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INTERVIU cu Ingar ROGGEN 
 

 

 

 

 

Profesor de Sociologie 

Universitatea Oslo, Norvegia 

 
realizat prin email de Laura Maliţa 

în 26 iunie 2006 

 

 

  
 

 

 

Ingar Roggen este profesor emerit de sociologie la Universitatea Oslo din Norvegia. 

Alături de Stein Bråten este unul din pionierii europeni ai informaticii sociale, demonstrând 

astfel atât originile europene (nu doar nord americane) ale acestui termen  cât şi a disciplinei 

conexe de studiu. 

Încă din anul 1996 acesta a stabilit ca şi domeniu de cercetare aspectele sociale ale 

spaţiului virtual: Sociologia World Wide Web (aşa a fost atunci intitulată
1
, însă astăzi o 

întâlnim mai frecvent sub denumirea de Websociologie, Sociologia Web-ului sau Sociologia 

Internetului), iar începând cu anul 1998 a iniţiat un curs de Informatică Socială ce a fost 

intitulat „Sociologia Web-ului şi Informatică Socială (Web Sociology and Social 

Informatics
2
). 

De atunci a fost continuu preocupat de analiza socială a Internetului, de interacţiunea 

om-computer, de implicaţiile utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în toate 

sectoarele societăţii, de dezvoltarea acestui nou domeniu. 

Tot de numele lui Ingar Roggen este legată şi „Teoria Gestalt
3
”, acesta fiind unul 

dintre cercetătorii care a stabilit conceptele de bază, relaţia dintre aceasta şi tehnologiile Web 

etc. Preocuparea perpetuă pentru acest domeniu de studiu este demonstrată prin cursurile 

susţinute de către Roggen, dar şi prin participarea la manifestările mondiale destinate 

diseminării acestei teorii. 

 

Pagina personală a domniei sale este accesabilă la  

http://www.iss.uio.no/instituttet/ansatte.php?ansatt=iroggen&language=english  

 

                                                 
1
 Anunţul oficial se găseşte la adresa Web Sociology: 

http://www.iss.uio.no/websociology/websosorigin.html#Web 
2
 http://folk.uio.no/iroggen/WEBsociology.html 

3
 http://folk.uio.no/iroggen/index.html  

http://www.iss.uio.no/instituttet/ansatte.php?ansatt=iroggen&language=english
http://www.iss.uio.no/websociology/websosorigin.html#Web
http://folk.uio.no/iroggen/WEBsociology.html
http://folk.uio.no/iroggen/index.html
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Textul complet al interviului: 

 

1. Ţările Nordice, dar în special Norvegia au avut o tradiţie puternică în câmpul 

interdisciplinar al sociologiei, informaticii şi a Internetului. Vă rog să ne spuneţi punctul 

dumneavoastră de vedere, istoric vorbind, privind aceste evenimente importante.  

 

Momentul istoric decisiv pentru Informatica Socială (vezi Anexa 1) a venit odată cu  

trecerea în noul mileniu când profeţia socio-informatică a lui Stein Braten privind Societatea 

Internet ce avea să se înfiinţeze (vezi Anexa 2) a devenit mai credibilă decât faptele istorice. 

Braten şi-a publicat profeţia în Modele de Oameni şi Societate (Universitetsforlaget 1981): 

„…cred că va avea loc o tranziţie la o Societate de Internet… În douăzeci de ani – în anul 

2001 – va exista o bază empirică destul de largă pentru a respinge aceste simple speculaţii…” 

(Modele, pag. 295). 

Braten a fost mult prea modest când a caracterizat această profeţie drept „simple 

speculaţii”. Această profeţie se bazează pe un studiu japonez al „lipsei de informaţie în 

media” publicat în 1978, lipsa presei electronice care în medie putea satisface nevoia de 

contact între 100 şi 1000 de persoane într-un interval de timp de la 8 la 12 ore. 

Pe lângă cererea deja cunoscută pentru o astfel de presă mai există şi un factor psiho-

social al nevoii pe care o numim în termenii variabilelor de orientare valorică a lui Talcott 

Parson difuză, afectivă şi al relaţiilor personale particularizate pe care societatea modernă le 

oferea la acel moment dat. 

Braten include şi variabila Gemeinschaft împotriva Gesellschaft a lui Ferdinand 

Tonnies, care e o paralelă la distincţia lui Emilie Durkheim între solidaritatea sau integrarea 

mecanică şi cea organică. Atunci Braten a introdus conceptul său de „solidaritate electronică” 

(vezi Anexa 2) ca pe un viitor mod de integrare şi a prezis practicarea acestuia. 

Acurateţea şi verificarea acestei profeţii pe o perioadă de douăzeci de ani atestă 

validitatea, încrederea şi tenacitatea de care Informatica Socială dă dovadă. Este necesară 

recunoaşterea la nivele psihologice a acestei ştiinţe. În contrast cu numele său ea implică 

psihologia ca perspectivă principală. 

Totuşi este de la sine înţeles că perspectiva predominant pozitivistă în informatica de 

azi, şi înclinaţia către povestire şi nu analiză ştiinţifică în ştiinţele sociale postmoderne duc la 

o ignoranţă vis-à-vis de potenţialul predictiv al legăturii adânci între psihologie, sociologie şi 

informatică, realizată în Informatica Socială.  

 

2. Ştim că SUA a avut un rol important în dezvoltarea Informaticii Sociale, dar când 

vine vorba doar de Europa, mai vedeţi un interes puternic în Informatica Socială? Există 

destulă cooperare şi interes în aria academică? 

 

Vorbind în termeni generali şi superficiali trebuie să răspund afirmativ la întrebare, 

luând în considerare mai ales teoretizarea fuşărită a conceptului TIC, Tehnologia Informaţiei 

şi Comunicării, care într-un fel este Informatică Socială, dar fără un sâmbure de sinteză, 

logico-psihologic şi ştiinţă. 

 

3. Din experienţa dumneavoastră academică, aveţi mulţi studenţi interesaţi în mod 

special de Informatica Socială? Cum percepeţi dumneavoastră întemeierea unui climat 

propice pentru cercetări în domeniul Informaticii Sociale? 

 

Răspunsurile mele anterioare sunt clare. Pentru un studiu superficial al Informaticii 

Sociale în sensul teoriei TIC atât interesul cât şi întemeierea unui climat propice sunt fondate 
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(deşi nu sub numele de Informatică Socială), dar nu şi pentru fondarea unui studiu ştiinţific 

fundamental a ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Încercarea prin Google de a prelua 

controlul asupra mediatizării Culturii Mondiale a provocat reacţii defensive, dar nu a dus şi la 

înţelegerea nevoii unui astfel de studiu. 

 

4. Ce oportunităţi sau provocări în domeniul privat credeţi că există pentru cei care 

au studiat Informatica Socială? Există întrebări de cercetare specifice sau subiecte fierbinţi 

în industrie unde perspectivele Informaticii Sociale ar fi de folos? 

 

Persoanele care au studiat Informatica Socială ca atare ar fi o resursă de mare valoare 

în orice organism de înaltă calitate care trebuie să ia decizii. Mai ales în instituţiile de stat şi 

agenţiile guvernamentale există o lipsă totală a competenţei în acest domeniu. 

De exemplu, marea creştere şi apoi explozia Internetului în jurul trecerii în noul 

mileniu s-a datorat în parte lipsei de cunoştinţe în aplicarea Informaticii Sociale în analiza de 

piaţă. Marii analişti nu au înţeles distincţia esenţială între capitalismul industrial şi cel al 

informaţiei şi diferenţa corespunzătoare între pieţele acestora. 

În ceea ce priveşte existenţa întrebărilor de cercetare specifice sau temele fierbinţi, 

răspunsul meu este fără îndoială afirmativ şi dacă doreşti să contribui în acest domeniu eu aş 

recomanda programele TIC ale Uniunii Europene ca un curs introductiv. Contactele mele cu 

acest domeniu confirmă în mod cert că perspectiva Informaticii Sociale ar fi un câştig pentru 

orice domeniu. 

Dar reflecţiile logico-psihologice şi investigaţiile dezirabile şi chiar necesare nu vor fi 

întotdeauna considerate demne de un mare sprijin economic într-un climat în care investiţiile 

se aşteaptă a fi imediat profitabile (eu am preferat să-mi finanţez cercetarea pe baza a ceea ce 

îmi putea oferi universitatea decât să fac un compromis acum). Una dintre consecinţele 

acestui lucru este faptul că industria cunoaşterii este determinată de practicieni, tehnologi şi 

cercetători în domeniul informaticii, inclusiv cercetători de soft-uri şi hard-uri. 

Există un gol la cel mai înalt nivel, unde ar trebui să existe cunoştinţă şi înţelegere 

logico-psihologică şi cultivarea înţelepciunii etice. O ilustrare a acesteia este o tendinţă de 

accelerare a captării inteligenţei umane în scopul comerţului în cadrul Sistemelor Experte şi a 

Inteligenţei Artificiale (IA), confirmate din nou de Google şi competitorii săi în această cursă 

a informaţiei. 

La primul Congres pe tema Internetului din Buenos Aires, America Latina în 1997 

(http://www.hipersociologia.org.ar/congresos/congreso97/Index.html) eu am susţinut o 

strategie opusă de a crea o tehnologie şi reţele pentru Amplificarea Inteligenţei (AI) umane. 

Schimbaţi orientarea de la IA la AI! 

 

5. Aceste ştiinţe s-au împrăştiat internaţional pornind din Norvegia. Care le este 

caracteristica şi care viitorul? La ce lucraţi în momentul de faţă? 

 

Vorbim despre ştiinţe care, văzute din afară, pot fi considerate transmitere de 

informaţie şi tehnologie de control multimedia. Văzute însă din interior ele sunt considerate 

tehnologii interne a raţiunii umane. Aceasta este caracteristica lor esenţială. Voi reveni asupra 

acestui subiect. 

În ceea ce priveşte munca mea în momentul de faţă, ea începe cu Aristotel. Potrivit 

acestuia a fii uman înseamnă a fi sapiens, dar mai există încă componenta animală prezentă în 

Om. Aristotel nu a acceptat posibilitatea unui lanţ de evoluţie naturală dar conceptele sale 

luate ca atare admit ca alternative la teoria sa ş teoria lui Darwin, şi din punctual meu de 

vedere, animalul politic al lui Darwin, Zoon Politikon, se află în urma lui Homo Sapiens a lui 

Aristotel din punctul de vedere al evoluţiei naturale. 

http://www.hipersociologia.org.ar/congresos/congreso97/Index.html
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În orice caz definiţiile lui Aristotel cu privire la aspectele vegetative, animale şi 

sapiens a constituţiei Omului pot fi considerate perfecte pentru distincţiile între trei moduri de 

conştientizare care ne vor interesa în acest caz, fără a fi implicate în conflictul dintre el şi 

Darwin. 

Omul poate schimba de la modul de conştientizare animal la cel sapiens. În cazul în 

care alege modul animal Omul acţionează ca un fel de primat mai dezvoltat, caz în care 

instinctele animale limitează în mod conştient raţiunea, şi după cum vedem zi de zi în toată 

lumea, în prezent modul animal este cel predominant. 

Din acest punct de vedere şi concepţia lui Aristotel despre proprietăţile vegetative, 

hrană, creşterea organică şi reproducerea, inspiră concepţia unui al treilea mod de a fi al 

Omului, modul vegetativ, recipient, pasiv, accesibil şi foarte uşor de victimizat. Acesta este 

modul în care liderii politici, oamenii animale, îşi doresc să fie masele pentru a le putea 

controla. Acesta este şi modul conştiinţei necesare sintezei Sistemelor Experte şi a Inteligenţei 

Artificiale pentru a fi o maşină eficientă de făcut profit, lumea este în continuu la putere în 

modul vegetativ, este încântată în mod pasiv şi receptiv şi distrată de către acesta, şi de aceea 

Omul plăteşte pentru un web multimedia în dezvoltare continuă, care se ţese în zidurile 

caselor şi în materialele hainelor noastre. 

În Buenos Aires în 1997 am formulat o primă sugestie de ieşire din această situaţie, 

teoria unui potenţial efect de eliberare de inteligenţă, efectul Leonardo, asupra celui care 

foloseşte tehnologia intertextuală multimedia. În combinaţie cu tehnologia Inteligenţei 

Amplificate şi cu reţelele efectul Leonardo îl transformă pe cel care foloseşte TIC-ul dintr-un 

vegetativ într-un sapiens. Totuşi, forţele potrivnice sunt puternice, combinaţia dintre 

Sistemele Experte şi Inteligenţa Artificială cu drepturile publice şi monopolul TIC încearcă să 

ne transforme pe toţi în vegetale comestibile pentru informaţia capitalistă. 

În prezent lucrez la dezvoltarea unui al treilea şi un mai adânc strat a ceea ce numesc 

ştiinţa intelectuală liberă, un al treilea strat de rezistenţă după cel de rezistenţa al reţelei şi cel 

de intervenţie multimedia. Acesta este stratul principiilor şi al organizării raţiunii intelectuale 

autonome şi a ştiinţei demne de o viaţă ca homo sapiens şi nu vegetativ. 

Pentru a ajunge la acest rezultat este necesar să studiezi şi să înveţi să controlezi 

modul de gândire informatic care se află în continuă extindere, care a devenit modul de a 

gândi în ştiinţă, politică, educaţie, arte şi viaţa intelectuală în general. 

Fiecare epocă culturală de-a lungul istoriei a avut modul său de gândire, care în ştiinţă 

se manifestă ca un principiu de deducţie universal acceptat. De la Aristotel la logica modernă 

modul de gândire a fost silogismul, întotdeauna exemplificat prin: Toţi oamenii sunt muritori, 

Socrates este om: Socrates este muritor. Odată cu Gottholb Frege şi Rudolph Carnap a apărut 

şi logica pozitivistă în lumina reflectoarelor. 

Drept urmare ştiinţa economiei statistice moderne intră în scenă. Chiar dacă discuţiile 

dramatizate în media şi confruntările legate de globalizare sunt camuflate în terminologia 

economică dominantă, modul informatic de a gândi a devenit deja factorul de control al 

inteligenţei. Raţiunea informatică reprezintă cea mai mare provocare, dar şi cea mai mare 

oportunitate pentru Homo Sapiens. 

Dar în timp ce „Homo” sau „Om” este un termen bine ales pentru modul animal, ar 

trebui să existe o alternativă hermafrodită pentru sapiens… 
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Anexa 1 

 

Aceasta este o traducere a prefaţei, scrisă în 1982 a următoarei cărţi scrisă în 

norvegiană: 

 

Stein BRATEN 

Dialogens vilkår i datasamfunnet. Essays om modellmonopol og meningshorisont i 

organisasjons- og informasjonssammenheng 

(Condiţii ale dialogului în societatea dominată de computer. Eseuri despre modelul de 

monopol şi orizonturi de înţelesuri în context organizaţional şi informaţional) 

Oslo: Universitetsforlaget 1983, ISBN 82-00-06404-2 

Printed in Norway by Tangen-Trykk AS 

 

 

Prefaţă 
 

Această carte priveşte relaţia între tehnologia informaţiei şi schimbările culturale şi 

organizaţionale. Întrebări legate de înţeles şi înţelegere de sine, de mediere şi influenţă sunt 

legate de informatică şi sistemele de informaţie. O teorie despre monopolul asupra unui model 

constituie punctul de referinţă care accentuează relaţiile manifestate prin dialog şi 

autoreflecţie. Când una din perspective o elimină pe alta şi un model este preluat ca fiind 

singurul valid al unei realităţi care ar fi invitat în mod normal la multiple interpretări, atunci se 

vorbeşte despre un model de monopol. Acesta limitează orizontul înţelesului şi reduce 

valoarea umană. De aceea cred că este important a dezvălui aceste condiţii. Însă critica nu ar 

da roade dacă nu ar putea fi aplicată în combinaţie cu indicaţii constructive către dialog şi 

autonomia participanţilor cerută de un orizont creativ. Un termen cheie pentru a descrie acest 

fenomen este „minte divizată” [tvisyn (literal „privire prin binoclu‟)], în contradicţie cu „minte 

îngustă” [trangsyn (privire îngustă)], ca o precondiţie pentru orientarea reflectivă (gangsyn 

(literal „traseu montan”). Tehnologia informaţiei bazată pe computer poate oferi căi către un 

orizont de înţelesuri mai bogat şi către o înţelegere de sine mai variată care să nu reducă 

valorile noastre umane la o singură imagine care să elimine alte interpretări alternative. Însă 

acest lucru presupune o conştiinţă asupra condiţiilor care promovează monologul şi modelul 

de monopol, şi asupra modurilor de a anula astfel de condiţii. Această carte cercetează astfel 

de întrebări din punctul de vedere al dialogului fundamental.  

În prima parte informatica este cercetată în contextul schimbării culturale. Aici se pun 

întrebări cum ar fi: Îşi permit ofertele de informaţie să aibă o influenţă crescândă asupra celor 

care oferă sau acumulează acea informaţie? Care sunt cerinţele de bază pentru dialog şi 

înţelegere de sine după premize proprii? Ce implică modelele computerizate ale minţii şi 

societăţii, şi cum ne ajută să ne înţelegem pe sine? Există un gol în media care e pe cale de a fi 

închis prin prisma informaticii? Contribuie oare reţelele computerizate decentralizate la 

centralizarea simbolică? Este posibil să conectezi baze de date cu persoane în aşa fel încât să 

le protejezi sfera privată? Oare se îndreaptă schimbările în informatică şi cele în atitudine în 

aceeaşi direcţie – în direcţia unei societăţi-reţea? 

 Partea a II-a se concentrează asupra sistemelor de informaţie şi asupra schimbărilor 

organizaţionale în firme. Aici sunt investigate întrebări cum ar fi: Care faze ale unei 

planificări cer un management al firmei, şi care sunt îmbogăţite de dialog şi participare? 

Există vreo scurgere de informaţie (în sensul de acces la date) sau a unor modele de cuviinţă?  

Care sunt condiţiile de start pentru ca orizontul creativ al unei firme să fie extins de sistemele 

de informare? Oare creşte participarea angajaţilor la luarea de decizii în cadrul unei firme 

influenţa acelora care deja posedă modele puternice, dezvoltate după propriul sistem de 
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valori? Câtă achiziţie în domeniul informaticii poate duce la creşterea competenţei 

participanţilor – ca un mod de a ajunge la expertiză? 

 În partea a III-a condiţiile pentru rezoluţia unui model de monopol şi pentru a da o 

platformă pentru o înţelegere prin intermediul dialogului sunt urmărite în contextul ştiinţei şi 

al dezbaterii socratice. Se dovedeşte că mediatizarea informaţiei cercetării către un centru de 

decizie ar putea întări – mai mult decât scădea- prejudiciile, chiar şi atunci când informaţia 

cercetării merge în direcţie opusă. Tendinţa de a orbi a cercetătorului sau a celui care ia 

deciziile este fondată de către dorinţa noastră de a avea o viziune închisă, redusă şi unită. Însă 

sistemele de schimburi de informaţie pot fi create, fapt dovedit practic, într-un mod care să 

stimuleze perspectivele complementare de reflecţie. În ultimul capitol teoria modelului de 

monopol este recapitulată, însoţită de referinţe la experienţe şi domenii de aplicare, şi indică 

moduri practice al acestui model de putere, oferind o platformă pentru înţelegerea premizelor 

autonome ale participanţilor. 

Capitolele au fost scrise şi citite timp de zece ani şi pot fi citite independent unul de 

altul. Sunt legate prin introduceri individuale ale celor trei părţi. Dificultăţile de înţelegere 

cresc odată cu paginile. Unele se acoperă, iar repetiţiile nu pot fi ocolite în acest caz. 

 Capitolul I (Informatica, dialogul şi modelul de putere) se bazează pe introducerea 

dintr-un simpozion pe tema tehnologiei a Asociaţiei Norvegiene de Educaţie (Sanner 1982, 

reeditat în Norsk Pedagogisk Tidsskriftm nr. 2, 1982). 

 Capitolul 2 (Cultura computerului, societatea şi simularea) a fost tipărit într-o revistă 

de informatică, Forskningsnytt nr. 7, 1979, Consiliul Norvegian de Cercetare. 

Capitolul 3 (Informatica şi schimbarea culturală: Înspre o societate de Internet?) 

conţine fragmente din câteva cursuri şi introduceri, legate de aniversarea Centrului de 

Computerizare, Universitaea din Oslo 1980, din seminarul pe tema „Sociologia ca disciplină 

şi profesie”, Gol 1980, în Asociaţia Norvegiană de Cercetare a Pieţei, Oslo 1981 şi în 

Programul de Management a Ziarului, Roros 1982 (retipărit ca şi curs). Unele dintre secţiuni 

(pe tema protejării spaţiului privat şi tipuri de date) au fost tipărite în „Referat fra 

Vantiseminaret“ (Procedurile seminarului Vant), Directoratul Raţionalizării, iunie 1980. 

Capitolul 4 (Redundanţa şi scurgerea de informaţie) este o introducere a conferinţei 

din toamnă pe tema informării şi luării de decizii, a Şcolii Norvegiene de Management, 

Bergan 1975 (tipărită în Anexa cărţii Bedriftsøkonomen, nr. 4 1976). 

 Capitolul 5 (Modelul de monopol şi deschiderea către informare, note teoretice 

asupra democratizării) este o traducere a unui articol din Acta Sociologica nr. 2 (vol. 16) 

1973: 98-107, bazată pe notiţele pentru a VII-a ediţie a Congresului Sociologic Nordic care 

avusese loc cu un an înainte. 

 Capitolul 6 (Condiţiile dialogului în timpul schimbării informaticii în organizare) se 

bazează pe o lucrare de anul acesta pentru un proiect de cercetare norvegian şi pe investigaţii 

făcute anterior în Suedia. Am descris în prealabil metoda de „cartare cognitivă” în volumul pe 

tema metodelor calitative de cercetare socială (Kvalitative metoder i samfunnsvitenskapen) 

editată de către H. Holter şi Kalleberg, Oslo 1982. 

 Capitolul 7 (Ar trebui cercetarea să medieze părerile complementare?) este o extensie 

a unei anexe scrisă la recomandarea Consiliului Norvegian de Cercetare pe tema Medierii 

Cercetării Sociale şi tipărită în (Kvalitative metoder i samfunnsvitenskapen) nr. 4, 1979. 

 Capitolul 8 (Discursul asimetric şi autonomia cognitivă) este o traducere elaborată a 

unei lucrări care urma să apară în „Probleme legate de niveluri şi limite”, editată de A. 

Pedrietti şi G. De Zeeuw, Londra (se află în pregătire). 

 Aceste teme au fost abordate în multe din cursurile mele – la Institutul de Psihologie şi 

la Departamentul de Informatică, ambele în Universitatea din Bergen şi la Institutul de 

Sociologie şi Departamentul de Informatică, ambele la Universitatea din Oslo. Eseurile de 
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mai sus pot fi parţial alocate intersecţiei acestor două discipline. Mi s-a părut natural să 

numesc această nouă disciplină „informatica socială” (samfunnsinformatikk). 

Mulţumesc pentru feedback-ul folositor pe care l-am primit şi pentru permisiunea de a 

retipări articolele. Le mulţumesc şi celor care au participat la cursurile de cercetare pe care le-

am predat în aceşti ani, în care unul din subiectele recurente a fost acesta: „Mediul nostru 

înconjurător legat de computer văzut ieri, azi şi mâine”. Le mulţumesc şi celor care au luat 

parte la proiect (asupra cartării cognitive a mediului nostru extern şi intern) din Şcoala BI de 

Management şi Institutul de Sociologie ale Universităţii din Oslo. 

 

Oslo/Hvaler Islands în 1982      Stein Bråten 
 

 

 

 

Anexa 2 

Traducere a paginilor 45-48 (sub subtitlul The Computer Culture, Cultura 

Informaticii) extrase din capitolul trei, Computer technology and cultural change: Towards a 

net society (Informatica şi schimbarea culturală: Spre o cultură a Internetului?) din cartea lui 

Stein Braten: Dialogens vilkår i datasamfunnet. Oslo: Universitetsforlaget 1983:25-74, în care 

acesta prezice societatea Internet (vezi şi Stein Bråten: Modeller av menneske og samfunn, 

(Modele de oameni şi societate) Oslo: Universitetsforlaget 1981: 287-295. 

 

Pentru orice grup social – grup mic sau societate – există o cultură specifică acestuia. 

Cultura conţine reprezentări, norme de valoare şi simboluri care sunt folosite de către membrii 

acelui sistem social drept norme şi reguli pentru felul lor de a interpreta, de a vorbi şi de a 

acţiona care se materializează, dar niciodată la fel. Acestea sunt reguli şi coduri pe care 

membrii noi trebuie să le înveţe ca să poată face contacte sociale în cadrul respectivului 

sistem. Cultura informaticii este reprezentată în acest caz de acele simboluri speciale, norme, 

reguli şi reprezentări – de la reţelele mari de calculatoare la microprocesoarele din ceasuri 

care îţi amintesc de o anumită întâlnire – care sunt conectate la un anumit computer. Aceste 

concepte leagă aspectele mentale şi materiale ale folosirii unui astfel de computer, în timp ce 

atrag atenţia asupra posibilităţii existenţei unor noi reguli, coduri şi forme de a relaţiona şi 

interacţiona care pot duce la folosirea unor astfel de reţele.  

Uitându-ne la cultura asociată cu satul tradiţional ne frapează un număr de 

caracteristici care diferă de cele ale birocraţiei. În operele clasice ale sociologiei au fost 

introduse o serie de dihotomii pentru a distinge astfel de forme de interacţiune sociologică. Pe 

de o parte există forme caracterizate de: 

 interacţiune apropiată şi orientate către comunitate 

 permiterea exprimării căldurii şi a apropierii prin aceasta, dar şi a intoleranţei şi a 

lipsei capacităţii de toleranţă 

 acţionarea în spiritul înţelegerii comune a realităţii 

 diviziunea muncii 

 contactul privat are loc o dată cu interacţiunea faţă-în-faţă. 

Caracteristicile enumerate mai sus diferă de formele de organizare orientate spre 

reuşită, care sunt instituite prin negocieri şi contracte între membri în scopul realizării 

anumitor obiective, şi care cer o divizare profesională a muncii. 

- o toleranţă ridicată faţă de opiniile diferite, atâta timp cât afectează eficienţa modurilor de a 

crea noi relaţii, dar cu o lipsă de căldură şi prezenţa unor moduri mai formale de a intra în 

contact cu cineva (hârtie cu hârtie şi ureche cu ureche), care include moduri de contact mai 

uşoare. Acestea estompează caracteristicile umane care trebuie să fie supuse raţionalului. 
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Întrebarea este următoarea: ne aflăm oare în faţa unor noi forme de interacţiune socială 

create de cultura informaticii? Ea se bazează pe o logică fundamentală care presupune faptul 

că majoritatea mesajelor şi înţelesurilor noastre pot fi procesate şi reduse la forme digitale, 

integrate în circuite largi, închise în chip-uri mici şi transmise prin reţele care combină 

capacitatea crescândă de transmisie cu costuri reduse. Astăzi (1982) informaţiile televizate, 

poşta electronică şi computerele personale sunt oferite în case şi birouri. Când acestea vor fi 

introduse în reţele largi care vor include atât viaţa afacerilor cât şi cea de zi cu zi, ambele 

văzute drept mijloace de comunicare şi distracţie, atunci ne vom apropia de anumite moduri 

de organizare care, de bine de rău, combină câteva aspecte ale reţelei pe care le asociem cu 

viaţa rurală, cu un contact sistematic, disciplinat şi impersonal care caracterizează birocraţia. 

Informatica are caracteristici, cum ar fi: 

 reţele aproximativ închise bazate pe informatică, care permit libertatea 

 sunt deschise către eficienţă şi exprimă abilitatea, fără căldura 

 permiterea unui contact apropiat virtual: persoanele se văd şi se aud, dar nu se ating 

Având în vedere contactul care este mediat de astfel de reţele – şi este vorba nu numai 

de scurgerea informaţiei legată de muncă, dar şi de modurile de distracţie – termenii lui 

Durkheim referitori la cele două feluri de solidaritate între membri unei societăţi sau cei ai 

unui grup nu sunt fondaţi. „Solidaritate mecanică” este termenul pe care acesta îl foloseşte 

pentru a defini participanţii uniţi prin circumstanţe naturale externe – cum ar fi un buncăr, în 

timp ce „solidaritatea organică” este termenul pe care îl foloseşte pentru a descrie cooperarea 

în cadrul căreia participanţii se organizează atât pe sine cât şi contribuţiile lor către un ţel 

comun al organizaţiei din care fac parte. Poate că am putea sugera o a treia formă, mai 

transcendentă. Formulat mai degrabă artificial am putea spune despre cultura informaticii că 

se deschide către forme ale unor pseudocomunităţi, forme bazate pe solidaritatea electronică, 

adică pe reţele computerizate care îi leagă pe participanţi, contribuind la sentimentul lor de 

solidaritate şi felul în care ei relaţionează. 

În viaţa de zi cu zi telefonul înlocuieşte conversaţia faţă-în-faţă cu forme mai distante 

de contact personal. În momentul în care casele au devenit noduri în reţelele de informaţie 

electronică ele te invită să nu te mai mişti ca să intri în contact cu alţii. Solidaritatea şi timpul 

petrecut împreună pot fi mediate şi ancorate electronic – chiar dacă vor fi pseudoforme de 

solidaritate şi petrecere a timpului cu cineva (Stein Bråten 1983: 45-48). 
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Abstract 

Studiile care şi-au propus să analizeze potenţialul de cooperare intercomunitară (la nivel 

naţional, zonal, continental sau intercontinental) al tehnologiei informaţiei, fără a fi prea numeroase, 

acordă atenţie fie aspectelor tehnice ale comunicării, fie aspectelor partizane ale formulării şi receptării 

mesajelor. Întrucât o perspectivă eminamente sociologică a fenomenului rămâne încă un deziderat, ne 

propunem, în prezentul material, formularea câtorva repere posibile în revelarea raportului dintre 

tehnologia  informaţiei şi cooperare privit ca fapt de cultură. 

 

 

 

INFORMAŢIE ŞI COOPERARE 
 După cum se ştie, cultura în antichitate cuprindea ca elemente componente: 

scrierea, literatura, ştiinţele şi artele, în accepţiunea sa clasică studiile rezervate 

culturii insistând cu precădere asupra transmiterii de informaţie. 

 În accepţiunea sa curentă, cultura presupune nu numai 

transmiterea/recepţionarea de informaţie, ci şi reflexia personală asupra conţinutului 

gnoseologic al mesajelor recepţionate/comentate, deoarece „comunicarea este un 

moment intern, constitutiv al culturii şi nu o condiţie externă a acesteia”. Afirmându-se 

ca sistem deschis, cultura include în prezent şi comunicarea, circulaţia şi descifrarea 

codului informaţional, vizând deopotrivă „efectele pe care le produce în planul 

conştiinţei, cât şi reacţiile pe care le 

declanşează în planul comportării ca răspuns 

la stimuli”. În acest context, „participând la 

creaţia valorilor culturale şi simultan, la 

recepţionarea şi finalizarea acestora, omul se 

instituie pe sine ca fiinţă culturală”, 

comunicarea fiind modalitatea esenţială prin 

care se realizează restructurarea permanentă a 

universului informaţional.  

 Pledând pentru o nouă cultură a 

informaţiilor, analiştii calificaţi ai 

fenomenului atrag atenţia asupra acurateţei şi 

profesionalismului cu care se redactează şi se 

transmit mesajele. Într-o lume aflată într-o 
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diversificare fără precedent, în care fiecare segment de opinie se regăseşte în spaţiul 

informaţional printr-o „voce” specifică, nevoia de a rămâne „o singură lume” presupune 

deplasarea accentului către cooperare. Cooperarea informaţională este punctul de 

plecare în armonizarea punctelor de vedere privitoare la transformările în curs. 

Renunţarea la confruntare permite transformarea diferenţelor fireşti în 

complementarităţi necesare, aparţine conjugării eforturilor de optimizare a tuturor 

componentelor condiţiei umane. Astfel, dacă printr-o percepţie parţial adecvată a 

schimbărilor în curs, uneori acestea apar şi se comentează de către unele mass-media ca 

semne de derivă instituţională şi entropie structurală, informaţia orientată spre 

cooperare se poate manifesta ca parametru antientropic atât în cadrul comunităţilor 

umane, cât şi la scară istorică. 

