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1. Introducere 

EDUportfolio este o nouă platformă penmtru managementul curriculumului care a fost dezvoltată 

și testată în cadrul implementării proiectului BCIME (a se vedea IO3 și IO6 pentru mai multe detalii). În 

cadrul proiectului, am produs un set de date care descriu curriculum-ul unei discipline comune de știință 

de bază (Anatomie), așa cum este predat la toate cele cinci instituții partenere și curriculum-ul a cinci 

discipline complementare în limbile locale ale partenerilor (a se vedea IO4 și IO5 pentru mai multe 

detalii). 

Această bază de date a metadatelor curriculare reprezintă fundamentul unei hărți curriculare cu 

relații între toate aspectele curriculumului și servește utilizatorilor ca sursă pentru utlizarea avansată a 

unui curriculum. Mai mult, folosind astfel de reprezentări structurate ale curriculumului (aşa numite 

“hărți curriculare”), planificatorii curriculari pot analiza integrarea conținutului atât pe direcții orizontale 

(între discipline), cât și verticale (în timp). Un avantaj incontestabil al analizelor bazate pe hărți 

curriculare este că acestea permit să dezvăluie informații ascunse și să găsească răspunsuri la diverse 

întrebări exploratorii și de cercetare. 

Pe baza experienței pe care am obținut-o în timpul activităților noastre de cercetare și a opiniilor 

extrase în urma intervievării părților interesate, am dezvoltat un set de întrebări de cercetare curriculară 

(a se vedea IO7 pentru mai multe detalii). 

Primele 10 întrebări prioritare (5 descriptive și 5 analitice) au inclus: 

Întrebări descriptive: 

 Ce ar trebui să învețe elevii până la sfârșitul unității pentru care sunt responsabil? [Profesor] 

 Ce se așteaptă de la mine într-un anumit curs? [Student] 

 Ce au învățat elevii înainte de a începe unitatea mea? [Profesor] 

 Cine este responsabil pentru această parte a cursului? 

 Ce rezultate ale învățării sunt acoperite în anul X? 

Întrebări analitice: 

 Cum se identifică suprapunerile din curriculum? 

 Avem suprapuneri în și între domeniile de conținut din programa noastră? 

 OIM sunt evaluate cu metode de evaluare adecvate? (cunoștințe, abilități, competențe) 

 Cât de echilibrată este programa în termeni de tip de competență predată (cunoștințe, abilități, 

atitudini)? 

 Care sunt elementele esențiale ale programelor bine construite? 

Obiectivul principal al acestui rezultat intelectual a fost acela de a utiliza instrumente și algoritmi 

adecvați pentru a automatiza prelucrarea datelor disponibile stocate în EDUportfolio și pentru a 

răspunde la întrebările descriptive și analitice menționate mai sus într-un mod inteligibil. 

Echipa de proiect are experiență din proiectele anterioare (MEFANET, OPTIMED, MEDCIN) în 

analiza și vizualizarea datelor din mediile de educație medicală. 
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2. Metodologie 

Din punct de vedere tehnic, pentru a pregăti un set de rapoarte interactive cu intervenție manuală 

simplă sub formă de curățare și pre-procesare a datelor, au fost utilizate instrumentele MS Excel, 

limbajul R și Google Data Studio. Cu platforma EDUportfolio, toate datele (rezultatele învățării, 

descrierea unităților de învățare etc.) pot fi descărcate și analizate cu ușurință utilizând un software 

adecvat pentru analiza datelor text. Toți pașii analizelor au fost realizați în R (https://www.r-project.org), 

deoarece instrumentele și pachetele pentru metodele de Text Mining sunt foarte răspândite în întreaga 

comunitate R și sunt actualizate. R oferă metode de pre-procesare a textului, tokenizare, calcul de 

similitudine și vizualizări. 

Informațiile stocate în datele textuale pot fi analizate prin metode similare cu orice alte date. Prin 

urmare, putem găsi cu ușurință răspunsuri la întrebări analitice aplicând metode de extragere a textului 

sau descoperirea cunoștințelor din text. Întregul proces include descrierea datelor, colectarea și analiza 

datelor. Cu toate acestea, procesul de a dobândi cunoștințe dintr-un text nu este o chestiune banală. 

