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Abstract 
Oamenii se gândesc la Internet ca la un instrument de căutare de informaţii. 

Găsirea, evaluarea şi interpretarea informaţiilor relevante reprezintă o abilitate 
esenţială pentru succesul în şcoală şi în viaţa reală. Cu toate acestea, utilizarea 
eficientă a Internetului înseamnă mai mult decât documentare. Noile tehnologii oferă 
medii de colaborare în care persoanele interacţionează cu alţi utilizatori şi contribuie 
la conţinutul web.  

Există mai multe instrumente online care pot fi utilizate de către profesori 
pentru a sprijini comunicarea, pentru a încuraja colaborarea dintre elevi şi pentru a 
organiza resursele de pe Internet. De la e-mail, chat, mesaje instant la bloguri, wiki 
sau documente in colaborare, toate aceste tehnologii permit elevilor să comunice cu 
persoane din toată lumea prin Internet,  să colaboreze la proiecte prin schimb de idei 
şi prin oferirea de răspunsuri cu privire la activitatea celorlalte persoane aflate online.   

Cum vor demonstra elevii ce au învăţat?  Care sunt instrumentele pe care le 
vor utiliza pentru a-şi demonstra învăţarea? Sunt doar cateva din intrebarile pe care 
le adreseaza studiul de caz din prezentalucrare. 

 
 
 

Timea KABAI, absolventă a �colii Normale “Ioan Slavici”, Satu Mare (1996), a Universităţii 
Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, specializarea matematică (2000), specializarea informatică 
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(WebDesign), comunicarea educaţională în medii electronice. 
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Introducere 
Oamenii se gândesc la Internet ca la un instrument de căutare de informaţii. Găsirea, 

evaluarea şi interpretarea informaţiilor relevante reprezintă o abilitate esenţială pentru 
succesul în şcoală şi în viaţa reală. Cu toate acestea, utilizarea eficientă a Internetului 
înseamnă mai mult decât documentare. Noile tehnologii oferă medii de colaborare în care 
persoanele interacţionează cu alţi utilizatori şi contribuie la conţinutul web.  

Există mai multe instrumente online care pot fi utilizate de către profesori pentru a 
sprijini comunicarea, pentru a încuraja colaborarea dintre elevi şi pentru a organiza resursele 
de pe Internet.  

E-mail-ul, chat-urile online, mesajele instant, şi tehnologia Voice Over IP (VoIP) 
permit elevilor să comunice cu persoane din toată lumea prin Internet. Blog-urile, wiki-urile şi 
documentele de colaborare online permit elevilor să colaboreze la proiecte prin schimb de idei 
şi prin oferirea de răspunsuri cu privire la activitatea celorlalte persoane aflate online.  

Prin utilizarea site-urilor web de colaborare, persoanele pot lucra împreună la 
documente, fişe de lucru şi prezentări pe care le creează online. De asemenea, se pot încărca 
fişiere create anterior de pe calculatoarele lor personale. Fiecare resursă online are diverse 
capacităţi, cum ar fi capacitatea de a: 

- accesa fişiere de pe un calculator conectat la Internet 
- invita alte persoane pentru a vedea sau edita documente 
- permite diverşilor autori să editeze şi să vizualizeze un document în acelaşi timp 
- compara două versiuni ale aceluiaşi document 
- identifica contribuţiile autorilor în diverse versiuni ale documentului 
- monitoriza versiunile anterioare ale unui document 
- publica pe o pagină web sau într-un blog conţinutul 
- introduce comentarii fără a modifica textul documentului 
- crea documente tehnoredactate compatibile cu Microsoft Office*, fişe de lucru şi 

prezentări sau editări ale documentelor existente 
- administra proiectele prin organizarea activităţii, stabilirea priorităţilor şi 

monitorizarea progresului membrilor echipei 
- notifica celelalte persoane în momentul în care conţinutul se modifică  
Cum vor demonstra elevii ce au învăţat?  Care sunt instrumentele pe care le vor 

utiliza pentru a-şi demonstra învăţarea? 
 
