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REZUMAT. În contextul utilizării intensive a tehnologiei și a echipamentelor smart, de la telefoane și până la 

drone de ultimă generație, este aproape imposibil să nu ne gândim și raportăm și la implicațiile e-learning-ului, 

respectiv m-learning-ului în educația vizând protecția solurilor. Dincolo de implicațiile extrem de pertinente în 

asigurarea managementului resurselor de sol și a utilizării durabile a terenurilor, există desigur și implicații în 

raport cu ingineria software, informatica aplicată și instruirea asistată de calculator, educația ecologică, 

metodele interactive de predare-învățare-evaluare, etc. 

Cuvinte cheie: tehnologie smart, instruire asistată, m-learning, agricultură sustenabilă, protecția solurilor. 

ABSTRACT. In the context of the intensive use of technology and smart equipment, from phones and drones to 

the latest generation, it is almost impossible not to think and report on the implications of e-learning, 

respectively m-learning in education aimed at soil protection. Beyond the implicit and extremely relevant 

implications in ensuring the management of soil resources and sustainable land use, there are of course 

implications in relation to software engineering, applied informatics, and computer-aided training, 

environmental education, interactive teaching-learning-assessment methods, etc. 
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1. INTRODUCERE 

Schimbările din ultima vreme la nivelul educației 

și cercetării europene au fost impuse de noile direcții 

de dezvoltare ale politicilor educaționale, în direcția 

profesionalizării carierei didactice, a orientării sale 

către dezvoltarea continuă, a creșterii atractivității 

profesiunii didactice, a orientării către standardele de 

calitate în domeniul formării, etc [1]. Aceste tipuri 

de schimbări se răsfrâng inevitabil și asupra utilizării 

aplicațiilor software și a dispozitivelor asociate în 

marea majoritate a domeniilor de activitate. 

În acest context dinamic, utilizarea tehnologiilor 

informatice moderne reprezintă o provocare de mare 

actualitate, mai ales pentru specialiştii care se ocupă 

de monitorizarea factorilor de mediu, de evaluarea 

economică a serviciilor ecosistemice, de securitate 

ecologică, etc; provocarea în sine este dată atât de 

intervenția cât și de eficiența sistemelor informatice 

de mediu [2, 3] și informatica mediului [9]. 

De la utilizarea intensivă a tehnologiei software 

(aplicații dedicate, specifice) și a echipamentelor, 

până la telefoane smart și drone de ultimă generație, 

este aproape imposibil să nu ne gândim și raportăm 

la implicațiile e-learning-ului, respectiv m-learning-

ului în educația ecologică [4, 5]. 

Implicațiile în cauză vizând de exemplu protecția 

solului și utilizarea durabilă a terenurilor, sunt puse 

atât pe seama schimbărilor semnificative existente în 

toate sistemele educaționale ale statelor membre UE, 

cât și pe seama pandemiei [6]; aceasta din urmă a 

modelat însăși procesul de predare-învăţare-evaluare 

online, aducând schimbări la nivelul interacțiunii 

dintre oameni și instituții, dar și la nivelul realității 

care ne implică și ne afectează pe toți [8, 11]. 

Dincolo de implicațiile pertinente în asigurarea 

gestionării și monitorizării resurselor de sol [7] 

există și implicații în raport cu educația ecologică, 

ingineria software, metodele interactive de predare-

învățare-evaluare, instruirea asistată de calculator. 
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De la instruirea clasică la instruirea asistată de 

calculator vizând protecția resurselor de sol nu este 

decât un pas, cea din urmă nefiind altceva decât o 

prelungire firească a celei dintâi. În acest sens, prin 

termenul instruire se înțelege o pregătire într-un 

anumit domeniu și o îmbogățire a cunoștințele [12]. 

În raport cu instruirea clasică, cea realizată cu și 

prin intermediul calculatorului sau a dispozitivelor 

mobile (vezi Fig. 1.1) se prezintă ca: 

 metodă didactică ce valorifica principiile de 

modelare şi analiza cibernetică a activităţii de 

instruire în contextul noilor tehnologii infor-

matice şi de comunicaţii; 

 metodă capabilă și responsabilă de digitaliza-

rea întregii activităţi de predare-învăţare-

evaluare (și obținere feedback); 

 metodă de îmbunătăţire a instruirii prin 

intermediul unor acţiuni de gestionare - docu-

mentare - interogare şi simularea automatizată 

interactivă a cunoştinţelor şi capacităţilor 

angajate în procesul de învăţământ, conform 

documentelor oficiale de planificare a educa-

ţiei. 