Dar ne va ajuta să identificăm informații utile în date, de exemplu pentru a găsi documente text similare, 

pentru a afla în ce măsură datele sunt similare. Toate aceste informații pot fi apoi utilizate, de exemplu, 

pentru metodele de recomandare a conținutului sau, în cazul nostru, pentru compararea programelor 

școlilor de medicină. 

Pentru a analiza conținutul platformei EDUportfolio, am dezvoltat o metodologie bazată pe 

abordarea CRISP DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining), care reprezintă un model de 

proces standardizat, în care cele șase faze principale descriu în mod natural ciclul de viață al științei 

datelor [1] ]. Ca și în alte domenii de prelucrare a datelor, această abordare a fost integrată în activitățile 

noastre pentru a menține un curriculum deja cartografiat recent. O astfel de diagramă modificată CRISP 

DM referitoare la domenii specifice analizei și mapării datelor curriculare este prezentată în Figura 1. 

 

 

Fig. 1 Schema modificată CRISP DM folosită în managementul Curriculum-ului în proiectul BCIME. 
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Managementul curriculumului și parțial activitățile de structurare a curriculumului au început cu 

analiza nevoilor și înțelegerea fondului metodologic, așa cum este descris în IO1 și respectiv IO2. Apoi, a 

fost formulat setul de date ale curriculumului și structura acestuia. Au fost selectate disciplinele de 

studiu pilot și toate datele disponibile au fost utilizate pentru a fi descrise sub forma unui set cuprinzător 

de metadate în noua platformă EDUportfolio. Apoi, datele curriculare au fost analizate și evaluate 

pentru a identifica dependențe particulare și aspecte didactice. Faza de implementare permite aplicarea 

curriculum-ului în practica de rutină zilnică și să continue îmbunătățirile și actualizările în toate părțile 

procesului de management al curriculumului. 

3. Fundemantele tehnologice 

Așa cum s-a menționat mai sus, MS Excel, R și Google Data Studio au fost utilizate pentru descriere, 

pre-procesare a datelor și analize. Toate datele au fost disponibile pe platforma EDUportfolio. La 

început, R în versiunea 3.5.2 a fost folosit pentru pre-procesarea datelor. Au fost utilizate pachete care 

permit utilizarea metodelor de procesare a limbajului natural (NLP) (tm, dplyr, readxl, tidyr ...). Pașii 

următori au variat în ceea ce privește întrebările adresate. 

3.1 Întrebări descriptive 

Pentru întrebări descriptive, a fost suficient să se pregătească corect datele pentru vizualizarea lor. 

Microsoft Excel a fost utilizat pentru a pregăti setul de date, deoarece ne permite să lucrăm cu ușurință 

cu exporturile din baza de date EDUportfolio, completată cu metadate curriculare Anatomy și alte cinci 

discipline complementare. 

Un instrument de la Google, Google Data Studio [2] a fost utilizat pentru analiza datelor, vizualizarea 

anumitor date curriculare și interacțiunile utilizatorilor cu grafice curriculare și tabele de contingență. 

Am preferat să folosim acest instrument, deoarece îl considerăm un instrument puternic, eficient și 

gratuit care permite utilizatorilor să-și transforme datele în forme ilustrative, lizibile și care pot fi 

partajate.  

Rezultatele analitice individuale ale proiectului BCIME pot fi găsite la adresa 

https://datastudio.google.com/reporting/a3f0b0b8-e387-4fa8-9818-7651cac11ea3. 

Figura 2 prezintă prezentarea generală a vizualizării structurate a curriculum-ului, astfel cum este 

produsă în Google Data Studio. În scopuri descriptive, categoriile au fost numite astfel: 

 Prezentare generală a rezultatelor învățării, 

 Evaluarea generală a rezultatelor învățării și 

 Prezentare generală a persoanelor responsabile, 

Această categorisire se bazează pe un foarte vast set de date EDUportfolio şi permite crearea de 

rapoarte care oferă o privire rapidă asupra datelor, a rezumatului și a graficelor de bază. 

 

https://datastudio.google.com/reporting/a3f0b0b8-e387-4fa8-9818-7651cac11ea3
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Fig. 2 Visualizarea proprie proiectului BCIME datelor curriculum-ului generată în Google Data Studio. 

