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1. Introducere 

În acest rezultat intelectual oferim o analiză aprofundată a rezultatelor învățării (LO) și o prezentare 

a unităților de învățare utilizate pentru a descrie curriculum-ul Anatomiei așa cum este inserat de toți 

partenerii în platforma EDUportfolio. Aceste rezultate și descrieri ale învățării au fost revizuite și validate 

de experți în materie de conținut. 

2. Metode 

Pentru analiza manuală a LO-urilor și a descrierilor unităților de învățare, am exportat toate 

planurile de învățământ din platforma EDUportfolio într-un format Excel (vezi Anexa 2). 

2.1 Analiză cantitativă 

Pe baza fișierului Excel, am analizat și descris mai întâi numărul LO și descrierile unităților de 

învățare furnizate de fiecare partener. De asemenea, am creat un cloud de cuvinte din toate LO-urile 

folosind software-ul „Wordle”1. În acest scop, cuvintele irelevante, precum „și”, „iar” etc. au fost 

eliminate înainte de a crea norul de cuvinte. 

2.2 Analiză calitativă 

Toate rezultatele învățării au fost codificate în mod deductiv și independent de către doi membri ai 

echipei BCIME cu experiență în domeniul educaţieie medicale din JU și UAU. Codificările divergente au 

fost rezolvate prin discuții și s-a ajuns la un consens în toate cazurile. În scopul codificării, a fost 

dezvoltat un ghid de codificare care acoperă următoarele categorii: 

1) "Categorii de învăţare": 

 cognitivă 

 psihomotorie 

 afectivă 

2) Categoriile cunoaşterii definite de Bloom[1,2]: 

 Factuală 

 Conceptuală 

 Procedurală 

 Metacognitivă 

3) Nivelurile cognitive definite de Bloom [1,2]: 

 Cunoaştere 

 Înţelegere 

 Aplicare 

 Analiză 

 Evaluare 

 Creaţie 

                                                            

1 http://www.wordle.net/ 
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4) Capitolul MeSH „Anatomie” și următoarele categorii principale [3]: 

 Regiunile corpului (A01) 

 Sistemul musculo-scheletic (A02) 

 Sistem digestiv (A03) 

 Sistemul respirator (A04) 

 Sistem urogenital (A05) 

 Sistem endocrin (A06) 

 Sistemul cardiovascular (A07) 

 Sistem nervos (A08) 

 Organele simțului (A09) 

 Țesuturi (A10) 

 Celule (A11) 

 Fluide și secreții (A12) 

 Sistem stomatognat (A14) 

 Sistem hematopoietic și imunitar (A15) 

 Sistem embrionar (A16) 

Am decis ca două codificări pentru fiecare LO sunt mai potrivite pentru a o descrie, deoarece în 

multe cazuri LO a fost legat de mai mult de o categorie MeSH. Ghidul de codificare poate fi găsit în 

Anexa 1. 

Descrierile unităților de învățare au fost analizate numai pe baza MeSH, deoarece acestea nu 

includeau verbe specifice care să indice nivelurile lui Bloom. După atingerea consensului, rezultatele au 

fost prezentate și discutate cu toți partenerii. 

3. Rezultate 

3.1 Analiza descriptivă/cantitativă 

3.1.1 Numărul de Rezultate ale învăţării (LO) în Anatomie 

Per ansamblu, au fost introduse în platforma EDUportfolio cinci curriculum-uri de anatomie 

însumînd 805 de rezultate distincte ale învățării definite de către educatori pentru a-și descrie 

curriculum-ul. În Figura 1 este prezentată distribuția rezultatelor învățării între cele cinci programe 

partenere. În plus, JU a introdus 52 de descrieri ale unităților de învățare. 
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Fig. 1 Numărul de rezultate ale învăţării (verde=exprimat în cursuri, albastru= exprimat în LU) şi de 

unităţi de învăţare (portocaliu) în curriculum-ul celor cinci parteneri. 

Numărul rezultatelor învățării proprii curriculum-ului de anatomie al partenerilor variază de la 13 

(JU) până la 225 (UPJS), indicând un nivel eterogen de granularitate și abordare cartografică, provocări 

bine cunoscute în cartografierea curriculumului. Rezultatele învățării au fost definite fie la nivelul 

cursului (JU și UAU), fie la nivelul unității de învățare (MU, UMF și UPJS). JU oferă, prin descrierile 

suplimentare, informații substanțiale despre conținutul unităților de învățare ca rezultate ale învățării. 