De ce discutăm în aceste condiții de instruirea 

asistată de și prin intermediul calculatorului sau a 

dispozitivelor mobile?! Răspunsul este cât se poate 

de simplu. Întrucât în condițiile pandemiei Covid-19 

și după aceasta, plecând de la trio-ul comunitate-

cadre didactice-studenți (Fig. 1.2), s-a dovedit că: 

 învăţarea cu ajutorul calculatorului şi a 

elementelor multimedia este și va rămâne o 

metodă didactică activă; 

 instruirea asistată de și cu ajutorul calcula-

torului sau a dispozitivelor mobile permite 

realizarea unei educaţii bazate pe profilul 

intelectual al cursantului; 

 instruirea asistată de și cu ajutorul calcula-

torului sau a dispozitivelor mobile pune 

cursantul în situaţii de interacţiune şi 

comunicare rapidă, realizate într-un mediu 

propice care permite o difuzare masivă a 

conţinuturilor create şi o flexibilitate a timpu-

lui de care dispune cursantul prin îmbinarea 

mijloacelor de comunicare sincrone cu 

asincrone. 

În cazul unei instruiri asistate de calculator sau 

dispozitive, interactivitatea este practic genera-

lizată, oferind celui care învață un feedback perma-

nent, deoarece se produc efecte vizibile şi imediate 

pe ecranul calculatorului sau ale celorlalte 

dispozitive. 

Totodată, cadrul didactic/instructorul/mentorul 

poate să intervină mult mai promp în analiza 

rezultatelor obținute de către cursant, îl poate 

îndruma mai ușor și îi poate facilita mult mai lesne 

accesul la literatură de specialitate pentru studiu 

individual și pregătire profesională. 
 

 
 

Fig. 1.1. O perspectivă asupra desfășurării educației formale și non-formale în raport cu evoluția individului. 
 

 
 

Fig. 1.2. Universitatea în Societatea Cunoașterii  

prin prisma trioului comunitate-cadre didactice-studenți. 
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2. VIZIUNEA EDUCAȚIONALĂ 

EUROPEANĂ ȘI IMPLICAȚIILE SALE 

ÎN PROTECȚIA SOLURILOR 

La nivelul comunității științifice europene un 

accent deosebit cade pe învățarea pe tot parcursul 

vieții și asigurarea competențe-cheie asociate. În 

acest sens, Recomandarea 2006/962/CE privind 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot par-

cursul vieții îndeamnă guvernele statelor membre 

ale UE să includă predarea și învățarea compe-

tențelor-cheie în strategiile lor de învățare pe tot 

parcursul vieții [10]. 

Recomandarea [10] identifică opt competențe-

cheie care sunt fundamentale pentru fiecare persoană 

în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere. 

 comunicarea într-o limbă maternă: abilita-

tea de a exprima și interpreta concepte, 

gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în 

formă orală, cât și scrisă; 

 comunicarea într-o limbă străină: ca mai 

sus, dar include și abilitățile de mediere 

(adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea 

sau traducerea) și înțelegerea interculturală; 

 competența matematică, științifică și 

tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o 

înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a 

pune în aplicare cunoștințele și tehnologia 

pentru a răspunde nevoilor umane percepute 

(precum medicina, transportul, comunicarea); 

 competența digitală: utilizarea cu încredere 

și în mod critic a tehnologiei informației și 

comunicațiilor pentru muncă, timp liber și 

comunicare; 

 a învăța să înveți: abilitatea de gestionare 

eficientă a propriei învățări, fie individual, fie 

în grupuri de studiu; 

 competențe sociale și civice: abilitatea de a 

participa într-un mod eficient și constructiv la 

viața socială și de muncă și de a se implica în 

mod activ și democratic, mai ales în 

societățile din ce în ce mai variate; 

 spirit de inițiativă și antreprenoriat: 

abilitatea de a pune ideile în practică prin 

creativitate, inovație și asumarea de riscuri, și 

abilitatea de a planifica și gestiona proiecte; 

 sensibilizare și exprimare culturală: 

abilitatea de a aprecia importanța exprimării 

creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor 

într-o varietate de medii, precum muzica, 

literatura și artele vizuale și ale spectacolului. 

Ca o completare firească a Recomandării 

2006/962/CE apare, la nivelul anului 2020, ideea de 

Cooperare europeană în domeniul educației și 

formării profesionale (ET 2020). 

Concluziile ET 2020 au venit să ofere un cadru 

strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale până în 2020. 

Concluziile au avut ca bază de pornire realizările 

inițiativei anterioare (ET 2010), sens în care au 

stabilit patru obiective strategice. 