 

3.2 Întrebări analitice 

În cazul întrebărilor analitice, pentru evaluarea similarităților, a fost necesar să se utilizeze metode 

pentru curățarea și preprocesarea corectă a textului, să se lucreze cu metrici şi foi de cuvinte stop. 

Etapele procesului de procesare a datelor este prezentat în Figura 3. 

 

Fig. 3 Diagrama procesării datelor. 

 

Diagrama de procesare a datelor include următoarele blocuri funcționale individuale: 

 Date textuale - exporturi de metadate curriculare mapate de pe platforma EDUportfolio. 

 Procesare, curățare - eliminarea etichetelor html, a punctuației și a numerelor, convertirea 

majusculelor în minuscule etc. 

 Corpus, ștergerea cuvintelor de oprire - datele textuale au fost convertite în format corpus (un 

format în care datele sunt ușor de stocat și ușor de contat). 

 Matricea termenului documentului (DTM) - o matrice de date mari care descrie frecvența 

cuvintelor care apar în documente. Un rând din această matrice corespunde unui document 

(universități la nivel instituțional sau cursuri în cazul analizelor la nivel de curs). 

 Calcul - matricea termenului documentului este o reprezentare numerică a întregului 

curriculum, astfel încât se poate efectua calculul asemănărilor între rânduri individuale. 
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Cele mai bune și cele mai credibile rezultate din trecut [3, 4], care au fost, de asemenea, verificate 

de experți din practică, au fost obținute prin utilizarea tehnicii “asemănarea cosinusului” între 

curriculum individual care descrie documente. Prin urmare, pentru calcularea asemănărilor și găsirea 

suprapunerilor, a fost utilizată metoda similarității cosinusului. Toate datele textuale exportate din 

platforma EDUportfolio au fost utilizate pentru analize, inclusiv: Descrierea cursurilor, Importanța 

cursurilor și Rezultatele învățării. 

Analizele suprapunerilor au fost efectuate pe două niveluri: (i) instituții, (ii) cursuri. Pentru instituții, 

matricea DTM este formată din 5 rânduri (fiecare universitate a fost reprezentată de un document 

mare, toate datele textuale au fost îmbinate împreună). Pentru cursuri, matricea DTM constă din 8 

rânduri (fiecare curs a fost reprezentat de un singur document). Pentru ambele niveluri, s-au efectuat 

statistici de descriere a datelor preprocesate. Toate tabelele și statisticile descriptive sunt listate în 

prezentarea generală Google Data Studio, la care se face referire mai sus. Figura 4 prezintă ecranul 

categoriei Analiza curriculumului. 

 

Fig. 4 Analizavizualizării curriculum-ului în Google Data Studio. 

4. Rezultate 

Această analiză pe care am efectuat-o folosind datele noastre de curriculum pilot aduce în primul 

rând un nou concept de procesare analitică și vizualizare interactivă a datelor asupra datelor colectate 

central prin intermediul platformei EDUportfolio. Sursele de date au constituit descrieri ale 

curriculumului de la toate cele cinci instituții partenere din domeniul educației anatomice. Toate 

descrierile au fost create uniform în limba engleză. Prin urmare, a fost posibil să se utilizeze metode de 
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procesare a mașinilor de limbaj natural. Astfel de algoritmi sunt transferabili și în alte limbi, dar este 

întotdeauna necesar să se țină seama de specificul unei anumite limbi. 

Părțile individuale ale raportului au fost proiectate și implementate în așa fel încât să răspundă la 

întrebările specificate și, în același timp, să rafineze vizualizarea selectată utilizând un set de filtre peste 

datele disponibile. 

4.1 Prezentarea rezultatelor învăţării (learning outcomes) 

Metadatele în limba engleză proprii curriculum-ului tuturor partenerilor se refereaula Anatomie ca 

o disciplină comună. Din punct de vedere global, este ușor să recunoaștem că această disciplină este 

predată diferit între instituțiile partenere. 

UPJS predă Anatomie în trei cursuri consecutive. MU oferă anatomie studenților lor în două cursuri. 

JU și UMF conduc predarea Anatomiei într-un singur curs. UAU nu oferă un curriculum bazat pe materii, 

ci un program integrat, ceea ce înseamnă că conținutul anatomic este inclus în multe cursuri diferite din 

primii 2 ani de școală medicală. 