 Această nouă cultură a informaţiilor pleacă de la premisa conform căreia „omul, 

mai mult decât în alte procese sociale la care participă, apare nu ca un ins nediferenţiat 

al masei în care se difuzează faptul de cultură, ci se manifestă simultan ca obiect şi 

subiect al actului cultural, ca personalitate formată sau în curs de formare, care 

recepţionează valori culturale şi, totodată, participă la crearea şi îmbogăţirea acestora”, 

acţionând ca persoană liberă, dar, în acelaşi timp, ca fiinţă socială. 

 Cooperarea în domeniul informaţiilor are două dimensiuni: 

 a) una pragmatică, în cadrul căreia 

informaţia joacă un rol instrumental, fiind utilizată 

pentru vehicularea unor conţinuturi în care se 

obiectivează opţiuni valorice şi interese individuale, 

comunitare ori instituţionale; 

 b) una organică, prin care se procesează 

conţinuturi foarte diferite asupra aceloraşi tipuri de 

procese, evenimente, personalităţi etc., în scopul 

redactării unor documente favorabile apropierii 

punctelor de vedere la nivel zonal şi/sau internaţional. 

Ulterior, aceste documente stau la baza ştirilor de 

presă emise de agenţiile de presă sau de alte mass-

media, contribuind benefic la scăderea entropiei 

informaţionale generate îndeosebi de sursele de 

dezinformare ce acţionează latent sau manifest. 

 Dimensiunea pragmatică este foarte bine dimensionată în prezent, prin existenţa 

unor instituţii specializate şi a unor organisme profilate pe cooperarea calificată în 

domeniul informaţiilor, precum: 

 a) Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, cu sediul la Geneva, a fost 

instituţionalizată prin Convenţia internaţională a telecomunicaţiilor de la Montreux, 12 

noiembrie1965, cu următoarele obiective: 

 menţinerea şi dezvoltarea cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea şi 

folosirea raţională a tuturor formelor de telecomunicaţii; 

 favorizarea dezvoltării mijloacelor tehnice şi exploatarea lor cât mai 

eficientă, spre a spori randamentul serviciilor de telecomunicaţii; 

 mărirea gradului lor de utilizare şi generalizarea, pe cât posibil, a folosirii lor 

de către public; 

 încurajarea creării, dezvoltării şi perfecţionării instalaţiilor şi a reţelelor de 

telecomunicaţii în ţările mai slab dezvoltate. 
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 Principiul de bază care stă la baza acestei Uniuni îl constituie recunoaşterea 

dreptului suveran al fiecărei ţări de a-şi reglementa telecomunicaţiile în conformitate cu 

interesele sale prezente şi de perspectivă. 

 b) Uniunea Poştală Universală a luat fiinţă în 1964 cu scopul „atingerii 

înaltelor finalităţi ale colaborării internaţionale în domeniul cultural, social şi economic” 

după cum se precizează în Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptată la Congresul 

de la Viena, din 10 iulie 1964. 

 Din aceste sumare exemple se poate trage şi o concluzie: aproape toate 

organizaţiile specializate ale O.N.U. promovează activităţi cu caracter informaţional, 

însă într-o manieră contextuală şi printr-un schimb periodic cu organizaţiile non-

guvernamentale, prin intermediul cărora se urmăreşte realizarea unui „echilibru 

informaţional” considerat premisă a „echilibrului de 

forţe”, atât de mult invocat în perioada numită „a 

războiului rece”. Dacă în războiul rece „linia 

frontului” s-a mutat în conştiinţele şi sufletele 

oamenilor, muniţia fiind mesajele puternic colorate 

partinic, informaţia a fost folosită pentru interese 

partizane cu rezultatele care se cunosc. 

 Denunţând aceeaşi problemă a echilibrului, 

foarte frecvent invocată în cadrul Ligii Naţiunilor 

(care era în perioada interbelică pentru Europa o 

instanţă similară ONU pentru întreaga planetă în 

prezent), după ce elogiază meritele deosebite ale 

primului său preşedinte, românul Nicolae Titulescu, sociologul român Dimitrie Gusti 

remarca: „Acest nenorocit echilibru, care în realitate este departe de a fi concret, nu 

oferă marilor puteri nici o regulă juridică ori morală de conduită, încât, deşi singurele 

admise la banchetul vieţii politice sunt victimele propriului calcul egoist şi 

consideraţiilor lor empirice; el nu oferă micilor state vreo garanţie de justiţie”. Faptul că 

această organizaţie regională/continentală nu a putut feri declanşarea celui de-al doilea 

război mondial este o realitate; încrederea într-o lume a păcii şi a bunei cooperări s-a 

materializat în crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite, care, prin preocupările de inovare 

a „tehnologiilor cooperării”, confirmă ceea ce cu mult coeficient de adevăr s-a şi spus: 

„războaiele se nasc în conştiinţa oamenilor, în conştiinţa oamenilor trebuie dusă lupta 

pentru împiedicarea lor”. 

 Analizând raportul dintre informaţie şi pace, un expert român relevă următoarele 

aspecte: 

 a) informaţia de ordin istoric privind atrocităţile în care au degenerat conflictele 

comunitare. Prin diseminarea acestui gen de informaţie în toate segmentele de opinie se 

poate educa „tropismul omului obişnuit” spre bună înţelegere şi vecinătate, în orizontul 

cărora ia naştere confortul psihologic al individului dedicat muncii constructive şi 

creaţiei; 

 b) informaţia de ordin actual referitoare la efectele devastatoare, pentru întreaga 

omenire ale cursei înarmărilor nucleare prin reliefarea prin contrast a efectelor social-

economice pozitive pe care le-ar avea oprirea cursei înarmărilor; 

 c) informaţia privind acţiunea în sprijinul păcii, având ca obiectiv cultivarea 

de aşteptări favorabile unor „raporturi noi în viaţa internaţională, întemeiate pe 

securitate şi înţelegere, pe respectarea dreptului fiecărei naţiuni de a dispune, liber şi 

suveran de propriile destine”. Un exemplu neostentativ de promovare a acestui gen de 

atitudine îl constituie interviul regizorului nipon Susuma Hani referitor la filmul său 

intitulat „Profeţie”, cu un subiect vizând victimele bombardamentelor atomice de la 
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Hiroshima şi Nagasaki: astăzi ni se impune, prin orice mijloace, o adevărată cultură 

nucleară. Se încearcă eliminarea „alergiei nucleare”, a tristelor amintiri despre 

Hiroshima şi Nagasaki. Ne sunt necesare noi filme, cărţi, tablouri, stigmatizând 

pregătirile pentru un război nuclear. Aceasta este o sarcină dificilă, care cere mult timp
1
. 

 Cultivarea ideii de cooperare eficientă în timp de pace nu trebuie să conducă la 

aspiraţia de a face din orice om „bine informat” un adevărat complice al justiţiei 

mondiale. Prin educaţie trebuie „să comunicăm înţelegerea faptului că 

bombardamentele asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki, Dresda şi Londra, Pearl 

Harbour şi Hanoi nu au fost, în nici un fel, accidentale, ci rezultatul unor decizii 

umane... tinerii trebuie a fi făcuţi să înţeleagă că acele instanţe ale distrugerii nu se vor 

mai repeta dacă anumite persoane din lume nu vor fi deliberat transformate în obiect 

pentru alţii, pentru scopurile lor; dacă avuţia şi resursele lumii nu vor mai fi transferate 

de la utilităţi sociale către producerea de stocuri de arme”. 

 Referindu-se la necesitatea promovării unui „nou sistem de relaţii inter-

europene” generat de transformările petrecute între cele două războaie mondiale, 

sociologul român Dimitrie Gusti
2
 afirma încă din 1919: „Asistăm la înscrierea unui nou 

capitol istoric, la o înmormântare şi la o înviere. Statul vechi, veşnic agresiv şi cuceritor, 

bazat înăuntru şi în afară pe simpla putere brutală, a murit, iar statul nou, întemeiat pe o 

idee, (pe ideea naţională si democratică) i-a luat locul... victoria finală a principiului 

naţional înseamnă începutul unei noi ere de legislaţie internaţională... titlul juridic al 

întemeierii de viitoare state va trebui să fie dreptul naţiunilor de a dispune liber de ele 

însele. Astfel s-a născut Europa nouă”. În continuarea acestei idei, comentând ideea de 

„europeism” în revista bucureşteană „Cuvântul liber” din 16 mai 1921, seria I, 24 

aug.1919, directorul revistei, Eugen Filotti
3
, preciza: „Nu desfiinţarea, nu ştergerea a tot 

ce ne e particular, a tot ce face farmecul şi preţul sufletului naţional; dar înglobarea lui 

în întregul culturii europene, orientarea lui spre Vestul căruia aparţinem, de care suntem 

legaţi pe viaţă şi pe moarte”, era direcţia spre care se realizau transformările structurale 

ale spaţiului european de la acea vreme, în care România era considerată parte 

integrantă a Europei, în care sociologii D. Gusti, Dimitrie Drăghicescu şi Spiru Haret 

erau recunoscuţi ca autorităţi ştiinţifice în materie. Întrucât finalul practic al acestor 

puncte de vedere privitoare la „cooperarea europeană” între cele două războaie 

mondiale este cunoscut, în prezent, din perspectiva psihologiei sociale, unii analişti
4
 

explorează posibilităţile unei „culturi de opoziţie, care proiectează alternative pentru un 

viitor mai bun”. 

 Apreciind că „randamentul individual este superior şi percepţia sa subiectivă dă 

satisfacţie mai ridicată dacă este angajată într-o relaţie de cooperare, decât dacă este 

angajată într-o relaţie competitivă”, universitarul român - psiholog prin formaţie, 

profesorul A. Neculau
5
 - precizează: cooperarea asigură o relaţie deschisă şi onestă între 

parteneri, stimulează convergenţa în grup, dezvoltă atitudini şi comportamente bazate pe 

încredere, face forţa şi realizarea comună să devină obiectiv al grupului. Formarea 

personalităţii pentru un comportament de cooperare, pentru rolul de partener (în grup, 

colectiv, organizaţie) a devenit una din temele care conduce spre o nouă tehnologie 

                                                 
1
 Quelques metres de pellicule, în Etudiants du mards, vol. 37, nr. 11, 1983, Prague, p. 8. 

2
 Dimitrie Gusti, Originea şi fiinţa Societăţii Naţiunilor în politica externă a României, Bucureşti, 1925, 

p. 358. 
3
 Eugen Filoti, Cuvântul liber, nr. 16, 1921. 

4
 Ulrich Võlker, Humanistische Psichologie, Weinheim und Basel, Beltz Verlag, 1980, p. 5. 

5
 Adrian Neculau, A trăi printre oameni, Editura Junimea, Iaşi, 1989, p. 17. 
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comportamentală - competenţa interpersonală, şi o nouă resursă umană -

cooperarea. 

 Întemeiată pe „principiul relativizării scopurilor”, cooperarea permite 

acomodarea informaţională atât la nivel micro, cât şi la nivelul macro al spaţiului 

social, contribuind la creşterea loialităţii faţă de informaţie, aspect de importanţă 

hotărâtoare pentru un regim internaţional acceptabil al informaţiei. Trecerea, o dată cu 

încheierea „războiului rece”, de la confruntare şi dezinformare partizană la cooperare 

informaţională reciproc-avantajoasă, reprezintă în prezent sensul preocupărilor tuturor 

organismelor zonale şi internaţionale abilitate în furnizarea, procesarea şi transmiterea 

informaţiei.  

 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ ŞI LOGISTICA INFORMAŢIONALĂ 
 Născut sub semnul constrângerilor biologice, omul a trăit dintotdeauna cu 

speranţa găsirii mijloacelor eficiente pentru depăşirea limitelor inerente speciei, chiar în 

ipostaza sa de „condiţie umană”. Scrierea, literatura, ştiinţele, artele, cultura în 

accepţiunea sa antică, civilizaţia şi tehnologia cu toate conotaţiile lor instrumentale, 

reprezintă forme concrete de manifestare a aspiraţiei omului, ca fiinţă generică, de a-şi 

depăşi condiţia.  

 Pledând pentru o „filosofie a tehnologiei”, Cornelia Bârliba
6
 consideră că 

tehnica actuală „poate oferi o conştientizare colectivă, deoarece permite o mărire a 

libertăţii faţă de constrângerile biologice”. 

 Cercetările empirice au demonstrat însă că această „conştientizare colectivă”, 

asociată potenţialului de producţie şi transmitere a informaţiei, se îndepărtează tot mai 

mult de imaginea „satului global” unitar sub raportul mesajelor, teoretizat de M. 

McLuhan, din prisma generalizării mijloacelor de comunicare „în masă” la nivel 

planetar. În realitate, proliferarea mass-mediei are ca rezultat o societate „demasificată” 

(A. Toffler), diversificarea surselor de emitere a mesajelor conducând spre o 

specializare a segmentelor de opinie şi la formarea publicurilor caracterizate prin valori 

de aşteptare rareori convergente. Trecerea de la un public omogen la publicuri reflectă, 

de fapt, acceptarea colectivă a necesităţii de recunoaştere şi de cultivare a diversităţii. 

Plecând de la această cultură a diversităţii, compatibilă cu diversitatea reală a spaţiului 

social, „nevoia unei filosofii a informaţiei” vizează nevoia descifrării sensului 

transformărilor în curs, în scopul reevaluării mijloacelor şi metodelor de acţiune. 

 Analiştii calificaţi ai domeniului introduc tehnologia informaţională în cadrul 

„tehnologiilor generatoare de impact”. După cum se ştie, în această categorie erau 

incluse, de obicei, energia nucleară, suficient de mult mediatizată prin raportare la 

urmările celui de al doilea război mondial şi ingineria genetică, ale cărei efecte au fost 

îndelung explicitate prin mass-media, îndeosebi sub aspectul potenţialului de intervenţie 

a unor factori conjugaţi, asupra elementelor esenţiale care conferă sens şi finalitate 

speciei umane. 

 Având în vedere necesitatea eliminării dezechilibrelor informaţionale la nivel 

continental şi intercontinental, ingineria socială şi ingineria comunicaţiei au încercat 

să-şi asume rolul de „forme de intervenţie socială şi dezirabilă”, în sensul documentelor 

ce vizează tineretul anilor 2000
7
: „comunicarea poate la fel de bine să fie un instrument 

de putere şi de armă revoluţionară, produs comercial sau mijloc de educaţie. Ea poate 

                                                 
6
 Corneliu Bârliba, Paradigmele comunicării, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1971, p. 105. 

7
 Fram Gosenoble to Barcelona, Progress to date and future prospects, World Congress of Jeuth, 

Barcelona, Spania, 8-15 July 1985, SHS-85, CONF, 401/7. 



Regimul internaţional al informaţiei 

Revista de Informatică Socială    www.ris.uvt.ro 

17 

servi scopurilor de eliberare sau de oprimare. Ea poate contribui la formarea 

personalităţii individuale ca o înregimentare uniformă de fiinţe umane”. 

 Diversificarea fără precedent a surselor de culegere, procesare şi emisie a 

mesajelor a determinat includerea în rândul „tehnologiei informaţionale” şi a codurilor 

pe baza cărora se sistematizează informaţia în scopul transmiterii sale pentru anume 

segmente de opinie, capabile să decodifice, la parametrii de signifianţă preliminaţi, 

mesajele lansate prin logistica informaţională contemporană. 

 Tehnologia informaţională defineşte, deci, nu componentele materiale, ci 

ansamblul elementelor care particularizează procesul de producere şi codificare a 

informaţiei, care include următoarele dimensiuni: 

 a) dimensiunea procedurală - acoperă standardele acţionale ale profesionistului, 

aria de legitimitate a profesionalismului şi deontologia specialistului în redactarea 

informaţiilor pentru sursele de emisie; 

 b) dimensiunea normativă - defineşte totalitatea prescripţiilor care protejează 

normativ existenţa şi funcţionarea structurilor organizaţionale profilate pe producţia de 

informaţie destinată opiniei publice; 

 c) dimensiunea socială - cuprinde setul de abilităţi comportamentale individuale 

şi colective, şi modelele de acţiune validate social, prin intermediul cărora informaţia îşi 

îndeplineşte rolul de „conştientizare colectivă” a spaţiului social, contribuind la 

conturarea unui model al realităţii care influenţează, latent sau manifest, raportarea 

individului la cotidian. 

 Semnalizând „contaminarea” spaţiului social de „sindromul diversificării”, A. 

Toffler explica pierderea caracterului de masă al „peisajului publicistic scenic” în 

următorii termeni: „Pe măsură ce se accelerează, schimbarea din societate provoacă o 

accelerare corespunzătoare în noi. Primim informaţii noi şi suntem nevoiţi să ne 

revizuim mereu catalogul de imagini într-un ritm tot mai ridicat. Imaginile mai vechi, 

bazate pe realitatea trecută, trebuie înlocuite, căci dacă nu le aducem la zi, acţiunile 

noastre se disociază de realitate, iar noi devenim treptat mai puţin competenţi"
8
. 

Asocierea competenţei civismului cu calitatea, acurateţea şi actualitatea informaţiei 

constituie, deja, un loc comun cu activitatea analiştilor de profil. 

 La nivelul individului, „fluxul accelerat al imaginilor de oameni mediatizaţi 

favorabil contribuie la instabilitatea modelelor de personalitate pentru mulţi oameni 

reali care întâmpină dificultăţi în privinţa alegerii unui stil de viaţă potrivit”
9
. 

 Importanţa modelului mintal cu care operează individul în spaţiul social rămâne 

hotărâtoare pentru calitatea relaţiilor sociale şi pentru sensul acestora la nivelul 

existenţei comunitare, corelarea „stocului” de imagini despre realitate cu ritmul 

schimbărilor operând ca un postulat. În acest sens, V. Gordan Childe remarcă: „Orice 

reproducere a lumii exterioare, elaborată şi folosită ca un ghid în acţiune de către o 

societate istorică, trebuie să corespundă într-o măsură oarecare acelei realităţi. Căci 

altfel, societatea n-ar fi putut să se menţină, dacă ar fi acţionat conform unor judecăţi 

complet incorecte; membrii ei n-ar fi reuşit să producă nici cele mai simple unelte şi nici 

să procure cu ajutorul lor hrană şi adăpost din lumea exterioară”. Resemantizarea 

conceptelor şi a codurilor cu ajutorul cărora gândim ţine de o cultură a schimbării pe 

baza căreia devine posibilă evitarea a ceea ce se cunoaşte astăzi sub numele de 

„monopoluri ale cunoaşterii”. 

                                                 
8
 A. Toffler, Al treilea val, Editura Politică, 1983, pag. 216. 

9
 A. Toffler, Şocul viitorului, Editura Politică, Bucureşti, 1973, p. 182. 
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 În speţă, este vorba de faptul că băncile de date, constituite cu costuri 

considerabile, fac accesul la informare virtual, din cauza costurilor pentru utilizatorii 

individuali, ca şi pentru cei colectivi aparţinând 

„lumii a treia”. Concentrarea şi centralizarea 

informaţională, pe care o reprezintă realizarea 

unei bănci unitare de date, intră tot mai acut în 

contradicţie cu sensul real al demasificării 

publicului ca urmare a diversificării 

modalităţilor prin care acţionează mass-media, 

iar criteriile de selectare a informaţiei lansate 

în spaţiul social demonstrează faptul că 

„tehnologia informaţională” este, încă, un 

proiect aflat în curs de realizare practică 

efectivă. În acest sens, informatizarea, sub 

aspect sociologic, apare ca „fenomen al 

structurării forţelor” în cadrul sistemului social 

global. 

 Logistica informaţională cuprinde 

totalitatea componentelor materiale 

instituţionale care contribuie la conservarea şi 

transmiterea informaţiei. 

 Analizând modul în care diversele tipuri de tehnică au contribuit la structurarea 

unor modele culturale R. Berger a lansat în circuitul ştiinţific conceptul de 

„tehnocultură”
10

. În această perspectivă, valorile tehnicii stau la baza unor cicluri 

culturale, a căror succesiune reflectă mişcarea istorică a unei societăţi. Astfel, dacă la 

început, ciclul agriculturii era o obiectivare a unei tehnologii incipiente, iar reţeaua 

informaţională era eminamente orală, în prezent, „culturile artificiale” sunt un reflex 

instituţionalizat al unor noi tehnici de producere a bunurilor materiale şi de reconstrucţie 

performantă a unui nou univers informaţional în cadrul căruia informaţia se manifestă 

nu numai ca sursă de putere, ci şi ca o materie primă practic inepuizabilă. Studii de 

profil au relevat faptul că softul (programul informatic) este perceput şi utilizat ca 

„unealtă de producţie” utilizată pe scară tot mai largă, ceea ce se numeşte, cu un termen 

generic, cibernetizarea industriei, proces în care se recunoaşte informaţiei statutul de 

„informaţie productivă”, în sensul depăşirii stadiului de simplă „bancă de date” cu 

aspect preponderent utilitar. Chiar „sistemele expert2 sunt folosite în prezent pentru „a 

interoga natura într-un anumit domeniu şi a obţine informaţii noi” printr-o „investigare 

experimentală a naturii”. 

 Logistica informaţională vizează, în exclusivitate, suportul tehnic al 

informaţiei şi perfecţionarea modalităţilor de folosire a acestui suport, în scopul 

creşterii fiabilităţii „culturale” în care se stochează informaţia. 

 Din punct de vedere istoric, logistica informaţională a cunoscut următoarele 

secvenţe: papirusul, hârtia, filmul, discul, memoria magnetică, memoria 

semiconductoare, memoria holografică, memoria moleculară, programe informatice, 

fişiere informatice de date, baze şi bănci de date, videotextul. 

 Referindu-se la impactul informaţiei asupra sistemului social, un analist român
11

 

apreciază importanţa informaticii pentru avuţia naţională în termenii următori: „Avuţia 

informaţională creşte o dată cu constituirea băncilor de date de interes local, cu existenţa 

                                                 
10

 R. Berger, Mutaţia semnelor, 1978. 
11

 C. Drăgănescu (colab.), Tratat de economie, vol. II, Editura Politică, Bucureşti, 1986, pp. 389-395. 
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unui fond de programe informatice (soft-uri), dar şi cu finanţarea unor reţele 

teleinformatice, care fac informaţia disponibilă utilizatorilor sociali şi individuali. 

Avuţia informaţională se va conglomera în jurul unor sisteme la scară naţională, pentru 

diferitele ramuri de producţie, pentru sănătatea populaţiei, pentru educaţie, cultură etc. 

Producţia de informaţie a intrat într-o etapă nouă, datorită procesoarelor electronice şi 

programelor informatice, etapă de industrializare a informaţiei, care obligă la o 

redefinire a industriei şi la recunoaşterea informaţiei ca un important sector economic”. 

Dimensiunea economică a informaţiei, deşi are în vedere cu precădere evaluarea 

suportului fizic, în prezent, evaluarea conţinutului respectiv, elementele de ordin 

semantic cunosc o creştere considerabilă într-o economie deschisă şi bazată pe raportul 

dintre cerere şi ofertă. În acest sens, copyright-ul, ISSN-ul şi ISBN-ul reprezintă 

instrumente, recunoscute internaţional, de prezervare a dreptului de autor, iar 

cumpărarea licenţelor, deci „aurul cenuşiu” al contemporaneităţii, relevă deplasarea de 

la prioritatea suportului fizic, spre prioritatea componentelor de ordin semantic ale 

informaţiei. Microelectronica, optonica şi sistemele moleculare pot asigura „suporţi pe 

timp îndelungat, puţin costisitori şi de mare eficienţă în stocarea, manipularea şi 

procesarea informaţiei”, efortul cercetătorilor fiind focalizat de formularea şi aplicarea 

eficientă a „legilor informaţiei”, prin analogie cu descoperirea şi utilizarea legilor fizicii 

în crearea logisticii informaţionale. 

 În concluzie: dacă omul, prin cultură şi civilizaţie, a reuşit să se desprindă de o 

mare parte a constrângerilor sale biologice, prin revoluţia tehnologică pe care a 

declanşat-o în domeniul microelectronicii - informaticii, contribuie hotărâtor la 

„descătuşarea informaţiei de suportul ei fizic”, respectiv la crearea premiselor necesare 

micşorării dependenţei sale de resursele tradiţionale de informare. În acest context, 

„avuţia informaţională” începe să capete o importanţă din ce în ce mai mare, o dată cu 

însăşi trecerea către o societate orientată informaţional. Semantica structurală, 

aferentă universului informaţional inteligent, îi conferă acesteia rolul de nouă regiune 

ontologică a spaţiului social în expansiune, în care tehnologia informaţională şi 

logistica informaţională îşi relevă, progresiv, noi zone de complementaritate şi încă 

neexplorate arii de interes epistemologic. 

 

 

EXIGENŢE ALE RECONSTRUCŢIEI PRAXIOLOGICE A 
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 

 Nevoia de informare, obiectiv resimţită de toate societăţile dezvoltate, este 

acoperită, în mod diferenţiat, de fiecare în parte, în funcţie de logistica informaţională 

de care beneficiază. La rândul său, logistica informaţională diferenţiază fiecare ţară în 

raport cu sumele concurente până la care-şi pot permite să achiziţioneze echipamente 

necesare producerii, procesării şi transmiterii informaţiilor. Acest aspect explică 

decalajul informaţional, ca parte componentă a decalajelor economice existente la scară 

planetară. 

 Spre deosebire de toate celelalte componente de ordin material, care creează un 

anumit status de prestigiu comunităţilor etnico-sociale la nivel internaţional, informaţia 

introduce un coeficient de ambiguitate: mondializarea canalelor de transmitere a 

mesajelor, ca urmare a intrării în uz obişnuit a serviciilor oferite de sateliţi. 

Internaţionalizarea schimburilor economice, ca urmare a interdependenţelor dintre toate 

ţările lumii, în cadrul noii diviziuni a muncii în care nu unele domenii, ci economiile 

unor ţări devin complementare la nivel zonal sau chiar mondial, reclamă o racordare la 

reţeaua mondială de informaţii. În acest sens, o logistică informaţională unitară poate 
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asigura transmiterea, în timp util, a informaţiilor care pot contribui benefic şi la 

păstrarea specificului fiecărei comunităţi etnico-sociale; unificarea logistică vizează în 

exclusivitate, compatibilitatea sub aspect tehnic a reţelelor de informare. Faţă de acest 

imperativ, fiecare ţară are posibilităţi proprii (limitate) de raportare în funcţie de 

potenţialul economic disponibil. De aceea, „avuţia informaţională” a şi fost inclusă ca 

indicator în evaluarea avuţiei economice a ţărilor lumii. 

 Problema care se cere a fi rezolvată este, deci, deosebit de complicată: nevoia de 

acces la reţeaua internaţională de informaţii este obiectivă, în timp ce posibilitatea de 

acces este subiectivă, în realitate fiind limitată de ecartul financiar disponibil al fiecărei 

ţări. În acest sens, analiştii propun o singură soluţie care a cumulat, până în prezent, cele 

mai puţine controverse: căutarea de echivalenţe pentru codurile informaţiilor, 

procesarea lor într-un registru accesibil pentru segmentele de opinie cărora li se 

adresează. După cum se ştie, recepţionarea emisiunilor de televiziune, de exemplu, este 

condiţionată de sistemul de emisie care conţine un anumit sistem de recepţionare: PAL, 

SECAM, de exemplu ş.a.m.d. 

 Dacă, deci, sub aspectul logisticii informaţionale se ridică limite de ordin strict 

financiar, sub raportul tehnologiei informaţionale intervin şi elemente de ordinul 

abilităţilor şi al „investiţiei de inteligenţă” în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea 

codurilor. Astfel, după câteva sute de ani în care tiparul a exercitat supremaţia absolută 

în materie de difuzare a informaţiilor, concurenţa exercitată de telegraf, telefon, radio, 

televiziune, iar în prezent de dezvoltarea fără precedent a mediilor electronice, pun la 

ordinea zilei un nou reper în evoluţia tehnologiei informaţionale, comparabil cu reperul 

reprezentat de inventarea tipografiei tradiţionale, la mijlocul sec. al XV-lea. 

 Cercetările de teren au relevat o deplasare a orizontului de aşteptare al publicului 

către mesajele audio şi video, pe primul loc situându-se radioul, cotat cu cel mai mare 

coeficient de actualitate, punerea în undă a emisiunilor radio necesitând mai puţin timp 

decât prelucrarea şi montajul emisiunilor TV sau tipărirea în ziare, pliante şi diverse 

tipuri de buletine pentru mass-media (tipăriturile deţin un sfert din ponderea mijloacelor 

de transmitere a informaţiilor).  

 Un remarcabil specialist român al domeniului, pe baza unor erudite analize 

privind raportul dintre modalităţile tradiţionale şi sistemele electronice de transmitere a 

informaţiilor, propune schema de mai jos: 

 

 

 
 

Transmiterea informaţiilor prin publicaţii (tipărituri) 

şi similare prin sistemele electronice 
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 Din punctul de vedere al tehnologiei informaţionale, procesarea şi transmiterea 

informaţiilor parcurg următoarele secvenţe: „Operaţiunile de culegere a textului se 

realizează direct în redacţie. Oamenii redacţiei, fie că primesc textul transmis din 

exterior, fie că îl claviază direct, asigură întreaga prelucrare redacţional-editorială, 

precum şi clavierea textului şi a codurilor care vor permite aranjarea finală în coloane 

sau în pagină conform tehnoredactării dorite şi efectuează toate corecturile, eliminările 

şi adăugirile dorite în text. Tot oamenii redacţiei modernizate realizează şi 

fotoreproducerea imaginilor pe aparate electronice. Digitizarea imaginilor de autor, 

conceperea ilustraţiei direct pe display, ajutată de facilităţile programelor specializate, 

controlul vizual al retuşului electronic şi al modificării aproape nelimitate a imaginilor 

(dimensional, coloristic, adăugarea sau eliminarea unor detalii etc.) permit creatorului 

artistic să aleagă, dintr-o infinitate de variante pe care le creează, pe cea care o 

consideră ideală. În final, textul şi imaginile - aranjate în pagină, pe display, aşa cum 

doreşte redactorul publicaţiei să apară tipărite - vor fi selectate în memoria 

calculatorului şi, la cerere, vor fi trecute în clar pe film”. 

 Într-o foarte succintă sinteză a raportului (Alexandru Irod) dintre perioada de 

timp dintre conceperea formei de transmitere a informaţiei (axa verticală) şi numărul de 

persoane receptoare, acelaşi autor propune diagrama de mai jos: 

 

 
Principalele forme de transmitere a informaţiilor spre beneficiari, cu evidenţierea 

perioadei de timp până la receptare şi a numărului de persoane receptoare 

 

 După cum se observă, „audienţa cea mai mare este rezervată televiziunii şi 

filmelor sau video-filmelor, diferenţa constând în perioada de timp scursă de la 

conceperea până la receptarea informaţiei audio-vizuale. Ponderea transmiterii 

informaţiilor... este deţinută de mediile electronice şi de hârtie”. După cum se vede, 

„nevoia de document” rămâne de ordin subiectiv. 
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 Întemeindu-ne pe reperele cronologice pe care ni le oferă succinta istorie de la 

stadiul său oral la stadiul său actual al codificării mesajelor, putem trage concluzia că 

informaţia se construieşte (structurează) diacronic şi  operează sincronic. De aici, 

decurge o plasare diferită atât a indivizilor, cât şi a comunităţilor în perimetrul aceleiaşi 

actualităţi: balanţa informaţională rămâne cronic influenţată de setul de coduri 

disponibile (individual şi comunitar) şi de pertinenţa decodificării. Pe de altă parte, 

accelerarea ritmului de producere şi diseminare a informaţiei determină o raportare 

selectivă şi episodică la mentalul colectiv, favorizând perpetuarea eternului „conflict 

între generaţii”. Speranţa că informatizarea spaţiului social va conduce, automat, la o 

simetrie a accesului la informaţii, coduri şi tehnologie s-a dovedit a fi eminamente 

nerealistă. Totuşi, o posibilitate, încă insuficient explorată, există: reformarea sistemului 

educativ în sensul unei educaţii permanente participative.  