Acestea din urmă vin în ajutorul fiecărui cetățean, 

asigurându-se că acesta își poate realiza potențialul 

complet și poate contribui la crearea unei prosperități 

economice durabile în Europa: 

 învățarea continuă și mobilitatea trebuie să 

devină o realitate, sistemele de educație și 

formare să devină mai receptive la schimbare 

și mai deschise către lume; 

 calitatea și eficiența educației și formării 

profesionale trebuie să se îmbunătățească 

acordând o atenție sporită creșterii nivelului 

competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea 

și aritmetica, creșterii atractivității mate-

maticii, științelor și tehnologiei și consolidării 

competențelor lingvistice; 

 echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă 

trebuie promovate în așa fel încât toți cetă-

țenii, indiferent de circumstanțele personale, 

sociale sau economice ale acestora, să 

dezvolte pe toată durata vieții competențe 

specifice meseriei; 

 creativitatea, inovarea și spiritul întreprinzător 

trebuie încurajate la toate nivelurile de 

educație și de formare, din moment ce acestea 

sunt vectorii-cheie ai dezvoltării economice 

durabile. 

În aceste condiții, se pune problema resurselor de 

sol, a monitorizării și protecției lor, pornind de la 

ideea că solul este legat de tot ce ne înconjoară. Cu 

toate acestea, încă nu suntem pe deplin conștienți de 

importanța sa pentru viață și economie. Solurile 

asigură funcții vitale ale ecosistemului, jucând un rol 

important în producția de alimente, ciclul apei și 

furnizarea de materiale regenerabile [7]. 

Capacitatea lor de stocare a carbonului este 

esențială în lupta împotriva schimbărilor climatice, 

biodiversitatea solului fiind vitală pentru biocenoză 

în sens larg. Solul este, de asemenea, o resursă finită, 

ceea ce înseamnă că odată ce este degradat, se pierde 

pentru generațiile viitoare. 

Utilizarea nesustenabilă a solului amenință atât 

calitatea, cât și cantitatea stocurilor de sol ale 

Europei și României, cu ramificații majore pentru 

preocupări importante precum securitatea alimentară 

(până la 80% din terenurile pierdute din cauza 

extinderii urbane au fost terenuri agricole). 

Importanța durabilității și protecției solului este 

evidențiată în Strategia Tematică pentru Protecția 
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Solului a Comisiei Europene, sugerând o abordare 

europeană comună și coerentă și o foaie de parcurs 

pentru o Europă eficientă din punct de vedere al 

resurselor. 

3. EDUCAȚIA E-LEARNING ȘI M-

LEARNING PENTRU PROTECȚIA 

RESURSELOR DE SOL 

Alinierea la standardele mondiale specifice 

domeniului protecţiei resurselor de sol presupune 

utilizarea sistemelor informaţionale geografice, 

monitorizarea parametrilor de calitate, prelucrarea 

datelor obţinute cu programe specializate, crearea 

unor baze de date complexe actualizate în timp 

real (Fig. 3.1.), și promovarea telecomunicaţiilor 

între organismele tehnice şi cele administrative cu 

responsabilități în protecţia factorilor de mediu. 

Dispozitivele moderne și tehnologiile informatice 

aferente acestora, dedicate monitorizării și protecției 

resurselor de sol, se constituie ca suport pentru 

activitatea didactică și de cercetare. 

Acestea sunt utilizate cu succes atât la simularea 

numerică a proceselor complexe interdisciplinare, la 

conducerea proceselor experimentale din instalaţiile 

de laborator, cât şi în toate aplicaţiile din domeniul 

transmiterii informaţiei. 

Un alt rol al sistemelor informatice de mediu este 

acela de a prezenta principiile, metodele şi 

instrumentele pe care se bazează, ca instrument de 

observare şi înţelegere a fenomenelor ce apar într-un 

teritoriu dat sau într-o comunitate anume, putând fi 

folosit ca suport decizional pentru o dezvoltare 

durabilă regională şi, implicit, globală. 
 

 
 

Fig. 3.1. O perspectivă asupra utilizării aplicațiilor mobile și a m-learning-ului în monitorizarea și protecția resurselor de sol. 
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5. CONCLUZII 

În zilele noastre, sistemele informatice au un loc 

bine definit în domeniile de activitate: producţie, 

prestări servicii, management, monitorizare, cerce-

tare, implicare publică în luarea deciziilor etc., şi în 

aproape toate statele lumii. În acest context, 

sistemele informatice de mediu devin instrumente 

obligatorii în cadrul ştiinţelor mediului, putând fi 

definite ca o colecţie de pachete de date și 

informaţii, descrise de o serie de indicatori specifici, 

relevanți pentru studierea, monitorizarea şi explora-

rea mediului. 

Ca sistem dinamic de organizare multietajată, 

solul reflectă prin prisma utilizării tehnologiei 

universalitatea fenomenelor; din structura sa internă 

se pot citi toate stadiile dezvoltării naturii și 

comunității, de la cel cosmic până la cel social.  

Dincolo de implicațiile extrem de pertinente în 

asigurarea managementului resurselor de sol și a 

utilizării durabile a terenurilor, există desigur și alte 

implicații ale sistemelor informatice de mediu; în 

principal regăsim implicații în raport cu ingineria 

software, informatica aplicată și instruirea asistată de 

calculator, educația ecologică, metodele interactive 

de predare-învățare-evaluare, etc. 
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