Respectând datele curriculare existente la instituțiile partenere, partenerii individuali au specificat 

205 de unități de învățare și 970 de rezultate ale învățării. 99% din rezultatele învățării legate de nivelul 

unității de învățare și doar 1% din rezultatele învățării legate de nivelul cursului. 

Prezentarea generală a conținutului EDUportfolio vizualizat în Google Data Studio este prezentată 

în Figura 5. 

 

Fig. 5 Prezentarea cursurilor, a unităţilor de învăţarei şi a rezultatelor învăţării. 

 

Pe baza vizualizărilor proiectate pentru proiectul BCIME, fiecare parte a curriculumului poate fi 

răsfoită și filtrată pentru fieacare partener și pentru tipul rezultatului învățării, așa cum se arată în Figura 

6. 
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Fig. 6 Conţinutul curriculum-ului importat din EDUportfolio şi reprezentat în Google Data Studio. 

Folosind această funcție de navigare, profesorii pot găsi/identifica cu ușurință răspunsul la prima 

întrebare descriptivă specificată „Ce ar trebui să învețe elevii până la sfârșitul unității pentru care sunt 

responsabil?” De exemplu, un profesor de Anatomie I la MU este responsabil pentru unitatea de 

învățare a sistemului respirator. Tot ce trebuie să facă este să parcurgă / filtreze descrierile hărții 

curriculare cu instituția UM, cursul Anatomia I și unitatea de învățare Sistemul respirator. Toate 

rezultatele învățării grupate vor fi evidențiate așa cum se arată în Figura 7. Acest lucru poate fi utilizat nu 

numai pentru a verifica corectitudinea informațiilor stocate, ci și pentru îmbunătățiri suplimentare ale 

conținutului curriculumului și actualizările acestuia, dacă este necesar. 

 

Fig. 7 Exemplu de rezultate ale învăţării pe care satudenţii de la MU trebuie să le învaţe pînă sfîrşitul 
unităţii de învăţare. 
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În mod similar, profesorii și elevii pot identifica cu ușurință răspunsurile la alte întrebări descriptive: 

„Ce se așteaptă de la mine într-un anumit curs?” selectând un curs la care este înregistrat studentul; „Ce 

au învățat elevii înainte de a începe unitatea mea?” selectând unități de învățare în cursul sau cursurile 

anterioare celui al profesorului sau utilizând platforma EDUportfolio și parcurgerea curriculumului după 

anii de studiu și / sau semestrele; „Cine este responsabil pentru această parte a cursului?” verificând 

secțiunea „Prezentare generală a persoanelor responsabile” sau harta curriculară EDUportfolio și „Ce 

rezultate ale învățării sunt acoperite în anul X?” verificând cursul anului de studiu sau răsfoind harta 

curriculumului în EDUportfolio după anul de studiu. 

 

4.2 Prezentarea procesului de evaluare a rezultatelor învăţării 

Pentru a evalua cunoștințele și abilitățile studenţilor, în cadrul consorțiului proiectului, au fost 

identificate și utilizate diferite metode. Aceste metode de evaluare se referă la următoarele domenii 

principale: înțelegere, cunoaștere, analiză, aplicare, sinteză și evaluare. 

Datele curriculare descrise arată două dintre domenii: înțelegerea și cunoștințele acoperă peste 

80% din toate rezultatele învățării și domină peste restul domeniilor menționate mai sus. Domeniul de 

evaluare cel mai puțin reprezentat este evaluarea cu 0,32%, în timp ce toate cele 3 LO au fost 

identificate la UM. 

Rezumatul domeniilor individuale este listat în Tabelul 1. 

Table 1. Prezentare sintetică a metodelor de evaluare a rezultatelor învăţării. 

 Instituţia 

UPJS JU MU UMF UAU 

D
o

m
ai

n
 

Înţelegere 22 61 34 113 193 

Cunoaştere 140 92 50 73 25 

Analiză 62 13 21 16 2 

Aplicare 2 7 15 12 1 

Sinteză 1 1 8 2 0 

Evaluare 0 0 3 0 0 

 

Figura 8 conţine o reprezentare sintetică a metodelor de evaluare a rezultatelor învățării în 

instituțiile partener care permite o mai bună înțelegere a reprezentării domeniilor de evaluare 

individuale. 
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Fig. 8 Prezentarea metodelor de evaluare a rezultatelor învăţării. 

