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1. Introducere 

 

Politicile educaționale europene recunosc importanța adoptării dezvoltărilor tehnologice 

în educație. Abilitățile de utilizare a TIC și a rețelelor de socializare în particular exercită 

o influență mare asupra numeroaselor aspecte ale vieții cotidiene. Cu toate acestea, în 

ciuda potențialului fantastic al rețelelor de socializare în domeniul formării adulților, a 

posibilităților infinite de aplicare a metodologiilor interactive și de a transforma educația 

adulților într-o formă de învățare mult mai atractivă, majoritatea furnizorilor europeni de 

educație pentru adulți nu exploatează suficient acest mediu de învățare.  

Prezentul ghid își propune să exemplifice felul în care rețelele de socializare pot fi 

exploatate cu succes în formarea adulților. Ghidul a fost elaborat ca parte a proiectului 

Social Media & Adult Trainings (SMAT), în cadrul căruia opt parteneri europeni din 

domeniul educației adulților au împărtășit cunoștințele și experiențele acumulate în 

acest domeniu. După o etapă inițială de cercetare, analiză și evaluare a practicilor 

existente în domeniul utilizării rețelelor de socializare (RS) în învățare, partenerii au 

colaborat pentru a proiecta și testa mai multe modalități de aplicare a RS în cursurile 

de educația adulților în diferite contexte de învățare.   

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imaginea 1: Întâlnirea de lansare a proiectului la Jaca (Spania) 

 

 

 



 

 
 

4 

Utilizarea rețelelor de socializare și a Web 2.0 în educația adulților – proiectul SMAT 

Ghidul cuprinde cinci secțiuni. El oferă câteva informații de bază despre instrumentele 

rețelelor de socializare și o privire generală asupra tendințelor curente, informații despre 

cerințele premergătoare necesare pentru implementarea lor, precum și opt exemple 

simple, dar promițătoare, de aplicare a elementelor RS în diferite cursuri de formare a 

adulților.  

 

 Imaginea 2: Colaj de fotografii realizate în cadrul proiectului 

După secțiunea introductivă, capitolul 2 rezumă impresiile cursanților și ale formatorilor 

despre aceste forme de învățare. Capitolul următor descrie cele opt exemple de practici 

promițătoare implementate  de către parteneri. Pentru a permite cititorilor să identifice 

instrumentele cele mai adecvate pentru cursanții lor, capitolul debutează cu un tabel ce 

oferă o vedere de ansamblu asupra unităților prezentate, a instrumentelor RS 

exemplificate, a tipului de curs și a cursanților cu care s-a parcurs unitatea de învățare 

respectivă. Pe mai departe, capitolul 3 conține opt subcapitole – câte unul dedicat 

fiecărui partener. Fiecare subcapitol include informații relevante despre contextul 

utilizării RS în țara, respectiv în organizația sau instituția respectivă, urmate de 

descrierea unui instrument de RS testat de către partenerul respectiv. Partenerii 

reprezintă diferite instituții și organizații din domeniul educației adulților care oferă 

experiențe de învățare diferite. Ca urmare, și utilizarea RS diferă destul de mult, cu 

excepția a două instituții care au recurs la aceeași abordare și au elaborat unități de 

învățare a unor limbi străine în sectorul de educație non-formală.  
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Cele opt exemple pe care le prezentăm și care – credem – sunt practici pozitive, 

promițătoare, au menirea de a motiva și a încuraja furnizorii din domeniul educației 

adulților să testeze unitățile de învățare în organizațiile lor sau să dezvolte unități 

originale care să includă elemente MS, inspirați de exemplele prezentate. 

Capitolul 4 al ghidului trece în revistă cerințele premergătoare necesare pentru o bună 

implementare a aplicațiilor web 2.0, precum și criteriile de calitate de care să se țină 

seama în cursurile care înglobează obligatoriu astfel de aplicații. 

Ultimele două secțiuni ale ghidului prezintă concluziile la care s-a ajuns în urma 

implementării (capitolul 5) și un glosar cu termeni RS (capitolul 6) care oferă definiții de 

bază și orientare pentru cititorii care doresc să acceseze informații mai detaliate. 

Sperăm că ghidul de față va ajuta furnizorii din domeniul educației adulților să își 

îmbunătățească și să eficientizeze programele de formare, va ajuta formatorii să 

elaboreze și să adapteze curriculumul cursurilor proprii folosind strategiile de predare/ 

formare exemplificate și să încurajeze cursanții să interacționeze și să persiste în 

învățare beneficiind de flexibilizarea spațiului și timpului alocat învățării. 

În anul 2014, Proiectul SMAT a fost considerat un exemplu de Bună Practică în 

categoria Propuneri de Proiecte, Studii și Metodologii de către Fundația Design for All.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imaginea 3: Certificatul de Bună Practică atribuit proiectului SMAT 
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BULGARIA 
 

Ce ne-au mărturisit cursanții în timpul testării 

cursului 

„Cred cu tărie că utilizarea Wordpress Blog în 

organizarea formării a fost o idee foarte bună. 

Permite structurarea clară a informațiilor și 

astfel am găsit cu ușurință ceea ce m-a 

interesat pe mine. Linkurile în Blogroll sunt 

utile și relevante pentru tema unității de 

învățare.” 

 

 

Ce ne-au mărturisit formatorii în timpul 

testării cursului 

„Blogul este un instrument potrivit 

pentru că nu îngrădește cantitatea 

de informație care se poate oferi 

(cum e cazul cu Twitter, de 

exemplu). Din perspectiva 

structurii, blogul se aseamănă cu o 

pagină web și este ușor să găsești 

adresa pe Internet. Posibilitatea de 

a colecta opinii pe pagina principală 

este foarte utilă pentru că oferă 

oportunitatea cursanților de a-i 

evalua eficiența.”   

 
 
 
 
          
 

  

Imaginea 4: Sesiune de formare în Bulgaria  

Imaginea 5: Sesiune de formare în Bulgaria  

2. De ce să folosim RS în educație? Mărturii  
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ROMÂNIA      
 

 

Idei desprinse din reflecțiile 

cursanților postate pe blogul cursului 

„Ce mi se pare grozav în utilizarea 

Google Docs este că poți nu doar 

să creezi documente online, ci le și 

poți accesa de oriunde, le poți 

trimite prietenilor și se poate lucra 

concomitent pe documente în timp 

real. Cu certitudine, Google Docs 

este un instrument excelent atât 

pentru formatori, cât și pentru 

cursanți." 

 
 
 

Idei desprinse din reflecțiile formatorului postate pe blogul 

cursului 

 „Utilizarea blogului mi s-a părut de ajutor. Am consemnat 

reflecțiile mele despre procesul de învățare parcurs – 

inclusiv despre învățarea mea – precum și interpretările mele 

despre reacțiile cursanților. Le am pe toate la un loc – pot să 

le recitesc oricând; nu le pot pierde cum aș putea pierde 

bucățica de hârtie pe care mi-am notat gândurile.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imaginea 6: Sesiune de formare în România 

Imaginea 7: Sesiune de formare în România  
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GERMANIA 

Cursant 

„Îmi place să folosesc rețelele de socializare în cadrul 

cursului pentru că pot parcurge exercițiile când am 

timp. Lucrez în fiecare zi și nu am răgazul necesar să 

parcurg un curs normal de engleză. Pentru acest tip de 

curs am timp deoarece jumătate din timpul alocat este 

prin intermediul rețelelor de socializare și acest aspect 

dă o notă interesantă de interacțiune cursului. Îmi place 

să scriu mesaje către ceilalți cursanți. Este mai 

interesant decât să parcurg foi cu exerciții.“ 

 

Formator 

 

„La început, mi s-a părut cam greu să folosesc rețelele de socializare în cadrul 

cursului. Nu aveam experiența suficientă așa că am învățat alături de cursanți. După 

ce am avut exercițiul necesar, mi s-a părut mai ușor și mai interesant cu media de 

socializare, chiar și în viața personală.   

Unele aspecte pozitive pe care le-am 

identificat sunt că rețelele de socializare 

oferă mai multă flexibilitate cursanților. Eu 

dezvolt temele din timp și cursanții le 

parcurg în funcție de timpul disponibil. De 

asemenea, rețelele de socializare îmi 

permit să ofer feedback imediat 

cursanților. Observ cu ce probleme se 

confruntă și le trimit un mesaj. Pot de 

asemenea să abordez pe blog greșelile 

frecvente pe care le fac și ei pot citi 

oricând consemnările mele. Mulți dintre 

cursanți au aceleași întrebări. În loc să 

răspund fiecăruia în parte, postez 

răspunsul la o întrebare și fiecare poate 

să îl citească.”   

  

Imaginea 8: Sesiune de formare în Germania 

Imaginea 9: Sesiune de formare în Germania 
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SPANIA 

Ce ne-au mărturisit cursanții în timpul testării cursului 

„Ceea ce mi-a plăcut mult la acest curs a fost utilizarea combinată a YouTube, Dropbox 

și Skype.  Chiar mi s-a părut că mă aflam într-o sală de clasă virtuală. Nu e nevoie să 

chiar mergi la școală dacă e prea departe sau prea costisitor să ajungi acolo. Folosind 

rețelele de socializare poți participa la lecție și colabora cu ceilalți cursanți. Singura 

problemă cu Skype e că trebuie să fixăm o zi și o oră care să convină fiecăruia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce ne-au mărturisit formatorii în timpul testării cursului 

„Acest curs a fost benefic pentru mine deoarece niciodată nu folosisem nicio formă de 

rețele de socializare. Folosind scurtele înregistrări video de pe YouTube la lecții, 

cursanții pot să își perfecteze abilitățile de ascultare. Utilizarea Facebook și a Dropbox 

permite cursanților să își dezvolte împreună abilitățile de scriere. Finalmente, utilizarea 

Skype permite comunicarea orală dintre formator și cursanți. Utilizarea combinată a 

tuturor instrumentelor de socializare facilitează îmbunătățirea celor patru abilități: 

înțelegerea textului audiat, scrierea, citirea și vorbirea.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 11: Sesiune de formare în Spania Imaginea 10: Sesiune de formare în Spania 



 

 
 

10 

Utilizarea rețelelor de socializare și a Web 2.0 în educația adulților – proiectul SMAT 

 

 

 FINLANDA 
 
 

 Ce ne-au mărturisit cursanții în timpul cursului 

„Experiența mea cu Adobe Connect Pro a fost pozitivă. Am reușit să 

particip la întâlniri fiind la birou, ceea ce mi-a economisit mult timp pe 

care l-aș fi petrecut călătorind. Calitatea sunetului a fost de obicei 

bună, deși câteodată a fost nevoie de mici ajustări. Nu prea am 

folosit Googledocs deci experiența mea e limitată în acest sens.  Am 

folosit însă instrumentul numit Wikispaces, care se aseamănă mult 

cu Googledocs după câte înțeleg. Wikispaces este destul de simplu 

și funcțional într-un proces de redactare comună a unui text.” 