Iată câteva sugestii: 

 
Tipul de 

instrument 
Puncte tari Utilizare posibilă de către elevi 

Prezentare - o modalitate de susţinere a 
prezentărilor orale adresate unui 
public 

- diverse elemente multimedia 
(imagini, sunete, filme, hiperlink-
uri) 

- prezentarea documentării, a 
propunerii în faţa unui public 

- realizarea unui portofoliu cu 
lucrările elevului 

- prezentarea unor proiecte 
personale 

Publicaţie 

(buletin 

informativ, ziar, 

broşură) 

- propoziţii complete, create pentru a 
fi citite la un moment dat de către o 
persoană 

- combinaţie de text şi imagini, 
diagrame, grafice 

- realizarea unui buletin informativ 
pentru o organizaţie comunitară, 
un club şcolar 

-  realizarea unui ziar fictiv pentru o 
anumită perioadă istorică 

- realizarea unei broşuri informative 
sau persuasive 



 

 

Tipul de 

instrument 
Puncte tari Utilizare posibilă de către elevi 

Publicaţie (afiş) - text limitat, puţine propoziţii 
- imaginile sunt importante pentru 

susţinerea şi sublinierea înţelesului 
- publicat pentru comunicarea în 

masă 
 

- realizarea de fluturaşi sau alte 
anunţuri pentru o organizaţie 
nonprofit, o şcoală, un eveniment 
comunitar  

- proiectarea unor afişe informative  
- realizarea unei invitaţii, sau a unui 

program de pentru o prezentare 
mai specială 

Resursă bazată 

pe web: Wiki 

- bazată pe web, utilizare 
preponderentă de text, cu posibile 
hyperlink-uri şi imagini 
- publicarea de infomaţii curente sau 
cercetări pentru un public din afara 
sălii de clasă 
- comunicarea cu un public din toată 
lumea 
- redactarea în colaborare cu alţi elevi 
şi/sau experţi 
- schimbul de opinii şi reflecţia asupra 
învăţării 

- realizarea de portofolii ale elevilor 
- oferirea unui spaţiu pentru 
compunerea/redactarea în colaborare 
(articole, rezolări de probleme etc.) 
- prezentarea unor idei 
- organizarea şi colectarea de link-uri 
către blog-urile elevilor 

Resursă bazată 

pe web: Blog 

- bazată pe web, utilizare 
preponderentă de text, cu posibile 
hyperlink-uri şi imagini 
- format tip jurnal 
- răspunsuri de la cititori 
- publicarea informaţiilor curente sau 
a cercetărilor pentru un public aflat 
dincolo de sala de clasă 
- colectarea şi schimbul de informaţii 
cu ceilalţi din afara sălii de clasă 
- reflectarea asupra învăţării sau 
asupra procesului 

- reflecţii asupra celor citite sau 
asupra discuţiilor din sala de clasă 
- investigarea subiectelor online şi 
apoi raportarea informaţiilor găsite 
- înregistrarea progresului unui grup 
în cadrul unui proiect 
- discuţii despre experienţe 
împărtăşite în sala de clasă 
- copierea şi alipirea de citate care 
dau de gândit din alte blog-uri sau 
alte resurse web, şi apoi oferirea de 
idei cu privire la subiect 

 
Din oferta de sus menţionată am ales două tipuri de instrumente, şi anume: wiki-ul şi 

blog-ul. 
Termenul wiki denumeşte şi software-ul colaborativ folosit pentru crearea unui 

asemenea site web. În principiu, un wiki este construit conform paradigmei OpenSource. Este 
o unealtă de colaborare on-line, o bază de date editabilă on-line foarte simplu, un spaţiu mai 
degrabă creat de un grup decât de un individ. Se consideră că există mai mult de 200 de 
programe wiki, deşi doar câteva sunt mai des întrebuinţate, precum: MediaWiki, PBWiki, 
MoinMoin, Wikispaces, SeedWiki, TWiki, ZWiki, OpenWiki, SocialText, TiddlyWiki etc. 

 

Proiecte 
Din oferta de spaţii wiki, gratuite şi în acelaşi timp corespunzătoare domeniului 

educaţional, am ales http://www.wikispaces.com/site/for/teachers100K, beneficiind de 
proiectul acestora, “100,000 Wikis in the Classroom”. Aşa am creat spaţiul comun al 
profesorilor şi elevilor (http://ioanslavici.wikispaces.com), pentru informarea, comunicarea şi 
postarea materialelor şi proiectelor elevilor şi profesorilor şcolii noastre: 



 

 

 
 
Analizând faptele din jurul nostru, constatăm că, de cele mai multe ori suferim de 

neputinţa de a colabora, de a coopera, de a comunica. Ni s-a  întâmplat să avem reţineri, ori să 
simţim un fel de teamă, atunci când dorim să exprimăm opinii proprii. 

Numeroase valori ale civilizaţiei au fost create de personalităţi care au lucrat în 
grupuri. Au fost posibile realizările pentru că membrii grupurilor au manifestat încredere unii 
în alţii, au înţeles că important nu e să-ţi asumi singur merite, ci să colaborezi şi să cooperezi, 
pentru ca efortul comun să aducă beneficii majore colectivităţii umane. 