 Instituţia şcolară, prin programele de învăţământ, poate prezenta „memoria 

colectivă” prin „conserve culturale” sistematizate la nivelul unei bănci de date unitare, 

la care accesul este nediscriminatoriu pentru toţi cei ce stăpânesc setul de coduri şi 

programele corespunzătoare. Pe aceste coordonate, reperele fireşti ale diacroniei 

constituirii reperelor informaţionale specifice fiecărui mental colectiv se pot articula 

pragmatic în orizontul de aşteptare al altor generaţii decât generaţiile care le-au instituit 

ca valori. În practică, acestea vor funcţiona ca valori de patrimoniu. Formarea prin 

sistemul de învăţământ a unor comportamente de documentare, care să permită 

accesul tuturor segmentelor de opinie la aceste valori de patrimoniu, va înlătura orice 

risc privitor la un „posibil conflict între generaţiile viitoare” şi va contribui la 

reorientarea contribuţiei fiecărei generaţii la producţia de informaţie exponenţial 

reprezentativă pentru profilul său axiologic, în compatibilitate cu sistemul de valori 

imanent mentalului colectiv de la care se revendică. 

 În acest mod, diacronia constituirii informaţiei îşi păstrează caracterul său logic, 

dar îşi ecranează raportul său cu nevoia obiectivă de operare sincronică asupra 

segmentelor de opinie. 

 În rezumat, reconstrucţia tehnologiei informaţionale, necesită redimensionarea 

intervalului de încredere existent la nivelul opiniei publice, prin promovarea unor noi 

corelaţii dintre comportamentul de documentare al receptorului şi comportamentul de 

procesare a informaţiei specific emiţătorului (în sens generic).  

 Referind asupra influenţelor malefice pe care le are propagarea unor 2modele 

umane confecţionate în baza unor interese manipulative şi a regulilor unui mod de viaţă 

perimat istoriceşte”, un ilustru reprezentant al şcolii de la Frankfurt citat de A. Irod
12

, 

făcea următoarele aprecieri privitoare la „cultura de consum”: „Orice mijloace de 

intervenţie a culturii de consum servesc la întărirea presiunilor sociale asupra 

individualităţii. Ele împiedică orice posibilitate, pentru individul confruntat cu maşina 

automată a societăţii moderne, de a se apăra, într-un fel sau altul. Faptul că biografiile 

populare, romanele şi filmele pseudoromantice pun accentul pe eroismul individual şi 

pe „self-made-man”, nu infirmă această observaţie. Aceşti incitatori la conservarea de 

sine, fabricaţi pe cale industrială, accelerează de fapt descompunerea individualităţii. 

După cum lozincile individualismului furios sunt, din punct de vedere politic, utile 

marilor trusturi care caută să se sustragă controlului social, tot astfel în cultura de 

consum retorica individualismului, impunând stereotipii destinate imitării colective, 

neagă principiul însuşi căruia îi aduce un omagiu ipocrit”. 

                                                 
12

 Alexandru Irod, Tiparul sau sistemele electronice?, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1989, pp. 24-25. 
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 O direcţie fecundă, atât metodologic, cât şi axiologic, o reprezintă orientarea 

cercetării ştiinţifice profilată pe optimizarea raportului dintre învăţarea socială şi 

tehnologia informaţională spre învăţarea socială participativă şi anticipativă. Învăţarea 

socială anticipativă este singura care poate asigura formarea unor orizonturi de aşteptare 

flexibile, amortizând „şocul” întâlnirii cu un viitor imprevizibil şi, în egală măsură, cu 

„senzaţionalele dezvăluiri” ale unui trecut multă vreme considerat „tabu”. Decriptarea 

accesului la informaţie este cea mai umană, democratică şi legitimă direcţie de urmat în 

sensul reconstrucţiei culturale a tehnologiei informaţionale, care se impune ca o 

necesitate obiectivă. 
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Abstract 
This article explores the importance of dialogue, storytelling and collaboration in children‟s 

learning, followed by examples from message boards, webblogs, and instant messaging software (IM) 

that support learning through storytelling. Children‟s verbal and iconic literacy, as well as digital fluency 

is investigated along with peer collaboration and empowering children‟s voices through Internet 

technologies. 

Keywords: storytelling, webblogs, instant messages, literacy 

 

 

 Abstract 

 Acest articol studiază importanţa dialogului, a naraţiunii şi a colaborării în procesul de învăţare 

la copii. Apoi, el cercetează exemple luate de pe forumuri şi liste de discuţii, bloguri şi aplicaţii de 

mesagerie instantă (IM) care susţin învăţarea prin povestire. În paralel cu alfabetizarea verbală şi iconică 

a copiilor, precum şi cu fluenţa lor digitală, este studiată şi învăţarea în perechi dar şi felul în care copiii 

îşi fac auzite vocile prin intermediul tehnologiilor Internetului. 

 Cuvinte cheie: povestire, bloguri, mesageria instantanee, abilități digitale 

 
 Povestirea şi dialogul fac parte din viaţa fiecărui copil. De la basmele spuse 

înainte de culcare, explorând peripeţiile unor creaturi fantastice, şi până la primele 

mormăieli ale unui ţânc ce abia învaţă să meargă încercând să-şi explice evenimentele 

de peste zi, povestirea îi aduce pe copii în fazele iniţiale ale comunicării şi alfabetizării, 

întinzând totodată o punte între lumea fizică şi cea imaginară (Bransford, Brown  

Cocking, 1999, pag. 105-108). 

 Naraţiunile îi ajută pe copii, dar şi pe adulţi, să îşi împărtăşească experienţe şi 

emoţii într-un mod antrenant şi amuzant (Denning, 2001, pag. XV).  După cum explică 

Denning: “Poveştile sunt mijloace directe şi unice. Naraţiunea îi uneşte pe oameni într-o 

perspectivă comună şi întrebuinţează capacitatea fiecăruia de a empatiza cu ceilalţi şi de 

a împărtăşi experienţe” (pag. XVIII). Avantajele acestui tip de naraţiune sunt 

înrădăcinate în cultura noastră, creând practici sociale şi relaţii umane care ajută la 

constituirea realităţii (Carey, 1989, pg. 86), iar rolul său în procesul educaţional şi de 

învăţare al copiilor noştri este extrem de important. 

 Noţiunile lui Freire (1993) despre rolul “dialogului” în educaţie insistă pe 

elucidarea “contradicţiei” din relaţia profesor – elev (pag. 72). În accepţiunea sa, prin 

modelul “bancar” de educaţie, care le permite elevilor doar să “primească, îndosarieze şi 

stocheze depunerile” (pag. 72), mai degrabă decât să îi angreneze în activităţi prin care 

mailto:dah@georgetown.edu
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ei să-şi poată defini propriile probleme şi soluţii, se încurajează “pasivitatea celor 

oprimaţi” (pag. 95). Pentru Freire, dialogul rămâne un catalizator pentru promovarea 

unei cooperări între educatori şi elevi în feluri care pot schimba lumea (pag. 167).  

 Una din nevoile tratate de perspectivele constructiviste în procesul de învăţare se 

referă la instruirea elevilor pentru a “colabora la rezolvarea problemelor prin activităţi 

de învăţare în grup, bazate pe cooperare” (Roblyer & Edwards, 1997, pag. 51). 

Activităţile de colaborare în grup pot promova "comportamentul prosocial" sau 

"deprinderi de interacţiune socială pozitivă, cum ar fi cooperarea, împărtăşirea, 

bunătatea, întrajutorarea, manifestarea afecţiunii şi exprimarea sentimentelor" (Calvert, 

1999, pag. 209).  

 Această conştientizare sporită a importanţei comunităţilor în mediile de învăţare, 

include căi de folosire a computerelor şi tehnologiei în ideea de a încuraja colaborarea 

(Kafai & Resnick, 1996, pag. 6). În ce feluri ar putea tehnologiile digitale (în special 

Internetul) să sporească importanţa dialogului, povestirii sau colaborării?  

 Acest articol lansează ipoteza că forumurile on-line şi comunităţile virtuale, 

inclusiv listele de discuţii, blogurile şi aplicaţiile IM le asigură copiilor spaţii 

importante pentru a-şi împărtăşi idei şi emoţii, pentru a discuta probleme şi proiecte, 

pentru a-şi pune întrebări şi a-şi da răspunsuri şi pentru a promova un spirit prosocial.  

 Pentru a valida această ipoteză, articolul va studia importanţa dialogului, a 

narării şi a colaborării în procesul de învăţare al copiilor, iar apoi va da exemple de 

tehnologii digitale care le susţin. Ne vom apleca întâi asupra primelor deprinderi şi a 

fluenţei digitale. Apoi vom investiga colaborarea între colegi şi comportamentul 

prosocial. În al treilea rând, vom trata importanţa de a face vocile copiilor să fie auzite. 

În sfârşit, vom da exemple de forumuri şi liste de discuţii, webloguri şi aplicaţii care 

susţin conceptele de mai sus.  

 

DE LA PRIMELE DEPRINDERI LA FLUENŢA DIGITALĂ 
 Poveştile le dau copiilor posibilitatea de a-şi exersa imaginaţia şi stilul de 

exprimare şi de a produce anumite roluri sociale (Cassell & Ryokai, 2001, pag. 204). 

Limbajul copiilor şi deprinderile de citire independente se îmbunătăţesc ca rezultat al 

exerciţiului de a povesti (Bransford et al, 1999, pag. 105). Până la vârsta de 3 sau 4 ani, 

ea / el poate exprima multiple feluri de poveşti, precum relatări autobiografice, 

repovestirea unor ficţiuni şi evocarea unor povestiri auzite în trecut (Bransford et al, 

pag. 108). "Copiilor le place să asculte şi să repovestească experienţe personale. Aceste 

amintiri sunt pietre de temelie pentru naraţiuni mai mature. Pe măsură ce cresc, copiii îşi 

sporesc contribuţia prin adăugarea unor elemente la poveste şi asumându-şi într-un grad 

mai ridicat responsabilitatea de autori" (Bransford et al, pag. 108).  

 Copiii dezvoltă o alfabetizare verbală sub forma citirii şi scrierii de texte, chiar 

înainte de a merge la şcoală (Zerotothree, 2003). Ei dezvoltă de asemenea o instruire 

iconică şi vizuală prin privirea şi interpretarea unor imagini şi simboluri, sau prin 

folosirea interfeţelor om – computer (Subrahmanyam, Kraut & Gross, 2000).  

Tehnologia a produs un al treilea tip de instruire, denumit uneori fluenţă digitală.  

 Fluenţa digitală se dezvoltă pe măsură ce copiii (şi utilizatorii în general) se simt 

confortabil în preajma computerelor şi a altor tehnologii digitale şi le utilizează cu 

naturaleţe. După cum sugerează Resnick, „Atunci când înveţi să scrii şi să citeşti, eşti 

într-o postură foarte bună de a învăţa multe alte lucruri. La fel se întâmplă şi cu fluenţa 

digitală. În anii ce vor urma, fluenţa digitală va deveni o condiţie obligatorie în 

obţinerea unui loc de muncă, în jucarea unui rol important în societate şi în învăţarea de-
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a lungul întregii vieţi” (Resnick, pag. 33). Cavallo, membru în grupul M.I.T. Future of 

Learning (Viitorul Învăţării)  adaugă: 

 „Ideea de a construi o fluenţă tehnologică se inspiră din modelul fluenţei în 

limbaj. Când o persoană este fluentă într-o limbă, ea poate gândi, se poate exprima, 

poate comunica, imagina şi crea cu ajutorul limbii respective. În aceeaşi manieră ne 

place să dezvoltăm fluenţa prin construcţia expresiei personale şi de grup, prin 

mijlocirea tehnologiei. Încercăm să dezvoltăm fluenţa prin tehnologie pentru a-i ajuta pe 

oameni să devină mai elocvenţi şi să se exprime mai eficient. Precum fluenţa mută 

accentul pe un uz mai global al limbajului, tot aşa se schimbă şi scopul învăţării prin 

tehnologie” (Cavallo, pag. 771). 

 

COLABORĂRI ŞI CLUBURI 
 Relaţiile cu cei de aceeaşi vârstă contează pentru copii (Bullock, 1998). Ceea ce 

nu înseamnă că relaţiile sau colaborările se nasc natural. Logistica unei zile la şcoală, de 

exemplu, sau chiar şi spaţiile fizice dintr-o clasă se pot dovedi constrângeri pentru elevi 

în procesul de identificare cu ceilalţi (Evard, 1996, pag. 225). După cum sugera Freire 

(1993), "cu cât oamenii sunt mai înstrăinaţi, cu atât e mai uşor să-i desparţi şi să-i menţii 

despărţiţi" (pag. 142). Cu alte cuvinte, atunci când doar profesorul vorbeşte, iar elevii nu 

fac altceva decât să asculte, se naşte un vid de creativitate, evoluţie şi cunoştinţe (Freire, 

pag. 72-73).  Dimpotrivă, învăţarea eficientă în grup promovează comportamentul 

prosocial şi funcţionarea pozitivă a grupului (Calvert, 1999, pg. 230). Un stil de învăţare 

prin colaborare poate genera de asemenea "împărţirea responsabilităţii", "un simţ al 

proprietăţii" şi "interacţiuni negociate", toate fiind faţete ale comportamentului prosocial 

(pag. 230). 

 Un bun exemplu este Computer Clubhouse (Clubul de Computere), o iniţiativă 

organizată de Muzeul Computerelor şi Laboratorul Media al M.I.T. Cluburile de 

Computere sunt "centre de învăţare", amplasate în zone din Boston dezavantajate din 

punct de vedere economic, şi care asigură o locaţie unde copiii pot să se exprime cu 

ajutorul tehnologiilor digitale. În loc să li se predea câteva ore tehnice, copiii devin 

designerii şi creatorii propriilor aplicaţii, pagini web, artă grafică, multimedia sau 

muzică digitală (Resnick & Rusk, 1996). Nu numai că aceşti copii devin în mod natural 

experţi în computere şi software, dar ei şi colaborează. Îşi pun întrebări şi îşi dau 

răspunsuri, se ajută reciproc să înţeleagă tehnologia şi să termine proiectele. Membrii 

mai vechi devin consultanţi care îi ajută pe noii membri, astfel născându-se noi roluri 

sociale şi stabilindu-se respectul reciproc (Resnick, 2002, pag. 34-35). 

 Evard (1996) remarca: "Împărtăşirea unei creaţii nu rezultă numai în 

desăvârşirea acesteia, ci persoana care învaţă obţine o înţelegere mai profundă a 

perspectivelor altor persoane asupra obiectului şi al ideilor de care acesta este legat" 

(pag. 224) 

 
VOCILE COPIILOR SE FAC AUZITE 

 Copiii dezvoltă un sentiment de împlinire şi împuternicire atunci când creează şi 

controlează obiectele din jurul lor (Cassell & Ryokai, 2001, pag. 203). Sentimentele de 

auto-eficienţă sau abilitatea de a-şi controla mediul, pot avea un impact direct asupra 

atenţiei şi motivaţiei unui copil şi, de fapt, îi pot controla şi reglementa comportamentul 

(Calvert, 1999, pag. 81). 

 Unii cercetători consideră tehnologiile digitale o modalitate de a le da copiilor 

posibilitatea să aibă un mai mare control şi putere de manevră asupra învăţării, mai ales 

prin explorarea directă a lumii înconjurătoare, modalităţi de a-şi proiecta şi exprima 
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propriile idei şi feluri de a comunica şi colabora la nivel global (Negroponte, Resnick & 

Cassell, 1997). 

 Programul Junior Summit (Conferinţa Juniorilor), de exemplu, e o comunitate 

globală de învăţare, bazată pe Internet, care aduce laolaltă 3000 de copii, cu vârste 

cuprinse între 10 şi 16 ani, din 139 de ţări (Cassell, 2002, pag. 124). În cadrul 

programului, copiii comunică dincolo de barierele lingvistice pe subiecte internaţionale. 

Îşi traduc reciproc, discută diverse teme şi îşi prezintă proiecte individuale. Un aspect 

unic al acestui proiect  îl constituie lipsa aproape totală a participării sau intervenţiei 

adulţilor. Copiii propun singuri temele, conduc discuţiile şi chiar rezolvă probleme şi 

conflicte pe cont propriu (pag. 139). Principala preocupare a proiectului este aceea de a 

face auzite vocile copiilor "ale căror poveşti nu au fost ascultate" (pag. 124), admiţând 

că participarea adulţilor i-ar putea copleşi pe copii şi le-ar limita capacitatea de a-şi 

contura propria voce şi de a o face auzită (pag. 133). Chiar şi la 3 ani după încheierea 

summit-ului, copiii continuă să utilizeze forumul şi să îl păstreze (pag. 141).  

 Următoarea parte a acestui articol studiază forumurile şi listele de discuţii, 

mesajele instante şi blogurile ca exemple ce ilustrează conceptele de mai sus şi anume: 

povestirea şi dialogul, colaborarea şi exprimarea, precum şi modul în care vocile 

copiilor se pot face auzite. 

 

FORUMURILE ŞI LISTELE DE DISCUŢII ca instrumente ale învăţării 
 Deşi forumurile există încă de la apariţia Internetului (sub forma unor 

Newsgroups de exemplu), utilitatea lor nu trebuie ignorată. Ele reprezintă o sursă de 

construire a comunităţii on-line, iar 84% din utilizatorii de Internet declară că au 

contactat ori s-au alăturat unor grupuri online (Online Communities: Networks that 

nurture long-distance relationships and local ties, 2001). 

 Forumurile şi listele de discuţii oferă o modalitate de a arhiva cunoştinţele 

împărtăşite de întreaga comunitate. Rămâne important pentru educatori să fie capabili să 

monitorizeze utilizarea şi succesul acestei arene de povestiri, iar pentru utilizatori să 

poată căuta şi găsi informaţii pertinente. Forumurile sunt folosite pentru diferite tipuri 

de conversaţie, după cum este ilustrat în ecranele următoare. Ele pot fi folosite pentru a 

pune întrebări şi a obţine răspunsuri (Figura 1), pentru a exprima opinii sau sentimente 

(Figura 2), sau pentru a expune un talent sau proiect (Figura 3).  

 
Figura 1: Întrebări şi răspunsuri 
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Re: Ce pizza îţi place? 

Îmi plăcea aia cu ciuperci când eram mic, dar nu mă omoram după aia cu caşcaval. 
16

 

Rapierx a scris: 

Pizza mea preferată e cu ardei iuţi şi caşcaval. Nush despre voi da mie mi-e cam foame 

când vb despre papa… 

mmmmmm… cârnaţi şi bucăţi de şuncă…*salivează* 

 

Figura 2: Opinii şi sentimente 

 

 
Sinucidere 

Un puşti de 16 ani din oraşul meu s-a sinucis miercuri noapte. Nu dau detalii dar e o perioadă 

tristă… fiţi trişti pentru el… sunt trist când mă gândesc la asta…  

 
Figura 3: Talent sau proiect 

 
 

                                                 
16

 Pentru a reda cât mai exact registrul în care se scriu de obicei mesaje pe asemenea forumuri am tradus 

în limba română folosind un limbaj informal, specific de altfel tinerilor internauţi. (n. tr.) 
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Am folosit culori fosforescente pentru un proiect la şcoală. Profului i-a plăcut 

la nebunie! Ştiu că nu-i mare lucru dar… 

 

Forumurile pot cuprinde şi trăsături 

distractive. Avatarurile, de exemplu, sunt 

icoane grafice reprezentând o persoană reală 

într-o lume virtuală (Webopedia, 2003). Copiii 

folosesc avataruri pentru a reflecta atribute 

realiste ale personalităţii lor, inclusiv roluri de 

gen sau reprezentări ale culturii pop (Calvert, 

Mahler, Zehnder, Jenkins & Lee, articol apărut 

în presă). 

Emoticonurile, un hibrid între 

cuvintele emoţie şi icoană, sunt compuse din 

semne de punctuaţie care indică felul în care un 

mesaj ar trebui interpretat (Webopedia, 2003).  

Un ;) poate indica o glumă. Aceste semne sunt 

foarte des folosite în emailuri sau pe forumuri 

pentru a transmite mulţumire, umor, sarcasm sau furie (Deshaye, 2003, pg. 12). 

Deoarece forumurile pun la dispoziţie o discuţie secvenţială, arhivează toate 

informaţiile şi sunt disponibile oricând şi oriunde un computer şi o conexiune sunt 

accesibile, ele pot fi instrumente uşor de pus în practică. Aplicaţii de forumuri şi liste de 

discuţii includ: phpBB.com (http://www.phpbb.org), ezboard (http://www.ezboard.com) 

şi VoyForums (http://www.voy.com). 

 

 
MESAGERIA INSTANTĂ NU E UN MOFT 

 
IM a devenit una dintre cele mai populare aplicaţii de pe Internet, găzduind o 

comunitate online fără egal (Alvestrand, 2002). Poate acest success izvorăşte din natura 

sa interactivă- utilizatorii de IM comunică într-un stil unu-la-unu, aproape simultan, şi 

rămân conştienţi de comunitatea lor online prin "lista de prieteni" (Nardi, Whittaker & 

Bradner, 2000). În mai mare măsură decât chat-room-urile cu mulţi utilizatori, IM 

reprezintă o cale directă de comunicare informală. 

 

 

http://www.ezboard.com/
http://www.voy.com/
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Serviciul de IM America Online (AOL) 

"estimează că 1,6 miliarde de mesaje instante sunt trimise 

zilnic" (Edwards, 2003). În mod similar, Kaiser Family 

Foundation arată că 74% din adolescenţii internauţi 

folosesc IM (Key Facts: Teens Online, 2002). Mulţi elevi 

utilizează emailul şi IM pentru a crea grupuri de studiu 

virtuale sau pentru a colabora cu persoane de aceeaşi 

vârstă în mediul şcolar (Levin & Arafeh, 2002, pg. 11). 

Alţii îl folosesc pentru a ţine legătura cu prietenii, 

petrecând ore întregi trimiţând şi primind mesaje 

(Edwards, 2003). 

Chiar dacă luăm în considerare popularitatea IM, 

în ce feluri poate ea fi folosită în medii de învăţare? 

Copiii adesea spun că folosesc IM pentru "a pierde 

vremea", pentru a pălăvrăgi despre "orice" sau "nimic", 

pentru a solicita multiple informaţii şi chiar pentru a-şi 

învinge timiditatea (Schiano et al, 2000). 

IM ar putea promova aceleaşi tipuri de dialog ca şi 

forumurile: a) lansarea de întrebări şi primirea unor 

răspunsuri; b) exprimarea unor opinii sau sentimente; şi c) 

expunerea unor talente, linkuri, sau proiecte. Totuşi, spre 

deosebire de forumuri care arhivează cunoştinţele, IM 

trăiesc doar cât timp fereastra de chat stă deschisă.  

Cele mai căutate programe de IM disponibile pe 

Internet includ: AOL Instant Messenger 

(http://www.aim.com), ICQ (http://www.icq.com), 

Yahoo Messenger (http://messenger.yahoo.com) şi MSN 

Messenger (http://messenger.msm.com). 

 

 

BLOGURI ŞI BLOGGERI 
Weblogurile, sau pe scurt blogurile, sunt definite 

ca "jurnale personale accesibile public" (Webopedia). 

Aceste jurnale online le oferă utilizatorilor trăsături unice: 

1) Sunt stocate în spaţii publice care pot fi actualizate de 

oriunde; şi 2) Oferă frecvent modalităţi de a publica on-

line fără a cunoaşte HTML sau alte coduri de programare (Carl, 2003, pag. 21). 

Deoarece blogurile asigură un spaţiu public atât de convenabil, unii le consideră printre 

cele mai importante aplicaţii de pe Internet (Carl, 2003, pag. 94). 

Blogcount (http://dijest.com/bc), un site construit pentru a afla câte bloguri şi 

câţi bloggeri există, arată că sunt între 2,4 şi 2,9 milioane de bloguri active (adică 

actualizate în ultimele 8 săptămâni) din iunie 2003 (Greenspan, 2003). Cu toate că e 

dificil de procurat statistici mai explicite despre acest subiect, fiind atât de nou, faptul că 

principalii actori ai Internetului se implică, dezvăluie o piaţă conştientă de popularitatea 

fenomenului. De exemplu Google.com a achiziţionat Blogger (unul din cele mai 

populare instrumente de blogging) (Munarriz, 2003), iar AOL a adăugat AOL Jurnals la 

vasta sa comunitate (Shirpy, 2003).  

Ce tipuri de poveşti sau dialoguri se derulează în blogosferă? Datorită naturii 

sale deschise, probabil aproape orice tip. Pentru scopurile acestui articol, cultura blog 

http://www.aim.com/
http://www.icq.com/
http://messenger.yahoo.com/
http://dijest.com/bc
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acoperă câteva domenii cheie: a) Jurnal sau reflecţii personale empirice; b) Comentarii 

sau critică despre orice, de la cultura populară până la filmele hollywood-iene; c) 

Cercetare şi informaţii academice; d) Ştiri şi jurnalism online; şi e) Povestiri generale. 

Figura 4 ilustrează anumite voci conturate în bloguri. 

 
Figura 4: Voci conturate în bloguri 

 

 
 

Traducere: 

Ei bine, iar am fost la cumpărături pentru şcoală azi. Mare distracţie. M-am chinuit mult să-i 

explic mamei de ce am nevoie de acele stilouri şi de aceste creioane. După ce am petrecut 10 ani din 

viaţă gândindu-mă la chestii de genul ăsta am dezvoltat şi nişte preferinţe. E destul de jalnic, dar 

singurul lucru durabil pe care l-am descoperit e că îmi plac pe bune 28 de creioane.  

 

Oricum, am primit toate proviziile magice pentru şcoală şi sunt fericit. Office e un loc foarte 

fain, vesel, strălucitor. Şcoala se dovedeşte un loc foarte scump: am cheltuit 46 dolari la Office Max azi, 

şi o sumă scandaloasă ieri la... 

 

Ah, şi să nu uit... Alex, fontul de pe blogul tău e foarte neclar, într-un fel care-l face imposibil de 

citit. 

 

 

Blogurile pot fi o ocazie excelentă pentru copii să-şi contureze vocile în feluri 

personale, informale şi să promoveze astfel indirect fluenţa digitală. Pentru educatorii şi 

părinţii interesaţi în folosirea blogurilor în medii de învăţare, există mai multe bloguri 

populare, inclusiv LiveJournal (http://www.livejournal.com), Blogger 

(http://www.blogger.com) şi Diaryland (http://www.diaryland.com). 

 

 

 

 

http://www.livejournal.com/
http://www.blogger.com/
http://www.diaryland.com/
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Figura 5 O altă voce a blogului 

 
 

CONCLUZIE 
Acest capitol a studiat puterea povestirilor şi a dialogului în procesul de învăţare 

al copiilor, precum şi câteva din cele mai populare aplicaţii de pe Internet în cadrul 

cărora se manifestă colaborarea şi exprimarea, iar copiii îşi fac auzite vocile. Forumurile 

şi listele de discuţii, IM şi blogurile reprezintă artefacte unice care le permit copiilor să 

împărtăşească idei şi sentimente, să pună întrebări şi să-şi răspundă reciproc, sau să 

expună proiecte. Toate acestea promovează o atitudine prosocială.  

După cum arată acest articol, naraţiunea şi dialogul au făcut întotdeauna parte 

din educarea şi distracţia copiilor noştri. Folosirea tehnologiilor digitale ar putea chiar 

să încurajeze diverse tipuri de instruire, inclusiv deprinderi verbale şi vizuale, precum şi 

ceea ce se numeşte foarte des fluenţă digitală. 

Exemplele de aplicaţii de pe Internet sunt recomandări pentru educatorii şi 

părinţii interesaţi să adauge învăţarea electronică la procesul educaţional al copiilor lor. 

Fiecare aplicaţie se bucură deja de popularitate în rândul comunităţii online- utilizarea 

lor în medii de învăţare pare un lucru firesc pentru a întinde un pod peste ceea ce unii 

elevi consideră prăpastia dintre felul în care folosesc Internetul pentru şcoală şi felul în 

care îl folosesc la şcoală (Levin & Arafeh, 2002, pg. IV). 

Povestirea şi dialogul nu sunt idei noi, ci ele sunt inerente în dezvoltarea tuturor 

copiilor. Totuşi, folosirea lor în educaţie se poate dovedi un alt mijloc de a valorifica 

puterea tehnologiei în folosul învăţării. Concentrându-ne asupra unor căi de a 

îmbunătăţi activităţile din clasă prin intermediul tehnologiilor digitale, începem să 

depănăm poveşti în jurul unui foc digital care va dogori mereu.  
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Abstract 

Atenţia pe care au cunoscut-o în ultimii ani motoarele de căutare, dar mai ales efectele generate de 

către acestea au condus la studii privind modul de interpretare al rezultatelor, a modului cum sunt construite 

link-urile ce interconectează două sau mai multe site-uri (pagini) web, dar şi al modului cum este reprezentat 

acest nou canal social şi comunicaţional. Analiza socială a unui hyperlink se desfăşoară exclusiv în spaţiul 

virtual, are în centrul atenţiei site-urile web ca şi actori şi urmăreşte relaţionările (interconectările) dintre 

aceştia. Analiza socială a unui hyperlink este o disciplină nouă de studiu, dar care, aşa cum reiese din puţinele 

cercetări întreprinse, are un potenţial imens. Domeniul de studiu ce se conturează şi care reuneşte acest tip de 

analiză poartă denumirea de Webometrie. 

Cuvinte cheie: hyperlink, analiza socială, webometrie. 

 

 

CONSIDERAŢII GENERALE 
Copilul teribil al secolului trecut, Internetul, a cunoscut o expansiune fulminantă, fără 

ca analiştii să ţină pasul cu toate noile direcţii de studiu generate de continua evoluţie a 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC). Scurtul timp în care s-au produs acestea 

determină scepticismul unor analişti de a trage anumite concluzii, îndemnând mai degrabă la 

o analiză mai profundă, care să oglindească o periodă mai îndelungată. 

Cei peste 2 miliarde de utilizatori Internet de astăzi sunt în mare măsură liberi şi 

necenzuraţi în a posta materiale online, astfel încât abundenţa de informaţii existente în cea 

mai complexă şi imensă bibliotecă din lume conduce la posibilităţi noi pentru analiştii din 

domeniu. Aceştia, având acum acces la o multitudine de date şi informaţii, pe baza 

întrebărilor şi incertitudinilor apărute, ce nu şi-au găsit încă răspunsurile sau nu au fost 

îndeajuns analizate, pot crea noi arealuri de cercetare. Din perspectiva socială a Internetului, 

exemple de interese de studiu recent apărute sunt: analiza socială a unui hyperlink, analiza 

fenomenelor sociale ce le reprezintă blogurile, newsgrupurile şi forumurile de discuţii/chat 

(noi aspecte) 
17

etc. Fără a exista o legătură concretă între acestea din urmă, totuşi, în ultimul 

timp le putem regăsi adăpostite sub umbrela aceleiaşi ramuri a cercetării sociale electronice 

denumite e-cercetarea socială (engl. e-social science research). e-Cercetarea socială este acea 

ramură a cercetării sociale ce utilizează noile tehnologii informaţionale şi de comunicare (de 

ex. media digitală, software-ul social etc.) sau care studiază impactul social al acestora. 

                                                 
17

 În ultimii ani ne-am obişnuit cu importarea acestor termeni ca fiind neologisme, pentru că mulţi dintre ei sunt 

chiar intraductibili, sau prin traducere îşi pierd din înţeles sau este cumva distorsionat. Alteori, din simplă 

comoditate sau din obişnuinţa de a întâlni un termen de specialitate şi în alte limbi, îl folosim ca atare. De aceea, 

în lucrare voi folosi ca şi sinonime denumirile în engleză. 

mailto:ggrosseck@socio.uvt.ro


Laura MALIŢA 

Revista de Informatică Socială 36   www.ris.uvt.ro 

În acest context, articolul îşi propune să ofere o perspectivă a analizei sociale de 

hyperlink, o sinteză a oportunităţilor pe care această relativ nouă disciplină de studiu le 

generează pentru ştiinţele sociale.  