 
 

 
 
 

 

Mărturii ale formatorului despre curs 

„Adobe Connect este ușor de folosit. Economisește timp pentru 

cursanți pentru că nu trebuie să călătorească. În ciuda 

distanței, am avut impresia că lucrăm împreună ca op echipă. 

Wiki este bun pentru că toate materialele scrise sunt disponibile 

acolo. În cazul nostru, unele echipe au preferat să scrie față-

în-față. Wiki space trebuie să fie utilizabil voluntar de către 

cursanți. Dacă aplicațiile RS nu aduc valoare adăugată, atunci 

nu sunt utile. Aplicațiile wiki sunt gândite special pentru a se 

putea scrie texte în comun, ceea ce a fost ideea centrală a 

cursului nostru.” 

 
 

 
 
 

Imaginea 12: Cursant din Finlanda  

Imaginea 13:  

Formator din Finlanda  
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POLONIA 
 
 
 

Fragment de pe un forum educațional 

(cursant) 

 „Lumea nu stă pe loc – trebuie cu toții 

să ne dăm seama de acest lucru, mai 

ales formatorii. Folosirea RS în sala de 

curs ar trebui să fie norma, nu 

excepția. Îmi place mult când 

formatorul ne transmite o sarcină pe 

Facebook. Simt ca acest lucru este 

mai pe gustul meu și sunt mai motivat 

să realizez sarcina”. 

 

 Fragment de pe un forum educațional 

(formator) 

„Facebook are multe funcții pe care le 

poți exploata pentru a transfera 

informații către cursanți (grupuri, 

communicator, timeline, mesaje 

individuale și de grup și altele). Aș 

sublinia că pentru mine personal 

Facebook oferă posibilitatea de a sta 

în contact cu părinții. Nu toți își pot 

permite să vină la întâlniri față-în-față, 

iar RS ne permite să intrăm în contact 

de acasă, de pe drum sau chiar de la 

serviciu.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imaginea 15: Sesiune de formare în Polonia  

Imaginea 14: Sesiune de formare în Polonia  
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TURCIA 

 
 

Fragmente din reflecțiile moderatorului împărtășite într-un interviu 

„Consider că discuțiile au fost foarte productive pentru a împărtăși idei și sentimente 

concomitent cu învățarea unor informații noi. Cum toți participanții erau cadre didactice, 

le-a oferit idei noi despre cum se pot folosi RS în predare. Ne convine mult că putem 

aduna persoane care sunt la distanțe mari unii de ceilalți să discute și să învețe 

împreună; altfel, ar trebui să facem foarte multe aranjamente pentru a ne putea întâlni. 

La început mi-a fost teamă că nu voi putea controla grupul și gestiona comentariile, 

ceea ce ar fi putut crea tensiune, dar totul a decurs bine, mulțumită faptului că am stabilit 

niște reguli și astfel am avut o activitate productivă împreună.” 

Fragmente din reflecțiile cursanților împărtășite într-un interviu 

„Pentru mine, discuțiile s-au dovedit foarte utile. În primul rând, am experimentat direct 

faptul că aceste tipuri de activități pot fi folosite la școală, mai ales la lecțiile de limbi, 

literatură, psihologie, istorie, sociologie etc. Am mai văzut că aceste activități mi-au 

dezvoltat abilitățile de utilizare a rețelelor multiple și de a efectua cercetare online. 

Combinate, aceste activități nu doar dezvoltă abilitățile cursanților, dar oferă și un mediu 

de învățare/predare mai bogat. În mod hotărât, voi utiliza aceste activități în lecțiile 

mele." 

 

 

Imaginea 16: Sesiune de formare în Turcia  Imaginea 17: Sesiune de formare în Turcia  
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REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

 
În timp ce învățam cursanții – începători absoluți – cum să își creeze propriul website, 

mi-am dat seama că aceștia vor avea nevoie de ajutor, în special în timp ce încercau 

să repete acasă cele învățate la curs, pe alt calculator, fără sprijinul formatorului.   

Materialele suport de curs sunt limitate ca uz odată ce ai părăsit sala de formare, așa 

că am realizat un material video arătând fiecare pas care trebuie parcurs pentru a 

realiza fiecare sarcină simplă, toate apoi constituind cunoștințele cumulate ale 

cursanților. Celălalt aspect pozitiv este faptul că fiecare cursant poate să învețe în ritmul 

propriu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrația 1: Material de curs din Regatul Unit 

 

Utilizarea unei platforme precum YouTube înseamnă că fiecare cursant poate învăța 

atunci când dorește sau când poate, atunci când i se potrivește mai ușor în orarul 

aglomerat. Cursanții mi-au mărturisit că seara sunt mai relaxați, ceea ce îi ajută să 

rețină mai ușor informațiile.    
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Ilustrația 2: Material de curs din Regatul Unit 

Un alt beneficiu al utilizării RS este că înregistrarea video poate fi oprită, reluată repetat, 

în ritmul propriu al cursantului, ceea ce ar fi imposibil în sala de curs.  

Opinia cursanților despre folosirea înregistrărilor video în învățarea prin RS 

Ce se poate face atunci când vrei să înveți cum să construiești o pagină web, dar nu e 

nimeni prin preajmă să te învețe? Nimic mai simplu. Te îndrepți către YouTube și cauți 

un video care are acest conținut. Pe bune, este câte o înregistrare video pentru aproape 

orice, deci de ce nu le-am folosi. Și de ce nu le-am folosi în predare? Utilizarea 

înregistrărilor video în RS are trei avantaje mari, așa cum le văd eu. În primul rând, 

video-ul ne ghidează pas cu pas de exemplu pentru a construi un web site, deci 

cursantul nu va fi frustrat că nu știe cum să continue. În plus, mai întotdeauna se poate 

alege dintr-o gamă de înregistrări pe o temă dată, ceea ce înseamnă că poți să găsești 

ceva pe măsura nivelului tău de cunoștințe sau abilități. Acesta este aspectul prim care 

face ca materialele video să mi se pară atât de atractive în învățare. Al doilea aspect 

este că o înregistrare video poate arăta unui grup de oameni cum să creeze ceva în 

domeniul rețelelor de socializare. Consider că asta economisește timp și le permite 

cursanților să solicite ajutor unii de la ceilalți, dacă e nevoie. Ultimul, și cel mai important 

avantaj al înregistrărilor video este că sunt accesibile de pe orice calculator, ceea ce 

îmi permite să le revăd când doresc, cât de des doresc. Această modalitate este și mai 

puțin costisitoare. (Mara Randt – cursant) 
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Titlul bunei 
practici 

Instrumente MS Tipul de curs Grupul țintă Numărul 
paginii 

Drepturile mele ca 
cetățean UE 
 
Bulgaria 

Blog Un curs de formare interactiv pe o 
platformă Blog care își propune să 
conștientizeze participanții despre 
drepturile or ca cetățeni ai UE 

Formatori și 
cursanți adulți 

16 

Google Drive în 
formarea continuă a 
cadrelor didactice 
 
România 

Google Drive, 
Forum și Blog pe o 
platformă Moodle  
 

Formare continuă pentru cadre 
didactice 

Cadre didactice  20 

Curs interactiv 
flexibil de limbă 
străină  
 
Germania 

Facebook 
Moodle 
You Tube 
Blog 
Etherpad 
Skype 

Curs de limbă străină 
 

Migranți adulți  24 

Exemple de 
activități la lecții de 
limbă străină 
 
Spania 

You Tube 
Facebook 
Wiki-uri 
Skype 

Curs de limbă străină 
 

Studenți străini 
care învață 
spaniola 

28 

Grup de scriere/ 
redactare în comun 
 
Finlanda 

Wiki 
Adobe Connect Pro 
Optima Learning in 
E-Learning 
Environment 
 

Scrierea unui rezumat de lucrare 
științifică – curs de dezvoltare 
profesională 

studenți, angajați 
din diferite 
domenii, profesori   

31 

Rețele de 
socializare pentru 
prevenirea 
excluziunii în 
îmbătrânirea activă  
 
Polonia 
 

Facebook 
 

Formare în domeniul rețelelor de 
socializare online 

Rezidenți ai 
Clubului 
pensionarilor 

34 

Utilizarea 
instrumentelor RS 
în predare 
 
Turcia 

Facebook 
Twitter 
YouTube 

Formare în rețelele de socializare 
online  

Membri ai 
Sindicatului din 
Învățământ 

37 

Utilizarea RS pentru 
pregătirea 
prezentatorilor  
Radio Dacorum 
 
Regatul Unit 
 

Facebook Prezentări Radio– cunoștințe 
despre studio și software 
specializat pentru editări de sunet  

Voluntari, 
prezentatori radio 

40 

 

Tabelul 1: Bune practici 

Vedere de ansamblu 

3. Bune practici în utilizarea rețelelor de socializare în 
educația adulților 
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Drepturile mele ca cetățean UE 

În etapa de cercetare a proiectului, Know and Can a studiat atitudinea persoanelor din 

grupul țintă în privința utilizării rețelelor de socializare în timpul lor liber și pentru 

învățare. Rezultatele cercetării ne-a arătat următoarele:   

 21 dintre cei 25 de participanți la anchetă au afirmat că folosesc calculatorul 

zilnic în timpul lor liber.  În mod interesant, doar jumătate dintre respondenți 

folosesc calculatorul zilnic pentru scopuri de învățare sau scopuri 

profesionale.  

