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ntensificarea tendinţei de evoluţie către economia cunoaşterii a 
condus la necesitatea realizării unor cercetări ştiinţifice asupra 
componentelor acesteia, asupra organizaţiilor care practică 

managementul cunoştinţelor şi care au implementat sisteme de management al 

cunoştinţelor. În acelaşi timp, în paralel cu abundenţa informaţiilor, pe fondul 

I 

Abstract 

The paper is centered on presenting the two main points of view regarding the two 

concepts analyzed, considering the novelty of the knowledge management domain and 

the essential role that the universities are playing within knowledge-based economy 

and knowledge-based society. The conclusion of the paper is that between knowledge 

management and e-learning there is a strong bound, based on the contribution of 

applications/e-learning platforms to the development of knowledge management 

processes, mainly: capturing tacit knowledge of teaching staff, sharing knowledge and 

creating new knowledge. 
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noutăţii domeniului de studiu, se manifestă necesitatea cristalizării atât a 

terminologiei, cât şi a modului de manifestare a fenomenelor. 
 În condiţiile activării într-un mediu concurenţial şi în lumina noilor 

reglementări privind învăţământul superior, instituţiile de învăţământ superior 
împrumută trăsături specifice comportamentului unei organizaţii private, pentru 

care utilizarea managementului cunoştinţelor a devenit un deziderat şi o necesitate. 
 Teoria în domeniul managementului cunoştinţelor şi e-learning este în 

dezvoltare, neexistând un punct de vedere comun privind măsura în care cele două 
concepte converg. 

 Ca o particularitate, se consideră că mediile virtuale de educaţie (Virtual 

Learning Environment) reprezintă instrumente ale managementului cunoştinţelor, 

unii autori (Berry, 2006; Rao, 2005; Metcalfe, 2006) asimilându-le unor forme de 
implementare a managementului cunoştinţelor în instituţiile de învăţământ 
superior.  

 Se consideră că cele două concepte pot fi unificate într-un demers de creare 

a organizaţiilor care învaţă, fiind două discipline complementare care converg din 
ce în ce mai mult (Rao, 2006). Alte abordări prezintă conceptul de e-learning ca 
fiind doar un instrument al managementului cunoştinţelor, utilizat fie pentru 
crearea cunoştinţelor fie pentru internalizare – conform spiralei cunoştinţelor 

(Nonaka şi Tacheuki, 1995). 

 În prezent se consideră că domeniul e-learning este în faza de maturitate 
(Rao, 2005). În plan pragmatic, în cadrul companiilor pentru dezvoltarea resurselor 
umane se utilizează e-learning.  

 Dacă iniţiativele e-learning erau iniţial centrate pe conţinut, începând cu 
jumătatea secolului al XX-lea se adaugă proprietăţi referitoare la conectivitate, 

comunicare, procese, interacţiuni, accentul căzând aşadar pe context. De asemenea, 
în condiţiile în care în economia bazată pe cunoştinţe nu se manifestă insuficienţa 

resurselor, ci abundenţa lor – date, informaţii, cunoştinţe – valoarea adăugată 
trebuie creată într-un mod diferit, pe baza partajării cunoştinţelor şi a procesului de 
învăţare. Astfel, aplicaţiile de tip web care sprijină partajarea şi învăţarea, vor face 

ele însele obiectul inovaţiei.  
 Alte argumente privind maturitatea domeniului e-learning se referă la 

faptul că, în present, se manifestă un trend privind stabilirea unor standarde în 
domeniul e-learning, acţiune care implică atât specialişti din mediul sectoarele 
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productive, cât şi educaţionale (Rao, 2005), dar şi la faptul că acest concept şi 

termen este deja consacrat şi utilizat în mod frecvent. 
 Un mediu virtual de educaţie este un sistem e-learning, un software menit a 

sprijini procesul de predare-învăţare-evaluare, funcţionând prin intermediul 
Internetului şi oferind utilizatorilor o serie de instrumente pentru evaluare, 

comunicare, upload de documente, administrarea grupurilor de studenţi, colectarea 
şi organizarea notelor studenţilor, chestionare, wiki şi altele. 

 Pornind de la ideea că procesul educaţional reprezintă 

transferul/diseminarea şi crearea de cunoştinţe (OECD, 2000, p.70; Sallis şi Jones, 

2002, p. xiv), se vor prezenta în continuare modalităţile concrete prin care 
utilizarea iniţiativelor e-learning, în speţă a platformelor e-learning (Virtual 
Learning Environment - VLE) contribuie la facilitarea proceselor managementului 
cunoştinţelor în instituţiile de învăţământ superior, considerând faptul că, în primul 

rand, o platformă e-learning este proiectată pentru managementul cunoştinţelor, 
baza procesului de predare-învăţare.  