 
ANALIZA UNUI HYPERLINK 
Analiza unui hyperlink este şi ea o disciplină nouă, contestată şi foarte puţin analizată 

până la ora actuală. În ceea ce priveşte delimitarea clară a obiectului ei de studiu există 

numeroase confuzii, incertitudini şi interpretări inclusiv a ştiinţei unde ar trebui să fie afiliată 

(webometria, bibliometria, infometria, scientometria, cybermetria, analiza de conţinut etc.), 

studiul acesteia regăsindu-se în arealul ştiinţelor computaţionale, al ştiinţelor comunicării sau 

al sociologiei. Cu toate acestea, puţinii cercetători care s-au ocupat până acum de această 

disciplină sunt unanim de acord că are un potenţial deosebit, care ar trebui să genereze cât mai 

multe studii şi să atragă cât mai mulţi analişti în viitor. 

Analiza unui hyperlink s-a dezvoltat firesc ca o consecinţă a expansiunii ce au 

înregistrat-o motoarele de căutare. Acestea, pe baza interogărilor formulate de un utilizator, 

dar şi a algoritmilor de funcţionare ce îi caracterizează, extrag din bazele lor de date, cu 

cuvinte cheie ce se regăsesc în paginile web indexate, acele site-uri ce corespund cerinţelor 

formulate de internauţi. Rezultatele furnizate utilizatorului, care a formulat o interogare, de 

către motoarele de căutare, nu sunt altceva decât zero, unul sau mai multe hyperlink-uri. 

Motoarele de căutare sunt automatizate, iar concurenţa acerbă dintre acestea determină 

secretizarea algoritmilor exacţi pe baza cărora ei funcţionează. Deşi tehnologiile Internet 

facilitează căutarea informaţiilor, indiferent care ar fi motorul de căutare folosit, acesta nu 

furnizează detalii satisfăcătoare despre ceea ce găsesc utilizatorii de Internet dacă urmează cu 

un clic al mouse-ului calea generată de un hyperlink. Iar cum criza de timp cu care cu toţii ne 

confruntăm este tot mai acută, analiza hyperlink-urilor devine astfel deosebit de importantă. 

Un link este definit ca fiind „o capabilitate tehnologică ce permite unui specific site 

(sau pagină web) să fie conectat către un alt site sau pagină web” (Park, 2003). Astfel, un 

hyperlink, forma prescurtată şi mai des utilizată fiind link, este o referinţă a unui document 

HTML către un alt asemenea document sau o resursă online
18

. Link-urile sunt un element de 

bază al Webului, fără de care paginile acestuia nu ar putea fi interconectate.  

Fără a detalia în amănunt anatomia unui link
19

, evidenţiem următoarele patru mari 

categorii: 

1. către documente rădăcină – de ex. http://www.ris.uvt.ro/; 

2. către documente subrădăcină - http://www.ris.uvt.ro/arhiva  

3. de tip cale a unui document - http://www.ris.uvt.ro/arhiva/nr5/  

4. de tip fişier - http://www.ris.uvt.ro/arhiva/nr5/LauraMalita.pdf. 

Link-urile sunt create de către autorii site-urilor (sau a paginilor web) pentru că aceştia 

consideră că le sunt utile celor care consultă respectivele informaţii. Unele permit accesul la 

informaţii extinse, în timp ce altele fac trimitere către pagini web ce tratează aceeaşi temă, 

fiind o recomandare pertinentă spre a găsi informaţii despre subiectul căutat. 

În analiza unui link se disting două mari componente: 

1. procesul de colectare a paginilor web în cadrul unor baze de date specifice 

motoarelor de căutare (crawling, engl.). Metaforic vorbind, un păianjen web
20

 

(crawler) survolează Webul în căutarea documentelor pentru „colecţie”, urmând 

calea unui hyperlink, aşa cum se regăseşte ea în cadrul paginilor web. Acelaşi 

                                                 
18

 Vezi şi http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink.  
19

 Mai multe detalii în acest sens se pot obţine consultând bibliografia. 
20

 Program specific motoarelor de căutare. 
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program trebuie să decidă în ce ordine va colecta informaţiile ce nu s-au regăsit 

până acum în cadrul bazelor lor de date. 

2. procesul de ordonare o paginilor web returnate, în ordine descrescătoare a 

relevanţei, postând pe prima poziţie cea mai bună informaţie (ranking, engl). Se 

pot obţine totuşi rezultate diferite, în funcţie de algoritmul de sortare al motorului 

de căutare utilizat.  

Henzinger (2001) consideră că analiza unui link furnizează şi o modalitate de a 

determina calitatea paginilor web analizate, în sensul că acele pagini web care sunt 

interconectate cu un număr mai mare de alte pagini web sunt şi mai calitative faţă de cele care 

trimit spre un număr mai mic de pagini. Tot aceeaşi autoare merge mai departe cu analiza, 

arătând că şi numărul de legături către şi dinspre site reprezintă un indicator al calităţii 

acestuia. Astfel un document este cu atât mai calitativ cu cât conţine link-uri către cât mai 

multe documente, în timp ce un document către care există cât de multe link-uri
21

 este mai de 

calitate decât acela care conţine un link către acesta
22

. 

 

REŢELE SOCIALE, REŢELE DE COMUNICAŢIE ŞI REŢELE HYPERLINK  
Reţele sociale se concentrează pe tipurile de relaţii dintre oameni, organizaţii, naţiuni 

sau state. Comparate cu acestea, reţele de comunicaţie sunt compuse din indivizi 

interconectaţi ce realizează un schimb de informaţii continuu. Treptat a apărut necesitatea 

fragmentării acestora în în reţele ce mediază comunicarea între computere, reţele Internet şi 

reţele hyperlink. 

Câteva din studiile recente ale reţelelor de comunicaţie au început să descrie site-urile 

web ca şi actori. Astfel, un actor este un site web ce ţine de o persoană sau companie privată, 

organizaţie publică, oraş, naţiune sau stat. Nodurile sunt legate între ele prin hyperlink-uri. 

Deşi Internetul are o relativ scurtă existenţă, analiza reţelelor hyperlink argumentează că rolul 

tot mai important al Internetului în comunicare a făcut posibilă continua schimbare a structurii 

unei reţele hyperlink. Link-urile dintre paginile web/site-uri reflectă alegerea de comunicare a 

celor care au conceput/creat conţinutul acestora. Astfel, tipurile structurale ale hyperlink-

urilor din cadrul paginilor web/site-urilor îndeplinesc funcţii comunicative sau sociale (Park, 

2003).  

În acest sens, tabelul 1 prezintă comparativ diferite tipuri de reţele, definirea acestora 

şi trăsăturile lor caracteristice. 

1. Analiza socială a unei reţele (chiar şi de tip hyperlink) este focalizată pe tipurile de 

relaţii şi pe modalităţile de comunicare ce se stabilesc între entităţile sale: oameni, organizaţii, 

state etc., fiind importantă pentru sociologie cât şi pentru disciplinele interesate de studiul 

comunicării. În acest sens, conţinutul schimbat în cadrul acestor reţele poate sau nu poate fi 

vizibil sau tangibil, cum sunt, de exemplu, diverse bunuri, cunoştinţe, citări, suport social, 

conţinut media sau informaţional etc. 

                                                 
21

 Numărul de legături şi calitatea paginilor web cu legături în şi spre propriul site poartă numele de 

popularitatea legăturii (link popularity).  O strategie des întâlnită pentru creşterea popularităţii este schimbul de 

legături. Site-ul A trimite o legătură către site-ul B, şi reciproc site-ul B trimite la rândul său un link către site-ul 

A. Respectând anumite reguli, un schimb de legături se poate dovedi avantajos şi uneori eficient pe multiple 

planuri. Însă există anumite restricţii şi contraindicaţii clare aplicabile schimburilor de legături. 
22

 Inconvenientul major ce există referitor la această abordare este determinat de faptul că lupta acerbă dintre 

site-uri (ce adesea este condusă de companii specializate în acest sens) pentru a fi poziţionat cât mai sus în cadrul 

rezultatelor furnizate de către un motor de căutare, determină utilizarea unor „strategii” legale (cum ar fi de 

exemplu plătirea pentru asigurarea unei poziţii cât mai favorabile etc.) de manipulare a algoritmilor motoarelor 

de căutare, dar care dăunează analizei hyperlinkurilor. 
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Aşa cum se poate observa din tabelul 1, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicare (TIC) a avut o contribuţie majoră în cadrul reţelelor mediate de computer, a 

reţelelor Internet şi a reţelelor hyperlink. 

 

Tabelul nr. 1 Compararea între reţelele hyperlink şi alte reţele 

Tip de reţea Definiţie conceptuală Măsură 

operaţională 

Conţinutul  

relaţiei/link-ului 

1. Reţea socială Un set de oameni (sau 

organizaţii sau alte entităţi 

sociale) conectaţi printr-un 

set de relaţii, prietenii, afilieri 

sau schimb de informaţii. 

Individual, grup, 

organizaţie, stat-

naţiune 

Orice tip de relaţie 

socială 

2. Reţea 

comunicaţională (sau 

de comunicare) 

O reţea compusă din indivizi 

interconectaţi ce uneşte 

modele de fluxuri 

informaţionale 

Ca şi mai sus, dar 

concentrarea este 

în general pe 

indivizi  

Comunicare şi 

informare 

3. Reţea mediată de 

computer 

O reţea comunicaţională 

specifică în care indivizii sunt 

conectaţi prin sisteme de 

calculatoare 

Ca şi mai sus, dar 

include şi sistemele 

de calculatoare 

Ca şi mai sus, dar 

restricţionat la 

computere ca şi canal 

al fluxului 

informaţional 

4. Reţea Internet O reţea comunicaţională de 

sisteme de computere 

conectate la Internet 

Ca şi mai sus, dar 

concentrarea este 

realizată pe 

utilizatorii Internet 

Ca şi mai sus, dar 

restricţionat la Internet 

ca şi canal al fluxului 

informaţional 

5. Reţea hyperlink O extensie a reţelelor de 

comunicaţie tradiţionale în 

care concentrarea este pe 

structura sistemelor sociale 

bazate pe distribuirea link-

urilor printre site-uri 

Ca şi mai sus, dar 

focusarea este pe 

site-uri care 

reprezintă indivizi, 

grupuri, 

organizaţii, state-

naţiuni 

Ca şi mai sus, dar 

restricţionat la 

hyperlink ca şi canal al 

fluxului informaţional 

adaptare după Park (2003) 

 

2. Reţelele de comunicaţie sunt compuse din indivizi (calculatoare) interconectaţi ce 

realizează un flux continuu de informaţii, iar datorită expansiunii TIC a fost posibilă o 

diversificare a acestora în reţele ce mediază comunicarea între computere, reţele Internet şi 

reţele hyperlink. 

3. Reţelele în care este mediată comunicarea între computere conectează indivizi prin 

sisteme de calculatoare cum ar fi, de exemplu, sistemele pentru conferinţele pe computer, 

sistemele ce facilitează munca în grup, sistemele pentru grupurile de ştiri sau cele de discuţii 

etc. Astfel, sistemele de computere sunt de fapt canale ale fluxului informaţional, iar din punct 

de vedere social aceste reţele sunt analizate pentru a urmări modul în care este influenţată 

comunicarea între indivizii care sunt în spatele computerelor interconectate. 

4. Reţele Internet sunt compuse din sisteme de computere conectate la Internet. O dată 

cu expansiunea Internetului, reţelele de comunicaţie dintre sistemele de computere conectate 

la Internet formează o importantă reţea de comunicare mediată între computere, ce se 

concentrează pe utilizatorii de Internet şi care foloseşte Internetul ca şi canal al fluxului 

informaţional. 

Şi 5, care sunt şi cele mai importante din punctul de vedere al prezentului material: 

Reţelele hyperlink sunt centrate pe website-uri ca şi actori. Din această perspectivă, un actor 
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este un site web ce aparţine unei persoane, unei companii private, unei organizaţii publice, 

unui oraş sau unei naţiuni-stat. Aceste noduri sunt conectate prin intermediul hyperlink-urilor. 

Dacă percepem Internetul ca pe o reţea de comunicaţii ce permite fluxul unui număr imens de 

mesaje, atunci se poate considera că prin intermediul hyperlink-urilor se poate influenţa 

credibilitatea, autoritatea, prestigiul sau încrederea pentru un site web (Thelwall, 2004a).  

 

Figura 1. Relaţia dintre reţelele hyperlink şi alte reţele sociale sau de comunicare 

 

adaptare după Park (2003) 

Din punct de vedere social, analiza unui hyperlink este privită ca un instrument de 

studiu al Web-ului, mai precis al reprezentărilor şi interpretărilor structurilor sale 

comunicaţionale. Astfel, link-urile sunt considerate nu doar instrumente tehnologice, ci şi 

canale sociale de comunicare, aflate în plină expansiune. Mai mult decât atât, paginile web 

pot fi interpretate metaforic ca fiind actorii, iar link-urile dintre paginile web/site-uri sunt 

considerate a fi relaţiile ce se stabilesc între aceştia.  

În domeniul ştiinţelor sociale, analiza unei reţele hyperlink este importantă pentru 

influenţa acesteia în ceea ce priveşte comunicarea între indivizi, dar şi pentru studii Internet, 

cum ar fi structura acestuia sau interrelaţionările dintre site-uri etc. De multe ori, existenţa 

unui hyperlink este luată în considerare ca factor ce determină o conexiune socială, un canal 

de comunicare sau o relaţie socială. Alteori, link-urile sunt utilizate pentru a obţine informaţii 

despre actori, despre structura reţelelor de actori (site-uri), despre importanţa individuală a 

acestora etc. Interpretarea acestor rezultate este deosebit de importantă pentru că link-urile 

sunt doar „mecanisme prin intermediul cărora se studiază fenomenele menţionate, inclusiv 

importanţa actorilor” (Thelwall, 2004a), aşa cum reiese şi din tabelul 2, unde sunt evidenţiate 

domeniile de aplicabilitate ale analizei link-urilor, din punct de vedere social: 

Tabelul nr. 2 Tipuri de analize a link-urilor 

Disciplina Aplicaţii Obiect de studiu Necesită interpretare? 

Informatica şi 

ştiinţele sociale 

Reţele de actori Actorii creaţi şi 

evidenţiaţi de către 

link-uri 

Da 

Informatica şi 

ştiinţele sociale 

Reţele de informaţii Informaţii create şi 

evidenţiate de către 

link-uri 

Da 

adaptare după Thelwall (2004a) 

Analiza unei reţele hyperlink 

Reţele sociale 

Reţele de comunicaţie 

Internet 

Reţea de hyperlink-uri 
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ANALIZA SOCIALĂ A UNUI HIPERLINK 
În cadrul oricărei analize sociale, întâi se culeg datele, apoi sunt interpretate. 

Colectarea acestora poate fi realizată fie prin navigarea printre site-uri, fie prin accesarea 

rezultatelor obţinute de la o survolare realizată de un motor de căutare, fie prin utilizarea unor 

algoritmi proprii de colectare a informaţiilor necesare. 

În consecinţă, din perspectivă socială, reţelele de hyperlinkuri devin o dimensiune 

definitorie a analizei sociale a Webului, deoarece: 

 Analiza socială a acestora nu este obtruzivă, observarea Internetului se face 

respectând dreptul la intimitate al unei persoane, dreptul de liberă exprimare etc. 

 Multe dintre reţelele hyperlink sunt constituite din site-uri ce se află localizate fizic 

în aceeaşi regiune geografică sau în cadrul aceleiaşi ţări, în timp ce altele sunt 

constituite din site-uri ce aparţin unor indivizi/organizaţii/companii/state-naţiuni 

care au scopuri sau activităţi identice sau similare. 

 Abordările socioculturale pentru aceste tipuri de reţele se concentrează pe 

contextul în care s-a realizat interconectarea, pe aspectele coproductive ale site-

urilor etc. 

 Culegerea datelor în cadrul acestor reţele se face fie prin observare, fie prin diverse 

măsurători efectuate cu ajutorul tehnicilor asistate de calculator. Ambele metode 

nu sunt însă perfecte, ele prezentând anumite limite. Dacă pentru observarea făcută 

de persoane specializate am înclina să acordăm mai multă încredere, totuşi trebuie 

să ţinem cont de faptul că numărul de site-uri şi implicit de link-uri este într-o 

continuă creştere, ceea ce un număr redus de persoane nu ar putea fizic cuprinde. 

Aşadar, pentru observarea lor, această „muncă manuală” ar trebui să implice mai 

multe persoane (deci şi costuri mai mari). Cealaltă metodă de culegere a datelor 

pentru reţelele hyperlink utilizează cu preponderenţă programe de colectare special 

concepute pentru astfel de reţele. Oricum, nici un astfel de program/algoritm nu 

furnizează exact aceleaşi rezultate, neavând capacităţile unei persoane specializate 

de a interpreta anumite răspunsuri, astfel încât aceleaşi analize efectuate cu 

programe diferite pot conduce şi la rezultate diferite. Altfel spus, cea mai bună 

metodă de colectare a datelor este aceea de a le combina pe cele două menţionate 

anterior. 

 Indiferent de modalitatea de creare a link-urilor (individual sau independent, în 

funcţie de anumite programe, sau de căre oameni, în funcţie de calitatea 

conţinutului paginii web spre care se face conexiunea), acestea sunt caracterizate 

de dimensiunea temporală. Dinamica deosebită a Internetului, posibilitatea de a 

fi/a schimba/a şterge o anumită pagină/site web, creează o reală problemă pentru 

cercetătorii care se ocupă cu studiul acestor reţele. Pentru a preîntâmpina aceste 

probleme, fiecare „creator” de link-uri ar trebui să se asigure periodic de 

funcţionalitatea acelei conexiuni. 

 În timp ce orice individ/grup/organizaţie/instituţie/naţiune-stat are posibilitatea de 

a alege spre ce site/pagină web doreşte să creeze un link, structura hyperlink-urilor 

este stabilită/actualizată/eliminată de către creatorii site-urilor, care de cele mai 

multe ori are prea puţin de a face cu aspectele sociale ce le implică analiza unei 

astfel de reţele. 
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 Unii cercetători consideră hyperlink-urile ca noi şi potenţiale canale de comunicare 

pentru mediul politic
23

, fiind de un real folos în special pentru diverse campanii 

electorale
24

. 

 Cercetătorii din domeniu sunt interesaţi de transpunerea acestui de tip de reţea 

socială din mediul online în cel offline, altfel spus dacă o mică reţea răspândită pe 

tot globul ar putea exista în mediul offline la fel ca şi în cel online. 

 Deşi există o asumpţie implicită pentru acest tip de reţea, cum că fiecare hyperlink 

ar trebui să fie tratat cu aceeaşi importanţă, totuşi, cercetările din domeniu au 

evidenţiat faptul că un număr mic de pagini/site-uri web tind să atragă un număr 

foarte mare de link-uri către ele şi tot un număr mic de pagini/site-uri găzduiesc un 

număr foarte mare de conexiuni către alte pagini sau site-uri web. 

 Una dintre utilizările interconexiunilor dintre site-uri se referă la posibilitatea ca 

cercetătorii şi institutele să poată colabora eficient, să fie „conectaţi” către 

informaţii relevante şi utile, către proiecte şi instrumente de cercetare ale altor 

specialişti etc. Cu alte cuvinte, interconexiunile dintre site-uri au capacitatea de a 

atrage noi membri în cadrul comunităţilor ştiinţifice. 

 Cercetătorii din domeniu au constatat că hyperlink-urile sunt indirect legate de 

productivitatea cercetărilor: creatori mai productivi de site-uri/pagini web atrag 

mai multe hyperlink-uri prin simplul fapt că ei publică mai mult. 

 Relaţiile de comunicare în mediul ştiinţific (la nivel internaţional, instituţional, 

disciplinar sau colaborativ) pot fi caracterizate de utilizarea în comun a 

informaţiilor, dar şi de producerea acestora. Toate acestea transpuse în reţelele 

hyperlink reflectă folosirea hyperlink-urilor pentru utilizarea în comun a 

informaţiilor. 

 Comunicarea realizată prin intermediul reţelelor hyperlink nu reprezintă de obicei 

conexiunile dintre oameni. Mai mult decât atât, uneori acestea sunt create fără nici 

o intenţie de comunicare. 

 Existenţa unui hyperlink nu implică în mod necesar o relaţionare între 

documentele interconectate sau între creatorii/proprietarii acestora. 

 De asemenea, o relaţionare între doi indivizi nu implică faptul că paginile lor vor 

trebui interconectate, la fel cum nici două sau mai multe pagini relaţionate prin 

conţinutul prezenatat nu trebuie să fie interconectate prin hyperlink-uri. 

 Park and Thelwall (2005) consideră că viitorii cercetători/viitoarele studii în 

domeniul reţelelor sociale de tip hyperlink trebuie să aibă în vedere două abordări 

diferite ale acestora: una referitoare interpretarea hyperlinkurilor în contexte 

particulare (fie prin analiza de conţinut a link-urilor, fie prin intervievarea autorilor 

paginilor ce conţin link-urile, prin diferite tehnici statistice etc.), iar cea de-a doua 

referitoare la utilizarea link-urilor pentru a inferi proprietăţile structurale ale unui 

set de site-uri web. 

 etc. 

 

                                                 
23

 Mediul politic poate folosi hyperlink-urile la câştigarea recunoaşterii publice, sau ca simboluri sociale pentru 

cooperarea mutuală. De exemplu în Coreea de Sud analiştii au stabilit că există o legătură între structura unei 

reţele hyperlink şi membrii unui partid politic. 
24

 Un exemplu în acest sens este cel al alegerilor pentru Congresul Statelor Unite din 2002. Atunci hyperlink-

urile au fost utilizate pentru a studia relaţia dintre candidaţi şi site-urile partidelor politice, a altor asociaţii civice, 

a agenţiilor guvernamentale, a organizaţiilor de presă etc.  
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WEBOMETRIA – DOMENIUL DE STUDIU AL ANALIZEI SOCIALE A UNEI 
REŢELE HYPERLINK 
Conform Wikipedia, webometria este ştiinţa care se ocupă cu măsurarea Webului, 

furnizând informaţii despre numărul şi tipul de linkuri. Webometria este o disciplină înrudită 

cu bibliometria (care are ca obiect de studiu aspectele cantitative ale producţiei, diseminării 

şi utilizării informaţiilor înregistrate), infometria (un domeniu de studiu ce se ocupă cu 

aspectele cantitative ale informaţiei de orice natură), scientometria (care se ocupă cu studiul 

aspectelor cantitative ale ştiinţei ca disciplină sau activitate economică), cybermetria 

(Björneborn, 2004), netometria, internetometria etc. Aceste discipline, oarecum înrudite, s-

au conturat după mijlocul anilor ‟90, iar dintre toate acestea cel mai des folosite sunt 

webometria şi cybermetria, adesea chiar fiind considerate sinonime.  

Björneborn şi Ingwersen (2004) definesc webometria ca fiind „studiul aspectelor 

cantitative referitoare la construcţia şi utilizarea resurselor informaţionale, a structurilor şi 

tehnologiilor construirii web-ului din perspectiva infometriei şi a bibliometriei”. Din această 

definiţie se poate observa că webometria acoperă aspectele cantitative în ceea ce priveşte atât 

construcţia cât şi utilizarea web-ului. Referitor la partea de cercetare a webometriei, aceasta 

reuneşte: 

 analiza de conţinut a paginilor web; 

 analiza structurii linkurilor; 

 analiza utilizării webului (cum este de exemplu analiza comportamentului unui 

utilizator); 

 analiza tehnologiilor web (cum sunt de exemplu motoarele de căutare). 

Toate aceste patru mari direcţii de studiu ale webometriei includ studii referitoare la 

dinamica web-ului. De ajutor în acest context este arheologia Web-ului, pentru că deţine o 

istorie a dezvoltării web-ului, cum este de exemplu site-ul www.archive.org, ce este extrem de 

folositor oricui are nevoie de date mai vechi, ce au fost modificate parţial sau care au fost 

şterse definitiv. 

Definiţia mai sus menţionată a webometriei conţine referiri directe la infometrie şi 

bibliometrie. O altă disciplină înrudită care este cybermetria poate fi definită prin referiri la 

aceleaşi domenii, astfel: „studiul aspectelor cantitative referitoare la construcţia şi utilizarea 

resurselor informaţionale, la structurile şi tehnologiile din Internet, din perspectiva 

bibliometriei şi a infometriei”. (Björneborn şi Ingwersen , 2004). Cu alte cuvinte se poate 

spune că cybermetria se ocupă cu studiul statistic al diferitelor instrumente de comunicare pe 

Internet, cu studiul cantitativ referitor la tehnologia caracteristică unei reţele cum este 

Internetul (topologie, trafic, noduri ş.a.) etc. 

Astfel, prin faptul că atât webometria cât şi cybermetria sunt în corespondenţă directă 

cu aceleaşi discipline de studiu, acestea pot fi situate într-o relaţie de strânsă dependenţă, unde 

există suprapuneri şi incertitudini referitoare la apartenenţa la una din cele două discipline. 

Astfel de exemple pot fi: geografia sau cartografierea web-ului, ecologia acestuia, analiza 

grafică a web-ului, dinamica şi inteligenţa acestuia etc. 

Figura 2 încearcă să contureze mai clar arealul fiecărei discipline mai sus menţionate, 

evidenţiind strânsa conexiune dintre acestea. 

Analizând figura anterioară dar şi definiţiile fiecărei discipline ce intră în componenţa 

acestor domenii, se poate observa că există o strânsă interdependenţă între toate acestea.  

Webometria este în directă corelaţie cu bibliometria pentru că documentele web de 

orice natură sunt informaţii înregistrate, stocate pe servere web, indiferent dacă pentru scurtă 

durată sau arhivate. De asemenea, webometria este parte a scientometriei pentru că multe 

dintre activităţile de astăzi sunt bazate pe web în timp ce alte activităţi sunt în afara 

bibliometriei (adică nu sunt înregistrate), cum sunt conversaţiile sincrone dintre două sau mai 

http://www.archive.org/
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multe persoane. Mai mult decât atât, webometria este total inclusă în cybermetrie, aşa cum 

este schiţat şi în cadrul figurii şi aşa cum reiese şi din definiţia acesteia. 

 

Figura 2 Relaţia de dependenţă dintre infometrie, bibliometrie, scientometrie,  

cybermetrie şi webometrie 

 
sursa: Björneborn, 2004 

 

De asemenea, aşa cum se poate observa în figură, cybermetria reprezintă puţin mai 

mult decât este bibliometria pentru că multe dintre activităţile din spaţiul virtual nu sunt 

înregistrate, cum sunt de exemplu modalităţile de comunicare sincronă ca chat-ul, mesageria 

instantanee etc. Aceste activităţi însă pot fi incluse în cadrul infometriei ca studii cantitative 

ale informaţiei. 

Webometria va contribui la extinderea bibliometriei şi a infometriei, prin abordări 

metodologice ale dezvoltărilor din spaţiul virtual. De asemenea, webometria va fi extinsă de 

dezvoltarea bibliometriei, a cybermetriei, a scientometriei şi a infometriei, adică a tuturor 

componentelor din diagramă.   

Un alt important domeniu de cercetare al webometriei îl reprezintă linkurile din 

spaţiul online academic. Aceste link-uri reflectă o mulţime de interese, preferinţe, navigări 

aleatoare sau reprezintă într-o oarecare măsură actorii online ce le efectuează. 

Deşi partea comercială şi non-academică a Internetului reprezintă un segment 

important, totuşi, ideea de început a lui Tim Berners-Lee de a crea o paltformă globală care să 

reunească cercetările academice prin facilitarea fluxului de informaţii publicate este încă 

deosebit de actuală. Oricum, existenţa web-ului a redesenat harta cu modalităţile de 

comunicare între cercetători. De asemenea, acesta oferă cercetătorilor multiple posibilităţi de 

contact, de acces la o imensă cantitate de resurse disponibile pe Internet (e-resurse). 

Site-urile universităţilor funcţionează ca un instrument prin care este facilitată 

comunicarea, prin care este oferit accesul atât pentru persoanele interne cât şi pentru 

potenţialii studenţi, cercetători, jurnalişti sau alte tipuri de persoane.  

Revistele ştiinţifice online, cunoscute sub denumirea de e-jurnale, sunt un domeniu 

de studiu al webometriei. Datorită faptului că webometria se ocupă şi cu analiza citărilor, era 

deci o urmare firească şi studiul tehnicilor de citare a autorilor ce erau aplicate în cadrul 

jurnalelor online. Astfel, deloc surprinzător, Vaughan şi Thelwall (2003) au constatat că 
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revistele cu un conţinut online mai bine receptat de critici şi public, folosesc mai multe linkuri 

decât clasicele jurnale online. Comparând link-urile cu factorii de impact ai jurnalelor, 

conform ISI, s-a ajuns la concluzia că impactul citărilor online şi offline sunt fenomene 

similare. 

De asemenea, studiul webometriei axat pe spaţiul virtual academic implică nu numai 

analiza link-urilor dintre universităţi, ci şi analiza cercetătorilor, adică menţionarea acestora în 

orice context al unei pagini web. Aceştia se regăsesc pe web în diverse contexte, atât în cadrul 

documentelor create de aceştia, cât şi incluşi la bibliografiile altor autori sau, alt exemplu, în 

materialele existente referitoare la o conferinţă. Thelwall şi Harries (2004) au ajuns la 

concluzia că acele persoane din mediul academic ce produc o cantitate mare de materiale 

rezultate în urma diverselor cercetări atrag şi mai mulţi vizitatori online. Cu alte cuvinte, acele 

universităţi care au în componenţa lor cercetători mai buni atrag şi mai multe persoane care 

pot deveni potenţiali studenţi, pentru că acei cercetători produc mai mult conţinut online ce 

este demn de urmărit. 

Toate acestea conduc la concluzia că hyperlink-urile din spaţiul virtual academic sunt 

un fenomen mult mai complex decât simple citări în cadrul revistelor online sau offline, sau în 

cadrul altor materiale publicate. 

Concluzionând aspectele referitoare la webometrie, putem spune că aceasta este încă 

la început ca şi construire a unui nou domeniu de cercetare. Încă există mai multe teorii şi 

direcţii referitoare la ce anume aceasta reprezintă, la cu ce se ocupă, la metodele pe care să le 

utilizeze sau la problemele pe care să le soluţioneze. Deşi există puţine materiale publicate 

pentru acest domeniu, acestea încep după mijlocul anilor `90, iar marea majoritate sunt după 

anul 2002. Toate aceste studii conturează patru mari domenii pentru cercetarea webometrică: 

conţinutul web-ului, structura link-urilor, modalităţile de căutare şi navigare a utilizatorilor de 

Internet şi performanţa motoarelor de căutare etc.  

 

CONCLUZII 
Internetul poate fi conceptualizat atât ca un mediu de comunicare, ca o structură 

informaţională, dar şi ca un spaţiu de interacţiune. De asemenea, evoluţia Internetului poate fi 

interpretată ca fiind în strânsă interdependenţă cu continua dezvoltare a noilor modalităţi de 

comunicare. Noi surse informaţionale pot conduce la întrebări noi, pot fi dezvoltate noi 

metode etc. Toate acestea se regăsesc în cadrul analizei sociale a unei reţele hyperlink, o 

disciplină nouă de studiu ce încă se zbate în a-şi găsi locul printre disciplinele conexe. 

Analiza socială a unei reţele de tip hyperlink este diferită de alte analize sociale ale 

reţelelor prin faptul că utilizează date de tip hyperlink ce sunt obţinute din cadrul site-urilor. 

Altfel spus, două site-uri sunt conectate între ele printr-o reţea de tip hyperlink, iar analiza 

socială a unei astfel de reţele porneşte de la asumpţia că relaţiile dintre un set de actori ce sunt 

în cazul nostru site-urile web, pot fi analizate în termeni de conexiuni între aceste site-uri. 

Fiind o disciplină relativ nouă, în continuare rămân întrebări (Park, 2003) la care 

viitorii cercetători în domeniu vor încerca să găsească răspunsuri. Dintre aceste tipuri de 

întrebări menţionăm următoarele: 

 Relaţiile de comunicare sunt menţinute sau transmise prin intermediul hyperlink-

urilor? 