 18 persoane nu folosesc deloc Blogul pentru scopuri profesionale.  

Rezultatele detaliate ale etapei de cercetare în Bulgaria sunt publicate pe site-ul 

organizației noastre. 

Din moment ce constatările cercetării au indicat faptul că doar o mică parte dintre cei 

întrebați au folosit blogurile pentru studiu sau pentru predare, am decis să implementăm 

cursul folosind o platformă blog pentru a motiva mai multe persoane să îl folosească în 

predare/ învățare. Am ales această modalitate de livrare a cursului prin blog pentru că 

ni s-a părut că participanții îl vor găsi clar și simplu. Blogul nu limitează cantitatea de 

informații (așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul Twitter). În ceea ce privește 

structura, blogul se aseamănă cu o pagină web și este ușor să găsești adresa pe 

internet (ceea ce reprezintă un avantaj în plus). Postările și comentariile pot fi 

controlate, ceea ce previne publicarea unor conținuturi nerelevante, a reclamelor și a 

altor informații nerelevante care nu se leagă de tema cursului. Am ales Wordpress, 

deoarece este una dintre cele mai populare platforme de blog, este bine cunoscut, 

accesibil cu ușurință pentru oricine și oferă multe posibilități de organizare a 

informațiilor.  

Cursul nostru se intitulează „Drepturile mele ca cetățean al UE”. Scopul principal este 

să informăm oamenii despre drepturile lor ca cetățeni ai Uniunii Europene și despre 

formele de protecție oferite în cazul încălcării drepturilor lor. Am furnizat o serie de link-

uri utile, ceea ce este de ajutor pentru toți care doresc să primească informații pe aceste 

teme. Cursul a avut 15 cursanți (10 dintre ei au fost cursanți adulți, iar 5 au fost formatori 

din diferite domenii). 

 Doar 4 dintre participanți au afirmat că folosesc rețelele de socializare online 

3.1 Studiu de caz – Know and Can Association, Bulgaria 

http://www.znamimoga.org/en/projects/llp/smat.html
http://www.znamimoga.org/en/projects/llp/smat.html
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pentru scopuri de învățare sau predare. 

Dificultățile legate de proiectarea cursului au fost legate în faza inițială de concretizarea 

sarcinilor: cum anume să organizăm totul și cum anume să implementăm cursul.  

Nu am întâmpinat multe obstacole în timpul implementării sarcinilor propriu-zise. Au 

existat câteva dificultăți de ordin tehnic legate de utilizarea blogului, dar acestea au fost 

rezolvate imediat. În mod specific, acestea s-au legat de ordinea în care apar postările 

și modul de realizare a hyperlink-urilor.  Unul dintre avantajele blogului este că e foarte 

simplu și chiar și cei cu abilități de bază în domeniul TIC pot să îl folosească eficient.   

Conținuturile cursului au fost încărcate pe blog ca prezentări Powerpoint. Am oferit un 

sumar al cursului și obiectivele principale. Un instrument util al cursului a fost crearea 

unui test care permite cursanților să verifice progresul propriu în învățare. De 

asemenea, există un link la test pe pagina principală a blogului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dând click pe butonul 

“MyEUrights”, participanții pot 

descărca prezentarea 

Powerpoint. 

Ilustrația 3. 
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Un alt instrument util care se poate aplica în predare folosind blogul este că se poate 

crea un sondaj. Când cineva votează, va fi redirecționat la rezultatele votului exprimate 

în procentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe partea dreaptă a paginii 

principale a blogului există link-

uri la surse suplimentare de 

informații pentru cei care sunt 

interesați să citească mai multe. 

Aici se vede sondajul de opinie 

despre utilitatea cursului. Este 

evident că toți participanții au 

votat. De asemenea, se poate 

vedea că marea majoritate au 

evaluat pozitiv cursul.   

Ilustrația 4. 

Ilustrația 5. 
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Judecând după feedback-ul primit de la cursanți, cursul a fost bine organizat. Testul 

realizat conține întrebări clare și bine formulate, iar răspunsurile corecte pot fi verificate 

la link-urile relevante. În general, cursul a fost util pentru participanți și accesibil în 

același timp pentru persoane de vârste diferite. 
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Google Drive în formarea continuă a cadrelor didactice 

Conform unui studiu realizat în 2011 de Eurostat1, în timp ce peste trei pătrimi dintre 

cetățenii europeni cu vârste între 16 și 74 ani folosesc calculatorul, procentajul 

utilizatorilor de calculatoare din România este de doar 50%. Ancheta a arătat de 

asemenea că dintre cei care folosesc Internetul, 41% au cont pe o aplicație de RS. 

 

Fig. 1 Frecvența utilizării calculatorului și Internetului 

La începutul proiectului, am studiat felul în care cursanții noștri folosesc calculatorul, 

Internetul și rețelele de socializare online în scopuri profesionale, inclusiv pentru 

învățare – a se vedea figurile 1 și 2 (rezultatele cercetării sunt disponibile aici). Cursanții 

noștri sunt în principal cadre didactice și formatori de cadre didactice, membri ai 

Asociației Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România.   

                                                           
1 http://www.romania-actualitati.ro/romania_ultima_in_ue_la_utilizarea_calculatorului-39459 (accesat la 

13.10.2013) 
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3.2 Studiu de caz – Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea 

Gândirii Critice, România 

http://www.alsdgc.ro/proiecte/view/id/34/lang/ro
http://www.alsdgc.ro/proiecte/view/id/34/lang/ro
http://www.romania-actualitati.ro/romania_ultima_in_ue_la_utilizarea_calculatorului-39459
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Fig. 2 Frecvența utilizării diferitelor rețele de socializare pentru scopuri profesionale 

Pe baza constatărilor noastre, am proiectat două cursuri care să includă rețelele de 

socializare online pentru formarea adulților. Unul dintre cursuri s-a intitulat CLIL prin 

CLIL.2 Cursul a fost livrat prin intermediul unei platforme Moodle, care include facilități 

de blog, precum și prin intermediul Google Drive. Activitatea de învățare pe care o 

vom descrie mai jos a presupus utilizarea Google Drive. 

Cu scopul de a încuraja cooperarea, cei 12 cursanți înscriși la curs au primit sarcina 

de a exersa proiectarea unei unități CLIL de 15 ore. Ulterior realizării acestei sarcini, 

cursanții aveau de proiectat o unitate CLIL pe care să o predea elevilor lor în 

semestrul următor.  

 

 

                                                           
2 CLIL este prescurtarea în limba engleză a termenului „Content and Language Integrated Learning”/ 

Învățarea integrată a conținuturilor și limbii  
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Cursanții au fost împărțiți în trei subgrupe, fiecare incluzând 3-4 persoane. În secțiunea 

de Anunțuri a platformei Moodle, formatorul a informat cursanții despre grupurile în care 

urmau să lucreze. Fiecare subgrup a avut propriul spațiu pe Forumul de pe platformă, 

precum și documentul Google pe care să lucreze împreună. Documentul Google a fost 

conectat / legat prin Hyperlink la textul sarcinii de lucru, care includea textul „puteți 

accesa structura unității CLIL aici”; dând click pe cuvântul subliniat „aici”, cursanții au 

fost redirecționați într-o o nouă fereastră  la documentul Google relevant. Persoanele 

din grupuri diferite puteau să vadă ce lucrează celelalte grupuri, dar nu puteau interveni 

în documentul unui alt grup. Cursanții au avut la dispoziție o săptămână pentru a realiza 

sarcina și li s-au oferit resurse de sprijin relevante pentru tema cursului (o publicație pe 

platforma Moodle cu unități CLIL model).    

Formatorul a putut urmări progresul cursanților și a putut verifica „istoricul” adăugirilor 

în documentul Google pentru a vedea cine ce a adăugat și când anume. Când cursanții 

se aflau on-line simultan cu formatorul, aceștia puteau să solicite clarificări sau sprijin 

în timp real, iar formatorul a putut astfel încuraja cursanții și a putut oferi feedback (a se 

vedea imaginea 7). Altminteri, s-a putut recurge la funcția „Comentarii” din Google 

Docs. 

Fiecare dintre cele trei subgrupe a realizat sarcina satisfăcător și majoritatea au făcut 

acest lucru în timpul alocat. Unul dintre grupuri a preferat să salveze documentul Word 

pe calculator și să finalizeze sarcina „offline”, predând apoi lucrarea încărcând-o pe 

platforma Moodle. Acest lucru s-a datorat faptului că nu fiecare membru al grupului a 

avut cont googlemail sau a dorit să își facă un astfel de cont.  

O altă provocare legată de sarcinile care se realizează prin cooperare și nu doar de 

activitatea de învățare descrisă mai sus este aceea că diviziunea muncii între membrii 

grupului nu poate fi justă decât eventual dacă toți membrii grupului se află online 

simultan. Ar fi contraproductiv să solicităm însă acest lucru, deoarece flexibilitatea 

Ilustrația 6. Imaginea platformei  
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timpului de realizare a sarcinii este unul dintre avantajele uriașe ale învățării cu ajutorul 

rețelelor de socializare. Din observațiile noastre, aproape întotdeauna persoana care 

începe rezolvarea sarcinii de lucru prin colaborare este cea care va contribui cel mai 

mult, în timp ce ceilalți membri ai grupului vor avea o sarcină relativ mai ușoară 

adăugând sau corectând pe alocuri contribuțiile precedente. Acest aspect – dacă se 

percepe ca fiind o problemă – poate fi rezolvat prin numirea alternativă a cursanților 

care să demareze rezolvarea sarcinii de grup, deși acest aspect ar submina auto-

dirijarea învățării cu ajutorul rețelelor de socializare.  

