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Rezumat  
Din 2004, termenul „Web 2.0” a generat o revoluţie pe Internet şi a dat naştere unor noi idei 
în ceea ce priveşte educaţia, idei grupate sub denumirea de „eLearning 2.0”. Ambiguitatea 
ambilor termeni nu permite afirmarea unei noi paradigme a învăţământului de la distanţă 
asistat de tehnologie, se pare însă că câteva idei noi au schimbat unele aspecte importante 
în vechiul curriculum:  

• Internetul ca şi platformă schimbă conceptul de învăţare oricând, oriunde;  
• Inteligenţa colectivă şi experienţa utilizatorilor afectează conceptul de autoritate în 

sistemele educaţionale;  
• Tag-urile şi agregatorii RSS ne permit să revizităm tradiţionalele taxonomii, modele 

de organizare a cunoaşterii şi de recuperare a informaţiilor;  
• Opţiunea de a alege între mai multe instrumente pentru a completa anumite teme 

(PDA, iPod, calculatoare, etc.) pare a fi o problemă irelevantă de natură tehnică, dar 
una care implică posibilitatea de a învăţa oricând: în timpul unei călătorii sau a unei 
plimbări. În Web 2.0, diferenţa între timpul dedicat învăţării şi timpul dedicat altor 
activităţi tinde să dispară.  

Acest articol este sceptic în ceea ce priveşte schimbările curente în instituţiile şi mediul de 
business eLearning, dar atrage atenţia asupra unor schimbări care vor avea loc în afara 
cursurilor şi programelor educaţionale. În viitor, eLearning 2.0 va fi utilizat drept concept de 
promovare comercială, cursurile oferite incluzând resurse Web 2.0 fără a accesa autoritatea 
de cunoaştere şi controlul resurselor. În acelaşi timp, însă, se va dezvolta şi atitudinea de 
învăţare la distanţă, în principal, în educaţia non-formală, ceea ce va duce la dispariţia 
distincţiei între a învăţa şi a trăi.  
 
Cuvinte cheie: eLearning, Web 2.0, inovaţie, învăţare, paradigmă, cursuri, distanţă, non-
formal  
 
 

1. Web 2.0  
Termenul de „Web 2.0” a apărut pentru prima dată în timpul unei sesiuni de brainstorming 
organizată de Tim O’Reilly şi MediaLive International în 2004 (O’Reilly, 2005). Prima 
Conferinţă Web 2.0 a avut loc câteva luni mai târziu [http://www.web2con.com/]. De-a lungul 
acestor patru ani, termenul s-a extins pentru a cuprinde o varietate de noi aplicaţii şi site-uri 
web. Web 2.0 este un termen de succes. Şi nu număr relevant de referinţe leagă Web 2.0 de 
eLearning, chiar generând un nou termen: eLearning 2.0 (Downes, 2005). Deci, ce este Web 
2.0? Sau, ce nu este acesta?  
 
1.1.Ce nu este Web 2.0  
Web 2.0 nu este un set bine definit de site-uri şi cărţi, un site anume sau o anumită sursă de 
informaţii pe Internet. Nu se poate „accesa”, „abona”, „înregistra” sau „conecta” la Web 2.0. 
Este un concept utilizat pentru a face referinţă la site-uri sau resurse care au proprietăţi 
asemănătoare. Dar, cel puţin până în momentul de faţă, nu există o explicaţie precisă a ceea ce 
este şi ceea ce nu este Web 2.0.  
   
Web 2.0 nu este un nou web, cu noi limbaje şi noi tehnologii, pagini, etc. Unele din resursele 
cele mai remarcabile ale Web 2.0, cum ar fi blogurile sau wiki-urile, vin din anii nouăzeci. 
Însă, unele tehnologii noi sunt cruciale pentru dezvoltarea site-urilor Web 2.0, tehnologii ca şi 
Ajax sau mashup. Sute de site-uri noi construite pe baza ideilor specifice fenomenului Web 
2.0 apar în fiecare zi. Web 2.0 nu are un scop comercial deşi prezintă noi oportunităţi de 
dezvoltare comercială.  
 