 Provocarea în cazul instituţiilor de învăţământ superior este reprezentată de 
găsirea unei modalităţi de externalizare sau codificare a cunoştinţelor tacite ale 

cadrelor didactice, acest aspect fiind facilitat de utilizarea unei platforme e-learning 

prin intermediul activităţilor de planificare a cursurilor (Becta, 2003, p. 35; 
Konrad, 2003; Haughey, 2003, p.67), a utilizării resurselor on-line pentru cursuri 
(Becta, 2003, p. 29; EUN, 2003), comunicării student-profesor (Lobry de Bruyn, 

2004), activităţi prin intermediul cărora cunoştinţele tacite sunt transformate în 
cunoştinţe explicite pretabile a fi stocate, diseminate şi partajate. 

 Astfel, rezultă, de fapt, o hartă a cunoştinţelor care prezintă cunoştinţele 
tacite ale profesorilor sub formă de categorii, disponibile şi utile, în perspectivă, 

prin intermediul reţelelor altor cadre didactice din organizaţie sau din afara 
acesteia, potenţând comunicarea şi colaborarea profesională (Hargreaves, 1999, p. 
125; OECD, 2000, p. 77). 

 O platformă e-learning permite profesorilor să identifice trenduri sau 

excepţii privind rezultatele studenţilor prin tehnici data mining (Wild et al, 2001; 
Brown şi Duguid, 2002, p. 27), facilitând astfel luarea deciziei la nivel managerial 
privind sprijinul acestora în procesul de predare-învăţare-evaluare (Visscher şi 

Wild, 1997, p. 271; Kirkup et al, 2005). 
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 Paradigma social constructivistă prevalentă în cazul platformelor  

e-learning se aplică atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice, contribuind la crearea 
cunoştinţelor la nivelul grupurilor mai degrabă decât la nivel individual (OECD, 

2000, p.74). Un exemplu ar fi subiectele dezbătute prin intermediul forumurilor 
reprezentând resurse de cunoştinţe pentru soluţionarea problemelor apărute 

(Kawachi, 2003, p. 76; Okamoto şi Inaba, 1997; Lobry de Bruyn, 2004, p. 68-69).  

 În general, paradigma social constructivistă pune accent pe importanţa 

culturii organizaţionale şi a contextului pentru înţelegerea fenomenelor care se 

petrec la nivelul societăţii şi a modului în care sunt create cunoştinţele, tocmai pe 
baza înţelegerii fenomenelor (Derry, 1999; McMahon, 1997). Pornind de la această 
teorie au fost dezvoltate modele pedagogice care se bazează pe trei piloni: 

� realitatea: adepţii teoriei social constructiviste consideră că realitatea 
este construită prin intermediul activităţii umane, membrii societăţii 
inventează împreună caracteristicile lumii (Kukla, 2000), astfel că 
realitatea nu poate fi descoperită: aceasta nu există decât după 

inventarea ei; 

� cunoaşterea: este un produs uman, construit social şi cultural (Ernest, 
1999; Gredler, 1997; Prawat şi Floden, 1994), indivizii atribuie înţeles 

prin interacţiunile cu alţi indivizi şi cu mediul în care trăiesc; 

� învăţarea: este un proces social, nu se realizează doar la nivel de 

individ şi nu reprezintă doar o manifestare pasivă a comportamentului 
modelat de forţe externe (McMahon, 1997), învăţarea activă se 
produce prin activităţi sociale. 

 Astfel, translatând la nivel de aplicaţie e-learning, paradigma social 
constructivistă relevă faptul că învăţarea este eficientă atunci când, în cadrul unui 
grup, utilizatorii creează artefacte şi le utilizează în comun, creează cunoştinţe 
tacite prin experimentarea acestor artefacte, care pot fi: resurse web, comentarii pe 

forum etc. 

 În cazul în care platformele e-learning sunt implementate corect, ele 
furnizează “infrastructura pentru a sprijini managementul cunoştinţelor în sectorul 

educaţional, fără a cărui implementare şcolile, liceele şi universităţile nu pot deveni 
organizaţii care învaţă” (OECD, 2000, p. 88). 
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 De asemenea, există autori (Dalkir, 2005) care consideră că tehnologiile  

e-learning reprezintă instrumente pentru procesul de achiziţie şi aplicare a 
cunoştinţelor.  

 În concluzie, se poate afirma faptul că între conceptele de management al 
cunoştinţelor există o legătură puternică, bazată pe contribuţia 

aplicaţiilor/platformelor e-learning la dezvoltarea proceselor managementului 

cunoştinţelor, în speţă: captarea cunoştinţelor tacite ale cadrelor didactice, 
partajarea acestor cunoştinţe şi crearea de noi cunoştinţe (Berry, 2006). 
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