 
Am demarat acest proiect în urmă cu patru luni, în cadrul Colegiului Naţional “Ioan 

Slavici”, Satu Mare, nivel liceal, clasele IX-XII, în cadrul orelor de Tehnologia Informaţiei şi 
a Comunicaţiilor (clasele a IX-a, a X-a, a XII-a), respectiv Informatică (cls. a IX-a, a XI-a).  

 
 



 

 

 
 
Exemplu de organizare în cadrul unei clase: 
 

 



 

 
În cadrul fiecărei categorii de opţiuni, pagini, wiki permite ataşări de fişiere, video, 

imagini, link-uri, care pot fi vizualizate, descărcate de pe orice calculator, de oriunde: 
 

 
 
Acest spaţiu a sensibilizat în mare măsură corpul profesoral al Colegiului, urmând 

contribuiri de succes atât între colegii profesori, cât şi colaborări împreună cu elevii.  
Fiecare profesor îşi are propriul spaţiu în cadrul comunităţii. Unii şi-au pus 

documentele pentru pregătirile la Olimpiadă (http://ioanslavici.wikispaces.com/Vocabulary), 
momente filmate cu ocazia unei activităţi 
(http://ioanslavici.wikispaces.com/Vizit%C4%83+la+Muzeul+De+Istorie) sau, şi-au adunat 
acţiunile realizate cu elevii, sub forma unei prezentări PowerPoint 
(http://ioanslavici.wikispaces.com/Drago%C5%9F+Elena) sau poze culese cu ocazia unui 
eveniment special (http://ioanslavici.wikispaces.com/Onac+Octavian), implicarea într-un 
proiect internaţional etc.  
 

Un exemplu de astfel de pagină poate fi urmarit in figura urmatoare: 
 



 

 

 
 

 

Organizarea elevilor 
Fiind clase liceale, este bine să-i lăsăm pe elevi să-şi facă propriul spaţiu wiki, să le 

permitem să se corecteze unii pe alţii (mai degrabă decât a face profesorul/instructorul acest 
lucru) şi să le stabilim limite de timp în realizarea sarcinilor de lucru.  

Printre primele spaţii wiki ale elevilor, se numără următorul, aparţinând unui elev de 
clasa a IX-a: 

 



 

 
 
Softul educaţional rezultă dintr-un proces de proiectare, care are trei etape: stabilirea 

temei, proiectare pedagogică şi realizare informatică. Profesorul trebuie să folosească toate 
resursele, el are posibilitatea să participe activ, creând momente de lecţie în mediul prietenos 
al clasei virtuale care îi pune la dispoziţie un adevărat arsenal de obiecte diverse care pot 
contribui la dezvoltarea unei teme. Elevul, devine unul dintre constructorii propriei 
cunoaşteri, dobândind un rol care, chiar şi în trecutul apropiat, îi era necunoscut. Elevul 
participă activ îmbinând acumularea de informaţii cu dobândirea unor abilităţi precise care să 
îi dea posibilitatea să caute, să descopere, să investigheze, să acumuleze oferindu-i o bază 
puternică pentru societatea în care urmează să trăiască. 

Principiile pe care se clădeşte o lecţie care exploatează învăţarea prin cooperare 
(variantă a muncii în grup) sunt: 

� fiecare grup trebuie să aibă un nume; 
� mărimea grupului depinde de complexitatea sarcinii propuse; 
� se stabilesc clar obiectivele vizate, materialele care vor fi utilizate, paşii 

fiecărei acţiuni; 
� elevii trebuie învăţaţi să coopereze; 
� dascălul acordă libertate de iniţiativă, independenţă grupului; 
� evaluarea activităţii grupului se face în funcţie de progresul fiecărui elev, prin 

raportare la obiectivele urmărite, precum şi de abilităţile de comunicare 
însuşite de acesta. 

A nega aportul formativ-educativ al muncii în grup înseamnă a refuza dreptul copiilor 
de a învăţa să comunice deschis, de a avea puterea să recunoască atunci când au nevoie de 
ajutor pentru a-l cere fără rezerve, înseamnă a-i lipsi de capacitatea de a fi toleranţi. 



 

 

În urma muncii elevilor în grup asupra unui proiect am observat formarea multor 
trăsături morale pozitive în comportarea elevilor: prietenie, solidaritate, perseverenţă, 
responsabilitate, respect faţă de sine şi faţă de colegi, şi munca acestora. 