 Există informaţii structurale transmise prin intermediul link-urilor ce conectează 

indivizi, organizaţii sau state-naţiuni? 

 Cum sunt link-urile ca şi canale ale fluxului informaţional relaţionate cu alte 

canale online/offline? 

 Aceste reţele reflectă într-adevăr în lumea reală reţelele sociale? 
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 Aceste reţele contribuie la construirea relaţionărilor online fără a fi influenţate de 

graniţele offline? 

 Diferenţele culturale influenţează structura reţelelor hyperlink dintre site-uri? 

 Locaţia unui site are vreo importanţă în cadrul acestor reţele? 

 Aceste reţele sunt indicatori reali pentru determinarea credibilităţii, reputaţiei sau 

analizei de conţinut a unui site? 

 Ce conduce la alegerea unei conexiuni către un site? 

 De ce anumite site-uri au un număr în creştere sau în descreştere de conexiuni 

către acestea? 
Deşi se poate spune că hyperlink-urile sunt considerate nu doar simple instrumente 

tehnologice, ci şi canale sociale şi comunicaţionale în plină dezvoltare, totuşi, realitatea în 

ceea ce priveşte analiza socială a reţelelor de tip hyperlink este că acestea sunt instrumente 

problematice şi complexe, ce nu urmează un anumit tipar, dar care sperăm că au un viitor 

promiţător. 
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Abstract 

Ce oferă blogurile predării şi învăţării? Cum pot fi ele integrate în practicile pedagogice? Dacă există 

o blogologie, disciplina care studiază aspectele sociale ale blogurilor de ce nu am avea şi o blogopedagogie, 

adică o pedagogie a blogurilor? Acest articol introduce fenomenul bloggingului în educaţie, prezintă punctele 

forte şi slabe ale utilizării blogurilor în procesul de predare-învăţare şi identifică câteva opţiuni teoretice pentru 

educatori. 

Cuvinte cheie: blog, blogging, educaţie, pedagogie 

 

 

GENERALITĂŢI 
Vârful de lance al revoluţiei în comunicare

25
, blogul (prescurtarea de la web log) este 

un jurnal web scris sub ochii a milioane de utilizatori, care a câştigat o audienţă impresionantă 

mai ales în rândul tinerilor. Din punct de vedere tehnic blogul este o pagină web cu o serie 

constantă, regulată şi cronologică de informaţii despre un subiect sau o multitudine de 

subiecte, care conţine adesea legături către alte site-uri Internet (Blood, 2002). 

Persoana care creează şi întreţine blogul se numeşte „blogger” (în spaţiul .ro se mai 

întâlnesc şi românismele bloghist, blogheriţă sau chiar blogăr). Unele bloguri sunt 

întreţinute de o singură persoană pe când altele sunt locuri de întâlnire pentru mai mulţi 

autori. Activitatea de scriere a blog-ului poartă denumirea de „blogging”. Însemnările din 

blog se numesc posturi. 

Totalitatea ideilor, a informaţiilor şi a creaţiilor din blogurile dintr-un anumit spaţiu 

definit geografic, social sau tehnic este cunoscută sub denumirea de blogosferă. Unii 

specialişti (Carl, 2003; Huffaker, 2005; Holotescu, 2006) spun despre blogosferă că este 

formată din comunităţi de bloggeri care se citesc şi se comentează reciproc. Sheila Ann 

Manuel Coggins de la About.com se referă la blogosferă ca o cameră ecou a Internetului, pe 

care a denumit-o blogistan pentru a include atât ideile din bloguri cât şi comunitatea creată. 

Spre deosebire de alte forme de comunicare mediată de calculator (CMC), blogurile au 

câteva trăsături importante în construirea unei identităţi on-line distinctive: 

 Personalitatea autorului. Acest mijloc de comunicare asincron permite ca 

personalitatea autorilor să fie nestânjenită de afilierea sau corectitudinea politică. 

 Identitatea autorului. În lumea virtuală, în care identitatea este atât de flexibilă, 

blogurile pot fi create astfel încât autorul să rămână complet neidentificat. Cu toate 

acestea, statisticile arată că mai mult de jumătate dintre bloggeri sunt dispuşi să-şi 

furnizeze numele real. 
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 Antonio Eram, http://antonio-eram.weblog.ro/, 2006 
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Uşurinţa în utilizare dată de versatilitatea platformei sau editorului, care permite şi 

persoanelor fără cunoştiinţe tehnice, indiferent de gen sau vârstă, să creeze şi să 

modifice pagini web în timp foarte scurt. 

 Adăugarea de comentarii şi posibilitatea de a da răspunsuri la post-urile altui autor 

în paginile blogului propriu. 

Arhivarea însemnărilor şi a cunoştinţelor, organizarea cronologică. 

Informarea despre actualizări ale resurselor on-line. Blogurile sunt importante 

pentru că permit acest lucru fără a face apel la email-uri sau newslettere, implicit 

reducând posibilitatea de a primi spam şi viruşi. 

Instituirea de relaţii între blog-uri graţie legăturilor permanente (permanent link= 

fiecare post are un URL unic) permite formarea de comunităţi virtuale, cu impact 

deosebit în special asupra generaţiei Millenium. În acest context, blogurile 

interconectate au propria lor cultură. 

Conexiunile pe un subiect de interes. Dacă un cititor comentează o informaţie 

dintr-un alt blog sau chiar blogul face referiri la o însemnare sau articol dintr-un alt 

blog, programele de administrare îi permit să trimită blogului referit o notificare 

(numită pingback), care va fi consemnată în acesta alături de comentariile 

obişnuite sub denumirea de „trackback”. 

 Fluxul de informaţie asigurat prin tehnologia RSS/Atom, acronim pentru Reach 

Site Summary Feed (mai este considerat şi prescurtarea de la Really Simple 

Syndication). Dezvoltat în 1997 şi utilizat intens de Netscape Navigator, RSS a 

devenit extrem de popular ca metodă folosită pentru mediatizarea conţinutului 

unui website, care se modifică frecvent. Practic este un fişier de tip XML care 

descrie conţinutul unui site, fiind actualizat odată cu acesta. Un document 

RSS/Atom este uşor de procesat sau de creat, existând diverse instrumente – 

numite agregatori de conţinut – care extrag, sumarizează şi stochează datele 

(titluri, conţinut şi legături) (Buraga, 2005). Tehnologia RSS este cea care a 

schimbat modul de utilizare de către oameni a Web-ului. Când un utilizator 

stabileşte că o anumită informaţie este importantă pentru el, îşi poate configura 

browser-ul astfel încât să primească periodic actualizări ale blogului sau altei surse 

de ştiri. Carmen Holotescu, în al său eLearning Blog, a descris excelent combinaţia 

dintre bloguri şi RSS ca fiind Webul care trăieşte, adică acel spaţiu virtual care se 

actualizează şi validează instantaneu: Weblog+RSS = World Live Web! 

Accesul gratuit (sau contra unei sume modice) la conţinutul disponibil on-line. 

Capacitatea de a comunica mai uşor. Blogul permite oamenilor să se transforme 

din producători de informaţie în adevăraţi poli de influenţă şi de negociere ca şi în 

societate. Împreună cu stilul de scriere şi selecţia de legături inclusă, aceasta este 

ceea ce îl diferenţiază de alte modalităţi de comunicare on-line. 

Propriul limbaj. În afara termenilor tehnici pe care orice blogger trebuie să-i 

cunoască există o serie de elemente jargon. 

Cele mai cunoscute servicii (marea majoritate gratuite), uşor de folosit, care nu 

necesită cunoştinţe de programare Web pentru crearea blogurilor sunt: Blogger, Bloglines, 

Typepad, Livejournal, Yahoo360,  Movabletype şi Wordpress. Servicii de găzduire a 

blogurilor importante mai sunt FarsiBlogs pentru contribuţiile iraniene şi BlogsCn pentru 

blogerii de naţionalitate chineză. Pentru scopuri educaţionale platforme excelente, care 

presupun însă instalarea software-ului pe serverul unităţii de învăţământ, sunt WordPress 

(http://www.wordpress.org) şi RadioUser Land (http://radio.userland.com). De tip open-

source, acestea permit tot felul de extensii pentru autorii de bloguri şi o bună protecţie (cel 

mai notoriu exemplu este dat de experienţa în blogosferă a Universităţii Harvard). Piaţa 

instrumentelor de managerizare a blogurilor este însă într-o continuă expansiune. 
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Câteva dintre cele pentru indexarea blogurilor de limbă română sau create de români 

sunt Weblog.ro (activ din mai 2003), Ablog.ro (concurent serios pentru weblog.ro), Ublog.ro, 

BlogMania.ro, MyBlog.ro sau rss.mioritics.ro (o bogată colecţie de legături către bloguri 

româneşti). 

Justificarea utilizării blogului ca instrument de comunicare se leagă, cel mai probabil, 

de amploarea fenomenului. Mărimea blogosferei este capturată cu ajutorul unor servicii 

speciale care indexează blogurile sau poate veni direct de pe site-urile care găzduiesc bloguri 

cum este Livejournal sau Blogger. În iunie 2006, Technorati, unul din cele mai populare 

servicii de urmărire şi măsurare a blogurilor, denumit The Google of blogs, indica existenţa a 

peste 35 de milioane de bloguri, 40% fiind în altă limbă decât engleza. Dincolo de 

impresionantul număr, blogurile se remarcă şi prin cantitatea de informaţie pe care o conţin. 

Acelaşi Technorati mai arată că: 

1 blogosfera se dublează la fiecare 6 luni, fiind de 60 de ori mai mare ca acum 3 ani; 

2 în medie, un blog este creat în fiecare zi în fiecare secundă; 

3 19,4 milioane de bloggeri (55%) îşi menţin active blogurile şi după 3 luni de la 

data creării lor; 

4 apar peste 1,2 milioane de însemnări pe zi, adică peste 50 de mii de bloguri pe oră; 

5 3,9 milioane de bloguri sunt actualizate cel puţin săptămânal; 

6 peste jumătate de milion de taguri sunt create zilnic, utile pentru depistarea de 

către utilizatori a blogurilor pentru a căror tematică sau însemnări manifestă 

interes. 

 

BLOGOSFERA ROMÂNEASCĂ 
Din analizele existente până în prezent se remarcă diferenţe între blogosfera 

internaţională şi cea românească. În spaţiul .ro blogurile au ajuns într-o versiune mai 

„disciplinată şi mai evoluată” (Comănescu, 2006), uneori sub umbrela unor site-uri 

profesionale de media, precum Hotnews sau Evenimentul Zilei. Conform clasamentului
26

 

întocmit de Carmen Holotescu, cele mai multe bloguri sunt personale, urmează cele din 

sectorul IT şi de afaceri, educaţionale, pe teme culturale, jurnalism, politică etc. 

Anul în care blogosfera românească a luat amploare este considerat a fi 2004. De 

atunci, ea s-a consolidat, existând în prezent destul de multe bloguri în limba română (în iunie 

2006 cifra avansată era de 15000, cu o rată de activitate de 15-20%), cu creaţii autohtone tot 

mai interesante. 

Dacă în urmă cu doi ani bloggerii români erau în majoritate fie tineri emigranţi, fie 

întreprinzători sau intelectuali cu interes în cultura ciberspaţiului, predominant bărbaţi (cu 

câteva excepţii notabile), încadraţi în categoria de vârstă 23-30 de ani, acum fenomenul s-a 

mai răspândit. Bloggerii români sunt acum o subcategorie eterogenă a internauţilor români cu 

vârsta între 20 şi 40 de ani, studenţi în litere, IT sau jurnalism, adulţi lucrând în dezvoltarea de 

software, media, advertising, marketing, relaţii publice, fotografie, educaţie, avocaţi şi chiar 

politicieni. Se dovedesc a fi persoane informate, perseverente, comunicative, uneori ironice, 

care critică societatea românească. 

Pe segmentul demografic faţă de sondajul realizat de Perseus (care indică un procent 

de 68,1% pentru sexul feminin), există diferenţe. Astfel, se pare că proporţia pe sexe a 

scriitorilor de bloguri româneşti este de 70:30 (Carmen Holotescu estimează un procent de 20-

25% autori de sex feminin) iar ca medie de vârstă jumătate sunt în intervalul 20-29 ani. 

                                                 
26

 La data scrierii acestui material  în blogosferă a fost anunţată iniţiativa bloggerilor Carmen Holotescu şi 

Cristian Manafu, de a analiza blogosfera românească, printr-un sondaj on-line între 29 iulie şi 15 august 2006. 
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În ceea ce priveşte bloggingul, „actorii” fenomenului în România confirmă regula lui 

Pareto: 20% dintre bloggeri generează 80% din conţinut. Cei 20% autori români sunt oameni 

de afaceri, investitori IT, directori de firme, specialişti în marketing, comunicare şi RP, 

jurnalişti. Ei îşi trimit vizitatori reciproc (Cristian Lupşa - HotNews.ro spune că blogosfera 

românească este limitată de circuitul închis al linkurilor pe care şi le trimit autorii, ceea ce are 

efect asupra bloggerilor care merită citiţi dar pe care nu-i găseşte nimeni) pentru a atrage 

atenţia asupra subiectelor care îi preocupă. 

Câteva exemple de bloggeri români de succes (în ordine alfabetică): Antonio Eram, 

Dragoş Dehelean, Corina Gonteanu, Carmen Holotescu, Radu Ionescu, Bogdan Manole, 

Bogdan Manolea, Cristian Manafu, Mădălin Matica, Orlando Nicoară, Dragoş Novac, Vlad 

Stan, Dragoş Tuţă,  jurnaliştii de pe Hotnews.ro sau Evz,.ro ş.a.m.d. 

Un important aport la dezvoltarea blogosferei româneşti o au bloggerii expaţi 

(bloggeri români care scriu în dulcele grai mioritic dar stabiliţi în străinătate): Ovidiu 

Predescu şi Octavian Costache, români care lucrează la Google, universitarul de la Perdue - 

Sorin Adam Matei, Gabriela Avram din Irlanda, Cristian Lupşa - ziarist la N.Y, românul de la 

Microsoft - Ovidiu Roates, dezvoltator media stabilit la N.Y., Ruxandra Giura - ziaristă la 

Washignton D.C., Raluca Cozma, instructor comunicare şi media ş.a. 

 

BLOGGINGUL ÎN EDUCAŢIE – CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 
Până în prezent, dacă un profesor dorea să-şi construiască o prezenţă on-line apela la 

construirea unui site web, ceea ce înseamnă cunoştinţe de HTML şi abilitatea de a se folosi de 

protocolul FTP pentru a posta sau descărca material de pe serverul instituţiei şcolare. Blogul a 

oferit însă posibilitatea de a face toate acestea fără a avea noţiuni de programare pe Internet. 

În plus, caracteristica acestei tehnologii de comunicare on-line asincronă de a se transforma 

dintr-un dialog mediat de tehnologie într-unul care mediază opinii şi subiecte (Gonteanu, 

2005) a determinat ca, din ce în ce mai mulţi educatori (inclusiv cei din învăţământul la 

distanţă) să fie interesaţi de a avea un blog, fie pentru a solicita un feedback la activităţile 

desfăşurate, fie pentru uşurinţa cu care se creează comunităţi virtuale profesionale, valoroase 

calitativ. 

În special în spaţiile anglo-saxone, bloggingul este tendinţa media cu cea mai mare 

rată de adopţie (şi entuziasm) printre actorii educaţionali internauţi. Bloggingul se desfăşoară 

la mai multe nivele ale sistemelor educaţionale: elevi şi profesori, necesităţi sociale sau civice, 

discipline şcolare, teme curriculare sau competenţe etc. Astfel, el poate fi folosit pentru 

managementul cunoştinţelor şi al proiectelor, ca un mijloc excelent pentru încurajarea 

educabililor timizi să participe la activităţile clasei, pentru eliminarea barierelor legate de 

spaţiu, timp, cultură, rasă sau religie, pentru dezvoltarea cooperării între educatori şi 

educabili, între profesori şi manageri, specialişti în tehnologie, consultanţi, practicieni sau 

responsabili de politicile educaţionale, ca parte a curriculei şcolare etc. 

Personal, ca să înţeleg blogurile mi-am creat şi eu unul
27

. Susţin părerea că pentru a 

înţelege pe deplin fenomenul bloggingului, cea mai bună modalitate este în primul rând de a 

vizita regulat blogurile pentru a-ţi forma o părere şi apoi de a avea unul. 

 

OPORTUNITĂŢI, PROVOCĂRI ŞI LIMITE  
Câteva dintre valorificările educaţionale pe care blogurile le pot oferi sunt ca 

instrumente de informare şi comunicare, instrumente colaborative, mediu de discuţii on-line, 

în dezvoltarea profesională, pentru managementul cunoştinţelor şi partajarea cunoaşterii, în 

construirea de comunităţi, în marketingul educaţional, în campanii sau reforme şi multe altele.  

                                                 
27

 „Despre chestii din viaţă, cu şi fără tehnologie”, iniţial la http://infosoc.weblog.ro şi apoi m-am mutat pe 

Blogger: http://grosseck.blogspot.com). 
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După Mihaela Brut (2006), cu rezultate imediate avem: 

1 Instrumente de lucru pentru profesori. Adesea aceştia încep un blog pentru a 

comunica cu elevii/studenţii, părinţii sau alţi colegi şi ajung să ofere, pe măsură ce 

blogul se dezvoltă, noţiuni despre lucrurile pe care le predau, modalităţi de 

evaluare a cursurilor, sugestii de lectură, chestiuni legate de metodologie, practici 

pedagogice, frecvenţa la cursuri a elevilor/studenţilor etc. 

2 Instrumente de lucru pentru elevi/studenţi. Prin crearea unui spaţiu cu conţinut 

public, blogul le oferă acestora posibilitatea de a-şi exersa creativitatea, dezvolta 

gândirea critică, iniţia dialoguri cu colegii etc. 

3 Instrumente de lucru la curs, ca mediu de predare, ca un mijloc de a promova 

învăţarea, ca sursă de idei şi informaţii despre subiectele din programă. 

4 Instrumente de lucru în grup. Blogurile pot fi folosite pentru a se lucra la un 

proiect comun sau a discuta pe o anumită temă. Ele devin astfel un forum pentru 

reflecţie şi expresie publică, oferind posibilitatea ca un concept sau o idee să fie 

explorate din perspective multiple. 

5 Instrumente invididuale de exprimare atât pentru profesori cât şi pentru 

elevi/studenţi. Folosit pentru a reproduce din experienţa pesonală în blog se poate 

scrie despre orice subiect de interes, nu neapărat legat de educaţie. În acest mod, 

blogurile încurajează comunicarea şi relaţionarea, atât între tineri cât şi cu 

profesorii (dezvoltând un simţ de apartenenţă la comunitate) şi devin o bună 

modalitate de cunoaştere reciprocă. 

6 Sursă pentru cercetările educaţionale. Literatura de specialitate înregistrează o 

curbă ascendentă pe acest subiect, oferind trimiteri în special după anul 2005. S-a 

constatat că există dorinţa din partea cercetătorilor de a face cunoscute nevoile 

personale şi de a oferi feedback educatorilor. 

Poate cel mai uşor lucru este să enumerăm beneficiile pe care bloggingul le poate 

aduce educaţiei
28

: 

1 Constituie o experienţă pozitivă de învăţare cu ajutorul unei tehnologii 

cunoscute şi îndrăgite (Internetul) mai ales în cazul educaţiei la distanţă în care 

lipseşte interacţiunea faţă-în-faţă. 

2 Promovează autonomia educabilului, încurajează ieşirea din convenţional. 

Caracterul lor informal revitalizează învăţarea. 

3 Încurajează libertatea de exprimare (popularitatea emisiunilor de tip Reality 

TV a influenţat, spre exemplu, adolescenţii în a se simţi confortabil partajându-

şi viaţa în timp real cu alţii). 

4 Facilitează/Sprijină procesul de predare/învăţare, punând la dispoziţia 

dascălilor un instrument complementar. 

5 Îndepărtează tensiunile emoţionale în educaţia la distanţă. Blogul este mai 

puţin stresant decât alte forme de comunicare mediată de calculator (CMC) 

precum forumurile sau camerele de discuţii, în care sentimentul de apartenenţă 

la o comunitate este relativ slab dezvoltat. Reduce sentimentul de izolare, 

anxietatea şi frustrarea. 

6 Dinamizează şi deschide dialogul direct cu elevii/studenţii, creând reţele de 

învăţare. 

7 Este un instrument excelent de promovare a ofertei educaţionale (publicitate 

gratuită, influentă, costuri zero sau nesemnificative). 

                                                 
28

 Evident enumerarea este subiectivă şi nu neapărat în ordinea importanţei. 
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8 Blogul este un forum pentru reflecţie şi expresie (ce nu mai poate fi neglijat), 

cu subiecte care variază de la discuţii de profunzime asupra sensului 

universului până la secvenţe din viaţa de zi cu zi. 

9 Permite abordarea democratică a elevilor/studenţilor la cursuri. 

10 Oferă posibilitatea studiului individual şi desfăşurarea de activităţi educaţionale în 

ritm propriu. 

11 Sporeşte atractivitatea activităţilor de învăţare pentru că blogul este un mediu 

constructiv, recreativ (amuzant uneori) şi creativ. 

12 Familiile pot fi mai informate despre ce fac copiii lor la şcoală. 

13 Studenţii câştigă o voce globală! (posibilitatea de a-şi publica experienţele 

personale). 

14 Oferă modalităţi de învăţare informală despre lucruri noi şi relevante într-un 

mediu de învăţare deschis şi accesibil (acest fapt se bazează pe teoria învăţării 

adulţilor care spune că educabilii au mult mai mult de oferit unii altora decât 

într-un cadru formal de învăţare). 

15 Elevii/studenţii devin conştienţi şi critici în ceea ce priveşte impactul asupra 

modului lor de a învăţa, de a gândi, de a crea şi de a se exprima; învaţă să 

devină responsabili pentru conţinutul postat (răspunderea a ce se scrie şi cum 

vor fi angajaţi cititorii revine în întregime autorului). 

16 Oferă posibilitatea ca un concept sau idee să fie explorate din perspective 

multiple. 

17 Blogul devine catalizator al dezvoltării lingvistice (încurajarea învăţării 

limbilor străine, în special engleza, şi a literaturii, îmbogăţirea vocabularului). 

18 Dezvoltă aptitudini de scriere, abilităţi de jurnalist, gândirea critică. 

19 Permite distribuirea conţinutului prin RSS unei largi audienţei (util în special 

instructorilor de curs care au mai mulţi studenţi cu bloguri sau care urmăresc ei 

mai multe bloguri). 

20 Elimină barierele de natură culturală, socio-economică, rasială, religioasă sau 

de orice altă natură. 

21 Oferă educabilului posibilitatea de interacţiune la nivel creativ. 

22 Elevii/studenţii sunt expuşi la informaţii de calitate. 

23 Încurajează discuţiile de grup, lucrul în echipă şi învăţarea prin cooperare. 

24 Deoarece sunt parte a Internetului, deci accesibile oricând şi oriunde, blogurile 

pot fi accesate şi în afara zidurilor şcolilor şi după ce cursul s-a terminat, 

încurajând ideea de educaţie continuă, dezvoltarea competenţelor de învăţare 

permanentă. 

25 Ca urmare a expansiunii telefoniei mobile educabilii pot fi „nomazi” în 

învăţare. Datorită punctelor de acces gratuit la Internet mobloging-ul, permite 

învăţarea oriunde şi oricând. 

26 Modalităţile de stocare şi dirijare a informaţiilor, arhivarea însemnărilor 

conduc la o curbă a învăţării ascendentă (notele cresc faţă de non-blogeri, 

interesul pentru şcoală creşte). 

27 Studenţii devin constructori de cunoştinţe, implicaţi în procesul creării de 

inteligenţă. 

28 ş.a. 

Poate cel mai mare avantaj educaţional al blogurilor constă în potenţialul de a stimula 

povestitul şi colaborarea, în special în rândul populaţiei şcolare de vârstă mică. În primul rând 

blogurile servesc ca şi o cale naturală pentru exprimarea personală. Ca şi intrările de tip 

jurnal, însemnările iau forma unor povestiri incluzând activităţi prezente şi trecute, sentimente 

legate de propria persoană sau chiar a altor persoane, cu caracter hiperbolic sau imaginar. În al 
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doilea rând, blogurile au trăsături tehnice care oferă posibilitatea de a crea un dialog între 

autorul unui blog şi cel care îl citeşte, fie printr-un răspuns din partea cititorului, fie printr-o 

secvenţă de tipul întrebare-răspuns sau chiar un brainstorming general. În unele situaţii, 

autorii de bloguri discută despre sentimente cu o sinceritate debordantă şi cititorii răspund 

prin afirmaţii de încurajare, furnizând astfel conexiuni terapeutice. Aceste „comentarii” 

formează un lanţ între autor şi cititor, şi în esenţă o comunitate on-line. Mai mult, 

comunităţile se constituite şi prin faptul că blogerii iau legătura unii cu alţii, creând astfel un 

grup de povestitori care furnizează expresii personale la fel ca şi interacţiuni reciproce 

(Huffaker, 2005). Astfel, datorită gradului mare de accesibilitate şi a uşurinţei în utilizare, 

blogurile au primit eticheta de tehnologie transformaţional-pedagogică. 

În figură este redat un mediu de învăţare on-line bazat pe blog, recomandat abordărilor 

pedagogice dialogice. După cum se observă, spre deosebire de contextul educaţional 

tradiţional, noul mediu evidenţiază individualizarea şi centrarea pe participant, mai degrabă 

decât pe sistem sau grup. 

 

Mediul de învăţare tradiţional vs. on-line 

 

 

Sistem clasic de management a învăţării Mediu de învăţare on-line bazat pe blog 

sursa: Farmer şi Bartlett-Bragg, 2005 

 

Potenţialul pozitiv al blogurilor în educaţie este, din nefericire, limitat pe de o parte, de 

numărul foarte mic de studii întreprinse până acum
29

 şi, pe de altă parte de lipsa unei 

catalogări adecvate a acestora şi de capacitatea serviciilor de căutare de a localiza bloguri 

relevante, cu conţinut într-adevăr de calitate, din haosul informaţional al blogosferei. Probabil 

că multe dintre spaţiile edublogaţionale (educaţie+blog) aşteaptă să fie descoperite. 

În acelaşi timp nu este deloc de neglijat faptul că utilizarea blogurilor în educaţie poate 

conduce şi la unele obstacole (aspecte negative) precum: 

2. Inechităţile date de tehnologie. În mod justificat sau greşit, apar temeri legate de 

faptul că decalajul existent între cei care au acces şi cei care nu au acces la TIC, aşa 

numita „diviziune digitală”
30

, conduce la neliniştea că accesul inegal la informaţie 

                                                 
29

 Spre exemplu, din ceea ce cunosc, doar Carmen Holotescu, specialist IT în e-learning, din cadrul Universităţii 

Politehnica Timişoara, este implicată în analizarea potenţialului educativ al blogosferei româneşti. 
30

 La noi în ţară, din păcate, decalajul digital este accentuat în mediul rural, în care infrastructura 

comunicaţională  este (deocamdată) destul de precară. 
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poate echivala cu un sever handicap atât pentru profesori cât şi pentru elevi/studenţi. 

În cazul celor dintâi ne-am putea confrunta cu rezistenţa la schimbare. Principalele 

motive pentru a nu utiliza blogul sunt date de neîncrederea/nesiguranţa în noua 

tehnologie, lipsa de interes (provenită în bună măsură din lipsa de cunoaştere şi de 

familiarizare cu lucrul pe calculator), complexitatea noilor tehnologii şi, la fel de 

important, numărul mic de calculatoare existent în şcoli sau gospodării.  

2. Existenţa unui segment redus de populaţie care foloseşte Internetul. Deşi cei care 

au acces la Internet sunt din ce în ce mai numeroşi, mai educaţi, mai tineri şi cu 

venituri ridicate decât media utilizatorilor, ponderea populaţiei on-line din totalul 

populaţiei este încă redusă numeric. Apoi, nu toţi cei care au acces intră frecvent sau 

regulat pe Internet. În plus, apare problema evaluării activităţii de blogging. În cazul 

elevilor/studenţilor un aspect important se referă la impactul TIC asupra distanţei 

dintre cei cu rezultate şcolare bune şi cei cu rezultate slabe. Oare utilizarea blogurilor 

va accentua şi mai mult inegalităţile legate de şansele şi rezultatele educaţionale, prin 

urmare contribuind la excluderea socială şi slăbind coeziunea socială? Sunt 

elevii/studenţii dezavantajaţi dacă blogul este încorporat în activităţile didactice? Dacă 

aşa este cazul, atunci cum poate fi adaptată integrarea blogurilor la variabilitatea din 

ce în ce mai mare a categoriilor de elevi/studenţi şi, în special, ale cerinţelor celor cu 

anumite handicapuri? 

3. Factorii organizaţionali se pot constitui în limite a edublogurilor, pe de o parte din 

cauza neimplicării efective a responsabililor educaţionali (chiar şi blogosfera 

internaţională puţine sunt şcolile care au o politică clară în ceea ce priveşte blogurile) 

şi, pe de altă parte, prin investiţiile limitate în tehnologie şi a lipsei personalului 

calificat. Apoi, mai există încă o categorie largă de profesori care militează pentru 

folosirea TIC numai pentru dobândirea de abilităţi tehnice şi nu competenţe digitale în 

scopuri pedagogice. Este adevărat că elevii/studenţii trebuie să dobândească abilităţi 

tehnice dar, mai important este ca aceştia să se familiarizeze cu cultura digitală şi să 

observe în mod critic felul în care tehnologiile media şi cultura digitală le influenţează 

modul de a învăţa, de a gândi, de a crea şi de a se exprima. „A învăţa într-un mediu 

preponderent tehnologic (e-learning) nu trebuie să se confunde cu a învăţa despre 

tehnologie (learning-e)”
31

. 

4. Dificultăţile legate de implementare. Ori infrastructura de lucru este considerată prea 

grea, ori există riscul ca fiind gratuită să dispară din peisajul software-ului accesibil 

financiar. 

5. Consumatoare de timp. Profesorului îi ia destul de mult timp, pe de o parte pentru a-

şi instrui elevii cum să folosească un blog, pe de altă parte pentru a se autoinstrui. De 

asemenea, un echilibru corespunzător între timp alocat elevului/studentului şi cel 

alocat parcurgerii materiei este greu de găsit. 

6. Un alt risc este dat de pierderea interesului pentru scriere. Spre exemplu, utilizarea 

blogurilor ca instrumente de lucru la curs poate determina ca, după ce cursul s-a 

terminat, elevii/studenţii să îl abandoneze. 

7. O altă critică care s-ar putea aduce blogurilor, în special celor ale studenţilor, este că 

scriu despre ... nimic, despre lucruri banale, plate, fapte anoste, nimic atrăgător şi pot 

conţine astfel, informaţii nefondate sau neverificate suficient. Despre „şezătorile 

electronice” Sebastian Alexandru (în al său InfoBlog, citând-o pe Gabriela Avram) 

spune că există riscul să devină gazete de perete în care „fiecare împunge un ac cu o 

ştire nu totdeauna legată de subiectul în discuţie sau şi mai grav o apreciere plictisită 

                                                 
31

 Comisia Europeană, Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură, Implementarea planului de acţiune 

Educaţie şi formare 2010, noiembrie 2003, pag. 34. 
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trădând a obligaţie”. În plus, există riscul ca un blog personal ca o telenovelă virtuală 

să nu fie acceptat pe un server instituţional. 

8. Conţinutul volatil. Deoarece bloggerii pot edita şi şterge posturi este dificil ca acestea 

să fie indexate sau arhivate. Pe de altă partă, dacă bloggerul decide să-şi găzduiască 

blogul pe serverul şcolii, la absolvire, acesta este şters ceea ce poate crea confuzie în 

rândul cititorilor săi. 