 

1.2.Ce este Web 2.0  
Când participanţii la sesiunea de brainstorming s-au gândit la schimbările care afectau World 
Wide Web.ul, aceştia au identificat unele diferenţe importante între noile site-uri şi cele vechi: 
o modalitate nouă de a proiecta participarea, găzduirea de servicii, şi comunităţile virtuale, de 
a promova creativitatea şi răspândirea informaţiilor. S-au găsit tehnologii specifice, precum 
wiki sau blogurile, o nouă cale de crea pagini web ca mashup, şi utilizarea în masă a 
etichetelor sau tags în ceea ce a fost definit drept folksonomy.  
 
Astfel, Web 2.0 este un curent în World Wide Web fără să existe o definiţie clară a ceea ce 
este şi ce nu este acesta. Unii consideră „Second Life” ca făcând parte din Web 2.0, în ciuda 
faptului că nu etse o aplicaţie web – acelaşi lucru este valabil şi pentru Napster sau 
BitTorrrent. 
 
Descrierea iniţială a Web 2.0 s-a bazat pe următoarea listă (O’Reilly, 2005):  
 

Web 1.0 Web 2.0 
DoubleClick Google AdSense 

Ofoto Flickr 
Akamai BitTorrent 

Mp3.com Napster 
Britannica Online Wikipedia 

Site-uri web personale Blogging 
Evite Upcoming.org şi EVDB 

Vizionarea de pagini Cost pe click 
Screen scraping Servicii web 

Publicare Participare 
Sisteme de management al conţinutului aplicaţii wiki 

Taxonomii Folksonomii 
Conţinut sticky Sindicare 

 
Cât despre O’Reilly, factorul decisiv în a determina dacă un site face parte din Web 2.0 sau nu 
este următoarea propoziţie: Web-ul este o platformă. Revizuind conceptul câţiva ani mai 
târziu, O’Reilly a atras atenţia asupra altor elemente cum ar fi relevanţa dimensiunii 
comerciale a aceste revoluţii şi inteligenţa colectivă (O’Reilly, 2006).  
 
Altă metodă de a aborda Web 2.0 este prin intermediul imaginilor. Personal, consider că 
dimensiunile vizuale şi audiovizuale sunt proprietăţi ale Web 2.0, chiar dacă nu sunt printre 
cele mai importante. Dintre numeroasele hărţi detaliind Web 2.0, le-am ales pe acestea două:  
 

http://kosmar.de/wp-
content/web20map.png 

Un tag cloud care utilizează diferite culori şi mărimi 
pentru a descrie relevanţa anumitor idei şi tehnologii 
în Web 2.0. Pentru a alcătui propriul vostru tag 
cloud puteţi folosi: www.tagcrowd.com  

http://www.internality.com/web20/  Această hartă în spaniolă colectează o descriere mai 
vastă a site-urilor şi resurselor. Versiunile sale 
interactive facilitează o navigare rapidă şi contribuie 
la înţelegerea aspectelor principale ale site-urilor. 
Este parte a cărţii scrise de Fumero şi Roca (2007), 
publicată de Orange foundation.  



 

 

De fapt, după cum argumentează Andreson (2007), calea cea mai eficientă de a defini Web 
2.0 este „a face referire la o categorie de tehnologii care sunt strâns asociate termenului: 
bloguri, wiki, podacast-uri, agregatori RSS, etc, care favorizează un Web social unde toţi 
participanţii pot contribui şi edita conţinutul de informaţii”.  
 