Nu au fost definite rezultate ale învățării la nivel de modul. 

3.1.2 Frecvenţă cuvintelor cheie 

În Figura 2 este prezentată o reprezentare grafică printr-un “nor” de cuvinte cheie din obiectivelor 

învățării (LO). Termenii folosiți cel mai des includ „explică”, „structuri”, „sisteme”, „descrie” și „funcții”. 

 

Fig. 2 Norul de cuvinte din rezultatele învățării (LO) și descrierile unităților de învățare (LU) ale tuturor 

programelor de anatomie ale partenerilor (cuvintele de completare au fost eliminate). 
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În Figura 3 este reprezentată frecvența verbelor utilizate pentru a descrie rezultatele învăţării (LO). 

 
Fig. 3 Nor de cuvinte de verbe utilizate pentru a descrie rezultatele învăţării (LO) ale tuturor 

programelor de anatomie ale partenerilor. 

3.2 Analiza calitativă 

3.2.1 Analiza rezultatelor învăţării bazat pe categoriile Bloom 

Din totalul de 805 rezultate ale învățării, 794 au fost clasificate ca fiind cognitive, patru ca afective 

(toate din JU) și șapte ca psihomotorii (cinci din UMF, unul din MU și unul din UPJS). LO-urile 

psihomotorii vizează abilități de examinare fizică pentru care cunoștințele anatomice sunt esențiale, 

cum ar fi palparea. LO-urile afective au acoperit aspecte, cum ar fi profesionalismul și munca în echipă. 

3.2.2 Analiza rezultatelor pe baza taxonomiei revizuite a lui Bloom 

Un număr de 794 LO cognitive au fost codificate în continuare pe baza taxonomiei lui Bloom 

(Tabelul 1). LO-urile majorității partenerilor au fost clasificate drept factuale, cu excepția UAU, unde 

aproximativ 67% dintre LO au fost clasificate ca fiind conceptuale și doar aproximativ 30% ca factuale. 

LO-urile procedurale au fost mai puțin frecvente pentru toți partenerii. 

Table 1. Frecvențele „categoriilor de cunoaștere Bloom” ale LO-urilor partenere (cel mai prevalent 

nivel este marcat cu galben). 

 Factual Conceptual Procedural 

JU 4 (44.4%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 

MU 81 (62.3%) 34 (26.2%) 15 (11.5%) 

UAU 62 (27.9%) 149 (67.1%) 11 (5.0%) 

UMF 106 (50.7%) 63 (30.2%) 40 (19.1%) 

UPJS 139 (62.1%) 82 (36.6%) 3 (1.3%) 

Total 392 (49.4%) 330 (41.6%) 72 (9.0%) 

 

Tabelul 2 prezintă frecvențele nivelurilorr procesului cognitiv al lui Bloom pentru programele de 

anatomie ale tuturor partenerilor. Pentru trei parteneri (MU, UAU, UPJS) dimensiunea „Înțelege” este 

cea mai răspândită, în timp ce „Rețineți” este cel mai răspândit pentru JU și „Aplicați” pentru UMF. 

Pentru toți partenerii, nivelurile „Creați”, „Evaluați” și „Analizați” sunt mai puțin frecvente. 
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Table 2. Nivelurile cognitive Bloom pentru fiecare partener(cel mai prevalent nivel este marcat cu 

galben). 

 Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Evaluare Creaţie 

JU 5 (55.6%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 0 0 0 

MU 27 (20.8%) 57 (43.8%) 31 (23.8%) 1 (0.8%) 13 (10.0%) 1 (0.8%) 

UAU 2 (0.9%) 201 (90.5%) 6 (2.7%) 3 (1.4%) 9 (4.1%) 1 (0.4%) 

UMF 43 (20.6%) 63 (30.1%) 77(36.8%) 24 (11.4%) 0 2 (0.1%) 

UPJS 58 (25.9%) 133 (60.4%) 5 (2.2%) 25 (11.2%) 1 (0.5%) 2 (0.8%) 

Total 135 (17.0%) 456 (75.4%) 122 (15.3%) 53 (6.7%) 23 (2.9%) 6 (0.7%) 

 

3.2.3 Analiza rezultatelor pe baza unui subiect de anatomice (MeSH) și a altor subiecte 

medicale 

Analiza codificărilor bazate pe MeSH în curriculum-ul partenerilor a arătat că aproape 22% din 

rezultatele învăţării (LO) sunt legate de sistemul nervos (A08) (Tabelul 3). Analiza detaliată a curriculum-

urilor arată că LO legate de sistemul nervos pentru UAU, UMF și UPJS sunt cele mai frecvente, pentru 

UMF reprezentînd peste 30% din LO-urile lor. În schimb, programa de anatomie MU și JU se 

concentrează mai mult pe regiunile generale ale corpului. 

Table 3. Codificări ale LO-urilor și descrieri ale unităților de învățare bazate pe MeSH (două codificări 

posibile) pentru curriculum-urile partenerilor. * include LO-uri și descrieri ale unității de învățare. 

Categorie MeSH JU* MU UAU UMF UPJS Total  

Regiunile corpului 

(A01) 
17 (23.29%) 25 (18.80%) 14 (5.30%) 15 (5.49%) 37 (14.86%) 108 (10.78%) 

Sistemul 

cardiovascular 

(A07) 

4 (5.48%) 19 (14.29%) 14 (5.30%) 28 (10.26%) 31 (12.45%) 96 (9.58%) 

Celule (A11) 0 0 26 (9.85%) 3 (1.10%) 1 (0.40%) 30 (2.99%) 

Sistem digestiv 

(A03) 
4 (5.48%) 5 (3.76%) 7 (2.65%) 7 (2.56%) 4 (1.61%) 27 (2.69%) 

Sistemul embrionar 

(A16) 
8 (10.96%) 1 (0.75%) 14 (5.30%) 35 (12.82%) 0 68 (6.79%) 

Sistem endocrin 

(A06) 
0 10 (7.52%) 5 (1.89%) 4 (1.47%) 1 (0.40%) 20 (2.00%) 

Fluide și secreții 

(A12) 
0 0 5 (1.89%) 3 (1.10%) 0 8 (0.80%) 
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Categorie MeSH JU* MU UAU UMF UPJS Total  

Sistem 

hematopoietic și 

imunitar (A15) 

0 9 (6.77%) 14 (5.30%) 6 (2.20%) 4 (1.61%) 33 (3.29%) 

Sistemul 

tegumentar (A17) 
0 3 (2.26%) 2 (0.76%) 0 5 (2.01%) 10 (1.00%) 

Sistemul musculo-

scheletic (A02) 
12 (16.44%) 15 (11.28%) 24 (9.47%) 52 (19.05%) 51 (20.48%) 155 (15.47%) 

Sistem nervos 

(A08) 
10 (13.70%) 11 (8.27%) 45 (17.05%) 87 (31.87%) 65 (26.10%) 218 (21.76%) 

Sistemul respirator 

(A04) 
2 (2.74%) 4 (3.01%) 9 (3.41%) 6 (2.20%) 8 (3.21%) 29 (2.89%) 

Organele simțului 

(A09) 
3 (4.11%) 20 (15.04%) 25 (9.47%) 4 (1.47%) 13 (5.22%) 65 (6.49%) 

Sistem 

stomatognat (A14) 
2 (2.74%) 0 7 (2.65%) 5 (1.83%) 6 (2.41%) 20 (2.00%) 

Țesuturi (A10) 0 0 25 (9.47%) 3 (1.10%) 11 (4.42%) 39 (3.89%) 

Sistemul urogenital 

(A05) 
4 (5.48%)  9 (6.77%) 19 (7.20%) 9 (3.30%) 9 (3.61%) 50 (4.99%) 

Nu se aplică 7 (9.59%) 2 (1.50%) 8 (3.03%) 6 (2.20%) 3 (1.20%) 26 (2.59%) 

 

În general, un număr de 32 rezultate ale învăţării (LO) sau descrieri (UMF: 21, MU: 9, UAU: 1, JU: 6) 

sunt legate de subiectul clinic al radiologiei, unde studenții trebuie să poată identifica structurile 

anatomice din imaginile radiologice, cum ar fi „Student identifică structurile somatice conducătoare, 

cavitățile corpului și sistemele de organe în imagini radiologice ". De asemenea, cinci LO-uri (UMF) au 

fost legate de subiectul clinic al intervenției chirurgicale, cum ar fi „Studentul caracterizează 

particularitățile istoricului și medicinii narative în neurochirurgie”. 