În retrospectivă, am constatat că Google Docs este 

un instrument foarte eficient în formarea cadrelor 

didactice. Cum formarea se bazează în mare parte 

pe faptul că participanții împărtășesc și discută 

experiențe profesionale relevante, construiesc texte 

prin cooperare (fie pe structuri impuse, fie liber), 

rețelele de socializare online oferă modalități 

eficiente de facilitare a dialogului profesional. Pentru 

a evita dificultățile de care ne-am lovit cu acei 

cursanți care nu aveau cont de googlemail, în cea de 

a doua etapă de pilotare am înscris doar cursanți 

care au avut un astfel de cont. În plus, am alocat 

intervale de timp mai generoase pentru realizarea 

sarcinilor de învățare pentru a oferi cursanților mai 

multă flexibilitate. 

 

 

 

 Imaginea 7 – Document Google în lucru 
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Curs interactiv flexibil de limbă străină  

 

În Germania, procentajul utilizatorilor de Internet cu vârste de peste 14 ani a fost de 

75,9% (54,2 milioane) din populație în anul 2012. Utilizatorul mediu a petrecut 169 

minute pe Internet pe zi, iar utilizarea aparatelor mobile a crescut de aproape două ori 

față de anul precedent, numărând 5,3 aparate mobile pe gospodărie.  

Conform statisticilor Facebook, în Germania 50% dintre utilizatorii de Internet (25 

milioane de persoane) sunt utilizatori activi de Facebook, cu 19 milioane de utilizatori 

zilnici înregistrați pe lună. Aparatele mobile au jucat un rol deosebit în ultima perioadă, 

utilizarea lor crescând de la 23% la 41% în 2013. 

În etapa de cercetare a acestui proiect, iberica a aplicat un chestionar care a fost 

distribuit la 100 de formatori, cursanți și alții (personal altul decât cel implicat în 

formare) de limba engleză,  spaniolă sau germană pentru a analiza atitudinea 

acestora față de utilizarea calculatorului, a Internetului și a rețelelor de socializare 

online în scopuri de timp liber sau de lucru/ învățare. 

Analiza rezultatelor a relevat faptul că diferite grupuri țintă au atitudini diferite față de 

utilizarea Internetului. În timp ce unii participanți la cursurile de limba germană – în 

principal cursuri din cadrul unor programe de integrare în societatea germană – au 

răspuns că nu folosesc niciodată Internetul sau chiar calculatorul, 95% dintre 

formatorii și cursanții de la limba spaniolă și engleză au declarat că folosesc zilnic 

calculatoare pentru relaxare și pentru muncă și aproape toți participanții folosesc zilnic 

aplicații din rețelele de socializare.  

În consecință, am decis să proiectăm cursuri de diferite tipuri pentru diferitele grupuri 

de beneficiari. În paragrafele de mai jos descriem structura pe care am implementat-o 

pentru un curs de începători de integrare în societatea germană: 

 

 

3.3 Studiu de caz – iberika, Germania 
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Curs Curs de integrare în societatea germană pentru începători 

Grup țintă: Imigranți adulți care știu să scrie și să citească 

Nivel de pornire:          A1 (Cadrul european) 

Nivel vizat: B1 (Cadrul european) 

Structura:      Minimum 75% curs față-în-față și maximum 25% online 

Lecții pe săptămână: 20 

Durata: 6 module, 30 săptămâni 

Scopul 

cursului:

  

Germana de bază și abilități TIC de bază în utilizarea calculatorului, 

a Internetului, a rețelelor de socializare și a rețelelor de învățare 

Formatori: 2 pentru germana de bază 

1 pentru abilități de utilizare a calculatorului și rețelelor de socializare 

online 

Dificultăți: Aproape 20% dintre participanți nu au folosit aproape niciodată 

aplicații de rețele de socializare, Internet sau calculator 

Feedback general: Cursanții în general au perceput ca un aspect pozitiv flexibilitatea 

sporită a activităților.   

Cursanții care nu au avut experiența utilizării calculatorului, a 

serviciilor online și a rețelelor de socializare au avut o reacție pozitivă 

și de deschidere spre colaborare. 

Cursanții mai experimentați au fost încurajați să acționeze ca tutori, 

să își îmbunătățească abilitățile de comunicare mai rapid. 

Tabelul 2. Exemplul propus de partenerul german 

Cursanții noștri au arătat în timpul etapei de cercetare avantajele serviciilor online în 

termeni de flexibilitate a timpului. Cu toate acestea, am întâmpinat problema că mulți 

dintre cursanții de la limba germană nu folosiseră niciodată aplicații din rețelele de 

socializare online și unii nu folosiseră nici calculatorul. Interesul nostru major a fost să 

dezvoltăm un curs nou care să acopere programul obișnuit de limba germană pentru 

nivelurile A1, A2 și B1, așa cum se întâmplă ele în cursurile noastre obișnuite de 

integrare și în același timp cursanții să își îmbunătățească abilitățile de utilizare a 

calculatorului și a Internetului / rețelelor de socializare online, astfel crescându-și în 

același timp șansele de integrare pe piața muncii. 

Majoritatea cursanților cărora le lipseau abilitățile de TIC au fost reticenți față de 

utilizarea TIC la curs. Pentru a motiva cursanții, a fost esențial să elaborăm un curs care 

să introducă treptat instrumentele TIC și astfel să crească șansa ca acestea să fie 
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utilizate, oferind fiecărui cursant șansa de a porni de la punctul unde se aflau în 

domeniul abilităților TIC. Înainte de toate, am elaborat un ghid ca sprijin pentru 

introducerea în utilizarea calculatoarelor în general, pentru programe precum Word, 

introducere în utilizarea Internetului, în crearea unei adrese de email și a unui cont pe 

Facebook.  

Curriculumul elaborat pentru curs a introdus părțile online gradat, începând cu o unitate 

față-în-față (1 unitate = 45 minute) pe săptămână dedicată abilităților de utilizare a 

calculatorului și a Internetului, apoi 2 unități pe săptămână și în final ajungând la 4 unități 

pe săptămână, care – funcție de abilitățile și încrederea în sine a cursanților – poate 

avea loc în mediu virtual sau la școală sub îndrumarea formatorilor. Am dorit să 

asigurăm cursanților posibilitatea de a lucra în mediul virtual cu sprijinul unor formatori 

profesioniști.  

Structura majoră a cursului online a fost 

dezvoltată pe o platformă Moodle. Aici 

cursanții au avut de rezolvat exerciții scrise 

pe tema abordată la sesiunea față-în-față 

în cursul săptămânii. Formatorul care s-a 

ocupat de dezvoltarea abilităților TIC a 

comunicat cu cursanții mai ales prin 

Facebook, oferind exerciții săptămânal, 

linkuri la articole pe blogul de gramatică al 

cursului și la site-uri specifice pe YouTube 

cu explicații de gramatică suplimentare. S-

au alocat exerciții de scriere prin 

cooperare, cum ar fi în 

Etherpad, iar activitățile de 

comunicare suplimentară, 

raportarea și feedback-ul s-

au realizat via Skype. 

 

 

 

 

Ilustrația 8. Facebook se folosește pentru anunțuri, teme sau pentru filme video cu exemple. 

Imaginea 18: Sesiune de formare în Germania 
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În rezumat, serviciile cu flexibilitate sporită au condus la îmbunătățirea calității cursurilor, 

ajungând la rezultate similare sau mai bune decât la cursurile exclusiv față-în-față. La 

sfârșitul cursului, cursanții au fost capabili să exerseze diferite strategii de comunicare 

cu totală flexibilitate. Pe lângă faptul că și-a îmbunătățit abilitățile lingvistice, parcurgând 

nivelurile A1, A2 și B1, fiecare cursant a reușit să folosească un calculator și diferite 

instrumente din domeniul rețelelor de socializare online într-o manieră independentă. 

Cursanții s-au familiarizat cu calculatoarele, cu diferitele aplicații, servicii online și medii 

de învățare virtuale, și-au creat propriile profiluri pentru curs, au ținut cont de diferitele 

aspecte de protecție a informațiilor de natură personală implicate în setările pe diferite 

profiluri și au fost dornici să continue să folosească diferitele profiluri create și pe viitor 

și pentru alte scopuri. 

 

 

 

 

 

 

                      Ilustrația 9. Blogul este utilizat pentru explicații de gramatică. 
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Exemple de activități la lecții de limbă străină 

 

Conform studiului publicat recent  de către Observatorul Spaniol pentru Telecomunicații 

și Societatea Informației (ONTSI)3, situația utilizării rețelelor de socializare în Spania 

este următoarea: 72% dintre utilizatorii de Internet utilizează cel puțin o formă de rețea 

de socializare. Spania ocupă locul trei în lume după numărul de utilizatori activi ai 

rețelelor de socializare, cu 77%. 

54% dintre utilizatorii de rețele sociale din Spania preferă Facebook și doar 20% 

utilizează Tuenti. Când analizăm aceste cifre pe grupe de sexe, mai multe femei au 

conturi de Facebook (81%) decât bărbați (75%), dar bărbații sunt utilizatori mai frecvenți 

ai forumurilor (31%), în timp ce dintre femei doar 21% folosesc forumuri.  

58% dintre utilizatori folosesc doar o formă de rețea de socializare, în timp ce 41% 

dintre utilizatorii cu vârste cuprinse între 19  și 25 ani folosesc în medie două rețele. 