Pentru a descoperi toate informațiile necesare, pot fi utilizate facil mecanisme de căutare şi răsfoire 

precum şi dehnici de filtrare. Astfel pot fi aflate răspunsurile la întrebările analitice „Rezultatele învăţării 

sînt evaluate cu metode de evaluare adecvate?” și, parțial, la întrebarea „Cât de echilibrată este 

programa în termeni de tip de competență predată”. 

De exemplu, Figura 9 arată modul în care verbul de acțiune „este capabil să” în domeniul 

Cunoașterii, categoria abilității intelectuale este reprezentată în evaluarea obiectivelor de învățare a 

curriculumului la cele cinci instituții ale noastre. În acest caz numai la UPJS (5) și UMF (4). Cu toate 

acestea, în domeniul Înțelegerii, toate instituțiile, cu excepția MU, îl folosesc: UMF (10), JU (9), UAU (9) 

și UPJS (4). Reprezentarea generală a întregului curriculum descris este prezentată în Figura 10. Este 

evident că verbele de acțiune „descrie” domină la UPJS, “identifică” la UMF și „explică” la UAU. Pentru a 

identifica răspunsuri precise la echilibrul curriculumului în ceea ce privește tipul de competență predată, 

va fi bine să aveți un curriculum complet descris, nu doar Anatomia la care am lucrat în această 

cercetare pilot. 

 

Fig. 9 Filtrarea conţinutului structurat al curriculum-ului după verbele, domeniile şi categoriile 
utilizate. 
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Fig. 10 Reprezentarea verbelor în rezultatele învăţării pentru fiecare instituţie partener. 

4.3 Prezentarea persoanlor responsabile de managementul curriculum-ului 

Pentru a identifica persoane responsabile pentru proiectarea curriculumului sau liderii anumitor 

cursuri, unități de învățare sau rezultate ale învățării, EDUportfolio utilizează atribute ale persoanelor 

responsabile (a se vedea IO3 pentru mai multe detalii). În analiza vizuală a datelor putem exporta aceste 

informații într-un singur rezumat așa cum este prezentat în Figura 11. Trebuie să remarcăm că acesta 

este proiectul pilot cu date pilot, astfel încât instituțiile au introdus acolo fie numele garanților reali, fie 

numele a utilizatorilor care au introdus datele curriculare în portofoliul EDU. 

 

Fig. 11 Privire de ansamblu asupra persoanelor responsabile (proiectanți de curriculum, lideri de curs 
etc.). 

În mod similar cu metodele de vizualizare anterioare, aceste date pot fi afișate de către instituție și 

curs, cu informații despre numărul de rezultate ale învățării particulare. Acest lucru îmbogățește 

răspunsul la întrebarea „Cine este responsabil pentru această parte a cursului?”. Prezentarea generală a 

acestor informații este prezentată în Figura 12. 
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Fig. 12 Prezentare a responsabililor de curs pentru fiecare instituţie partener. 

 

4.4 Analiza curriculum-ului 

Cea mai importantă parte a procesului de extragere a datelor se referă la analiza textuală a 

curriculumului. Analizele textuale au fost efectuate pe două niveluri: 

 instituții 

 cursuri 

Au fost utilizate toate datele disponibile text, inclusiv: 

 descrieri ale cursurilor 

 importanța cursurilor 

 rezultatele învățării 

Scopurile (întrebările) analizelor acoperite: 

 Cum se identifică suprapunerile din curriculum? 

 Avem suprapuneri în și între domeniile de conținut din programa noastră? 

Pentru a găsi similitudinea între curriculum-ul reprezentat de date textuale, s-au folosit 

similitudinea cosinusului și metoda secției pentru grupare. Cele mai similare cursuri (instituții) sunt 

prezentate prin figurile (densigrame) de mai jos. 