4. Discuţii şi concluzii 

Numărul de rezultate ale învăţării (LO) pentru a descrie curriculum-urile de anatomie ale 

partenerilor variază semnificativ și, în special, curriculum-ul JU care are doar 13 rezultate ale învăţării 

(LO) arată o granularitate mai mică decât celelalte programe. Principalul motiv pentru aceasta este că JU 

a folosit descrierile unității de învățare și a oferit descrieri dedicate ale conținutului în acest fel, pe care 

le-am inclus și în analiza noastră. Nivelul variabil de granularitate este o provocare bine cunoscută în 

cartografierea curriculumului și nu este surprinzător faptul că am descoperit și acest aspect în analiza 

noastră. 
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Pe baza analizei noastre, vă recomandăm să descrieți curricula la un nivel ridicat de granularitate 

LO. Astfel derezultate ale învăţării (LO) granularizate fin sunt mai specifice și mai utile pentru cursanți, 

dar și foarte utile în analiza unui curriculum la nivel instituțional. În plus, furnizarea unui nivel înalt de 

granularitate poate ajuta educatorii să obțină o imagine de ansamblu rapidă despre un curriculum. 

Rezultatele analizei LO arată o concentrare clară la nivel cognitiv a curriculumu-urilor de anatomie 

ale tuturor partenerilor, cu foarte puține LO care să acopere și nivelurile psihomotor și afectiv. 

Dintre categoriile de cunoaștere definite de Bloom, cea „factuală” a fost cea mai răspândită în 

curriculum-urile de anatomie ale partenerilor, cu excepția programului UAU, care are, cu aproximativ 

67%, un accent clar pe dimensiunea conceptuală. Motivul acestei diferențe ar putea fi faptul că LO-urile 

de anatomie se bazează pe catalogul de obiective de învățare bazate pe competențe din Germania 

(NKLM2), care nu este specific subiectului, dar își propune să definească competențele pe care un 

absolvent trebuie să le probeze. Pentru a dezvolta un curriculum de anatomie modern și bine echilibrat, 

vă recomandăm să antrenaţii toate cunoștințele și abilitățile cursanților din categoriile „Factual”, 

„Conceptual”, precum și „Procedural”. De obicei, în programele medicale, categoria cunoaşterii 

„Factual” este reprezentată pregnant în cursurile preclinice, iar categoriile „Conceptual” și „Procedural” 

sunt mai accentuate în cursurile clinice. Cu toate acestea, în programele noastre de parteneriat de 

anatomie am văzut câteva exemple fine despre modul în care abilitățile clinice și dimensiunea 

cunoștințelor conceptuale și procedurale pot fi introduse și în timpul educației preclinice, de exemplu 

prin combinarea educației anatomice cu abilitățile de examinare clinică sau interpretarea imaginii 

radiologice la UMF. 

Pentru nivelurile cognitive ale lui Bloom, trei programe de anatomie se concentrează pe 

dimensiunea „Înțelegeți” (MU, UPJS, UAU), în timp ce JU s-a concentrat pe „Amintiți-vă”, iar UMF pe 

„Aplicați”. Faptul surprinzător este că mai mult de 90% din rezultatele învăţării (LO) la UAU au fost 

codificate în dimensiunea „Înțelegeți”, care s-ar putea datora și conceptualizării NKLM. LO-urile din 

dimensiunile „Analizați”, „Evaluați” și „Creați” nu sunt foarte frecvente în toate programele partenere. 