9. Plagiatul (se ştie că Internetul, în mod indirect, încurajează furtul intelectual). 

Conform statisticilor Centrului de Integritate Academică din SUA, 50% dintre studenţi 

au recunoscut că au copiat de pe Internet însă, puţini dintr ei ştiu ce înseamnă 

plagiarismul. Pentru „generaţia Google” (postmoderni, eclectici, wikipedişti) 

profesorul Sally Brown, de la Universitatea Leeds Metropolitan propune teme 

individuale de lucru (astfel încât plagiarismul să fie mult mai dificil), educarea 

studenţilor în acest sens, pedepsirea celor vinovaţi şi, nu în ultimul rând, ţinerea unor 

jurnale personale de lucru (în cazul de faţă bloguri), prin care să se monitorizeze 

progresul temelor date. 

10. Respectarea proprietăţii intelectuale. Utilizarea licenţei Creative Commons este 

prea puţin mediatizată în rândul populaţiei şcolare, mai ales că impune trei condiţii 

uşor de înţeles: 

a) atribuirea: „poţi să-mi foloseşti munca, dar citează-mă”; 

b) utilizare non-comercială: „poţi să faci ce vrei cu munca mea atâta vreme cât nu o 

vinzi”; 

c) aceeaşi partajare: „îţi dau dreptul să faci ce vrei cu munca mea, dar şi tu vei face la 

fel cu orice muncă a ta care derivă din a mea”. 

11. Spamul. Spammerii nu doresc atenţia bloggerilor sau a cititorilor de bloguri, ci a 

serviciilor de publicitate, şi mai ales a Google. Datorită algoritmului acesta de 

clasificare a site-urilor pe primele poziţii în listele organice de rezultate pe baza 

legăturilor care conduc la acestea, spammerii exploatează potenţialul blogurilor de a 

avea incluse legături HTML gratuite. 

12. Chestiunile legate de etică, confidenţialitate, manipulare, control şi arhivare. 

„Siguranţa” noului instrument de comunicare se reduce în fapt la protecţia on-line, 

riscurile asupra sănătăţii, excluderea socială, respectarea drepturilor de autor, 

confidenţialitatea datelor etc. Comunicarea virtuală şi încredinţarea sexualităţii on-line 

este una din serioasele probleme ale tinerilor care folosesc Internetul, iar blogul este 

privit ca o formă extremă de comunicare, cu informaţii la dispoziţia unui public larg, 

care invită practic navigatori din orice colţ al planetei în intimitatea personală. Dar, la 

fel ca multe alte chestiuni din sistemul educaţional, pentru aceste bariere se găsesc şi 

soluţii în a fi surmontate (cum ar fi protejarea prin parolă, rularea pe Intranetul şcolii, 

menţinerea unui profil minim etc.). 

În timp ce confidenţialitatea reprezintă un aspect important pentru educatori şi 

administratorii de şcoli, un contra-argument în ceea ce priveşte confidenţialitatea 

acestora ar fi faptul că făcând blogurile accesibile lumii întregi, se asigură un 

feedback, care îi va face pe bloggeri să se simtă mai puternici, dezvoltând în acest mod 

comunicarea şi colaborarea. În cazurile în care comportamentul virtual este inadecvat 

se impune banarea blogului. 

Pe de altă parte, în cazurile blogurilor întreţinute de profesori, de cele mai multe 

ori directorii nu sunt de accord ca personalul din subordine să-şi expună nemulţumirile 

on-line. Alte situaţii sunt cele în care opinia angajaţilor nu este aceiaşi cu a 

angajatorului, nu se respectă politicile interne (nu pot fi postate materiale despre 

maşini spre exemplu, dacă nu au legătură cu procesul educaţional), se încearcă 
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vânzarea de bunuri şi se face publicitate la produse comerciale, însemnările 

promovează violenţa sau abuzurile emoţionale şi, nu în ultimul rând, postarea de 

materiale protejate prin drepturi de autor. În acest ultim caz, trebuie oferite legături 

către documentaţia folosită; citarea către sursele utilizate denotă respect faţă de autorul 

original, fiind totdată măsura unei noi forme de gest social între oameni. 

13. Excesul de blogging se poate transforma într-un pericol serios la adresa sănătăţii şi a 

dezvoltării armonioase, îndeosebi ale copiilor. Mai mult, expunerea prelungită la 

blogging poate să afecteze abilităţile sociale. 

14. Şi, nu în ultimul rând, nu trebuie să uităm de starea de disciplină din bloguri. Din 

păcate există şi bloguri care promovează violenţa, terorismul, intoleranţa şi xenofobia, 

incită la diete vătămătoare sau suicid, consum de droguri, alcool sau ţigări. Există în 

Reţea agresivitate, rasism, pornografie, vulgaritate, impostură şi minciună. Există 

flame wars şi spamming. La fel de adevărat este că nici un fel de cenzură nu poate 

afecta conversaţiile, libertatea de exprimare fiind îngrădită doar de responsabilitate. 

Deoarece blogurile sunt spaţii publice, web-profesorii au sarcina de a-şi instrui 

învăţăceii că există nevoia de a ştii care sunt pericolele la care se expun, să ia măsuri 

specifice pentru a se ocupa de aceste aspecte înainte să apară probleme. 

Din păcate, bloggingul educaţional deşi se bazează pe o tehnologie disruptivă, 

pozitivă, este adesea confundat cu networkingul social (MySpace.com este un exemplu de 

site de socializare în reţea). Astfel, cu toate că există asemănări între aceste tehnologii web 

(ambele permit postarea de însemnări care să conţină text, imagini, clipuri audio sau video; 

construiesc o prezenţă web socială şi crează legături, relaţii vizibile), scopurile pe care le 

servesc blogurile în educaţie şi pentru a socializa în reţea sunt diferite. 

Reţelele sociale pe Internet se axează pe crearea de interacţiuni sociale cu alţii, pe 

includerea socială (apartenenţa la un grup), pe nevoia de a da şi a primi atenţie (indiferent de 

apreciere: pozitivă sau negativă, ceea ce poate conduce la dezinhibiţie, comportament 

provocator sau inadecvat etc.). 

Bloggingul educaţional mizează pe dorinţa educatorilor şi educabililor de a câştiga o 

voce publică şi în special pe feedbackul primit. Datorită faptului că ripostele conduse 

împotriva networkingului social au potenţialul să ecraneze beneficiul pedagogic al blogurilor, 

aceste deosebiri sunt şi mai evidente. De aceea este important să educăm tinerii despre aceste 

lucruri în moduri formale, să le explicăm potenţialele pericole şi riscuri cu care se pot 

confrunta. 

 

 

VIRTUŢILE BLOGURILOR ÎN EDUCAŢIE 
Un edublog pentru a oferi valoare trebuie să îndeplinească cel puţin câteva cerinţe, 

dintre care amintim: 

1. Blogogenia
32

 - personalitatea observată prin felul de a fi al creatorului, opiniile şi 

valorile sale, subiectivitatea inerentă a acestuia, originalitatea sau stilul propriu de 

scriere. Important este şi ca autorul să-şi denumească blogul cu un nume sugestiv, 

incitant şi relevant temei pentru care a fost creat. Denumirea este esenţială în 

localizarea blogului de către motoarele de căutare. 

2. Utilitatea (puterea de generare de conţinut al bloggerului). Oferă ceva în plus faţă 

de informaţia din alte medii? Sunt însemnările relevante, atractive sau amuzante 

(au umor)? Există legături care conduc la un conţinut digital interesant?  

3. Autenticitatea, într-un stil „dezbrăcat de convenţiile jurnalistice tradiţionale” 

(Alex Ulman). Un studiu al Laboratorului HP a arătat că cele mai citite bloguri nu 

                                                 
32

 Expresia aparţine Hoinarului pe Web (http://hoinar-pe-web.blogspot.com/). 

http://hoinar-pe-web.blogspot.com/
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sunt neapărat şi cele mai originale. Utilizând tehnologii de ultimă oră de urmărire 

a fluxurilor informaţionale, cercetătorii au descoperit că, de multe ori, autorii 

acestor bloguri „împrumută” regulat conţinut de la bloguri mai puţin cunoscute şi 

adesea, şi fără a cita sursele. Cu toate că există autori care susţin că acest lucru 

vine în sprijinul memelor
33

, blogosfera nu este tolerantă cu furtul de informaţie, 

jocurile false de cuvinte sau răsucirile de sens.  

4. Stilul de scriere. Însemnările sunt bine scrise, concise, inspirate? Este conţinutul 

clar şi targetat audienţei căruia i se adresează blogul (vârstă, gen, interese, nivel de 

înţelegere)? Angajează cititorul în lectură sau sunt simple ştiri, cu trimiteri la alte 

informaţii? Sau, mai rău, sunt o formă mascată de publicitate? 

5. Uzabilitatea şi designul. Interfaţa este accesibilă? Designul este plăcut? 

Legăturile se pot accesa uşor? Arhiva este facil de parcurs? Eventualele imagini 

sunt sugestive şi atractive? Caracterul este deschis şi accesibil oricui? 

6. Dinamica postărilor (frecvenţa de actualizare): Sunt însemnările postate regulat 

sau cu o anumită frecvenţă? Există perioade de inactivitate între intrările din blog? 

„Oxigenul blogurilor” îl constituie adevărul, transparenţa, concentrarea şi 

actualizarea curentă a conţinutului, ştiut fiind că un blog actualizat des atrage 

mulţi vizitatori. 

7. Relevanţa. Este blogul fidel unei anumite teme (are „o destinaţie obligatorie” 

(Vivi)? Sau are o hartă a conţinutului diversă, este un „blog hazna” (Gorgeoux)? 

Îşi respectă „misiunea” pentru care a fost creat? Determină cititorul să revină, să-l 

urmărească? Ştie „să demareze dezbateri interesante” (Holotescu)? 

8. Interactivitatea. Sunt încorporate secvenţe video sau audio în blog? Dezvoltă 

sentimentul de apartenenţă la o comunitate? Recomandă alte bloguri (există un 

blogroll valoros)? 

9. Etica. Respectă bloggerul codul bunelor maniere on-line? Sunt conţinutul şi 

limbajul corespunzătoare mediului educaţional? „Pune preţ pe feedbackul primit”? 

 

CONCLUZII 
Două noi tehnologii Internet (blogurile şi RSS-ul) au schimbat, au redefinit modul în 

care profesori şi studenţi/elevi utilizează Reţeaua, transformându-i din cititori (participanţi 

pasivi) în scriitori (participanţi activi), facilitând filtrarea şi urmărirea resurselor on-line din ce 

în ce mai numeroase. 

Din păcate, la noi în ţară, blogurile în educaţie nu au „pătruns” decât sporadic, atât 

educatori cât şi directori, administratori de şcoli, bibliotecari sau responsabili cu politicile 

educaţionale neconsiderând blogurile ca instrumente importante pentru comunicarea între 

profesori, instituţiile de învăţământ, elevi, studenţi şi părinţi sau ca o modalitate de a oglindi 

activitatea şcolară. Blogurile întreţinute de profesori se pot număra pe degete: Carmen 

Holotescu, Sabin Buraga, Mariana Hudrea, Sebastian Alexandru, Mircea Lobonţ sunt doar 

câteva nume. Proverbul „excepţia şi nu regula” funcţionează perfect pentru ro-blogosferă. 

Chiar şi o simplă căutare în jurnalele academice româneşti a articolelor despre bloguri 

dezvăluie lipsa de interes a cercetătorilor români, spre deosebire de media tipărită (Gândul, 

Evenimentul Zilei) sau cea on-line (HotNews.ro). Cu toate acestea, introducerea blogurilor în 

educaţie este posibilă şi s-a demonstrat că bloggingul este posibil de realizat cu rezultate 

foarte bune. 
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 Cf. Wikipedia o „meme” este o unitate de informaţie care se propagă de la o persoană la alta sau de la un 

suport de stocare a informaţiei la altul. În termeni mai exacţi, o memă este o unitate de evoluţie culturală care se 

autopropagă aidoma unei gene (unitatea genetică). 
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Cum să scriem în blog? 

Personal nu cred că există o reţetă a unui blog de succes
34

 însă cred că regulile se fac din mers. 

Câteva impresii, culese din blogosferă: 

 Alegeţi un stil de scriere bazat pe fapte. 

 Oferiţi titluri contagioase, care să conţină cuvinte cheie. 

 Folosiţi o idee pe paragraf.  

 Scrieţi la obiect şi preţuiţi fiecare cuvânt. Alegeţi un conţinut concentrat – mai ales 

dacă nu aveţi prea multe de spus. 

 Includeţi însemnările în categorii. 

 Renunţaţi la cuvintele dificile şi non-necesare. Fiţi dezinvolţi şi sprinteni în taste, 

astfel încât însemnările să devină savuroase. 

 Uneori este util să se încheie un post cu o întrebare adresată cititorilor. 

 Evitaţi să „bateţi câmpii cu graţie”, „să fiţi ecoul a ceea ce se întâmplă” (Radu 

Ionescu) şi a presiunii subiectelor („n-am găsit ce să scriu”). Vivi scrie: „O colectie 

de link-uri sau articole ale altora, trântite în blog, nu are valoare”. Şi atunci cum 

rămâne cu BoingBoing, cel mai citit (încă!) blog din lume? 

 Folosiţi taguri când acest lucru este posibil. 

 Postaţi cât mai des, zilnic dacă este posibil. Alocaţi-vă zilnic 15-30‟ pentru scris
35

. 

 Fiţi specific. Fiţi clar. Fiţi riguros intelectual. Fiţi onest. Fiţi consecvent. Fiţi critici 

constructivi prin feedback-uri care oferă soluţii. 

 Fiţi respectuos. Nu utilizaţi vocabular injurios, incestos sau ofensator. Nu uitaţi de 

neticheta Reţelei: fără majuscule
36

, fără jargonul camerelor de chat etc. Dacă scrieţi 

cu majuscule folosiţi-le pentru a evidenţia anumite aspecte. De asemenea, aveţi grijă 

cum folosiţi sarcasmul şi umorul (includeţi emoticoane dar cu rezervă).  

 Scrieţi un răspuns pentru fiecare vizitator care v-a trimis un comentariu (pe cât 

posibil nu unul de complezenţă, ci care invită la dialog) şi vice-versa: nu scrieţi 

comentarii fără substanţă în alte webloguri doar de dragul de a-l promova pe cel 

propriu, prin publicarea link-ului
37

. 

 Nu faceţi publicitate comercială pe blogurile educaţionale! 

 Dacă doriţi să faceţi trimiteri către anumite locaţii virtuale includeţi legăturile de tip 

HTML prin text şi nu prin scriere explicită: http://www.... 

 Nu uitaţi să citaţi sursele, să faceţi referinţe. Respectaţi drepturile de autor.  Dacă nu 

sunteţi siguri, mai bine cereţi permisiunea autorului. 

 

Personal vreau să cred că blogurile vor deveni în următorii ani un supliment mult 

apreciat al educaţiei tradiţionale, după ce perioada de acomodare cu orice nouă tehnologie va 

fi trecut. Provoc colegii, implicaţi atât în activităţile didactice şi/sau administrative (precum 

cele de rang ierarhic superior – decani, cancelari ştiinţifici etc.) să devină vizibili în 

blogosferă, unde au toate şansele de a fi audiaţi de un public mult mai larg decât cel al 

revistelor/jurnalelor în care scriu. Însă pentru a putea fi cu adevărat prezenţi este nevoie ca 

atât profesorii cât şi studenţii (elevii) să se familiarizeze cu această nouă tehnologie şi să 

accepte schimbarea. Şi, din păcate nevoia specifică de a forma profesori în domeniul utilizării 

pedagogice a TIC şi de a alfabetiza digital o naţiune nu este o chestiune izolată, nici una 

delicată ci una de voinţă. 
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 Analistul John Dvorak în urma analizei a peste 100 de bloguri a stabilit opt reguli care trebuie urmate pentru 

un blog de succes (Deconstructing the blog, 2 aprilie 2002, PCMagazine). 
35

 Regulă pe care eu nu pot să o respect. 
36

 Mădălina Cocea spunea la un moment dat că Internetul a dus la dispariţia din viaţa ei a foarte multe majuscule 

şi semne de punctuaţie (Recviem pentru majuscule şi cărţi poştale, Suplimentul de cultură, nr. 82, 24-30 iunie 

2006). 
37

 Carmen Holotescu, Regula de aur în blogging, www.timsoft.ro/weblog, 20 februarie 2006. Vezi şi articolul de 

la Problogger - Signatures in Blog Comments. 

http://www/
http://www.timsoft.ro/weblog
http://www.problogger.net/archives/2005/09/10/signatures-in-blog-comments/
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Abstract 

Studiul de faţă reprezintă o replică la scară mică şi localizată, datând din luna mai 2004, a unei 

cercetări realizate în luna iunie 2001 de către Institutul Pew Internet & American Life Project. Motivaţia 

generală din spatele acestui studiu este importanţa mai mult decât evidentă, pe care noile tehnologii ale 

comunicării o au în societatea contemporană. Internetul, comunicarea mediată de computer (CMC), telefonia 

mobilă şi alte tehnologii de ultimă generaţie au un impact extrem de complex asupra psihologiei individuale şi 

asupra structurii şi dinamicii sociale, mai întâi de toate prin simplul fapt că schimbă în mod radical maniera în 

care oamenii comunică între ei sub aspect cantitativ şi calitativ. Iar motivul alegerii generaţiei adolescentine ca 

„subiect” de studiu al acestui impact al noilor tehnologii ale comunicării este faptul că ei sunt practic născuţi 

odată cu noua generaţie de tehnologie media, fapt care îi face să fie complet diferiţi de generaţiile anterioare, în 

acelaşi mod în care noua generaţie de tehnologii comunicaţionale nu mai seamănă cu nimic din cele ce a 

precedat-o. De altfel, legătura strânsă dintre adolescenţi şi noile tehnologii ale comunicării a fost surprinsă de 

către diverşi cercetători în sintagme precum „generaţia mileniului”, „generaţia M” (Media) sau „generaţia 

digitală”. 

Cuvinte cheie: socializare, adolescenţă, comunicare mediată de calculator (CMC), ciberspaţiu, 

cibercultură, software social 

 

 

CONSIDERAŢII TEORETICE 
În prezentul studiu am urmărit elemente ale socializării manifestate în mediul online 

de către populaţia adolescentină. O importanţă deosebită în proiectarea cercetării, stabilirea 

metodologiei, construirea instrumentelor de lucru, culegerea şi analiza datelor au avut-o 

dimensiuni precum comunicarea mediată de computer, managementul online al imaginii 

personale, dinamica identităţii online, culturalizarea specific adolescentină, menţinerea 

relaţiilor din viaţa reală sau dezvoltarea de noi relaţii virtuale prin mijloace ale comunicării şi 

interacţiunii online. 

 

Socializarea ca proces al devenirii umane 

Importanţa centrală a socializării ca proces de devenire umană este de multă vreme 

recunoscută atât de cunoaşterea comună, cât şi de ştiinţele sociale. În special ultimele două 

secole de cercetare au adunat o bogată varietate de perspective asupra socializării la care şi-au 

adus aportul ştiinţe precum biologia, psihologia, psihologia socială, sociologia, sociobiologia. 

Aspecte precum definirea socializării, relaţia dintre factorii biologici şi cei culturali în 

dinamica devenirii sociale a fiinţei umane, teoriile care descriu sau explică socializarea, 

formele şi agenţii socializării pot constitui fiecare în parte subiectul unor întregi volume. 

Astfel încât aici vom pune în evidenţă doar aspecte esenţiale ale procesului de socializare, 

precum comunicarea, asocierea, identificarea, culturalizarea şi diferenţierea, toate 

reprezentând concepte centrale în dinamica socializării, după care vom urmări în ce măsură 

Internetul reprezintă un mediu favorabil desfăşurării tuturor acestor subprocese ale 

socializării, transformându-l într-un agent de socializare la fel de important ca şi cei clasici 

(familia, şcoala, grupul de egali, mass media), dacă nu chiar, în cazul adolescenţilor cel puţin, 

mailto:mchitosca@yahoo.com
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într-un factor predominant care a ajuns să medieze relaţia de interdependenţă dintre agenţii 

clasici ai socializării, de vreme ce computerul şi Internetul au ajuns să fie atotprezente în 

majoritatea domeniilor vieţii. 

 

Figura 1 Modelul conceptual al relaţiilor dintre factorii/mediile socializării 

adolescentine şi subprocesele acesteia 

 

 
 

 Pentru a înţelege de ce Internetul, prin capacitatea sa de glocalizare
38

, catalizează 

legăturile centrale şi semnificative dintre indivizi apropiaţi sau îndepărtaţi geografic, devenind 

                                                 
38

 Neologism care îmbină sensul termenilor de localizare şi globalizare, cu originea în practicile japoneze de 

afaceri ale anilor 1980 şi care a fost popularizat în anii 1990 de către sociologul britanic Ronald Robertson. Se 

referă la abilitatea comunicării mediate de calculator de a crea legături între persoane situate atât la nivel local, 

cât şi la între indivizi amplasaţi pe întregul mapamond. 
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astfel un „al treilea loc”
39

 pentru socializare, este necesar să aruncăm o privire asupra 

principalelor noţiuni care sintetizează tematica vastului domeniu al ciberspaţiului care a fost 

făcut posibil de către infrastructura Internetului şi de către febrila activitate de comunicare 

umană. 

 

CIBERPAŢIU, CIBERCULTURĂ, COMUNICARE MEDIATĂ DE 
COMPUTER, SOFTWARE SOCIAL 

 

Ciberspaţiul 

Noţiunea de ciberspaţiu este deja consacrată. Lansată de către William Gibson, 

scriitorul canadian de science fiction, în 1982, prin nuvela „Burning Crome,” apărută în 

revista Omni, ea a fost ulterior popularizată în romanul său, Neuromancer, devenind o sursă 

de inspiraţie artistică care a generat cibercultura, şi, datorită importanţei şi relevanţei ei 

psihosociologice, un obiect de studiu pentru ştiinţele sociale, determinând apariţia unor areale 

teoretice şi de cercetare, precum psihologia şi sociologia ciberspaţiului, informatica socială 

etc. Toate aceste ştiinţe sociale de ramură studiază impactul psihologic, social, economic şi 

cultural pe care noul mediu de informare şi comunicare bazat pe infrastructura Internetului, 

generic numit ciberspaţiu, îl are la nivel individual, social, în mediul de afaceri, ştiinţă, 

cercetare, educaţie, administraţie şi chiar guvernare.  

Ciberspaţiul este corelat cu o serie de termeni înrudiţi, precum cei de realitate virtuală, 

mediu online, spaţiu digital, care alcătuiesc împreună un aparat conceptual, încă destul de 

tânăr şi prin urmare disputat, ce s-a conglomerat în jurul noului domeniu al ciberspaţiului. 

Asupra noţiunii de ciberspaţiu s-au adunat în timp mai multe perspective, pe măsură ce acest 

fenomen s-a dezvoltat în extensie, profunzime şi nuanţe prin răspândirea şi popularizarea 

reţelei mondiale de computere şi telecomunicaţii (ce include Internetul, Usenetul şi alte reţele 

mai mici ca importanţă) şi prin varierea instrumentelor şi aplicaţiilor (domeniul de software), 

varietate la fel de exponenţială ca şi globalizarea infrastructurii sale (hardware şi netware).  

În principiu, ciberspaţiul nu trebuie confundat cu Internetul real (ca reţea), ci trebuie 

privit ca însumând aspectele psihologice şi sociale pe care i le conferă, prin utilizare, psihicul 

uman individual şi societatea în ansamblu. Ciberspaţiul cuprinde, prin urmare, identităţile şi 

obiectele care există în reţele de computere folosite de indivizii umani în diverse scopuri. De 

pildă, despre un website se poate spune că el se află în ciberspaţiu, despre persoana care îl 

vizitează ca fiind un vizitator sau participant online, detaşat de locaţia sa fizico-geografică, iar 

despre activităţile pe care participanţii le desfăşoară ca fiind evenimente online, deci ale 

ciberspaţiului. Evenimentele din ciberspaţiu interacţionează strâns cu evenimentele din lumea 

reală, de vreme ce indivizii şi entităţile supraindividuale, precum corporaţiile, organizaţiile şi 

instituţiile se informează, comunică, se organizează, muncesc şi iau decizii cu privire la viaţa 

reală prin intermediul mediului online. Utilizarea reţelelor de comunicare de către indivizii 

umani conferă în mod clar ciberspaţiului, pe lângă componenta sa pur operativă, orientată 

către rezolvarea de sarcini, o valenţă emoţională, care îl umanizează.  

                                                 
39

 Ray Oldenburg , în lucrarea sa clasică The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair 

Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community (New York: Marlowe & Company, 3rd Edition, 1999), 

vorbeşte, alături de familie şi de mediul profesional, despre existenţa unui spaţiu public extrem de important 

pentru comunităţile umane şi societate, pe care el îl denumeşte generic al treilea loc, agora, piaţa publică, unde 

cetăţenii se întâlnesc pentru a discuta probleme şi a lua decizii de interes comun. Agora primei societăţi 

democratice, cea grecească, s-a diversificat în timp, depăşind piaţa publică pentru a îngloba cafenelele, librăriile, 

barurile şi, mai recent, mall-urile. Internetul, mai precis ciberspaţiul pe care îl găzduieşte, a devenit un astfel de 

al treilea loc virtual în care persoanele se întâlnesc pentru a se informa, comunica, recrea, a căuta sprijin şi lua 

decizii personale sau de grup. 
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Multitudinea perspectivelor de analiză a generat numeroase teorii şi definiţii acordate 

ciberspaţiului. Întrucât în prezentul studiu nu ne-am propus o analiză detaliată a noţiunii de 

ciberspaţiu, ci doar una a activităţilor în special cu valenţe sociale pe care adolescenţii români 

le desfăşoară în acest nou mediu de comunicare,  ne vom mulţumi să îndreptăm cititorul 

interesat către surse externe. Numeroase informaţii pot fi lesne găsite printr-o simplă 

introducere a termenului „cyberspace” în motoare de căutare precum Google sau Yahoo. 

Wikipedia engleză, de pildă, descrie în amănunt principalele accepţiuni tehnice ale acestui 

termen: ciberspaţiul ca o metaforă (navigarea pe Internet, de tip hipertext), jocurile video (ca 

o replică incompletă a realităţii), ciberspaţiul ca mediu 3D (în care interacţionăm cu entităţi 

sintetice), ciberspaţiul ca un habitat amplificat (teleoperarea) şi ciberspaţiul ca o arenă a 

creativităţii artistice (recreerea fără consecinţe). De asemenea, pentru cititorii interesaţi de 

informaţii în limba română, Gabriela Grosseck (2003) realizează o sinteză a problematicii din 

jurul termenului de ciberspaţiu: etimologia, definirea, relaţia spaţiu-cibersaţiu, taxonomia şi 

geografia ciberspaţiului, ciberspaţiul ca spaţiu social creat de indivizii umani în reţea prin 

comunicarea mediată de computer, ultimul fiind un aspect mai mult decât relevant pentru 

studiul de faţă. 

 

Cibercultura 

În timp, ciberspaţiul a devenit un mediu de găzduire, propagare şi promovare a 

culturii, sub diversele ei forme şi conţinuturi clasice şi contemporane. Mai mult, ciberspaţiul a 

devenit terenul unui nou gen de cultură, bazată pe media digitală şi denumită în ansamblu 

cibercultură. Devenind până la ora actuală extrem de bogată şi de variată, limitele ciberculturii 

sunt greu de definit, fapt pentru care acest termen este utilizat într-o manieră flexibilă. În 

principiu, se poate afirma că cibercultura cuprinde nivelele sociale şi culturale ale maşinii 

sociale angrenate în ciberspaţiu. Este o mişcare social-culturală îndeaproape relaţionată cu 

apariţia şi dezvoltarea tehnologiilor informaţional-comunicaţionale (TIC) între anii 1960-

1990, cu un rezultat cultural proeminent.  

Tematica ciberculturii include în primul rând culturile comunităţilor online, precum şi 

o gamă largă de aspecte culturale specifice
40

. Ea poate de asemenea să cuprindă mişcări 

artistice şi culturale asociate, cum ar fi fenomentul cyberpunk
41

 sau mişcarea de 

transumanizare
42

. Termenul încorporează întotdeauna cel puţin o anticipare implicită a 

viitorului.  

Numeroase sensuri specifice ale ciberculturii au fost formulate de către autori precum 

Lev Manovich (2001, teoria şi arta noii media), Pierre Lévy (1998), Margaret Morse (1998) şi 

Arturo Escobar (2005). Oricum ar fi, mare parte din aceste concepte se concentrează numai pe 

unele aspecte şi nu acoperă problematica în detaliu. Unii autori care încearcă să ajungă la o 

înţelegere mai comprehensivă, disting între cibercultura timpurie şi cea contemporană (Jakub 

Macek, 2003, 2004) sau între cibercultură ca un context cultural al tehnologiilor 

                                                 
40

 Tematica ciberculturală se referă la subiecte relaţionate, cum ar fi cibernetica, computerizarea, revoluţia 

digitală, cyborgizarea corpului omenesc etc. Vezi în acest sens studiile lui Adrian Mihalache şi Ion Manolescu. 
41

 Sub-gen al literaturii de science fiction şi de ficţiune distopiană, care se focalizează pe tehnologii avansate, 

cum ar fi computerele sau tehnologia informaţională cuplate cu un anumit grad de afectare a structurilor sociale.  

Postcyberpunk-ul adăugă acestei tematici ingineria genetică şi nanotehnologia, alături de o viziune ceva mai 

luminoasă, în care personajele luptă pentru condiţii sociale îmbunătăţite sau măcar pentru a proteja status quo-ul 

societăţii de o decădere ulterioară. 
42

 Mişcare intelectual-culturală internaţională care sprijină utilizarea noilor ştiinţe sau tehnologii pentru a spori 

abilităţile fizice şi cognitive ale oamenilor, precum şi pentru a ameliora aspectele care nu sunt necesare sau 

dezirabile ale condiţiei umane, cum ar fi bolile sau îmbătrânirea.  
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informaţional-comunicaţionale (TIC) şi cibercultură (mai precis studii de cibercultură) ca „o 

abordare particulară aplicată studiului asupra complexului «cultură + tehnologie»”
43

. 

Pentru studiul de faţă ne interesează cultura adolescentină, ca mediu de socializare 

caracteristic acestei grupe populaţionale, şi modul în care ea este reprezentată în ciberspaţiu. 

Adolescenţii intră pe Internet pentru a a informa în legătură cu valorile lor culturale specifice 

(literatură, modă, sport, filme, muzică, programe TV, staruri TV şi de cinema etc), precum şi 

pentru a socializa online, fie strâns, cu prietenii lor apropiaţi sau depărtaţi geografic, fie difuz, 

cu grupul lor mai larg de egali, în cadrul unor comunităţi virtuale adolescentine (prin 

mesagerie instantanee, chat, e-mail). Această socializare online între adolescenţi vehiculează 

inclusiv valorile culturale pe care ei le interiorizează, le împărtăşesc, le dispută sau le 

promovează unul faţă de celălalt. 

 

Comunicarea mediată de calculator 

CMC este o formă de comunicare între doi sau mai mulţi indivizi care interacţionează 

unul cu celălalt prin aplicaţii media pe bază de calculator. Diferitele tehnologii de comunicare 

au multiple efecte sociale, astfel încât multe dintre tehnicile recente ale comunicării mediate 

de calculator au dat naştere pe Internet (în ciberspaţiu) la reţele sociale sprijinite de diversele 

aplicaţii de software social. Asupra CMC şi-au îndreptat atenţia o serie de ştiinţe sociale, 

precum lingvistica, psihologia, psihologia socială, sociologia, antropologia etc. 

Lingviştii s-au ocupat de modul în care este utilizat limbajul în mediile de discurs 

online
44

 observând că, în comparaţie cu discursul întâlnit în situaţiile faţă-în-faţă, el este mai 

sărac în aspecte paralingvistice (elemente conştiente sau inconştiente, precum mimica, 

gestica, limbajul corpului în general, volumul şi intonaţia vocii, care completează şi nuanţează 

discursul verbal), dar că dispune de reguli pragmatice precum respectarea rândului la 

comunicare şi registre specializate sau seturi terminologice specifice acestor medii. Psihologia 

individuală urmăreşte comportamentul online individual şi, implicit, maniera în care tipurile 

de comunicare mediate de calculator influenţează acest comportament (jocul de rol sau 

experimentele identitare – managementul identităţii în ciberspaţiu, scăderea nivelului de 

autocontrol, dependenţa de comunicarea socială online), iar psihologia socială vizează 

comportamentul în grup al persoanelor care comunică oline, în special cel de asociere la 

comunităţi virtuale pe bază de afinităţi şi interese comune, făcând prin aceasta trecerea către 

abordarea sociologică. Cea din urmă se referă la aspecte care ţin de modul în care oamenii 

utilizează computerele sau media digitală pentru a forma, sprijini şi menţine relaţii unii cu 

ceilalţi (utilizări sociale ale tehnologiei comunicării) în viaţa personală, profesională, 

organizaţională şi instituţională. 