1.3.Proprietăţile Web 2.0  
Cobo şi Pardo (2007) prezintă şapte principii ale Web 2.0:  

• Web ca şi platformă  
• Cultivarea inteligenţei colective  
• Administrarea relevanţei bazelor de date  
• Eliminarea versiunilor de software  
• Programare uşoară  
• Orientare multi-dispozitiv  
• O lege semantică a lui Moore  

 
Anderson (2007) descrie şase idei importante care stau la baza Web 2.0:  

• Contribuţie personală şi conţinut generat de utilizatori  
• Cultivarea puterii mulţimii  
• Date la scară epică  
• Arhitectura participării  
• Efectele reţelei  
• Deschidere  

 
În ciuda faptului că acest concept nu este general recunoscut, consider că dimensiunea 
audiovizuală este de asemenea o proprietate a Web 2.0. Bineînţeles, explozia audiovizuală pe 
Internet este o consecinţă a creşterii lărgimii de bandă. Dar distribuirea de materiale 
audiovizuale este condiţionată de anumiţi factori:  

• Costuri de producţie, nu doar din punct de vedere economic, dar şi din perspectiva 
efortului uman implicat în produsurile personale  

• Costurile şi limitele de distribuţie, în termeni de capacitate a serverelor, 
disponibilitatea serviciilor, restricţiile comerciale, etc.  

• Costurile tehnice, sau cunoştinţele tehnice echivalente şi disponibilitatea resurselor  
 
Drept urmare, până recent, răspândirea fişierelor video pe Internet a fost limitată la instituţii 
sau a devenit un mijloc de comunicare pentru utilizatori cu resurse tehnologice înalte. 
Numeroase site-uri Web 2.0, printre care cel mai de seama este YouTube, au permis 
utilizatorilor să depăşească aceste piedici.  
 
După această scurtă trecere în revistă a ideilor principale care definesc Web 2.0, putem 
analiza felul în care acestea afectează eLearning.  
 
1.4.Păreri critice  
Nu toată lumea este de acord în ceea ce priveşte importanţa Web 2.0.  
 
Tim Berners-Lee a considerat că Web 1.0 este mai mult un spaţiu de lucru decât un depozit de 
informaţii (Berners-Lee, 1999). Tot el este de părere că Web 2.0 nu este decât o extensie a 
ideilor originale ale predecesorului său. Sau, probabil reprezintă o nouă oportunitate de a 
avansa acele idei.  
 



 

Web 2.0 a generat „lexicologia 2.0” – incluzând şi eLearning 2.0. Unul dintre aceşti noi 
termeni este „Bubble 2.0” care descrie Web 2.0 ca un nou „balon”, similar cu efectul din 2006 
asupra companiilor dot-com. O discuţie interesantă despre acest aspect al fenomenului poate 
fi găsită în The Wall Street Journal (2006).  
 
Într-o intrare pe blogul lui său, Rob Millard (2007) susţine că în jur de 50% din manageri nu 
înţeleg avantajele promovării Web 2.0 la locul de muncă, şi treime nu înţeleg Web 2.0 de loc. 
Alte surse confirmă scepticismul companiilor în ceea ce priveşte potenţialul real al Web 2.0.  
 

2. Ce tip de resurse Web 2.0 se pot folosi în cursurile eLearning?  
Datorită definiţiei iniţiale a Web 2.0, sau mai bine spus, datorită lipsei unei definiţii, nu este 
uşor de identificat dacă un curs de la distanţă cu ajutorul Internetului foloseşte elemente Web 
2.0.  
 
Câteodată site-urile eLearning folosesc tehnologii aparţinând de Web 2.0, în principal Ajax, 
microformate sau interfeţe deschise de programe de aplicaţii (API). Aceste site-uri optează 
pentru modele de programare uşoară sau simplificată, spre deosebire de site-urile unde 
software-ul este creat de la zero.  
 
Dar, de cele mai multe ori, utilizatorii recunosc ca agenţi ai Web 2.produsele sau conceptele 
descrise mai jos.  
 