Utilizatorii zilnici cei mai numeroși se regăsesc în categoria de vârstă cuprinsă între 18 

și 34 ani.  

În Aragon4, comunitatea autonomă unde este localizată Aula Hispánica, procentul total 

al utilizatorilor de Internet este de 57,26%. Cele două rețele de socializare cel mai 

frecvent folosite sunt Facebook (92%) și Tuenti (34%). Frecvența utilizării rețelelor de 

socializare este relativ ridicată, cu 42,6% dintre persoane care se conectează la rețele 

de socializare de mai multe ori pe zi și 25% folosind rețelele de peste patru ori pe 

săptămână. Cele trei activități principale ale utilizatorilor de rețele de socializare sunt 

publicarea unor comentarii sau link-uri (86%), transmiterea unor mesaje private (85%) 

și încărcarea unor fotografii/ video-uri (75%). Doar 14,4% dintre companiile  din Aragon 

folosesc rețelele de socializare ca instrument de promovare a serviciilor sau bunurilor. 

La demararea proiectului SMAT am analizat nivelul de utilizare a rețelelor sociale în 

rândul cursanților școlii noastre, Aula Hispánica. Chestionarul SMAT a fost oferit în 

decembrie 2012 unui număr de 15 persoane, toți aceștia fiind formatori sau cursanți ai 

școlii. Eșantionul a inclus cursanți locali, persoane care participau la cursurile de limba 

franceză, precum și cursanți de limba spaniolă ca limbă străină.  

Rezultatele au indicat următoarele: formatorii folosesc calculatorul și Internetul zilnic 

                                                           
3 http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes 
4 www.aragon.es/oasi 

3.4 Studiu de caz, Aula Hispánica, Spania 
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sau de mai multe ori pe săptămână în timpul lor liber, mai puțin pentru studiu sau pentru 

predare. Cele mai des utilizate rețele de socializare sunt Facebook, Google+, LinkedIn 

și Skype ca formă de web conferencing. Deși nu folosesc rețelele de socializare prea 

mult pentru predare/ activități profesionale, par să fie motivați să facă acest lucru.  

În ce privește cursanții, frecvența de utilizare a calculatorului și a Internetului în timpul 

liber este mai mare comparativ cu formatorii deoarece majoritatea cursanților folosesc 

calculator (laptop, iPad etc) și utilizează  internet zilnic sau de mai multe ori pe 

săptămână. Cursanții însă nu folosesc calculatorul la fel de mult ca formatorii pentru 

studiu. Aplicațiile din rețelele de socializare mai puțin utilizate de către cursanți sunt 

blogurile, conferințele web, formele de împărtășire de cunoștințe, colaborarea și 

jocurile. La fel ca în cazul formatorilor, și cursanții s-au arătat motivați să folosească 

rețelele de socializare mai mult atât pentru scopuri personale, cât și pentru studiu.   

Astfel am decis să proiectăm un curs care să se adreseze atât formatorilor, cât și 

cursanților. Grupurile țintă ale cursului erau cursanții de la cursurile de limba spaniolă 

și formatorii de la alte limbi decât spaniola. Nivelul minim de competențe lingvistice al 

cursanților a fost B2. S-au solicitat și competențe de utilizare a rețelelor de socializare. 

În cele ce urmează, vom descrie o unitate de 45 de minute din acest curs. Obiectivul 

unității este analiza semnificației limbajului corpului în cultura spaniolă într-un mediu 

specific – la bar. 

Cursanții sunt solicitați prin intermediul Facebook să urmărească o înregistrare video 

pe YouTube, prima dată fără sunet. Apoi li se cere să scrie dialoguri posibile între 

personajele din înregistrare, redând ceea ce cred că ar putea spune aceste personaje. 

Apoi, urmăresc din nou înregistrarea pe YouTube, de data aceasta cu voce. Scriu 

împreună ceea ce au înțeles. Apoi urmăresc video-ul din nou, având la dispoziției 

transcrierea dialogului distribuită prin Dropbox și completează dialogul pe care au reușit 

să-l transcrie atunci când au ascultat cu sunet. Folosesc Skype pentru a comunica cu 

formatorul despre această activitate. 

În rezumat: 

• YouTube a fost folosit pentru a arăta materialul video. 

• Facebook s-a utilizat ca grup închis pentru a discuta despre unitatea de învățare. 

• Wiki s-a folosit pentru scrierea în comun. 

• Skype s-a utilizat pentru secvența de clasă virtuală cu prezența formatorului. 
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Am observat motivarea crescută a formatorilor și a cursanților deopotrivă pentru 

folosirea rețelelor de socializare. Formatorii au învățat cum să utilizeze rețelele de 

socializare ca un nou instrument didactic, iar cursanții au învățat cum să utilizeze 

rețelele de socializare pe care le foloseau deja în timpul liber de data aceasta în scopuri 

de învățare, într-un mediu școlar. Ambele grupuri au fost de acord că învățarea și 

predarea cu ajutorul rețelelor de socializare oferă posibilitatea de a fi în legătură cu 

ceilalți mai mult și în moduri diferite. Formatorii și cursanții au considerat de asemenea 

că rețelele de socializare oferă mai multă flexibilitate decât cursurile convenționale, 

deoarece cursul se poate accesa de acasă oricând se dorește acest lucru. 
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Grup de scriere/ redactare în comun 

În Finlanda, în 2012, procentul utilizatorilor de Internet în  rândul populației de 16-74 ani 

a atins 90%. Aproape fiecare persoană până la vârsta de 45 de ani folosește Internetul. 

78% dintre cei cu vârste între 16 și 74 ani folosesc Internetul zilnic (www.stat.fi). În 

același an, jumătate din populația Finlandei era înregistrată ca membru în cel puțin o 

rețea de socializare. Serviciile de rețele de socializare au ajuns la popularitatea actuală 

foarte rapid și această popularitate este în continuă creștere. Participarea în rețele 

sociale se corelează puternic cu vârsta (www.stat.fi). Instituțiile de învățământ pot avea 

un rol activ în dezvoltarea regională și învățarea care exploatează avantajele oferite de 

rețelele de socializare.   

  Imaginea 19: Echipa finlandeză în cursul unei activități de proiect 

Scrierea în grup este o unitate de învățare (cu 5 credite ECTS) oferită de Laurea 

University of Applied Sciences (UAS). Cursanții sunt  membri ai personalului 

universității și persoane din conducerea companiilor din regiunea Lohja, profesori, 

studenți din programele de studiu de licență și de masterat de la Laurea Lohja UAS și 

studenți de la Laurea Lohja UAS Open University. Prin parcurgerea cursului de scriere 

în comun, companiile și alte organizații din regiunea urmăresc să își dezvolte serviciile 

și produsele în cooperare cu parteneri internaționali. Învățământul superior din regiune 

poate ajuta această activitate de dezvoltare oferind cunoștințe, abilități și competențe, 

experiența unor procese de redactare prin cooperare, de scriere și evaluare în comun. 

3.5 Studiu de caz despre utilizarea rețelelor de socializare în educație, 

Universitatea Laurea, Finlanda 

http://www.stat.fi/
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La finalizarea unității de studiu, cursanții 

- sunt capabili să își asume responsabilitatea pentru învățare prin cooperare și 

împărtășirea de cunoștințe în echipe; 

- sunt capabili să exercite o influență socială utilizând know-how și acțiuni bazate pe 

valori etice; 

- sunt capabili să utilizeze tehnologia informațiilor și comunicării în domeniul lor de 

specialitate 

- sunt capabili să realizeze proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare aplicând 

cunoștințele și metodele existente în domeniu. 

Cursanții scriu împreună ca un grup (membri ai unor companii sau alte organizații și 

UAS). Redactează împreună un rezumat, un poster sau o prezentare completă în limba 

engleză pentru o conferință națională sau internațională (10 grupe). La conferință, ei 

vor prezenta un proiect de dezvoltare pe care îl aleg (unul dintre proiectele comune ale 

companiilor și UAS). Aceste activități necesită competențe lingvistice și de utilizarea a 

noilor instrumente. Grupurile sunt sprijinite de lectori cui experiență și de către lectorul 

de limba engleză. 

Rețelele de socializare utilizate în cursul parcurgerii unității de scriere în comun au fost: 

- YouTube ca instrument de pregătire a prezentărilor 

- Wiki-uri pentru scrierea în comun http://jointwriting.wikispaces.com/ 

- Adobe Connect Pro (ACP) utilizat în consiliere și pentru întâlniri 

http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html 

- E-learning environment Optima; învățarea se ghidează pas cu pas, cursanții folosesc 

Optima cel puțin pentru a preda lucrările, dar de asemenea și pentru mesaje și 

conversații scurte (chat). 

 

 

http://jointwriting.wikispaces.com/
http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
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Ilustrația 10: Imaginea interfeței utilizate la curs  

La cursul de scriere în comun am lucrat cu 10 grupuri de cursanți care au scris 

împreună. Fiecare grup a inclus doi-patru membri. Fiecare cursant folosise Optima ca 

mediu de învățare electronic și majoritatea cursanților folosiseră wikispaces pentru 

redactare. Unele grupuri cunoșteau Adobe Connect Pro (ACP) ca un instrument de 

conectare.  

Cursul a funcționat foarte bine și unii dintre membrii grupului au economisit mult timp 

și costuri de transport deoarece locuiesc la 100 de kilometri de școală. Cu ACP pot să 

își trimită videouri, texte și pot discuta. În ciuda distanței, au sentimentul că lucrează 

împreună ca o echipă în același spațiu. 