Cercetările psihosociale de aproximativ trei decenii în domeniul CMC au avut drept 

rezultat o sumă de teorii care încearcă să explice şi să diferenţieze acest tip de comunicare de 

celelalte. Yuliang Liu (2002), încercând să stabilească natura comunicării mediate de 

computer (orientată spre sarcină, spre emoţiile sociale sau în ambele sensuri), sintetizează 

teoriile reprezentative care s-au elaborat de-a lungul timpului în legătură cu CMC. El împarte 

aceste teorii în două categorii, în funcţie de modelul de cercetare adoptat (orientare spre 

sarcină sau spre emoţiile sociale): teoria prezenţei sociale (Short, William, & Christie, 1976), 

teoria bogăţiei informaţiei media (Daft şi Lengel, 1984, 1986) şi teoria indiciilor contextului 

social (Kiesler et al, 1984, şi de Dubrovski,  Kiesler şi Sethna, 1991), pentru modelul orientat 
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 David Lister et al., New Media: A Critical Introduction, London: Routeledge, 2003. 
44

 Mediile de discurs online sunt spaţii în care oamenii interacţionează unii cu ceilalţi prin intermediul anumitor 

mijloace ale discursului. Acestea pot include discuţiile asincrone, sincrone, jocurile online de tip multi-utilizator 

sau alt instrument al CMC. Aceste medii online sunt bazate în primul rând pe text, însă pot conţine şi multe 

elemente multimedia, cum ar fi imagini, animaţie, emoticoane (figurine grafice expresive). 
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spre sarcină, şi teoria procesării sociale a informaţiei, formulată de Walther (1992), pentru 

modelul socio-emoţional. 

Similarităţile acestor trei teorii ale modelului i-a determinat pe Culnan şi Markus 

(1987) să le reunească sub denumirea generică de perspectivă teoretică a „filtrării indiciilor.” 

Ideea pe care o au în comun cele trei teorii este cea conform căreia comunicarea din situaţia 

faţă în faţă, comparativ cu cea online sau mediată de computer, are la dispoziţie o serie de 

informaţii şi indicii mult mai bogate cu privire la contextul social, incluzând indiciile verbale 

şi non-verbale, pentru a converti şi exprima emoţiile în comunicare. CMC este mai săracă în 

indicii ale contextului social, rezumându-se până nu demult la cele verbale scrise. Noua 

generaţie media a adăugat la acestea imaginile, emoticoanele, sunetele şi clipurile audio-

video, îmbogăţind extrem de mult terenul iniţial arid al CMC, deşi fără să-l echivaleze cu 

complexitatea comunicării faţă în faţă. Simplitatea conţinutului emoţional al CMC a făcut ca 

foarte mulţi cercetători să o integreze pentru multă vreme în categoria tipurilor de comunicare 

orientate preponderent spre sarcină. 

Teoria procesării sociale a informaţiei elaborată de Walther (1992) este cea dominantă 

în cadrul modelului de orientare socio-emoţională şi ea se sprijină la rândul ei pe principiile 

cogniţiei sociale şi pe dezvoltarea relaţiilor sociale din psihologia cognitivă. Teoria procesării 

sociale încearcă să identifice modalităţile prin care agenţii comunicării procesează indiciile 

relaţionale şi sociale ale identităţii, utilizând numeroase mijloace media. În viziunea lui 

Walther, comunicatorii sunt motivaţi în general de nevoile lor reciproce de afinitate şi de 

reducere a nesiguranţei în privinţa propriei persoane, manifestând şi solicitând în acest sens, 

în procesul comunicării, comportamente relaţionale relevante din punct de vedere social. Cu 

toate acestea, beneficiind de indicii limitate, CMC este incapabilă a converti aceste 

comportamente sociale într-un timp la fel de scurt precum o face comunicarea faţă în faţă, 

care beneficiază de mai multe canale de transmitere a informaţiei. Diferenţa esenţială dintre 

cele două tipuri de comunicare ar fi una de rată informaţională ce poate fi procesată social de 

către participanţi. 

 

Instrumente ale comunicării oline: Software-ul social 

Aceste instrumente sunt clasificate în general în două categorii: instrumente de 

comunicare şi instrumente de interacţiune. Prima categorie cuprinde acele aplicaţii de 

software care permit capturarea, stocarea şi prezentarea comunicării, de obicei în formă scrisă, 

dar cuprinzând din ce în ce mai mult imagini, clipuri audio şi video. Cea de-a doua categorie 

de instrumente se ocupă de interacţiunile mediate dintre indivizi sau grupuri şi diferă de 

instrumentele de comunicare prin scopul lor de a stabili şi a menţine legături între indivizi, 

facilitând mecanismele conversaţionale. Instrumentele de comunicare sunt în general 

asincrone, în timp ce instrumentele de interacţiune sunt sincrone (telefon, video chat) sau 

aproape sincrone (mesageria instantanee, chat-ul pe bază de text). 

Cele două categorii de instrumente au ataşate tipuri distincte de experienţă primară a 

individului care le utilizează: comunicarea implică contextul conversaţional, discursul sau 

scrierea – ea creează accesul la text; interacţiunea poartă cu sine interesul pe care indivizii îl 

manifestă unul pentru celălalt – este responsabilă de expresivitatea, performanţa şi prezenţa 

virtuală a utilizatorului.  

Printre cele mai importante instrumente de software social menţionăm: mesageria 

instantanee (Instant Messaging sau IM – o aplicaţie ce permite unui individ să comunice cu 

altul prin intermediul unei reţele în condiţii de relativă intimitate: Gtalk, Meetro, ICQ, Yahoo! 

Messenger, MSN Messenger şi AOL Instant Messenger), Internet Chat Relay sau IRC (în 

care utilizatorii pot comunica atât în ferestre private, cât şi cu mai mulţi oameni simultan, în 

manieră publică – camere virtuale de discuţii sau chatrooms), forumuri (ce permit 
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utilizatorilor să posteze „tematici” pentru a fi revizuite de alţii prin postarea de comentarii în 

manieră liniară), weblog sau, prescurtat, blog (un tip personal de forum, similare jurnalelor 

online pentru o anumită persoană, în care alte persoane pot să posteze comentarii), servicii de 

reţele sociale (ce permit oamenilor să se adune online în jurul unor interese sau cauze 

comune: de pildă, site-uri de întâlniri romantice, de afaceri, hobby-uri recreaţionale). 

La toate aceste instrumente sociale se mai adaugă wiki-urile (site-uri complet deschise 

pentru editare oricărui utilizator), ghidurile sociale (site-uri pe care sunt recomandate atracţii 

din lumea reală: restaurante, cluburi etc.), însemnarea socială (liste de site-uri care sunt 

considerate de interes comun), citare socială (instrument asemănător însemnării sociale, însă 

destinat lumii academice, care permite utilizatorului să posteze citate din articole de pe 

Internet), biblioteci sociale (site-uri care permit utilizatorilor să-şi actualizeze sau să-şi 

împartă colecţiile de cărţi, materiale audio-video etc.), aplicaţiile de cumpărături sociale 

(recomandări şi recenzii de produse), reţele sociale între grupuri de egali (hibrid bazat pe web 

al reţelelor sociale, combinaţie între tehnologiile de comunicare instantanee, conectivitate şi 

distribuire de pachete informaţionale între grupuri de egali, care le permite utilizatorilor să 

împărtăşească blog-uri şi să comunice în timp real), editarea colaborativă în timp real 

(editare simultană a unui text/proiect sau conţinut media de către participanţi simultani ai unei 

reţele), prezenţa virtuală, lumile virtuale şi jocurile online (la care pot participa un număr 

masiv de utilizatori). 

 

INTERNETUL AJUTĂ LA CONSTRUIREA CAPITALULUI SOCIAL 
Într-un studiu recent efectuat de Pew Internet & American Life Project (2006) s-a pus 

întrebarea: cum influenţează Internetul capitalul social, relaţiile pe care oamenii le au cu 

prietenii, rudele, vecinii şi colegii lor de şcoală sau de muncă? Părerile sunt împărţite în două 

categorii, pe de o parte fiind cei care accentuează abilitatea Internetului de a extinde relaţiile – 

pe plan social şi geografic, iar pe de altă parte, cei care se tem că acesta poate aliena şi 

îndepărta oamenii de la relaţiile lor mai bogate, mai autentice din viaţa reală. 

Ipoteza de la care a pornit studiul american este cea care pune la îndoială teama faţă de 

potenţialul de distrugere a comunicării şi comunităţii autentice pe care l-ar avea Internetul. 

Studiul presupune că în loc de a dispărea, comunităţile umane sunt transformate, mutându-se 

accentul de pe orientarea tradiţională a grupurilor bazate pe vecinătate fizică pe comunităţile 

alcătuite din reţele sociale dispersate geografic. Oamenii din cadrul acestor reţele păstrează 

bazele tradiţionale ale comunităţii (rude, vecini, prieteni, colegi de muncă) şi comunică 

totodată şi în reţelele online fără a fi îngrădiţi de limitele unei singure comunităţi solidare.  

Internetul şi emailul joacă un rol important în menţinerea reţelelor sociale dispersate. 

În loc de a periclita legăturile comunitare, vedem că Internetul se află în armonie cu 

conversaţiile prin telefon şi întâlnirile faţă în faţă. Există de asemenea, multiplexitatea media: 

cu cât vorbesc mai mult la telefon şi faţă în faţă, cu atât oamenii utilizează mai mult Internetul 

pentru a comunica, a cere şi a oferi ajutor. 

Întrucât indivizii, mai degrabă decât gospodăriile, sunt conectaţi separat, Internetul şi 

celularul au transformat comunicarea de la gospodărie-la-gospodărie
45

 într-una de la 

persoană-la-persoană. Acest aspect creează o nouă bază pentru comunitate pe care Barry 

Wellman a denumit-o „individualism de reţea.” În loc să se bazeze pe o singură comunitate în 

privinţa capitalului social, indivizii trebuie să caute adesea în mod activ o varietate de 

persoane şi de resurse adecvate diverselor situaţii cu care se confruntă.  

                                                 
45

 Termenul „gospodărie” (household, engl.), preluat din literatura engleză, este folosit în sensul de unitate 

locativă de regulă cu o singură familie şi folosit atât cu sens demografic, cât şi sociologic. Ideea e că noua media 

este mai personală, mai individuală, oferă mai multă libertate şi resurse individului în comunicare, deosebind-l 

de entităţile supraindividuale cărora le aparţine (familie, grup de egali, grup de muncă, etc), oferindu-i o anumită 

independenţă (autonomie, mobilitate) comunicativă în raport cu acestea prin mobil, laptop, iPod etc. 
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Internetul joacă roluri sociale benefice într-o lume care se deplasează către 

„individualismul de reţea”. Email-ul le permite oamenilor să primească sprijin de la reţelele 

lor sociale, iar web-ul le permite să găsească informaţii şi sprijin atunci când sunt puşi în faţa 

unor decizii importante (medicale, financiare, familiale etc).  

Mijloacele tradiţionale de comunicare (vizite în persoană, telefonul) ajută mai degrabă 

la menţinerea legăturilor sociale, în timp ce Internetul şi email-ul sunt utile la cultivarea 

reţelelor sociale; ele mai degrabă suplimentează decât înlocuiesc comunicările tradiţionale, 

permiţând indivizilor să păstreze legătura atât cu persoanele apropiate lor, cât şi cu cele mai 

puţin apropiate. Email-ul devine esenţial pentru cei care deţin reţele sociale largi. 

Uneori, asistenţa vine din partea unor persoane îndepărtate din punct de vedere social, 

însă care devin mai apropiate prin intermediul e-mail-ului într-un moment de nevoie. 

Rezultatul este că oamenii nu doar socializează online, ci încorporează de asemenea Internetul 

în practica lor ca un instrument de căutare a informaţiei, a sfatului şi luării de decizii. 

Sondajul Pew Internet & American Life Project a vizat natura şi scopul reţelelor 

sociale ale americanilor, modul în care ei utilizează aceste reţele pentru a primi ajutor şi cel în 

care folosesc tehnologiile informaţionale şi de comunicare în acest sens. Acest lucru a fost 

făcut prin concentrarea pe două tipuri de legături în cadrul reţelelor sociale: 

 Legături centrale: legături foarte apropiate, referindu-se la persoane cu care se discută 

probleme importante, cu care se păstrează un contact frecvent şi la care este căutat 

ajutorul. Această abordare urmăreşte trei dimensiuni cheie ale puterii relaţiei: 

intimitatea emoţională, contactul şi disponibilitatea capitalului reţelei sociale. 

 Legături semnificative: legături cu persoane din afara zonei centrale, însă faţă de care 

există o legătură strânsă, deşi se discută probleme importante în mai mică măsură, se 

menţin contacte mai puţin frecvente şi se caută mai rar ajutorul. 

Email-ul, ca instrument de comunicare, prin natura sa asincronă – independentă de 

timp – şi multi-ditribuită – poţi trimite un email la o singură persoană sau la un număr 

nelimitat de persoane –, permite menţinerea unor reţele sociale tot mai largi, în creştere, lucru 

care nu se întâmplă la fel în cazul mijloacelor clasice de comunicare – întâlnirea faţă în faţă şi 

telefonul. Totodată, inerent, email-ul este un instrument al „glocalizării”, întrucât prin 

intermediul său se poate menţine contactul atât cu prieteni sau rude îndepărtate, cât şi cu cei 

care locuiesc în apropierea geografică. 

În finalul studiului, temerile conform cărora Internetul şi email-ul ar îndepărta 

persoanele de la mijloacele clasice de comunicare (întâlnirile în persoană sau telefonul) sunt 

îndepărtate de observarea fenomenului de „multiplexitate media” care arată că, cu cât indivizii 

utilizează mai mult aplicaţiile de comunicare online pentru a păstra legătura cu reţeaua lor 

socială, cu atât creşte comunicarea cu membrii reţelei prin telefon şi întâlnirile în persoană. 

 

GENERAŢIA MILENIULUI 
Adolescenţa reprezintă perioada unei socializări profunde şi accelerate. Odată cu 

transformările biologice, mentale şi psihologice, adolescentul dobândeşte o acută conştiinţă de 

sine, începe să se diferenţieze mai clar de cei din jurul său, porneşte în căutarea unei identităţi 

proprii şi a unor explicaţii privind lumea, cei din jur şi persoana proprie. Tot ceea ce face 

adolescentul capătă intensitate şi identitate: el începe de obicei să comunice mai mult, caută 

grupuri în care să se integreze sau de care să se diferenţieze, caută acceptarea, consideraţia, o 

părere a celorlalţi în care să se oglindească pe sine, construindu-şi astfel imaginea şi respectul 

de sine, urmăreşte creativitatea, originalitatea, o anumită cultură ale cărei valori le 

interiorizează, punând astfel temelia unor principii directoare şi a unui stil de viaţă, în funcţie 

de care îşi fixează scopuri şi acţionează în sensul îndeplinirii lor. 
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Datorită noilor tehnologii ale informaţiei şi ale comunicării, adolescenţii de astăzi fac 

toate aceste lucruri într-o manieră diferită de cea a generaţiilor anterioare. Vorbind despre 

aceşti adolescenţi în cadrul unei conferinţe din luna februarie a anului curent, Lee Rainie, 

director al Institutului Pew Internet & American Life Project, îi denumeşte „generaţia 

mileniului” şi consideră că ei prezintă o serie de caracteristici distinctive pe care le 

sintetizează în opt realităţi fundamentale. 

 

Realitatea 1: „Generaţia mileniului” (născută între 1982-2000) reprezintă un grup 

distinct de vârstă, conform numeroaselor măsurători ale comportamentului şi atitudinilor 

generaţionale (Neil Howe şi Bill Strauss, Millennials Rising). Trăsăturile generaţionale 

distincte sunt următoarele: (1) aceşti tineri sunt speciali, în sensul că prezintă o semnificaţie 

importantă pentru părinţii lor, care i-au instruit şi i-au educat bine, iar la rândul lor, tinerii sunt 

conştienţi de importanţa pe care o au ca generaţie pentru viitor; (2) ei sunt protejaţi
46

, ca 

urmare a unei anxietăţi parentale (detectoare de metale în şcoli, v-cipuri în televizor şi 

NetNanny în computerele lor); (3) sunt încrezători, înregistrând valori mai mari ale 

optimismului şi ale încrederii în sine; (4) sunt orientaţi către echipă, pun accent pe 

proiectele în echipă, dezvoltă un puternic instinct de echipă prin legături strânse în cadrul 

grupurilor de egali; (5) sunt orientaţi către obţinerea de rezultate performante, cu 

standarde şcolare şi nivel de responsabilitate mai ridicate ca oricare altă generaţie până în 

prezent; (6) asupra lor se exercită o presiune din partea părinţilor în vederea obţinerii unor 

rezultate mai bune, evitării riscurilor personale, valorificării avantajelor oferite de adulţi – 

fenomenul „copilului-trofeu”
47

; (7) sunt convenţionali, fiind mândri de rezultatele lor şi 

adoptând valorile parentale. 

 

Realitatea 2: „Generaţia mileniului” este complet cufundată într-o lume a media şi a 

dispozitivelor electronice (generaţia digitală, Generaţia M – Media, Homo Connectus). 

Sintetizând datele din studiile efectuate de Tom Wolzien, Sanford C. Bernstein & Co, Lee 

Rainie realizează o reprezentare grafică a evoluţiei ecologiei media pe un interval de 30 de 

ani. De la puţinele dispozitive media fixe din 1975 (presa, radioul şi televiziunea) şi până la 

complexele dispozitive, în special cele mobile, de recepţie şi stocare din prezent (între care 

enumerăm PC-ul, iPod-ul
48

, pagerul, telefonul mobil, PDA-ul / Palm-ul
49

, TiVo / PVR
50

), se 

observă cum treptat lumea a fost cuprinsă într-o ţesătură media tot mai densă (web-ul de azi). 

 

                                                 
46

 Aici „protejat” (sheltered, engl.) are conotaţia de „monitorizat” în condiţiile în care „apărat” poate suna prea 

banal, iar „cenzurat” sună prea drastic sau se referă chiar la o nuanţă diferită. 
47

 Expresie tipic americană, intens popularizată, care surprinde mentalitatea mai degrabă dăunătoare pe care unii 

părinţi de azi şi de ieri încearcă să o inoculeze copiilor lor: „Trebuie să te adaptezi şi să câştigi în orice situaţie. 

Orice este o competiţie, o luptă, iar tu trebuie să fii cel care învinge. Fii un campion în orice!” 
48

 Marcă de player media, proiectată şi comercializată de firma Apple Computer. 
49

 Personal digital assistant (engl.), dispozitiv electronic portabil, mobil, care îmbină o parte din funcţionalitatea 

unui calculator, a unui telefon mobil, a unui player muzical şi a unei camere digitale. Dimensiunile sale reduse i-

au atras denumirea complementară de Palm (palm, engl = palmă). 
50

 Marcă de recorder video digital (DVR = Digital Video Recorder sau PVR = Privat Video Recorder), popular 

în Statele Unite. Este un dispozitiv video destinat consumatorilor şi care le permite acestora să înregistreze 

programe TV pe un dispozitiv de stocare similar unui hard disk intern cu scopul de a viziona aceste programe 

mai târziu (pentru această funcţie mai este uneori utilizată expresia „time shifting,” engl. = „decalare orară”). 
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Acum ea arată astfel: 

 

 
 

Realitatea 3: Tehnologia „generaţiei mileniului” este mobilă datorită conexiunilor 

wireless şi a dispozitivelor de stocare portabile cu capacităţi din ce în ce mai mari. 
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Realitatea 4: Internetul joacă un rol special în lumea „generaţiei mileniului.” Acest 

fapt nu semnifică că adolescenţii ar fi utilizatori mai intensivi ai Internetului comparativ cu 

părinţii lor, ci că utilizarea de către ei a Internetului posedă câteva caracteristici speciale. 

Adolescenţii caută mai frecvent informaţii despre filme şi programe TV (84%), sunt utilizatori 

mai „împătimiţi” ai jocurilor online (81%), folosesc mai intensiv mesageria instantanee 

(75%), descarcă mai multă muzică online (51%), citesc mai mult blogurile (38%), îşi 

împărtăşesc între ei cu mai mult entuziasm noile creaţii personale (33%), descarcă online mai 

multe conţinuturi video (31%) şi creează în mai mare măsură bloguri personale (19%). 

Părinţii îi întrec pe adolescenţi la cumpărăturile online (e-shopping – 43%), precum şi la 

căutarea unor informaţii pe teme de sănătate (31%) şi despre locurile de muncă (30%). Se 

observă că aceste diferenţe îşi au sursa în diferenţele de status şi de venit dintre părinţi şi 

adolescenţii lor, ceea ce face ca fiecare generaţie să aibă propriile ei preocupări, interese şi 

posibilităţi. 

„Generaţia mileniului” nu este doar consumatoare a conţinuturilor media, ci şi 

creatoare a acestora pe Internet, cu 57% dintre adolescenţi contribuind cu cel puţin o creaţie la 

conţinutul Internetului pe care au împărtăşit-o cu ceilalţi: 

 33% au realizat lucrări artistice, fotografii, clipuri video, fişiere audio şi piese literare; 

 32% au creat sau au lucrat la pagini de web pentru alţii (grupuri personale, prieteni, 

sarcini şcolare); 

 22% şi-au creat şi îşi menţin propria pagină web; 

 19% au creat propriul lor jurnal online sau blog; 

 19% spun că mixează conţinuturi găsite online într-o manieră proprie. 

Interactivitatea Internetului a permis tinerilor să utilizeze reputaţia şi sistemul de 

notare pe Internet, prin expunerea lucrărilor proprii şi criticarea lucrărilor celorlalţi. Ei 

alcătuiesc adesea „găşti inteligente”
51

 (care valorifică tehnologia în nenumărate moduri). 

Ataşamentul tinerilor faţă de Internet le-a schimbat şi maniera în care abordează un proiect. 

Mulţi dintre ei încep un proiect prin a explora aleatoriu pe Internet pe tema care îi interesează, 

iar atunci când adună intrebări, ei se adresează reţelei lor sociale de pe Internet pentru a obţine 

răspunsuri. Prin urmare, cercetarea devine un proces auto-direcţionat. 

 

Realitatea 5: „Generaţia mileniului” este multi-operaţională (multi-tasking), saturând 

cu activităţi simultane orele lor de informare şi comunicare. Linda Stone, fost director 

executiv la Microsoft afirmă despre viaţa modernă ca este trăită într-o stare de „continuă 

atenţie parţială”: 

„Atenţia continuu parţială nu este acelaşi lucru cu multi-operativitatea; ci este 

vorba de încercarea de a îndeplini mai multe sarcini simultan. Cu o atenţie continuu 

parţială noi scanăm alertele legate de cele mai bune lucruri dintre cele care ne 

interesează […]” 

 

Realitatea 6: „Generaţia mileniului” este adesea inconştientă şi indiferentă faţă de 

consecinţele utilizării tehnologiei, în sensul că nu le pasă prea mult de faptul că intimitatea 

aplicaţiilor utilizate poate fi violată de către „softuri de supraveghere” sau că ei ar încălca 

drepturi de autor şi de copiere atunci când descarcă diverse materiale informative sau 

conţinuturi media (audio, video), fapt care face ca limitele dintre spaţiul public şi cel privat pe 

Internet, precum şi pentru regulile etice (neticheta) să fie mai puţin clare. 

                                                 
51

 Howard Rheingold, Smart Mobs, 2003, în traducere românească la Editura Andreco, 2006, cu titlul „Găşti 

inteligente.” Dispozitive de comunicare mobile, metode pentru grupul de egali (peer to peer) şi un mediu îmbibat 

cu putere de calcul fac posibilă pentru grupurile umane organizarea unor acţiuni colective la o scală nicicând 

posibilă anterior în scopuri bune sau rele, de la activism social online şi până la terorism online. 
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Realitatea 7: Lumea tehnologică a „generaţiei mileniului” (şi a noastră) se va schimba 

radical în următoarea decadă, deoarece ne aflăm la mijlocul câtorva curbe J
52

 ale tehnologiei. 

Consecinţele acestei dezvoltări tehnologice vor fi: (a) un mediu mai inteligent, datorită 

dispozitivelor şi aplicaţiilor mai inteligente, precum şi a conexiunilor mai dense şi mai fiabile, 

(b) sistemele vor fi mai mobile, datorită interconectivităţii, (c) conţinutul creativ va exploda, 

înlocuind „mass media” cu „my media” (media mea), (d) instrumentele de căutare a 

informaţiei se vor îmbunătăţi, vor deveni mai contextuale şi mai sociale („web-ul semantic”, 

strategii mai bune de căutare, sisteme pe bază de „reputaţie” sau de „recomandare” etc.). 

 

Realitatea 8: Maniera în care „generaţia mileniului” va aborda sarcinile de învăţare şi 

de cercetare va fi modelată de noua lume tehnologică în sensul că această manieră va fi (a) 

mai auto-direcţionată şi mai puţin dependentă de instrucţiunile de gen „de sus în jos,” (b) mai 

bine ordonată pentru a permite captarea informaţiilor noi, (c) mai centrată pe răspuns, (d) mai 

legată de contactele şi cunoaşterea de grup, (e) mai deschisă perspectivelor interdisciplinare, 

creându-şi propriile taxonomii „etichetate” şi (f) mai orientată către indivizi care devin 

propriile lor centre de informare, cercetare, creaţie, productivitate personală, în sensul că 

Internetul, prin resursele pe care le oferă „la domiciliu” facilitează toate aceste activităţi la 

nivel individual sau le individualizează. În acest mod, propria casă sau propriul birou de lucru 

poate deveni un mic institut de cercetare, de producţie, de creaţie etc.
53

 

Această incursiune ceva mai lungă pe tărâmul teoretic a fost justificată de complexa 

triadă conceptuală socializare-adolescenţă-Internet, ce a necesitat trecerea în revistă a 

aspectelor procesului de socializare, a dimensiunilor psiho-socio-culturale ale ciberspaţiului, 

cu accent pe comunicarea mediată de computer (posibilă prin aplicaţiile de software social) şi 

pe potenţialul Internetului în construirea capitalului social (prin comunicare şi comunitate 

virtuală), precum şi o descriere a noii generaţii adolescentine în viaţa căreia media modernă 

joacă un rol extrem de important, transformând-o într-o „generaţie digitală”. 

 

METODOLOGIE 

 

Alegerea tipului de cercetare, orientarea metodologică  şi stabilirea ipotezei de lucru 

Întrucât domeniul de cercetare este nou (iar în spaţiul românesc poate fi considerat 

chiar în stadiu de pionierat), investigarea unei astfel de teme nu se putea efectua decât prin 

intermediul unui tip explorativ de cercetare, susţinută de instrumente cantitative, care să 

furnizeze o primă imagine asupra fenomenului investigat, fie ea şi de suprafaţă, a cifrelor. 

Prin urmare, scopul cercetării a fost predominant descriptiv, de evaluare prealabilă a unei noi 

realităţi sociale, de culegere a datelor mai degrabă brute, utile unor analize iniţiale pe baza 

cărora se vor elabora ulterior noi cercetări mai aprofundate ce vor urmări scopuri mai 

complexe, precum cel de identificare a unor relaţii cauzale între diversele dimensiuni. Acest 

fapt s-a reflectat şi în stabilirea ipotezei de lucru, care este una generală, orientativă: 

                                                 
52

 Legile curbei J: puterea de calcul se dublează la fiecare 18 luni (legea lui Moore), puterea comunicaţiilor se 

dublează la fiecare 9 luni prin îmbunătăţirea conexiunilor de fibră optică şi cea a compresiei datelor (legea lui 

Gilder), spectrul puterii este sporit prin îmbunătăţiri la nivelul eficienţei în alocarea şi utilizarea spectrului, iar 

puterea de stocare se dublează la fiecare 12 luni (legea discului).  
53

 Astfel, în cadrul reţelei, fiecare individ are şansa să devină un „nod” de productivitate originală care se 

conectează cu nenumăratele noduri reprezentate de ceilalţi indivizi din reţea, amplificând exponenţial resursele, 

creativitatea, generând chiar o inteligenţă de grup, inteligenţa colectivă, net superioară celei individuale. Aşa 

cum explică Howard Rheingold în The Virtual Community, acest fapt este posibil prin schimbarea de paradigmă 

introdusă de reţeaua modială de telecomunicaţii (World Wide Web), de la comunicarea „de la unul către mulţi” 

(paradigma tradiţională a difuzării în masă), la comunicarea „de la mulţi către mulţi” (paradigma noii media). 
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Adolescenţii de astăzi sunt o generaţie pentru care Internetul a devenit un mediu 

şi un agent de socializare cel puţin la fel de important ca familia, şcoala, grupul de egali 

sau mass media tradiţională. Datorită prezenţei sale în majoritatea domeniilor vieţii, 

Internetul interacţionează strâns cu agenţii clasici ai socializării, ajungând să modifice 

dinamica interrelaţionării acestora în viaţa adolescentului. 

 

Instrumentele de lucru  

Noutatea domeniului implică un stadiu încă destul de puţin elaborat şi standardizat al 

metodologiei de investigare, el rămânând deocamdată la „imaginaţia sociologică” a 

cercetătorilor care se încumetă să se aventureze. Acest aspect, precum şi faptul că tema 

cercetării este destul de largă, ne-au făcut să ne decidem pentru un chestionar extensiv, pe 

măsura orientării explorative a cercetării, însă cu întrebări de tip închis, pentru a nu ne abate 

de la scopul mai modest, dar realist al cercetării (de primă evaluare şi nu de analiză profundă, 

exhaustivă). În acelaşi timp, pentru uşurinţă şi pentru precizie, precum şi pentru economia 

cercetării, am utilizat modelul chestionarului din cadrul cercetării efectuate de institutul 

american Pew Internet & American Life Project, pe tema similară a vieţii online a 

adolescenţilor, chestionar a cărui validitate şi fidelitate a fost deja verificat de către autorii 

acestuia. Am adus o serie de modificări şi adăugiri acestui chestionar, pentru a se mula pe 

specificul românesc al temei. Chestionarul comun poate constitui, de asemenea, o bază a unei 

comparaţii între datele obţinute de studiul nostru şi de către cel american pentru a observa 

similitudini sau diferenţe între modelele de comportament online al celor două populaţii 

adolescentine ceea ce, în cazul asemănărilor, ne poate ajuta să observăm comportamente cu 

caracter universal (de lege). 

Chestionarul a fost structurat pe categoriile de itemi de mai jos, categorii care au 

operaţionalizat direct sau indirect conceptele specifice cele mai importante subsumate 

conceptului general de socializare (comunicare, asociere, identificare, diferenţiere, cultură 

adolescentină), măsurând aceste concepte atât obiectiv (activităţi concrete pe Internet), cât şi 

subiectiv (opinii ale adolescenţilor legate de respectivele activităţi): 

 

1. Întrebări legate de parametrii utilizării Internetului: frecvenţa accesării, durata 

perioadelor online, locaţia accesului (toate locaţiile, locaţii frecvente), experienţa pe 

Internet („vechimea”), ataşamentul faţă de activităţile online. 

2. Itemi explorativi privind activităţile online ale adolescenţilor: activităţi de 

comunicare socială (primire şi trimitere de e-mail-uri, accesul chat room-urilor, 

comunicare prin Instant Messenger), activităţi recreative tipice culturii adolescentine 

(navigarea recreativă, de amuzament, jocurile sau descărcarea de jocuri online, accesul 

site-urilor cu informaţii ale culturii media: filme, programe TV, grupuri muzicale, 

descăcarea şi ascultarea de muzică, căutarea informaţiilor sportive), activităţi pur 

informative (asupra evenimentelor), activităţi personal creative şi de identitate 

(căutarea de informaţii pe subiecte dificile sau sensibile, crearea propriei pagini web, 

informaţii despre hobby-uri, exprimarea opiniei personale), activităţi comerciale 

(informarea despre anumite produse şi achiziţionarea lor online). 

