

Legităţile psihopedagogice sunt detaliate prin delimitări. Delimitările filosofice elucidează rolul 
epistemologiei globalismului în definitivarea bazelor psihopedagogice ale elaborării ME. Delimitările 
psihologice elucidează argumentele psihologice de definire a bazelor psihopedagogice ale elaborării 
ME. Studiul poate fi realizat la nivel macrostructural (în baza teoriei sistemelor biopsihoecologice) sau 
microstructural (în baza psihologiei cuantice). Delimitările pedagogice enunţă graniţele de formulare a 
obiectivelor învăţării, respectiv a obiectivelor educaţionale ale procesului de învăţământ; selectarea 
experienţelor de învăţare cu valenţe formative, în concordanţă cu obiectivele educaţionale formulate; 
stabilirea metodologiei de organizare a experienţelor de învăţare, în funcţie de metodologia 
conţinuturile selectate şi de evaluarea rezultatelor activităţilor de instruire şi învăţare. Delimitările 
cibernetice elucidează graniţele de aplicare a legilor fundamentale ale comenzilor în natură şi 
societate, în organisme vii şi în maşini în sistemul educaţional de tip deschis.  

Studiul integrativ al delimitărilor permite de a constata că din punct de vedere pedagogic se observă 
interdependenţa dintre activismul educatului şi aplicare în metasistem a metodelor individualizate, de 
grup, cooperative şi colaborative. În acelaşi timp, interdependenţa dintre legitatea psihologică de 
individualizare şi diferenţiere a conţinuturilor şi legitatea pedagogică a interdependenţei dintre 
activitate cognitivă şi comportament demonstrat indică spre utilitatea aplicării integrităţii dintre 
metodele algoritmice şi euristice (tabelul 2).  
 
Tabelul 2. Interdependenţa dintre legităţile filosofice, psihologice, pedagogice, cibernetice şi manageriale 

Premisele paradigmei GLOBALIZARE – ANTROPOCENTRISM - EXISTENŢIALISM:  
constructivismul (J. Bruner); educaţia funcţională (E. Claparede); teoria psihogenezei cunoştinţelor (J. Piaget); 

teoria formării pe etape a acţiunilor mentale (П. Гальперин). 
PSIHOLOGIE PEDAGOGIE CIBERNETICĂ MANAGEMENT 

Legitatea implicării 
active în procesarea 
datelor 

Legitatea 
interdependenţei dintre 
educaţie şi dezvoltare 
socială   

Le
gi

tă
ţil

e 
si

st
em

el
or

 
bi

op
si

ho
ec

ol
og

ic
e 

Legitatea 
individualizării şi 
diferenţierii  
instruirii în baza 
dinamicităţii şi 
învăţării autoreglate. 

 
Legitatea 
interdependenţei dintre 
conştiinţă şi 
comportament       

 
 
Legitatea procesului 
pedagogic globalizat ca 
sistem deschis  

 
 
 
Managementul 
informaţiei  
(date, informaţii, 
cunoştinţe) 
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 Legitatea 
interdependenţei dintre 
mediul social, educaţie  
şi ereditate  

Legitatea procesului 
pedagogic globalizat ca 
sistem dinamic 

 Legitatea dezvoltării 
regulilor de 
comportament prin 
autoreglare, 
autoinstruire, 
autocontrol; 
feedback; indiciu, 
răspuns şi întărire 

 
Legitatea 
interdependenţei dintre 
mediul social şi 
personalitate  

 
Legitatea procesului 
pedagogic globalizat ca 
sistem complex  

 
Le

gi
tă
ţil

e 
ps

ih
ol

og
ie

i 
cu

an
tic

e 

Omul are potenţial 
comportamental; 
constructele personale 
reprezintă tiparul 
obiectelor de învăţare; 
echilibru 

 
Legitatea 
interacţiunilor umane  

 
Legitatea procesului 
pedagogic globalizat ca 
sistem autoreglabil 

 
Managementul 
resurselor umane 

 

Concluzii şi implicaţii  
Autoreglarea învăţării reprezimtă condiţia de adaptare şi acomodare a nativului digital la mediul 
educaţional globalizat.  

Această condiţie este realizată prin intermediul manualului electronic. Elaborarea manualului 
electronic contemporan este axată pe legităţile psihologiei cuantice şi legităţile sistemelor 
biopsihoecologice, exemplificate prin legităţi psihologice, pedagogice, cibernetice şi manageriale.   
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