 

Analiza rezultatelor referitoare la fiecare instituție partener 

Aici rezultatele învățării și descrierile au fost grupate într-un document textual mare, în funcție de 

instituție. Numărul descris de cuvinte din programa de învățământ din cadrul instituțiilor participante a 
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prezentat 4 091 cuvinte la JU, 3 762 cuvinte la UMF, 2 763 cuvinte la UM, 2 259 cuvinte la UPJS și 1 324 

de cuvinte la UAU. 

 

Fig. 13 Densigrama corespunzătoare analizei textuale pentru fiecare instituţie partener. 

 

Analiza rezultatelor referitoare la cursul de Anatomie 

Rezultatele învățării și descrierile au fost grupate într-un document textual mare, în funcție de 

cursuri. Cursurile individuale au constat din 4 091 cuvinte în Anatomie cu embriologie (JU), 3 446 cuvinte 

în Anatomie (UMF), 1 431 cuvinte în Anatomia I - prelegere (MU), 1 332 cuvinte în Anatomie II - 

prelegere (MU), 1 324 cuvinte în Anatomie (UAU), 792 cuvinte în Anatomia 3 (UPJS), 770 cuvinte în 

Anatomia 1 (UPJS), 697 cuvinte în Anatomia 2 (UPJS) și 315 cuvinte în Neurochirurgie cu referire la 

anatomie în cazul UMF. 

 

Fig. 14 Densigrama corespunzătoare analizei textuale pentru cursul de Anatomie. 
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Detecţia similarităţii 

Calculul similarității se bazează pe Vector Spaced Model (VSM), unde fiecare document este 

reprezentat de vectori compuși de cuvinte în documente. Prin urmare, poate fi utilizată o metodă clasică 

de calcul al similarității. În acest caz, se utilizează metrica cosinusului (un procent mai mare înseamnă un 

grad mai mare de similaritate).  

Similitudinea pe instituții este rezumată în Tabelul 2. 

Table 2. Similaritatea curriculumului la Anatomie pentru fiecare instituţie partener. 

 UPJS JU MU UMF UAU 

UPJS -     

JU 52.98% -    

MU 47.96% 65.45% -   

UMF 42.11% 45.73% 36.42% -  

UAU 42.17% 28.6% 19.72% 26.8% - 

 

Cel mai înalt grad de similitudine (65,45%) a fost identificat între UM și JU. S-a descoperit mai mult 

de 50% similaritate între UPJS și JU. În schimb, cel mai scăzut grad de similitudine a fost prezentat între 

UM și UAU (19,72%). Cu toate acestea, mică similitudine a fost identificată și între UAU și JU (28,6%) și 

UAU și UMF (26,8%).  

UAU a avut cea mai mare similitudine cu UPJS (42,17%), ceea ce ar putea fi explicat prin 

granularitatea descrierii curriculumului. Sistemele educaționale similare, ca fapt istoric, s-au dovedit 

asemănări comparabile între UPJS, MU și JU. 

 

Cel mai înalt grad de similitudine, în ceea ce privește cursurile individuale, a fost identificat între 

Anatomia I și Anatomia II la MU (90,83%). Acest lucru indică un nivel ridicat de suprapuneri predate la 

MU în două cursuri consecutive. Nivelul ridicat de similaritate este detectat și în Anatomia cu 

embriologie la JU cu Anatomia I și Anatomia II la MU având 62,07% și respectiv 65,88%. 

Cele mai mici grade de similitudine au fost identificate între Anatomia la UAU și Anatomia I și 

Anatomia II la UM (19,13% și 19,40%), ceea ce este în concordanță cu rezultatele mai sus menționate ale 

analizei instituționale. 

Similarităţile detectate la nivelul cursului au prezentat valori diferite variind de la 19,13% la 90,83% 

și sunt rezumate în Tabelul 3. 
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Table 3. Similaritatea curriculum-ului la Anatomie așa cum sunt predate la instituțiile partenere. 