2.1. Aplicaţiile wiki  
„Un wiki este de fapt un site construit pentru a permite utilizatorilor să modifice conţinutul 

site-ului” (Gaeme, 2006). Termenul este folosit pentru a face referinţă la un document creat, 
site-ul unde acesta este localizat şi software-ul utilizat pentru a-l crea. Elementele cheie a unui 
wiki sunt:  

• Structură hipertextuală  
• Producerea textelor în colaborare  
• Process log in history  
• Utilizare limitată a html – reduce complexitatea  
• Document dinamic – în permanentă construcţie  

 
Aplicaţiile wiki sunt utilizate în educaţie în diferite scopuri:  

• Pentru a sprijini munca în cooperare, înlocuind astfel vechile documente de tip .doc, 
.pdf  

• Pentru a produce un corpus de studii şi cursuri în colaborare cu toţi participanţii în 
actul academic  

• Pentru a disemina informaţii studenţilor în scopul de a le facilita accesul la cele mai 
noi materiale furnizate de profesori  

 
Un raport vechi dar amănunţit despre aplicaţiile wiki în educaţie, alcătuit de Graeme poate fi 
găsit la: http://m.fasfind.com/wwwtools/magazines.cfm?rid=26595. 
 
2.2. Blogurile  
În timp ce aplicaţiile wiki reprezintă o metodă de a crea cunoştinţe, un blog este un mijloc de 
a disemina ştiri şi informaţii. Unele elemente definitorii:  

• Unul sau mai mulţi autori contribuie la scrierea diferitelor intrări  
• Vizitatorii pot adăuga comentarii  



 

 

• Noile intrări şi comentarii nu le substituie pe cele vechi  
• Utilizatorii se pot înregistra pentru a primi cele mai noi informaţii prin intermediul 

poştei electronice sau prin agregatorii RSS  
• Intrările includ de obicei sursa informaţiilor, astfel validându-le  

 
Elemente aparţinând direct de educaţia cu ajutorul tehnologiei:  

• Profesorii au utilizat blogurile drept un mijloc de a crea un mediu dinamic fără a avea 
cunoştinţe prealabile de html  

• Studenţii utilizează blogurile ca şi un portofoliu digital alternativ sau ca şi surse 
personalizate de învăţare  

• În sfârşit, blogurile au servit drept suport pentru efectuarea activităţilor în colaborare  
 
Williams şi Jacobs (2004) au propus o descriere clasică a aplicaţiilor blogurilor educaţionale.  
 
2.3. Agregatorii RSS  
În timp ce majoritatea profesorilor introduc blogurile în curriculumul tradiţional, exploatând 
la maxim potenţialul acestora, în general studenţii nu sunt familiarizaţi cu aceste noi resurse. 
Agregatorii RSS cu paginile de intrări partajate, de asemenea sub sindicare RSS, nu au fost 
introduse ca şi un nou mijloc de a accesa informaţiile care decurg din inteligenţa colectivă şi 
munca în colaborare.  
 
2.4. Online Office  
Aplicaţiile Online Office au fost denumite şi „Web office”. De asemenea, alţi termeni folosiţi 
pentru a descrie aceste aplicaţii sunt „Web desktop” sau „Webtop” spre deosebire de 
„Desktop” deoarece este un mediu în care aplicaţiile funcţionează în browsere. Online Office 
se referă la un pachet asemănător cu Microsoft Office sau Oepn Office care include procesor 
de text, tabele de calcul, prezentări multimedia, etc.  
 
Online Office facilitează colaborarea în efortul de a produce documente online, cu history, 
discuţii, adnotaţii ataşate, precum şi un sistem de publicare şi management al conţinutului.  
 