Există mai multe proiecte realizate în grup, la diferite nivele. Exemple de proiecte 
reuşite pe grupe: 
 

 
 

 
 
Fiind un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, actul educativ, eficienţa sa, se 

decide pe terenul raporturilor concrete zilnice, dintre profesor şi elev . În problema relaţiei 
profesor-elev, pe lângă o bogată experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor, se 
constată că, uneori predomină arbitrariul, practici învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine 
conservatoare le menţine. Pentru perfecţionarea relaţiei profesor-elev este necesar să se ia în 



 

consideraţie, pe de o parte, obiectivele educaţiei, iar pe de altă parte psihologia tineretului 
contemporan, actul educativ fiind un proces de continuă invenţie socială. 

Un spaţiu ideal pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev, pentru 
colectarea şi schimbul de informaţii cu elevii dincolo de sala de clasă, dar tot cu elevii, pentru 
discuţii, dezbateri, opinii, dar şi descoperiri, căutări din partea elevilor, dar şi a profesorului, 
este spaţiul de comunicare Ning.  

În urmă cu o lună, am creat spaţiul Ning, pentru clasele (grupele) la care predau 
Informatică sau Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării.  

 
Pagina principală ( http://ioanslavici.ning.com ): 
 

 
 

În cadrul fiecărei clase (grupe), există Forum de discuţii, precum şi secţiune de 

comentarii, unde elevii pun întrebări, intră în discuţii, dezbateri, chiar am descoperit şi 
competiţii, în sensul că, cine răspunde cel mai repede la întrebările dificile ale colegului. Ning 
permite postarea de imagini, clipuri video, widgeturi, hyperlink-uri, chiar şi fişiere în 
comentarii! 

 



 

 

 
Exemplu de organizarea unei grupe: 
 

 
 

Şi, printre multele exemple, iată un exemplu de discuţie în cadrul unei grupe: 
 

 
 



 

Concluzii 
Elevii văd adesea în şcoală o organizaţie bazată pe competiţie, în care încearcă să-i 

depăşească pe colegii lor. Cercetările arată că elevii au o atitudine mai bună faţă de şcoală, de 
disciplină şi faţă de profesori atunci când au posibilitatea de a lucra prin cooperare. 

Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi cel al exerciţiului 
interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de 
evaluare. Acesta oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu 
să facă, adică să le pună în valoare anumite capacităţi. Realitatea practicii noastre profesionale 
ne învaţă că el nu se poate aplica nici permanent, nici pretutindeni, dar utilizarea lui dă 
frumuseţe şi viaţă învăţării şcolare, fiind şi posibilă şi necesară.  

Toate materialele au fost prezentate cu mult curaj individual sau în grup de către elevi, 
cu o coordonare a liderului de grup, punându-i pe elevi în situaţia de a argumenta pertinent 
orice afirmaţie, de a da explicaţii, de a pune întrebări şi nu în ultimul rând, de a face judecăţi 
de valoare.  

Fiecare elev a fost pus în situaţia de a observa atent munca colegilor, de a se autoevalua 
şi de a contribui la întocmirea portofoliului final, dovedind că, interdisciplinaritatea pune 
elevul într-o postură atractivă.  

Evaluarea finală s-a făcut pe descriptori de performanţă şi cu argumentarea individuală 
a fiecărui calificativ, lăsând şi elevii să-şi spună părerea.  

S-a dovedit astfel că, proiectul, ca metodă alternativă de evaluare interdisciplinară are 
un real potenţial formativ, superior celorlalte metode de evaluare.  

Realizarea acestor aspiraţii este favorizată de câteva evenimente care atrag atenţia 
asupra rolului proceselor de comunicare, respectiv: 

- centrarea activităţii de predare nu pe profesor ci pe cel ce învaţă 
- remarcarea avantajului folosirii metodelor active în procesul de predare-învăţare 
- democratizarea relaţiei profesor-elev 
- elaborarea unei temeinice fundamentări teoretice privind managementul clasei de 

elevi în legătură cu care s-a produs reconsiderarea rolurilor actorilor implicaţi în 
actul educaţional 

- diversificarea surselor de informare pe care le poate folosi elevul 
În concluzie, folosind această metodă de evaluare interdisciplinară am pus elevul să 

caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare şi nu în ultimul rând, să-şi scoată din ei 
cunoştinţele, indiferent la ce disciplină au fost dobândite.  

 

Este minunat, când elevii şi profesorii lor participă efectiv la procesul de instruire, 

când se îmbină activităţile practice cu cele teoretice într-un proiect cu finalitate publică.  
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