Deși, majoritatea LO-urilor analizate nu au inclus informații contextuale specifice și nu putem trage nici o 

concluzie directă asupra metodelor de predare aplicate, concentrarea pe „Amintiți-vă” și „Înțelegeți” ar 

putea indica un accent pe formate mai tradiționale, cum ar fi disecțiile cadavrelor sau prelegerile . De 

obicei, aceste formate nu cer studenţilor să creeze ceva, așa cum ar fi cazul în formatele didactice 

moderne, cum ar fi imprimarea 3D, prototiparea rapidă sau anatomia vie3. Este necesară o evaluare a 

activităților de predare și învățare aplicate în programele de anatomie ale partenerilor pentru a 

investiga în continuare acest aspect. 

Analiza rezultatelor învăţării (LO) pe baza categoriilor de anatomie MeSH arată o tendință de 

concentrare asupra sistemului nervos în trei din programele partenere, în timp ce aspecte precum 

„Fluide și secreții” sau „Sistemul Tegumentar” sunt mai puțin răspândite. Frecvența LO-urilor pe baza 

diferitelor categorii anatomice variază substanțial. De exemplu, pentru programa UMF, aproape 3/4 din 

LO sunt legate de patru zone anatomice (sistem nervos, musculo-scheletic, cardiovascular și embrionar), 

în timp ce pentru MU sau UAU aceste zone sunt acoperite doar de aproximativ 35% din LO. 

                                                            

2 http://www.nklm.de/ 
3 Estai M, Bunt S (2016). Best teaching practices in anatomy education: A critical review, 
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger; 208:151-7. 
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Programele de anatomie ale tuturor partenerilor, cu excepția UPJS, acoperă  rezultate ale învăţării 

(LO) legate de radiologie (interpretarea imaginii) și UMF include, de asemenea, LO-urile din intervenții 

chirurgicale, ceea ce indică abordarea interdisciplinară a anatomiei. Pe măsură ce ne-am concentrat pe 

analiza programelor noastre de anatomie și nu a altor părți ale curriculumului, nu putem identifica încă 

adevăratul nivel de interdisciplinaritate, de exemplu prin identificarea LO-urilor legate de anatomie în 

chirurgie și radiologie. Cu toate acestea, cu platforma EDUportfolio și metodologiile dezvoltate ca parte 

a BCIME, anticipăm că acest lucru se poate face în viitorul apropiat. 

În cele din urmă, vedem necesitatea dezvoltării unor cataloage naționale de obiective de învățare 

bazate pe competențe, deoarece acestea sunt disponibile în Germania (NKLM) și Polonia 4. Existența 

unor astfel de cataloage poate îmbunătăți și unifica în mod semnificativ educația anumitor ramuri de 

studiu în cadrul instituțiilor de învățământ și la nivel național și internațional. 

5. Referinţe 

[1] Anderson LW, Krathwohl DR, Airasian PW, et al. A Taxonomy for Learning, Teaching, and 
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Anexa 1 

Ghid de codificare 
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Coding guideline 

For coding the learning outcomes we agreed on the following coding rules based on Bloom's 

revised taxonomy5. 

Additional rules agreed upon: 

1) Learning categories 

Learning outcomes are coded as either cognitive, psychomotor (skills), or affective. 

 Cognitive: Aims to develop the mental skills and the acquisition of knowledge of the 

individual. 

 Psychomotor: Includes utilizing motor skills and the ability to coordinate them. 

 Affective: Includes the feelings, emotions and attitudes of the individual. 

2) Knowledge dimension 

Based on the description in [2] we agreed on the following specific rules: 

LOs covering one or more of the following aspects will be coded as "Conceptual": 

 Topographical relations between organs or systems (e.g. 1494) 

 Anything related to importance or relevance (e.g. 1509) 

 Summarizing all knowledge about something (e.g. 1464)  

 Processes, functions, mechanisms 

 Projections or projection lines 

 Aspects of clinical knowledge, diseases, or treatments 

LOs demonstrating anatomical knowledge on cadavers or radiology images (e.g. 1451) will be coded 

as "Procedural". 

3) Cognitive process dimension 

In this category we will use the category the verb is mapped to [2]. If verbs are not explicitly 

covered we take the most similar one. 

4) MeSH 

We code the LOs based on first level of the anatomy category (A)6. 

If two MeSH chapters apply, we coded both. 

 

                                                            

5 https://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/  
6 https://meshb.nlm.nih.gov/treeView 
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Anexa 2 

Tabel cu codificări 
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