Wiki și materialele scrise au fost accesibile pentru toți, însă unele grupuri au preferat să 

scrie față-în-față. Acele echipe care au utilizat wikispaces au considerat că a fost un 

instrument foarte bun pentru scrierea în comun. Dacă aplicațiile de rețele de socializare 

nu aduc valoare adăugată, atunci ele nu sunt utile. Laurea (UAS) a utilizat wiki-uri ca 

mediu de învățare în mai multe cursuri. Prin comparație cu mediile închise de învățare 

(de exemplu, Optima sau Moodle), wiki oferă mai multe posibilități de modificare a 

prezentărilor virtuale și are, în același timp, un format foarte prietenos.   

Informații mai multe la: 

http://www.laurea.fi/fi/lohja/tk/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/smat/Sivut/default.

aspx 

http://www.laurea.fi/fi/lohja/tk/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/smat/Sivut/default.aspx
http://www.laurea.fi/fi/lohja/tk/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/smat/Sivut/default.aspx
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Rețele de socializare pentru prevenirea excluziunii în îmbătrânirea activă  

 

În Polonia, Facebook are în prezent 10,7 milioane de utilizatori înregistrați: 27,73% din 

populația Poloniei folosește Facebook. Asta înseamnă 44,76% din totalul de utilizatori 

de Internet din Polonia. Majoritatea membrilor Facebook în țara noastră au vârste 

cuprinse între 18 și 24 ani (3,2 milioane). 52% dintre utilizatorii Facebook sunt femei. 

Aceste statistici ne arată cât de popular este Facebook în Polonia. Facebook este un 

lider, dar nu este singura rețea de socializare disponibilă; sunt numeroase alte site-uri 

de rețele de socializare care câștigă în popularitate în rândul utilizatorilor de Internet, 

mai ales al celor tineri. 

Facebook se folosește pentru a împărtăși idei, conținuturi interesante și valoroase, 

fotografii, videouri, pentru discuți online. Este de asemenea un loc foarte potrivit pentru 

a menține relații interesante și creative între formatori și cursanți. Am dori să prezentăm 

un studiu de caz despre utilizarea Facebook în scopuri de predare, așa cum au 

experimentat niște formatori deschiși spre inovare.   

Exploatarea avantajelor rețelelor de socializare pentru a combate excluziunea socială 

Conform unor studii recente, Polonia ocupă un loc de frunte în procesul de îmbătrânire. 

Societatea noastră devină din ce în ce mai bătrână, ceea ce, din nefericire, pe mai 

departe înseamnă reducerea gradului de activism social în rândul vârstnicilor. În 

Polonia, din rândul populației cu vârste între 55-64 ani, mai puțin de 28% sunt încă activi 

pe piața muncii. Acest activism redus afectează mai ales femeile cu vârste între 60-64 

ani. Această situație deseori devine criteriul de excludere a diferitelor persoane; o astfel 

de formă de excludere este cea digitală. Dintre cei aproape 13 milioane de polonezi 

trecuți de 50 de ani, peste 10 milioane (78%) nu folosesc Internetul deloc. De aceea, 

apar inițiative/ proiecte care își propun ca obiectiv să combată excluderea socială prin 

intermediul rețelelor de socializare. 

Un grup de 10 tineri (voluntari) se întâlnește cu persoane vârstnice (55+) pe care îi 

învață aspectele de bază ale utilizării rețelelor de socializare. În primul rând se prezintă 

filosofia rețelelor de socializare și diferențele fundamentale care există între diferitele 

portaluri. Apoi se prezintă aplicații posibile și exemple de profiluri virtuale.  

 

3.6 Studiu de caz, e-Space Krzysztof Ciapala, Polonia 
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Participanții își creează profiluri sub îndrumarea voluntarilor tineri. Mediul cel mai 

popular care a fost adoptat de către participanți a fost Facebook. Grupurile de Facebook 

permit participarea activă la forumuri de discuții, comentarii despre conținuturile 

publicate de către diverși și comunicarea în general. Funcționează foarte bine ca 

instrument de sprijin pentru proiecte, facilitează crearea unor grupuri tematice de lucru 

în sala de clasă. Formatorii pot folosi aceste grupuri pentru a trimite mesaje de grup, 

pentru a reaminti participanților la curs diferite lucruri, pentru a da teme. 

Temele sarcinilor pe care le-au primit cursanții și care au presupus utilizarea Facebook 

au fost: 

  1.- Facebook – sursă de informații 

  2.- Perfecționarea limbii străine pe Facebook 

3.- Prezentarea realizărilor mele 

  4.- Utilizarea Facebook pentru a colecta informații 

  5.- Comunicarea cu prietenii 

  6.- Cum să colaborăm. 

 
  Imaginea 20: Sesiune de formare în Polonia 
 

Valoarea adăugată a acestor întâlniri sunt cunoștințele, experiențele și amintirile 

transmise de către seniori tinerilor voluntari. Participanții au fost rugați să nu inventeze 

personaje fictive, ci să împărtășească din amintirile și experiențele lor celor tineri. În 

acest fel, am abordat ca teme de discuție următoarele: 

 Tradiții de Paște 
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 Bucătăria poloneză tradițională 

 Obiceiuri și tradiții din regiune 

 Tehnologia în trecut și în prezent 

 Amintiri de la școală. 

Când voluntarii au fost cu toții de acord că participanții la curs au înțeles pe deplin cum 

funcționează Facebook, întâlnirile s-au întâmplat doar online și voluntarii au ajutat 

vârstnicii doar dacă aceștia au solicitat acest lucru explicit. În viața personală a 

participanților la proiect, aceasta a fost deseori începutul unei prietenii inter-

generaționale unice.  În acest fel, numărul crescând de persoane (inclusiv vârstnici) 

care știu cum să folosească rețelele de socializare reduce amenințarea excluziunii 

sociale și distanța dintre generații.  
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Utilizarea instrumentelor RS în predare 

 

Turcia este a patra țară cu numărul cel mai mare de utilizatori de Facebook (a se vedea 

tabelul de mai jos), numărul utilizatorilor înregistrați apropiindu-se de 30 de milioane. 

Din totalul populației de 76,8 milioane de persoane, asta înseamnă  că utilizatorii 

Facebook în Turcia reprezintă 38,50% din populație. Populația care este conectată la 

Internet depășește 85%, ceea ce face ca Turcia să fie una dintre cele mai mari piețe de 

desfacere a serviciilor de tipul rețelelor de socializare.  

Datele demografice din Turcia ne arată că aproape jumătate din populația țării este sub 

29 de ani, grupă de vârstă care coincide cu cei mai avizi fani Facebook.  Pe baza 

aceasta, putem conclude că populația utilizatoare de Facebook va crește în continuare, 

dat fiind că dintre cei cu vârsta sub 29 de ani mulți sunt încă prea tineri pentru a folosi 

Facebook.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Tabelul 2  

(http://www.socialbakers.com/blog/207-turkey-is-facebook-world-country-no-4 ) 

Conform anchetei efectuate asupra gospodăriilor și indivizilor care utilizează TIC, 

realizată în 2013 de către Institutul de Statistică din Turcia, utilizarea calculatorului și a 

Internetului continuă să crească: din ce în ce mai multe cămine și persoane sunt 

conectate la Internet, folosesc aparate mobile și aproape toată lumea are acces la 

Internet fie acasă, fie la locul de muncă. Cu toate acestea, utilizarea acestor tehnologii 

pentru scopuri educaționale este mai puțin răspândită. În aceeași anchetă, s-a 

constatat că persoanele care folosesc tehnologia, o fac cu scopul de a face cercetare, 

de a interacționa și de a urmări diverse produse media.  

3.7 Studiu de caz, Bolu Turk Egitim Sen, Turcia 
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Acesta fiind cazul, este foarte clar că rețelele de socializare care se folosesc deseori de 

către tineri ar trebui integrate în predare. În Turcia, proiectul de nivel național F@TİH 

(Mișcarea pentru Creșterea Oportunităților și Tehnologiei) încurajează diseminarea 

tehnologiilor cu aplicații pe Internet  în predare, însă formatorii nu știu cum anume să 

dezvolte materiale de predare și cum să folosească diferitele aplicații pentru a oferi 

experiențe de învățare valoroase.  

Proiectul de față a fost un foarte bun punct de pornire pentru noi pentru a examina 

situația actuală din perspectiva formatorilor, deoarece toți membrii noștri activează în 

domeniul educației, iar participanții din proiect sunt formatori și profesori în diferitele 

segmente ale sistemului de învățământ din Turcia. În cadrul proiectului, ne-am 

concentrat pe învățarea adulților și pe experiențe de învățare informală și non-formală. 

Ancheta pe care am desfășurat-o ne-a arătat că respondenții folosesc rețelele de 

socializare, dar nu în scopuri de învățare/ predare.  Majoritatea folosesc rețelele de 

socializare pentru a interacționa, pentru a se informa și pentru a obține materiale pe 

care le pot folosi în dezvoltarea personală sau în predare. Rezultatele anchetei noastre 

se găsesc la următoarea adresă: http://projesmat.weebly.com/en_anket.html.   

Ca organizație, ne-am propus să familiarizăm membrii noștri cu utilizarea rețelelor de 

socializare și a instrumentelor Web 2.0 și să creștem gradul de utilizare a rețelelor de 

socializare în rândul acestora. La început am trimis SMS-uri și emailuri membrilor activi 

pe rețelele de socializare anunțând seria de discuții pe teme educaționale prin mijlocirea 

rețelelor de socializare. 

Primul grup de discuții pe Facebook a inclus următoarele teme: așteptările noastre; 

gândurile noastre despre temă; efectul muncii sindicale asupra sistemului de 

învățământ. Această temă a fost introdusă în sistemul educațional din Turcia cu un an 

în urmă și a afectat toți formatorii și cursanții din țară. Grupurile de discuție au fost 

moderate. Am anunțat cursanții că vor exista teme diferite în fiecare săptămână, lansate 

în aceeași zi, active în timp real în același interval orar: marți între orele 21.00-24.00. 