Dacă aplicaţiile wiki sunt foarte răspândite, procesoare de text similare pe site-urile online 
office sunt reduse ca număr. Ar trebui să menţionăm că există o diferenţă clară între cel două 
medii: pe când aplicaţiile wiki se bazează pe pe hipertext, procesoarele de texte din Office 
sunt documente lineare cu linkuri. În momentul de faţă – martie 2008 – Internetul include 
doar câteva referinţe la proprietăţile educaţionale ale acestui instrument: Viki A. Davis, de 
exemplu, prezintă o prezentare multimedia în colaborare la 
http://coolcatteacher.blogspot.com/2007/09/and-walls-came-down.html. 
 
Mark Wagner reflectă asupra posibilităţile educaţionale ale Google docs (de asemenea, 
Google Apps) dar fără a oferi multe referinţe la utilizări practice (vezi şi „Create a permeable 
Classroom” 12/10/2007).  
 
2.5. Social bookmarking  
În timp ce marea majoritate a studenţilor şi profesorilor utilizează Google pentru a căuta 
informaţii, aceştia nu profită de pe urma site-urilor de bookmarking ca şi metodă de accesare 
a accesa informaţii bazată pe căutarea colaborativă, selectivă. În 2005, biblioteca Buley a 
propus folosirea sistemului de social bookmarking în educaţie (vezi Răspunsurile la cele mai 
frecvente întrebări de „bibliotecarul învăţământului de la distanţă”): 
http://frequanq.blogspot.com/2005/02/social-bookmarking-in-education.html. 



 

2.6. Resurse video  
Partajarea de clipuri video pe YouTube sau alte site-uri similare a devenit un mijloc de a 
introduce materiale audiovizuale în cursurile eLearning. Unele site-uri specifice, cum ar fi 
Teachertube, Our media, Sclipo, Expert films, Ubu films şi EngageMedia, se rezumă la 
clipuri video educaţionale. Acest fapt a contribuit la rezolvarea problemelor tehnice în 
distribuţia de produse audiovizuale pentru cursurile eLearning.  
 
2.7. Documente partajate şi podcast-uri  
Videoclipurile nu sunt singurele tipuri de documente ce pot fi partajate. Profesorii şi studenţii 
sunt obişnuiţi să acceseze prezentări multimedia, de exemplu, documente scrise sau imagini. 
În ceea ce priveşte perspectiva audiovizuală, podcasting este o metodă diferită de a partaja 
materialul audiovizual. Spre deosebire de YouTube sau alte site-uri similare, în podcasting, 
documentele sunt descărcate pe calculatorul client fără plată prealabilă. De asemenea există 
diferenţe de calitate.  
 
În scopuri educaţionale, sursele de obiecte digitale reutilizabile, precum şi OpenCourseWare 
consortium sau Open Educational Resources Initiative sunt acum disponibile.  
 
David Porter a scris un studiu de acum clasic despre obiectele de educaţie/învăţare (Porter et 
al., 2002) la care putem adăuga articolul lui Stephen Downs (2004).  
 
2.8. Videoclipuri online  
În timp ce unele instituţii eLearning au inclus resursele video online pe site-urile lor, unii 
profesori preferă să acceseze resurse publice prin intermediul Stickam sau UStream pentru a 
transmite videoclipuri studenţilor lor în timpul cursurilor de la distanţă sau a sesiunilor de 
asistenţă.  
 
2.9. Reţele sociale  
Stabilirea reţelelor sociale a fost o preocupare timpurie a educatorilor; fiind un fenomen 
popular între tineri, acesta a fost studiat în detaliu. Elgg este un software de stabilire a 
reţelelor sociale creat special pentru domeniul educaţiei, deşi se pare că cea mai mare 
diferenţă faţă de software-ele tradiţionale este controlul accesului la materiale.  
 
Reţelele sociale se află la baza înţelegerii fenomenului Web 2.0, dar conceptul nu se împacă 
uşor cu curriculumurile tradiţionale. Exemplul cel mai apropriat de o reţea socială în 
eLearning poate fi găsit într-o comunitate de practică (Downes, 2005).  
 