 Anatomy 
(UMF) 

Anatomy 
1 (UPJS) 

Anatomy 
2 (UPJS) 

Anatomy 
3 (UPJS) 

Anatomy I 
– lecture 

(MU) 

Anatomy II 
– lecture 

(MU) 

Anatomy 
with 

embryology 
(JU) 

Anatomy 
(UAU) 

Anatomy 
(UMF) 

-        

Anatomy 1 
(UPJS) 

37.94% -       

Anatomy 2 
(UPJS) 

43.12% 38.53% -      

Anatomy 3 
(UPJS) 

42.82% 39.31% 61.15% -     

Anatomy I – 
lecture (MU) 

38.19% 28.87% 49.27% 41.59% -    

Anatomy II – 
lecture (MU) 

35.17% 25.10% 47.45% 41.43% 90.83% -   

Anatomy 
with 

embryology 
(JU) 

47.95% 36.58% 44.96% 47.80% 62.07% 65.88% -  

Anatomy 
(UAU) 

59.73% 23.57% 41.49% 40.43% 19.13% 19.40% 28.60% - 

 

5. Concluzie 

În acest rezultat intelectual am folosit o structură de metadate descrisă în rezultatele intelectuale 

anterioare care au formulat o hartă curriculară a cursurilor pilot legate de Anatomie predate la 

facultățile medicale din cinci țări diferite. Folosind această abordare de cartografiere a curriculumului, 

am putut vizualiza relațiile dintre diferitele componente ale curriculumului. Portofoliul EDU, precum și 

instrumentele Google Data Studio ne-au permis să evidențiem nu numai conținutul, pedagogia și 

metodele de evaluare, ci și atributele transparenței și comunicabilității. Aceste atribute sunt, de 

asemenea, esențiale pentru explicarea și înțelegerea întrebărilor de bază despre managementul 

curriculumului care sunt „Ce se învață?”, „Când este predat?” și „Cum se învață?”. 

Pe baza analizei datelor curriculare folosind tehnici de extragere a datelor, am putut identifica 

răspunsuri la întrebările de explorare și cercetare pe care le-am discutat anterior în IO7. Din lista 

completă a întrebărilor discutate, ne-am concentrat pe primele 5 întrebări prioritare din domeniul 

descriptiv și pe primele 5 prioritizate în domeniul analitic. Datorită funcțiilor de vizualizare care 

combinau forme textuale, grafice și tabulare, părțile interesate pot găsi răspunsuri speciale la aproape 

orice întrebare descriptivă în EDUportfolio și în prezentările generale ale Google Data Studio. Răspunsuri 

la întrebări analitice necesare în analiza aprofundată și am identificat răspunsuri particulare în raport cu 
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curriculum-ul cartografiat. De asemenea, trebuie să concluzionăm că programa completă a tuturor 

instituțiilor (am cartografiat doar Anatomia ca parte a acesteia) va oferi rezultate și răspunsuri mai 

precise. Cu toate acestea, acum avem instrumentul și metodologia pentru a-l realiza. 

Răspunsul la ultima întrebare analitică „Care sunt elementele de bază ale programelor bine 

construite?” poate fi simplă și complicată în același timp, deoarece am identificat mulți factori care 

afectează procesele legate de construirea și optimizarea curriculumului în timpul cercetării noastre și 

lucrăm la toate rezultatele intelectuale. Oricum, vă putem recomanda să aveți în vedere următoarele 

sfaturi atunci când cartografiați un curriculum. În primul rând, utilizați informații care reflectă procesele 

autentice în clasă, nu ceea ce ar trebui învățat și nu. În hărțile curriculare, nu este necesar să se includă 

detalii specifice despre planurile de lecție zilnice, dar trebuie specificate rezultatele învățării care pot fi 

identificate clar și care pot fi măsurate. În timp ce planificați competențe individuale de învățare, luați în 

considerare utilizarea verbelor de acțiune din Taxonomia lui Bloom, care facilitează analizele ulterioare. 

Și detalii importante rezidă, de asemenea, în afirmații despre modul în care sunt atinse și evaluate 

rezultatele învățării. 

 

6. Referinţe 

[1] CRISP-DM, https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/     

[2] Data Studio, https://support.google.com/datastudio/   

[3] Komenda, M., Víta, M., Vaitsis, C., et al. Curriculum mapping with academic analytics in medical 

and healthcare education. PLoS One 2015; 10(12): e0143748. 

[4] Komenda, M., Schwarz, D., Švancara, J., et al. Practical use of medical terminology in curriculum 

mapping. Computers in Biology and Medicine 2015; 63(1): 74-82. 

 

 

https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/
https://support.google.com/datastudio/


   

                         17 

 

Anexă 

Rapoartele din Google Data Studio 
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