Primul grup de discuție a avut doar 8 participanți. La a doua temă am recurs la anunțare 

prin SMS și email, astfel că de data aceasta am avut 13 participanți. Al treilea forum s-

a organizat în 2 decembrie și s-a focalizat pe o problemă majoră din sistemul 

educațional turcesc: programele de studiu oferite după cursuri, care sunt preferate de 

către elevi pentru că îi ajută să se pregătească pentru admitere la universitate. Însă 

două sisteme de învățământ paralele pun presiune mare pe elevi, însemnând ore lungi 

de studiu pentru ei, conducând la scăderea activităților sociale și în general împovărând 

sistemul educațional din țară în diferite moduri. Ideile și experiențele împărtășite au fost 

copiate din spațiul de discuție într-un document Word asigurând anonimitatea celor care 

http://projesmat.weebly.com/en_anket.html
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au contribuit la discuție și a fost trimis membrilor prin email spre informare. Emailul a 

inclus și informații despre data și ora următoarei întâlniri pe forum. Documentele care 

reflectă discuțiile de pe forum vor fi publicate pe website-ul organizației, pe pagina 

proiectului (http://projesmat.weebly.com). 

Considerăm că toți participanții au ajuns să beneficieze de pe urma discuțiilor pe forum  

și ne-am propus să transformăm aceste discuții într-o tradiție a sindicatului. De 

asemenea, ne-am propus să includem conferințele video pentru a spori atractivitatea 

evenimentului și pentru a progresa cu utilizarea rețelelor de socializare.  

În ansamblu, activitățile au fost considerate atractive și benefice din perspectiva 

pregătirii pentru a preda utilizând rețele de socializare. Cu toate acestea, formatorii 

întâmpină o problemă serioasă, deoarece școlile publice din Turcia nu pot avea acces 

la rețele de socializare și astfel formatorii trebuie să ofere astfel de activități în timpul 

liber al cursanților. S-a discutat că temele de casă și activitățile de cercetare pot fi 

realizate foarte bine în această manieră și pasul următor va fi utilizarea rețelelor de 

socializare în predare.  
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Utilizarea RS pentru pregătirea prezentatorilor Radio Dacorum  

 

La sfârșitul anului 2012, Dacorum CVS a realizat o cercetare pentru a colecta informații 

despre utilizarea rețelelor de socializare în cadrul unui grup restrâns de cursanți. 

Constatările principale din cele 52 de chestionare completate au fost: 

 96% dintre respondenți utilizează calculatorul în timpul liber (78,8 % dintre 

aceștia îl utilizează zilnic).   

 63% utilizează servicii ale rețelelor de socializare pentru a învăța sau a 

preda (26,9 % fac acest lucru zilnic), iar 28% nu folosesc deloc astfel de 

servicii. 

 26% folosesc Web Conferencing de mai multe ori pe săptămână  în timpul 

liber. 

Rezultatele au contribuit la pregătirea unui număr de inițiative de învățare noi. Mai jos 

detaliem un exemplu de utilizare creativă a tehnologiei pentru a sprijini funcționarea 

Radio Dacorum, postul nostru de radio prin Internet: www.radiodacorum.org.uk 

  

 

Imaginea 11: Un exemplu al unui ghid al studioului 

 

3.8 Studiu de caz, DCVS Community Action Dacorum, Regatul Unit 

Un cursant poate accesa ghidul 

ori de câte ori este nevoie. Ghidul 

poate fi descărcat și salvat pe 

calculator. 

http://www.radiodacorum.org.uk/


 

 
 

41 

Utilizarea rețelelor de socializare și a Web 2.0 în educația adulților – proiectul SMAT 

Ca manager al postului de radio, Matt Hatton are responsabilitatea să supravegheze și 

să pregătească cei peste 60 de prezentatori, voluntari și personal de producție care 

activează la post. Matt este de părere că introducerea rețelelor de socializare a fost un 

ajutor foarte mare în urmărirea nevoilor de învățare ale cursanților săi.  

Deși spațiul de la postul de radio nu seamănă cu cel dintr-o sală de clasă convențională, 

fiecare persoană de la radio a fost cursant la un moment dat, fie individual, fie în cadrul 

unui grup; fiecare a primit numeroase documente postate on-line pe un grup privat 

înființat pentru cursanți de unde aceștia puteau să descarce materialele și să le citească 

în ritmul propriu.  

Informațiile despre cum se operează echipamentele tehnice din studio sunt complexe, 

mai ales pentru persoanele nou venite. Este important ca învățarea să fie ușor 

accesibilă și cursanții să aibă acces la sprijin din partea formatorului. Unele dintre 

documentele oferite online sunt în formatul simplu de Întrebări Frecvente, sau imagini 

singulare cu text explicativ simplu, dar și manuale de formare cu instrucțiuni detaliate 

pentru acțiuni complexe (a se vedea exemplele mai jos).  

Una dintre cele mai instructive și utile metode de transmitere a informației folosind rețele 

de socializare a apărut încă din prima zi la inițiativa cursanților, fără ca formatorul sau 

managementul postului să intervină. Ulterior, folosirea rețelelor de socializare, precum 

Facebook sau Twitter a înlesnit foarte mult schimbul de informații rapid și ușor, mai ales 

în cazurile minore de urgență, care au apărut frecvent la postul de radio. 
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Ilustrația 12: Un exemplu al modului în care 

cursanții au învățat împreună folosind RS 

 

 

 

Ilustrația 13: Screenshot al secțiunii „Files” de pe pagina Facebook a studioului radio. 

Se poate observa că întrebarea a 

fost adresată la ora  19.24, iar 

răspunsul la întrebare a fost dat 8 

minute mai târziu. 

 

Managerii studioului pot încărca 

materiale aici, pe care cursanții le 

pot citi online dând click pe link. 

Alternativ, acestea pot fi 

descărcate și citite offline. 
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În lumea cotidiană, caracterizată prin bogăția și diversitatea tehnologiilor informației și 

comunicării, majoritatea cursurilor pentru adulți pot lua în calcul posibilitatea încorporării 

rețelelor de socializare ca parte a metodologiei de livrare a cursurilor. Mai mult, unele 

cursuri în domeniul educației adulților se livrează în totalitate prin mijlocirea rețelelor de 

socializare astfel că întreaga interacțiune între cursanți și formator are loc într-un astfel 

de mediu virtual.  

Cursurile care au o componentă de rețele de socializare ar trebui să își propună să 

faciliteze învățare de calitate. În acest sens, ele ar trebui să respecte criteriile generale 

de calitate care se aplică în orice context sau mediu de învățare. În plus însă, aceste 

cursuri ar trebui să țină cont de criteriile de calitate mai specifice enumerate mai jos. 

Pentru a oferi experiențe de învățare de calitate ridicată pentru toți cursanții, cursurile 

ar trebui proiectate și livrate ținând cont de principiile transparenței, flexibilității și al 

satisfacerii nevoilor de învățare ale cursanților.  

Criteriile de calitate de mai jos se aplică la cursurile în care rețelele de socializare se 

folosesc cu scopul de a aduce plus-valoare în procesul de învățare (prin implicarea unor 

părți altminteri excluse, prin oferirea de surse de informații altminteri inaccesibile etc.) 

și în rezultatele învățării.  

Furnizorul de formare ar trebui să verifice că sunt îndeplinite următoarele cerințe înainte 

de a înscrie cursanții la un curs care presupune folosirea obligatorie a rețelelor de 

socializare:   

 

 

 

4. Cerințe de bază și criterii de calitate pentru cursurile 
care utilizează rețele de socializare 
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# Categoria de cerințe 

de bază 

Cerințe de bază 

1. Acces  Acces la calculator/ PC/ aparat mobil (atât la școală, cât 

și în afara ei) 

Acces la Internet (atât la școală, cât și în afara ei) 

Acces la aplicațiile de rețele de socializare (atât la 

școală, cât și în afara ei) 

2. Abilități  Abilități de bază în domeniul tehnologiei informației 

Abilități lingvistice de bază în limba aplicației 

Abilități de bază 

 în alegerea setărilor adecvate pe profilul de 

utilizator al rețelelor de socializare; 

 în judecarea gradului de încredere prezentat 

de sursele din rețelele de socializare; 

 în combaterea intimidării prin canale 

cibernetice (cyber-bullying); 

3. Cunoștințe  Cunoștințe despre termenii și condițiile de utilizare ale 

fiecărei aplicații, inclusiv semnificația noțiunilor: 

 acces liber; 

 date și informații cu acces liber; 

 umbră și urmă digitală; 

Cunoștințe despre drepturile de proprietate intelectuală 

 
Tabelul 3. Cerințe de bază 
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Criterii specifice și indicatori de calitate pentru utilizarea Rețelelor de 
Socializare (RS) 
 

Criteriul 1: Relevanța 

1.1 Aplicațiile RS servesc atingerea obiectivelor cursului; 

1.2 RS îmbunătățește procesul de învățare; 

1.3 RS îmbunătățește rezultatele învățării. 

Criteriul 2: Sprijin pentru cursanți 

2.1 Cursul include suport tehnic pentru folosirea aplicației RS; 

2.2 Cursul oferă sprijin afectiv (încurajare) pentru utilizatorii RS mai puțin experimentați; 

2.3 Cursul oferă orientare în domeniul uzanțelor/ bunelor maniere relevante pentru RS. 

Criteriul 3: Flexibilitate 

3.1 Cursul permite flexibilitate în termeni de spațiu; 

3.3 Cursul permite flexibilitate în termeni de timp; 

3.3 Cursul permite utilizarea unor aplicații alternative de către cursanți; 

3.4 Furnizorul de formare colectează feedback de la cursanți referitor la gradul de mulțumire 

față de RS utilizată și acționează asupra acestui feedback; 

3.5 Aplicația RS este proiectată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de învățare ale 

cursanților. 

Criteriul 4: Proiectarea cursului 

4.1 Cursul este proiectat ținând cont de natura dinamică și complexă a învățării prin 

mijlocirea RS. 