2.10. Spaţiile de lucru 
Desigur cursurile eLearning au apelat la spaţiile de lucru în grup şi la campusurile virtuale. 
Dar cel mai recent progres în domeniul Web 2.0 este PLE, Personal Learning 
Environment[20]. Elgg este un software de tipul PLE. Alte experienţe despre PLE în educaţii 
pot fi citite la: http://www.cetis.ac.uk.members/ple/resources/ple_summary şi 
http://www.niimle.ac.uk/home.htm.  
 

3. Dar, unde sunt noile paradigme? 
În timp ce descrierea scurtă a resurselor Web 2.0 arată că acestea au început să fie folosite, 
impactul lor asupra vechilor concepte sau paradigme de învăţare, pe baza cărora 
curriculumurile de azi sunt construite, este neglijabil. Cele mai acceptate resurse sunt cele 
orientate spre producerea şi diseminarea de documente, cum ar fi aplicaţiile wiki, blogurile 
sau partajarea de clipuri video.  



 

 

Dar cursurile eLearning nu au adoptat încă aspecte legate de inteligenţa colectivă, relaţiile 
orizontale, cunoaşterea dinamică sau de instrumente noi de management al informaţiilor, cum 
ar fi tag-urile sau sistemul de social bookmarking. Este încă prea devreme să vorbim de o 
nouă paradigmă, dar există câteva elemente care nu corespund vechilor paradigme eLearning. 
O prezentare a acestora ar include următoarele aspecte:  
 
3.1. Reţeaua este platforma. Posibilitatea de a învăţa oriunde  
În mod evident, eLearning implică posibilitatea de a învăţa oriunde, indiferent de locaţia 
fizică a studenţilor. Dar pe Internet, eLearning presupune că studentul trebuie să lucreze în 
spaţii speciale, în principal campusuri, biblioteci sau resurse pe care sistemul le recunoaşte ca 
având „valoare educaţională”.  
 
În Web 2.0, reţeaua este platforma, şi „oriunde” înseamnă oriunde în cadrul reţelei. Studentul 
decide unde să lucreze pe Internet. În acest context, PLE este un spaţiu personal organizat de 
către student în care acesta îşi administrează resursele, iar acestea din urmă se situează 
oriunde pe Internet.  
 
De aceea, în această „nouă paradigmă”, cursul eLearning nu oferă atât un „spaţiu virtual” 
(clasă sau campus virtuale), dar un spaţiu de comunicare între studenţi şi între studenţi şi 
profesori. De asemenea, oferă atât studenţilor cât şi profesorilor resursele necesare pentru 
optimizarea propriilor medii de învăţare (PLE).  
 
3.2. Inteligenţa colectivă: construcţia socială a cunoaşterii  
Vechile paradigme de învăţare se bazează în principal pe conceptul de autor, dar acest concept 
este asociat eforturilor de alfabetizare, ceea ce nu exista în era comunicaţiei orale. Acest 
concept al autorului de cunoaştere este dezbătut în era cibernetică.  
 
În campusurile universitare, aplicaţiile wiki au fost acceptate atâta timp cât autorii sunt 
identificaţi. Informaţia virtuală fără autor nu este considerată demnă de încredere.  
 
Dacă într-un curs tradiţional, controlul documentelor se bazează pe autoritate, în cadrul Web 
2.0, numărul ridicat de contribuţii care compensează erorile individuale reprezintă controlul.  
 
3.3. Baze de date: tag-uri sau descriptori  
În cursurile eLearning, tag-urile sunt considerate a fi descriptori low-level. Nu se face 
distincţia între folksonomie şi taxonomie. Importanţa unui sistem informal de producere a tag-
urilor este subapreciată. Etichetarea colaborativă, clasificarea socială, indexarea socială şi 
etichetarea socială sunt concepte similare. Trebuie însă să existe o delimitare clară între ele.  
 