Criteriul 5: Transparență 

5.1 Furnizorul de formare informează cursanții despre politica sa în domeniul RS, dacă este 

cazul; 

5.2 Furnizorul de formare informează cursanții despre procedura de monitorizare și evaluare 

a utilizării RS de către cursanți; 

5.3 Furnizorul de formare informează cursanții despre disponibilitatea sprijinului în privința 

utilizării RS. 

 
Tabelul 4. Criterii și indicatori de calitate 
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Experiența discutării, analizei, elaborării și testării unor elemente din rețelele de 

socializare  a fost pozitiv percepută de către întregul parteneriat al proiectului. Toți 

partenerii au învățat unul de la celălalt și au profitat de colaborarea din cadrul 

parteneriatului. Diferitele tipuri de activități de predare-învățare care s-au adresat 

grupurilor țintă diverse au condus la îmbogățirea experiențelor și competențelor 

partenerilor.  

SMAT a demonstrat că rețelele de socializare îmbunătățesc cu certitudine calitatea 

predării, în condițiile în care sunt îndeplinite cerințele premergătoare enumerate în 

Capitolul 4 și dacă se oferă un curs de bază în utilizarea rețelelor de socializare atât 

pentru formatori, cât și pentru cursanți înainte de demararea cursului. Cunoștințele 

despre termenii, condițiile și diferite opțiuni de setări pentru protecția informațiilor de 

natură personală în utilizarea RS au ajutat cursanții să depășească teama de 

necunoscut. Atât formatorii, cât și cursanții s-au bucurat să afle că aceste mijloace se 

pot utiliza într-o manieră securizată, alegând setările potrivite pentru a ne proteja.  

Experiența SMAT ne-a demonstrat de asemenea că persoanele care utilizau rețelele 

sociale doar pentru scopuri personale au început să învețe cum să le folosească în 

scopuri profesionale. Mitul conform căruia rețelele de socializare se folosesc doar de 

către tineri a fost combătut prin faptul că grupurile țintă ale proiectului au inclus toate 

categoriile de adulți – inclusiv persoane trecute de 70 de ani, care au învățat astfel cu 

rezultate foarte bune. Acolo unde distanța, cheltuielile de deplasare și timpul disponibil 

sunt bariere în implicarea unor persoane în învățare, unitățile de învățare care includ 

RS reprezintă o alternativă viabilă. Exemplele de unități de învățare care includ rețele 

de socializare ar putea fi foarte utile pentru instituțiile și organizațiile care oferă educație 

adulților mai ales, mărturie fiind cursurile exemplificate în acest volum care descriu 

diferite instrumente RS utilizate pentru învățarea unor teme diverse. 

Când proiectează și elaborează unități de învățare cu RS, instituțiile de învățământ și 

formatorii trebuie să acorde atenție sporită acestor instrumente. Există multe 

instrumente cu acces gratuit, dar înainte de a decide care să se folosească, este 

necesar să se analizeze și să se testeze  care dintre ele este cel mai adecvat pentru 

scopurile cursului și nevoile cursanților. Altminteri, formatorii nu vor reuși să exploateze 

aplicațiile la reala lor valoare. Cu instrumentele adecvate, majoritatea cursanților sunt 

mulțumiți să recurgă la RS în cursurile pe care le parcurg. Cu cât mai mulți formatori și 

cursanți utilizează rețele de socializare, cu atât mai ușor va fi să se dezvolte noi și noi 

abordări creative pentru a facilita învățarea. 

5. Concluzii 
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În cadrul proiectului SMAT, organizațiile partenere au beneficiat în mod cert de utilizarea 

RS în viața lor profesională și personală. Acest lucru a contribuit la creșterea încrederii 

în sine, până la nivelul unde sunt dornici să experimenteze cu instrumente noi și să 

adopte aplicații noi.  În concluzie, proiectul a sporit capacitatea profesională a 

personalului din cadrul consorțiului și va avea un impact asupra metodelor de predare 

utilizate de către furnizorii de educație a adulților în țările partenere. 
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Adobe Connect (http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html) – o platformă 

audio și video de conferințe web utilizată pentru întâlniri pe web, eLearning și webinarii. 

Are caracteristici care permit crearea de noi informații, prezentări și materiale de 

formare online. Conferințele au loc în camere de ședință cu funcții de chat, tablă albă, 

spațiu pentru notițe, ecran folosit în comun, sondaj și înregistrare a ședinței. 

Blog – o pagină publicată pe web care include consemnări individuale (numite postări) 

prezentate în ordine cronologică inversă (cea mai recentă apare cel mai sus). Se 

folosește mai ales pentru a publica texte private, de asemenea se folosește și de către 

organizații și companii ca instrumente de marketing sau de relații publice. Blogul poate 

fi creat de către un autor sau mai mulți autori, poate fi mono-sau multi-tematic, sub 

formă de text, cu fotografii (fotobloguri), înregistrări audio (podcast) sau video (vlog). „A 

bloga” înseamnă să menții și să postezi conținut pe un blog. O persoană care se ocupă 

cu acest lucru se numește „blogger”. 

Etherpad - (http://etherpad.org/) este o platformă de colaborare în timp real pe care 

mai multe persoane pot lucra simultan pe același document (cunoscut aici sub 

denumirea de 'pad'). Înregistrează schimbările operate și permite salvarea versiunilor. 

Nu necesită înregistrare și se poate transmite altora sub forma unui URL. 

Facebook (http://facebook.com/) – o platformă de socializare utilizată pentru a ține 

legătura cu prieteni, cunoscuți, colegi. Contactele pe Facebook se numesc 'prieteni.' Se 

pot posta știri care se numesc „status” și care pot include text, imagini, video, link-uri. 

Facebook este foarte răspândit pe Web mulțumită butonului 'Like' („îmi place”), care 

apare aproape pe toate paginile web și este utilizat pentru a arăta simpatii și interese 

față de cele întâlnite pe Internet. Facebook poate utiliza text, voce și chat video.  

Forum (message board) - o pagină web unde se pot purta conversații în forma unor 

mesaje postate în ordine cronologică. Este organizat după o structură ierarhică, în care 

forumul principal poate avea mai multe sub-forumuri, mai multe teme și fiecare poate 

include mai multe fire de discuție. O singură conversație pe forum se numește un „fir”. 

Fiecare fir poate avea mai multe persoane care discută. Toate postările se salvează și 

pot fi gestionate de către un moderator. Moderatorul este  persoana care se îngrijește 

ca forumul să funcționeze bine, oferă acces la forum și la diverse fire de discuție, 

răspunde la întrebările și reclamațiile utilizatorilor și în general se îngrijește ca forumul 

să fie curat.  

6. Glosar 
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Google Drive (https://drive.google.com) – cunoscut mai devreme ca Google Docs. Un 

spațiu de birou on-line cu facilitări de colaborare (transmitere de documente, editare în 

comun și chat). Include procesor de text, foi de lucru, prezentări, form creator și aplicații 

de desenare, oferă posibilitatea de stocare de date care pot fi sincronizate cu un 

calculator. Necesită cont de utilizator Google.  

LinkedIn (http://www.linkedin.com/) – un site de socializare profesional, orientat spre 

companii. Se utilizează ca un curriculum vitae online de către persoane în căutare de 

loc de muncă și de către angajatori. Profilul utilizatorului poate fi completat cu informații 

despre experiență, educație, abilități și competențe. Un utilizator LinkedIn poate solicita 

altor utilizatori să confirme abilitățile lor și poate ruga angajatori precedenți să scrie 

recomandări care le apar pe profil. Contactele pe LinkedIn se numesc „Connections”. 

Moodle (https://moodle.org/) – o platformă LMS utilizată pentru e-learning. Este utilizat 

pe larg de către universități și colegii care oferă cursuri on-line datorită mediului flexibil 

potrivit pentru comunități de învățare. Conține blog, wiki și forum. Utilizatorii pot efectua 

sarcini prin colaborare, pot proiecta și efectua teste. Permite cursanților să contribuie la 

experiența de învățare a tuturor. Permite de asemenea utilizarea a numeroase plug-in-

uri și module de la terți. 

Skype - (http://www.skype.com/) - software care permite comunicarea în scris, audio 

sau video între utilizatori. Varianta cu plată permite efectuarea și primirea de apeluri 

telefonice și apeluri video conferință cu posibilitatea de conversație de la unul la mai 

mulți.   

Twitter (https://twitter.com/) – un instrument tip microblog care permite transmiterea și 

primirea de „tweet"-uri, care sunt mesaje sub formă de text limitat la maxim 140 de 

semne. Poate fi accesat prin website, SMS, precum și prin aparate mobile. Te poți 

înregistra să „urmărești” postări Twitter de la alți utilizatori și poți citi postările lor. 

Postările „tweet” pe care le transmite o persoană sunt vizibile doar pentru cei care 

„urmăresc” persoana.  

Wiki – o aplicație web în care persoanele pot lucra împreună pentru a adăugam 

modifica, șterge conținut. Este un sistem de gestionare a conținuturilor în care acestea 

se creează fără ca cineva să aibă rol conducător și se evaluează de către aceeași 

comunitate care a creat conținutul. Nu are o structură implicită, se poate plia pe nevoile 

comunității de autori. Cel mai larg și mai cunoscut wiki de pe Web este proiectul 

Wikipedia (http://wikipedia.org/). 

Youtube (http://www.youtube.com/) – un website de transmitere a unor înregistrări 
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video. Majoritatea conținuturilor sunt încărcate de către indivizi, dar și unele companii 

oferă materiale prin Youtube. Este probabil cel mai mare depozit de imagini video din 

lume. Utilizatorii fără cont pot urmări înregistrările video, iar cei care au cont pot încărca 

videouri, pot posta comentarii, pot crea liste și se pot abona la canale ale altor utilizatori.  

 

 