3.4. Dincolo de un singur dispozitiv: PDA, iPod, calculator... oricând, oriunde  
Posibilitatea de a alege între mai multe dispozitive pentru a îndeplini diferite sarcini pare a fi 
o problemă tehnică, fără relevanţă pentru actul educaţional. Dar această posibilitate implică 
opţiunea de a învăţa oricând, în deplasare sau în timpul unei călătorii.  
 
Cursurile eLearning par a se baza pe conceptul de învăţare oricând, oriunde, dar în realitate 
acest lucru nu este adevărat. Cursurile tradiţionale de la distanţă includ opţiunea de a învăţa 
oricând dar aceste momente sunt considerate a fi „momente de studiu”. Aceasta înseamnă că 
există un timp dedicat învăţării şi un timp pentru alte activităţi. În Web 2.0, diferenţa între 
„momentele de studiu” şi alte momente pare a se estompa. Această problemă poate aparţine 



 

discuţiei despre educaţia formală şi cea non-formală, în anii ce vor veni însă vom auzi mai 
multe despre acest subiect.  
 
Dacă diferenţa dintre timpul dedicat studiului şi cel dedicat altor activităţi se estompează, 
acesta ar însemna că învăţăm în timp ce suntem implicaţi în alte activităţi, la fel cum învaţă 
copii.  
 
3.5. A învăţa din experienţa utilizatorilor  
Un aspect crucial în eLearning este oportunitatea de a învăţa de la ceilalţi. Bineînţeles 
concepte precum „peer review” sau „peer tutoring” nu sunt noi. Dar, în paradigma tradiţională 
există o diferenţiere clară între student şi profesor, tot aşa cum în cadrul Web 2.0 există o 
diferenţă între expert şi novice.  
 
Dar în Web 2.0, această diferenţă este mai subtilă şi, bineînţeles, incompatibilă cu acele 
cursuri eLearning care oferă pagini şi pagini de documente pdf. În eLearning 2.0 „în loc să fie 
compus, organizat şi împachetat, conţinutul cursurilor va fi sindicat, similar blogurilor sau 
podcast-urilor”. (Downes, 2005)  
 
Alte aspecte de analizat sunt legate de o lege semantică a lui Moore sau a unui nou model de 
afaceri.  
 
3.6. Unele idei cheie pentru eLearning 2.0  
Downes (2005) sugerează unele metode de organizare a eLearning 2.0:  

• Organizarea de comunităţi de practică ca şi bază pentru programele eLearning  
• Noi instrumente ca blogurile sau podcat-urile pot fi utilizate în noi modalităţi  
• Portofolii digitale bazate pe PLE sau pe sistemul blog  
• Conţinut sindicat  
• Învăţarea ca şi activitate creativă, o platformă mai mult decât o aplciaţie  
• Utilizarea mai multor proiecte  
• Accentul pe învăţarea mobilă şi jocuri  

 
3.7. Scenarii posibile  
Două forţe converg în iniţiativele eLearning: instituţiile tradiţionale de învăţământ superior şi 
lumea afacerilor. Cel mai probabil, nu se va produce o schimbare radicală. De asemenea, va fi 
necesar mult timp pentru implementarea unor idei antropologice noi în ceea ce priveşte 
oralitatea, alfabetizarea şi cibercy care vor surveni în urma schimbării sistemului de 
management al informaţiilor.  
 
Pe parcursul anilor următori, eLearning 2.0 va fi utilizat ca un concept de promoţie 
comercială în timp ce cursurile vor include resurse Web 2.0 fără ca raportarea la sursa 
cunoaşterii sau accesul la controlul acestora să fie necesare.  
 
În acelaşi timp, însă, se va dezvolta o atitudine de învăţare la distanţă, în principal în educaţia 
non-formală, ceea ce va anula distincţia între a trăi şi a învăţa (Downes, 2006b). Dar, până 
atunci, avem mai mult nişte idei vagi care schiţează opţiunile viitoare decât o paradigmă nouă, 
clară pentru eLearning.  
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