3. Internetul şi şcoala: Internetul ca sursă de informare pentru sarcini şcolare, Internetul 

ca sursă generală şi personală de distragere de la activităţile şcolare. 

4. Surse de învăţare socială a Internetului (deprinderi de e-mail şi navigare). 

5. Restricţii parentale sau familiale: cu privire la utilizarea telefonului, televizorului, 

Internetului, jocurilor pe computer, site-urilor vizitate pe Internet (în ce măsură şi la ce 

nivel există o cenzură parentală), îngrijorări cu privire la persoanele întâlnite pe 
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Internet (conştientizarea de către părinţi a riscurilor navigării pe Internet), neînţelegeri 

în privinţa împărţirii accesului între membrii familiei. 

6. Legarea de prietenii este importantă pentru adolescenţi. Prin ce mijloace tehnologice 

îşi realizează şi îşi menţin ei prieteniile? Cât de important este Internetul în menţinerea 

prieteniilor din viaţa reală şi cât de importante sunt noile prietenii realizate pe 

Internet? 

7. Aspecte de comportament online, în legătură cu identitatea adolescentului şi a celor 

cu care comunică, precum şi cu diverse utilizări sociale pe care adolescenţii le dau 

comunicării mediate de computer: informaţii false oferite personal (farse, protejare 

prin mai multe porecle, minţirea în legătură cu datele personale), încrederea pe Net 

(abordarea străinilor sau acceptul discuţiilor cu aceştia, dezvăluirea de parole 

prietenilor din viaţa reală), jocuri de identitate, filtrarea mesajelor, număr de persoane 

cu care se discută pe Internet (intensitatea relaţionării sociale), păstrarea legăturilor din 

viaţa reală prin CMC, organizarea activităţii grupurilor de apartenenţă din viaţa reală 

prin comunicarea online, Internetul ca instrument al scopurilor romantice la 

adolescenţi (invitaţii online, comunicarea online cu iubitul/iubita), Internetul ca 

instrument de mediere a unor activităţi sociale dificile (despărţirea de cineva, 

mărturisirea unor lucruri greu de afirmat faţă în faţă). 

8. Evaluarea proprie a adolescenţilor cu privire la efectele Internetului asupra 

dimensiunilor principale ale vieţii şi procesului lor de socializare: influenţa 

cultural-informativă (eficienţa în satisfacerea nevoilor lor culturale, informative, de 

hobby şi creative), rolul în relaţiile cu familia şi prietenii, relaţia cu şcoala (instrument 

suplimentar sau piedică, distragere a atenţiei), profunzimea noilor prietenii pe Internet 

(prin teoria legăturilor centrale şi semnificative), frica de străinii de pe Net, părerea 

personală legată de natura comunicării mediate de computer (avantaje, dezavantaje), 

efectele potenţial negative ale Internetului (distragerea de la lucruri mai importante, de 

la familie, prieteni reali, generarea unor conduite deviante prin adoptarea unor modele 

comportamentale negative regăsite în informaţia şi cultura de pe Net). 

În final am obţinut un chestionar extensiv de 40 de itemi, în marea lor majoritate de tip 

închis, cu variante predefinite de răspuns, lăsând pe alocuri unele variante de răspuns care au 

permis uşoare nuanţări subiective ale respondenţilor. 

 

Construirea eşantionului 

În lipsa resurselor necesare efectuării unui sondaj pe plan local (reprezentativ pentru 

un oraş sau o regiune, ca să nu mai vorbim de reprezentativitate naţională), am ales o variantă 

de compromis a universului cercetării sau a populaţiei ţintă: populaţia adolescentină a unui 

liceu din Piatra-Neamţ (Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”). Criteriile după care am efectuat 

eşantionarea au fost cel al orientării teoretice (umanistă sau realistă) şi cel al clasei (implicit al 

vârstei). A fost exclusă clasa a 12-a, în principal pe motivul nedisponibilităţii lor (datorat 

pregătirilor pentru bacalaureat), fiind selectate câte două clase efective (una teoretic-umanistă, 

alta teoretic-realistă) de la fiecare nivel de clasă menţinut în eşantion (a 9-a, a 10-a şi a 11-a), 

cu numărul de elevi prezent la data aplicării chestionarului, însumând în final un eşantion de 

151 de subiecţi, cu structura pe sexe reprezentativă pentru liceul ales (2 fete la 1 băiat), 

reprezentând aproximativ o treime din numărul total de elevi ai claselor menţionate. 

 

Prezentarea datelor 

Parametrii utilizării Internetului 

 44% dintre adolescenţi utilizează intensiv Internetul (zilnic sau de câteva ori pe 

săptămână), 28% cam o dată pe săptămână, iar 28% mai rar.  
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 42% dintre adolescenţi intră pe Internet de acasă, 75% de la şcoală, 17% de la 

bibliotecă, 37% de la un prieten, 75% din al loc (precum un Internet-café), la locaţii 

generale fiind acceptate răspunsuri multiple. Totodată, în privinţa locaţiilor frecvente, 

adolescenţii accesează cel mai des Internetul de acasă (30%), de la şcoală (23%), de la 

bibliotecă (4%), de la un prieten (7%), din alt loc (35%). 

 78% dintre adolescenţi petrec pe Internet în cadrul unei sesiuni între jumătate de oră şi 

mai mult de o oră, ceea ce indică un consum moderat. Doar pentru 9% dintre ei, 

sesiunile sunt mai restrânse (sub jumătate de oră), probabil datorită faptului că 

frecventează Internet Cafe-urile, iar 9% dintre ei, depăşesc consumul normal (mai 

mult de două ore), probabil datorită unei conexiuni la Internet deţinută acasă. 

 Experienţa adolescenţilor pe Internet se structurează astfel: 27% în jur de 1 an, 55% 

între 2 şi 3 ani, iar 18% mai mult de 4 ani, ceea ce înseamnă că majoritatea 

adolescenţilor (73%) sunt utilizatori „veterani” ai Internetului. 

 Ataşamentul faţă de Internet este aproximativ egal distribuit, cu 49% dintre 

adolescenţi afirmând că acesta le-ar lipsi foarte mult sau destul de mult, iar 50% 

simţindu-i lipsa nu prea mult sau chiar deloc. 

 

Activităţi online ale adolescenţilor 

 

Activitate Procentaj (%) 

Am trimis sau am citit e-mail-uri 79 

Am intrat pe site-uri despre filme, programe TV, grupuri muzicale 77 

Am trimis mesaje instantanee 75 

Am intrat doar pentru amuzament (că să treacă timpul) 68 

Am căutat informaţii despre hobby-urile mele 51 

Am căutat informaţii sau ştiri 50 

Am ascultat muzică online 43 

Am căutat informaţii despre produse pe care voiam să le cumpăr 41 

Am descărcat muzică 39 

Am jucat sau am descărcat jocuri online 38 

Am căutat informaţii legate de sănătate, dietă, educaţie 36 

Am intrat pe un chat-room 32 

Am căutat informaţii şi scoruri sportive 28 

Am mers pe site-uri de exprimare a opiniei personale 25 

Am căutat informaţii pe teme greu abordabile în mod direct 19 

Am cumpărat diverse articole online 18 

Am intrat pe site-uri unde se vând şi se negociază produse 10 

 

 Se observă că, în cadrul activităţilor online, adolescenţii preferă cel mai mult 

activităţile de comunicare socială, utilizând comunicarea asincronă (e-mail-ul) în 

proporţie de 79%, iar pe cea sincronă (Messenger) în proporţie de 75%. Pe de altă 

parte, procentul celor care intră pe camerele virtuale de discuţie (chat rooms) este mult 

mai restrâns (32%), ceea ce înseamnă că adolescenţii utilizează instrumentele de 

comunicare socială online în special pentru comunicarea cu caracter mai personal (cu 

prieteni, cunoştinţe), de vreme ce listele de e-mail şi de mesagerie instantanee sunt 

selective şi permit controlul accesului, ele nefiind în mod normal accesibile oricărui 

utilizator de Internet (necunoscuţilor). Adolescenţii utilizează camerele virtuale de 

discuţii (unde se adună atât persoane care se cunosc, cât şi noi veniţi) mai mult în 
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scopuri explorative şi recreative, ele fiind un fel de „pepinieră” pentru noi relaţii sau 

prietenii. 

 

Internetul şi şcoala 

 Jumătate dintre adolescenţi (50%) declară că utilizează în mod egal biblioteca şi 

Internetul ca surse pentru documentarea sarcinilor lor şcolare. Restul folosesc în 

proporţii aproximativ egale doar una dintre aceste surse (25% biblioteca, iar 24% 

Internetul). 

 Ca o componentă subiectivă, adolescenţii consideră că Internetul îi distrage pe tineri 

de la sarcinile şcolare foarte mult (10%), destul de mult (60%), puţin (23%). În 

privinţa lor, adolescenţii sunt ceva mai rezervaţi, afirmând că Internetul îi distrage 

foarte mult de la şcoală doar în proporţie de 2%, destul de mult doar 10%, puţin 45% 

şi deloc 43%, ceea ce indică o discrepanţă între imaginea de sine în această privinţă şi 

cea pe care o au despre ceilalţi.  

 

Surse de învăţare a utilizării Internetului şi a e-mail-ului 

 Deprinderile pe care adolescenţii şi le-au format în utilizarea Internetului şi a 

aplicaţiilor sociale provin din următoarele surse: părinţi (7%), fraţi sau surori (13%), 

prieteni (70%), şcoală (30%), pe cont propriu (58%), de la altcineva (7%). Procentele 

sunt motivate de faptul că adolescenţii au avut dreptul la trei alegeri.  

 

Reguli şi restricţii parentale sau familiale 

 Părinţii impun adolescenţilor o serie de restricţii în utilizarea telefonului (51%), 

televizorului (24%), Internetului (14%) şi a jocurilor pe calculator (17%). În cazul 

Internetului, restricţiile parentale vizează în proporţie de doar 5% site-urile vizitate de 

adolescenţi şi de 17% străinii întâlniţi online.  

 40% dintre adolescenţi au acasă calculatorul amplasat într-o zonă privată (propria 

cameră), 17% în zonă familială, 3% în ambele zone (restul de 38% nu se pot 

pronunţa). 

 Doar 3% dintre adolescenţi cred că sunt verificaţi de părinţi după ce au navigat pe 

Internet (le sunt verificate site-urile vizitate). 

 29% dintre adolescenţi s-au certat cu un membru al familiei (părinte, frate, soră) în 

privinţa accesului la Internet. 

 

Romantism şi prietenii online 

 Adolescenţii, în afara întâlnirilor faţă în faţă, comunică cel mai des cu prietenii lor prin 

telefon (87%), apoi prin Instant Messenger şi e-mail. 

 72% dintre adolescenţi folosesc mesageria instantanee pentru a păstra legătura cu 

prieteni/prietene care sunt departe. 

 24% folosesc mesageria instantanee pentru a stabili planuri comune cu 

prietenii/prietenele (funcţii organizatorice de grup ale comunicării prin computer).  

 23% folosesc mesageria instantanee pentru a vorbi cu iubitul/iubita, iar 5% au folosit 

mesageria instantanee pentru a se despărţi de iubit/ă. 

 9% dintre adolescenţi folosesc mesageria instantanee pentru a face invitaţii unui 

băiat/unei fete. 
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Comunicare şi comportament online 

 47% dintre adolescenţi au primit informaţii false de la cineva online.  

 55% dintre adolescenţi au contactat online o persoană pe care nu au mai întâlnit-o 

niciodată (complet străină), iar 17% dintre adolescenţi au blocat mesaje de la persoane 

pe care nu le cunoşteau. În această privinţă, doar 3% au o teamă reală că cineva i-ar 

putea hărţui pe Internet, 13% se tem destul de mult, 40% nu prea mult, 41% deloc. 

 32% dintre adolescenţi au dezvăluit parola de e-mail / messenger unui prieten, unei 

prietene sau unei persoane cunoscute. 

 50% au o singură identitate (poreclă) de chat sau adresă de e-mail, 25% au două, 9% 

trei, 9% patru sau mai multe, 7% nu se pot pronunţa, iar 17% au adrese de e-mail sau 

identităţi de chat secrete. 

 48% dintre adolescenţi au pretins online că sunt o altă persoană, 35% au declarat în 

mod fals că au peste 18 ani pentru a avea acces pe anumite site-uri, 39% dintre 

adolescenţi au jucat o farsă / o glumă / ceva şocant altcuiva online, 23% dintre 

adolescenţi au folosit mesageria instantanee pentru a pretinde că sunt altcineva şi a 

juca o farsă altcuiva. 

 15% dintre adolescenţi nu vorbesc în mod normal cu nimeni online, 28% cu 1-2 

persoane, 26% cu 3-4 persoane, 16% între 5-9 persoane, 5% între 10-15 persoane, iar 

2% cu mai mult de 15 persoane, ceea ce înseamnă că, însumat, 72% dintre adolescenţi 

vorbesc cu cel puţin o persoană prin intermediul Instant Messenger-ului în cadrul 

sesiunilor online obişnuite.  

 28% dintre adolescenţi au utilizat mesageria instantanee pentru a spune cuiva ceea ce 

nu îndrăzneau să spună faţă în faţă, iar 53% au blocat mesajele de la cineva pe care 

nu-l simpatizau sau pe care erau supăraţi. 

 

Evaluarea proprie a adolescenţilor cu privire la comunicarea mediată de 

calculator, prieteniile online şi efectele Internetului asupra dimensiunilor 

principale ale vieţii şi procesului lor de socializare 

 30% consideră că comunicarea prin Internet este uşoară, inteligibilă, doar 6% o 

consideră absolut dificilă, interpretabilă, iar 64% cred că ea are atât avantaje, cât şi 

dezavantaje. 

 38% susţin că Internetul îi ajută să-şi îmbunătăţească relaţiile cu prietenii foarte mult 

sau destul de mult, 58% puţin sau deloc, 4% nu se pot pronunţa. 51% cred că 

Internetul îi ajută foarte mult sau oarecum să-şi facă prieteni/prietene noi, 39% puţin 

sau deloc, iar 96% consideră că noile prietenii online sunt superficiale! 

 8% susţin că Internetul îi ajută să-şi îmbunătăţească relaţiile cu familia, 10% puţin, 

75% deloc, 7% nu se pot pronunţa. 

 49% afirmă că Internetul îi ajută să găsească informaţii pe subiecte greu de abordat 

(sexualitate, boli, etc.), 48% puţin sau deloc. 

 61% afirmă că Internetul îi ajută foarte mult sau destul de mult să găsească informaţii 

despre hobby-urile lor, 37% puţin sau deloc. 

 25% consideră că Internetul îi distrage foarte mult pe tineri de la realizarea unor 

activităţi mai importante, 50% ca îi distrage destul de mult, 21% puţin. 

 9% consideră că Internetul îi determină foarte mult pe tineri la conduite periculoase, 

33% destul de mult, 36% puţin, 17% deloc, 5% nu se pot pronunţa. 

 15% cred că Internetul reduce foarte mult timpul pe care adolescenţii îl petrec lângă 

prietenii lor din viaţa reală, 46% destul de mult, 30% puţin, 8% deloc. 

 23% cred că Internetul reduce foarte mult timpul pe care adolescenţii îl petrec cu 

familia lor, 41% destul de mult, 21% puţin, 13% deloc. 
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Date demografice 

 35% dintre subiecţi sunt de sex masculin şi 65% de sex feminin (reflectă reprezentativ 

structura pe sexe a populaţiei liceului: aproximativ 2 fete la 1 băiat). 

 7% au avut vârsta de 15 ani, 39% 16 ani, 40% 17 ani şi 13% 18 ani. 

 35% erau în clasa a 9-a, 36% clasa a 10-a, 29% clasa a 11-a. 

 6% aveau un venit familial moderat, 81% venit mediu şi 13% venit ridicat. 

 Părinţii a 17% dintre subiecţi erau divorţaţi, iar ai 83% dintre ei căsătoriţi sau 

concubini. 

 Profilele umanist şi realist (ambele teoretice) au fost reprezentate în mod egal. 

 

Discuţie 

Datele generale ale anchetei sugerează în diverse procente considerabile faptul că 

adolescenţii efectuează numeroase activităţi online care au o legătură directă sau indirectă cu 

variatele faţete ale procesului de socializare. Deşi datele obţinute prin anchetă sunt complexe 

şi se pretează unor analize suplimentare ale diferitelor variabile şi dimensiuni ale socializării 

şi subproceselor acesteia, vom pune sumar în evidenţă o serie de concluzii generale. 

În primul rând, preferinţa netă pentru activitatea de comunicare prin intermediul 

softurilor sociale (e-mail, Instant Messenger, mIRC, chat rooms) şi pentru informaţiile culturii 

specific adolescentine (filme, programe TV, grupuri muzicale, vedete muzicale şi de cinema, 

modă, etc.), pe lângă alte activităţi complementare (recreere, ascultare sau descărcare de 

muzică, informare pe tema hobby-urilor, a evenimentelor etc), confirmă ipoteza generală de 

cercetare (activitatea de socializare, în cadrul căreia comunicarea şi culturalizarea sunt aspecte 

esenţiale).  

În privinţa relaţiei dintre comunicarea online şi legăturile de prietenie, se observă o 

distincţie: cu prietenii apropiaţi (legături centrale) adolescenţii preferă de departe telefonul 

(punct în comun cu studiul american), comunicarea online fiind utilizată preponderent în 

cazul unor prieteni îndepărtaţi geografic sau mai puţin apropiaţi (legături semnificative). 

Totodată, ca o descoperire importantă, jumătate dintre adolescenţi consideră că Internetul îi 

ajută să-şi facă prieteni noi, dar majoritatea lor copleşitoare (96%) apreciază aceste prietenii 

ca superficiale. Acest fapt poate constitui o dovadă concludentă pentru pesimiştii cu privire la 

abilităţile sociale ale comunicării online sau poate fi ocazia unor diferenţieri mai profunde în 

cadrul tipurilor de relaţii sociale pe care le favorizează Internetul, cum ar fi capacitatea sa de a 

face posibilă şi de a susţine „socializarea slabă” (reţele sociale online relativ extinse de 

persoane care comunică în jurul unor interese comune şi care la nevoie se pot ajuta în diverse 

probleme, fără ca respectivele comunităţi virtuale să dezvolte cu necesitate o extensie în viaţa 

reală, deşi adeseori acest lucru se poate întâmpla). Oricum ar fi, adolescenţii fac distincţia 

între calitatea relaţiilor de prietenie apropiate, bazate pe bogăţia calitativă a comunicării faţă 

în faţă, şi universul social din mediul virtual extrem de vibrant însă mai abstract şi mai puţin 

semnificativ din punct de vedere al intimităţii relaţiilor pe care reuşesc să le stabilească. Cu 

toate acestea, alte surse exterioare acestui studiu indică faptul că indivizii pot lega în 

ciberspaţiu prietenii care se prelungesc şi se aprofundează în viaţa reală. Considerăm această 

discrepanţă o limitare a studiului de faţă, care nu a mers cu intrumentele de analiză în 

profunzimea nuanţelor sociale ale comunicării online. 

Faptul că adolescenţii au învăţat deprinderile de navigare a Internetului şi de utilizare a 

aplicaţiilor sociale cu deosebire de la prieteni şi pe cont propriu sprijină atât caracterul de 

„generaţie digitală” al adolescenţilor, care sunt mai pricepuţi în aceste noi tehnologii ale 

informării şi comunicării în raport cu generaţia părinţilor (doar 7% au învăţat de la părinţi), 

cât şi presupunerea iniţială că Internetul reprezintă un liant şi un mediu de socializare pentru 
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adolescenţi, ei împărtăşindu-şi unul altuia cu o eficienţă exponenţială secretele şi avantajele 

acestor tehnologii. Nepriceperea generaţiei părinţilor în privinţa abilităţilor care ţin de 

domeniul Internetului, alături de un anumit dezinteres faţă de activităţile online ale copiilor 

lor (doar 14% dintre părinţi impun adolescenţilor restricţii legate de Internet şi, în evaluarea 

adolescenţilor, doar 3% dintre părinţii lor verifică site-urile navigate de ei), sugerează o 

„prăpastie digitală” între cele două generaţii. 

Comunicarea online, prin asigurarea anonimatului şi a controlului personal în 

divulgarea voluntară sau prezentarea după dorinţă a informaţiilor despre propria persoană 

(managementul impresiei, mult mai liber în lipsa posibilităţii sau uşurinţei de a verifica 

informaţiile oferite), reprezintă pentru adolescenţi un laborator al identităţii, un teren 

experimental în crearea imaginii de sine şi a imaginii transmise în exterior celorlalţi parteneri 

ai comunicării. Procentele semnificative (între o treime şi o jumătate dintre respondenţi) în 

care adolescenţii adoptă identităţi multiple în mediul online sau pretind că sunt altcineva fie 

pentru a se proteja, fie pentru a juca o farsă, confirmă o anumită preferinţă a lor pentru jocul 

de rol online. De asemenea, depărtarea fizică din ciberspaţiu face ca anumite subiecte mai 

dificile ale conversaţiei din situaţia faţă în faţă să fie mai uşor abordabile în comunicarea 

online, unii adolescenţi preferând acest mediu pentru a se informa despre sau a spune lucruri 

pe care nu ar îndrăzni să le abordeze cu cineva sau să le spună cuiva în viaţa reală.  

Libertatea de exprimare mai lipsită de riscuri şi responsabilităţi pe care o asigură 

anonimatul online poate avea consecinţe atât pozitive, cât şi negative. Unii adolescenţi mai 

timizi pe plan social în viaţa reală, pot găsi în realitatea virtuală o posibilitate de a comunica 

mai uşor şi de a exersa mai lesne rolurile de relaţionare, ceea ce trimite cu gândul la o posibilă 

utilizare a comunicării mediate de computer ca mijloc de terapie în combaterea problemelor 

de comunicare. De asemenea, în spiritul aceleaşi idei, adolescenţii se pot prezenta pe sine cum 

doresc, fapt care are un impact deosebit asupra celor cu handicap sau diverse complexe, ei 

înregistrând de obicei conversaţii de mai bună calitate în mediul virtual, unde sunt acceptaţi 

mai uşor aşa cum sunt sau pot să ascundă handicapurile şi complexele în spatele unei imagini 

pozitivate, dar lipsită de fundament real. Acest din urmă aspect poate dăuna procesului 

adolescentin de construire a imaginii de sine, având în final potenţialul de a induce individului 

confuzie în privinţa propriei persoane, personalitate clivată, cu efecte negative inclusiv asupra 

stimei de sine. Pe de altă parte, alţi adolescenţi, mai puţin inhibaţi pot utiliza acest mediu 

pentru a face experimente periculoase de identitate sau sociale (fenomenul kackerilor), 

devenind nişte agenţi de intruziune în viaţa şi detaliile personale ale altor indivizi prin 

intermediul computerului şi al reţelei.  

Pentru cei care se tem că Internetul ar aduce cu sine o serie de pericole externe şi 

interne sau de dezavantaje sociale pentru cei care îl folosesc, în special pentru cei tineri, cum 

ar fi hărţuirea online, retragerea socială (fenomenul de „socializare paradoxală”) sau 

distragerea atenţiei, opiniile subiective ale adolescenţilor din cadrul studiului confirmă doar 

într-o măsură moderată aceste temeri. Doar 12% dintre adolescenţi se simt distraşi mult şi 

destul de mult de către Internet de la sarcinile lor şcolare, însă 70% dintre ei consideră că 

ceilalţi adolescenţi sunt distraşi în măsură mare sau destul de mare de la şcoală (un procent 

chiar mai mare, de 75%, este cel al adolescenţilor care cred că Internetul distrage în general 

pe tineri de la lucruri mai importante). Această discrepanţă în percepţia adolescenţilor 

(mentalitatea care spune că „Internetul afectează destul de mult tinerii, dar mai puţin pe 

mine”) poate fi o evitare a incriminării de sine, un deficit de auto-conştientizare sau existenţa 

anumitor prejudecăţi personale cu privire la acest subiect. Cu privire la hărţuirea online, ea nu 

reprezintă ceva serios pentru adolescenţi: doar 16% dintre ei au o oarecare teamă în această 

privinţă, mai mult de jumătate dintre ei (55%) acceptând să discute cu persoane complet 

necunoscute de la primul contact. În mod similar, adolescenţii nu cred că Internetul îi distrage 

prea mult de la activităţile sociale din lumea reală, cu o oarecare excepţie în cazul impactului 
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asupra timpului petrecut cu familia: 23% consideră că Internetul „mănâncă” mult din timpul 

petrecut cu familia şi 41% oarecum, însă acest aspect poate fi corelat cu faptul că în 

adolescenţă se reduce în general timpul pe care tinerii îl petrec cu familia, ei socializând 

foarte mult în afara acesteia, ca o trăsătură normală a perioadei de vârstă. În privinţa timpului 

petrecut cu prietenii în viaţa reală, doar 15% dintre adolescenţi cred că Internetul constituie un 

obstacol real şi 46% oarecum. Totodată, în opinia adolescenţilor, Internetul, prin conţinutul 

său informaţional mai necenzurat, nu constituie un factor prea important de generare a unor 

modele deviante de comportament: 9% cred acest lucru, iar 33% doar într-o oarecare măsură.  

Totodată, influenţele pozitive ale Internetului asupra unora dintre aspectele vieţii 

personale sunt şi ele obiectul unor evaluări destul de moderate din partea adolescenţilor: 64% 

cred că comunicarea mediată de computer are atât avantaje, cât şi dezavantaje, doar 38% 

susţin că Internetul îi ajută să-şi îmbunătăţească relaţiile cu prietenii într-o anumită măsură, 

iar 75% susţin că Internetul nu-i ajută deloc să-şi îmbunătăţească relaţiile cu familia. Toate 

aceste date par a indica faptul că, în ciuda freneziei binecunoscute a adolescenţilor în 

utilizarea Internetului (şi în general preferinţa lor pentru noua media), ei par a fi conştienţi de 

limitele acestuia în raport cu aspectele vieţii lor din lumea reală, iar probleme precum 

dependenţa de acest mediu şi de comunicarea socială online (exprimată în mari cantităţi de 

timp petrecute în mediul online cu efecte de retragere socială) constituie mai degrabă o 

excepţie în rândurile lor. După cum afirmă şi Lee Rainie, noile tehnologii media ţes în jurul 

„generaţiei digitale” a adolescenţilor o pânză comunicaţională mobilă şi eficientă, cu rol 

instrumental în dezvoltarea diverselor aspecte ale vieţii acestora. Consecinţele negative care 

pot rezulta din utilizarea acestui nou set de instrumente sunt accidentale şi inerente, în aceeaşi 

măsură în care orice tehnologie greşit sau abuziv folosită poate genera o serie de efecte 

neplăcute asupra utilizatorului sau vieţii acestuia. Totodată se desprinde ideea conform căreia 

eficienţa şi siguranţa socială a Internetului depinde în mod fundamental de măsura în care 

oamenii devin conştienţi de efectele utilizării sale şi învaţă să le stăpânească şi să le 

optimizeze. 

La final, ca o observaţie generală, faptul că majoritatea copleşitoare a adolescenţilor 

din sondaj provin din familii cu venituri medii şi ridicate, care permit achiziţionarea unui 

calculator şi a unei conexiuni la Internet acasă sau posibilitatea de a frecventa Internetul la o 

sursă plătită (Internet Cafe, 75%) poate fi un motiv pentru care trebuie evitată generalizarea 

rezultatelor la întreaga populaţie adolescentină. Acest aspect poate fi corelat cu faptul că 42% 

dintre adolescenţi intră pe Internet de acasă, ceea ce înseamnă că nu toate familiile cu venituri 

medii şi ridicate achiziţionaseră la momentul sondajului o conexiune la Internet acasă. Un 

mare număr de adolescenţi (75%) susţin că intră pe Internet de la şcoală, iar o parte dintre ei 

(17%) de la bibliotecă (care este uneori plătit în tarife mai mici sau este restrânsă aria de 

acces, fiind interzise anumite site-uri sau aplicaţiile de comunicare socială – mesageriile 

instantanee, IRC-ul). Accesul şcolar gratuit la computer şi Internet este limitat în general la 

orele de laborator sau subordonat unor sarcini şcolare (de documentare pe anumite teme), 

ceea ce face ca navigarea Internetului în alte scopuri (recreative, social-comunicaţionale, 

interse personale) să fie restrânsă şi fugară. Deşi în realitate, există încă o „prăpastie digitală” 

între adolescenţii din familii cu venituri medii sau ridicate şi cei provenind din familii cu 

venituri modeste, odată cu dezvoltarea din ultimii doi ani a sistemului de rate de pe piaţa 

bancară, sunt semne că această diferenţă s-a mai diminuat. 

 

 Recomandări pentru cercetări viitoare 

 Studiul de faţă prezintă o serie de limitări la nivel metodologic, limitări considerate de 

noi de neevitat în cazul acestei teme largi (socializarea adolescentină online), abordată într-un 

stadiu mai arid al investigărilor de acest gen în ciberspaţiul românesc. Aceste limitări sunt, de 
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pildă, natura explorativ-cantitativă a cercetării în dauna analizei calitative de profunzime, un 

eşantion restrâns şi localizat ce nu poate fi considerat reprezentativ la nivel naţional şi care 

susţine concluzii ce nu pot fi extrapolate, din precauţie, asupra întregii populaţii adolescentine 

româneşti. Meritul acestei cercetări este totuşi acela de a fi oferit o imagine generală, fie ea şi 

la scară locală, a unui domeniu încă neinvestigat suficient sau chiar deloc într-o manieră 

ştiinţifică: impactul psiho-socio-cultural al noilor tehnologii media (cu Internetul ca lider) 

asupra generaţiei adolescentine din ciberspaţiul românesc. Odată obţinută o imagine generală, 

aprofundarea temelor mai specifice, care vizează doar una sau sau mai multe dintre 

dimensiunile prezentate, se poate face mult mai lesne, cu o metodologie mai rafinată, mai 

„distilată”, testată, verificată şi validată de faza ei experimentală incipientă în care ne aflăm în 

momentul de faţă.  

Ciberspaţiul românesc abia se deschide cercetătorilor dornici să-l abordeze. 

Cartografierea sa, cel puţin a reperelor sale principale este, în opinia noastră, o acţiune 

necesară într-o societate care a făcut trecerea la era informaţională şi care resimte impactul 

tehnologic la toate nivelurile vieţii sociale: psihic-individual, comunitar, social, cultural, 

economic, administrativ şi ştiinţific. Atât pentru utopiştii tehnologici, cât şi pentru sceptici, 

conştientizarea efectelor sociale unei tehnologii constituie un imperativ al cercetării 

coordonate la nivel academic, cu implicaţii profund morale. Prin urmare, răspândirea şi 

generalizarea infrastructurii reţelelor comunicaţionale de ultimă generaţie în toate domeniile 

trebuie însoţită de o cercetare aprofundată a manierei în care aceasta atrage schimbări în 

psihismul individual, precum şi structura şi dinamica socială, noile maniere de comunicare, 

colaborare, organizare, muncă şi recreere.  
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Abstract 

Lumea în care trăim este într-o permanentă schimbare şi se complică pe zi ce trece. Evoluţia 

spectaculoasă din ultimul secol a mijloacelor de comunicare în masă, fenomenul globalizării, apariţia de noi 

tehnologii de comunicare au spart barierele dintre state, în acest context informaţia devenind mult mai 

periculoasă şi distructivă decât armele de foc. 

În acest context şi determinat de dinamica fenomenelor la nivel internaţional precum şi de mutaţiile 

adesea neaşteptate care se produc în toate sferele vieţii sociale, se crează treptat o extensie a paradigmei clasice 

a infracţionalităţii, o nouă înţelegere a dimensiunilor acesteia din punct de vedere conceptual, chiar noi 

modalităţi de abordare de către instituţiile implicate sau opinia publică. Avem de-a face cu o combinare a 

infracţionalităţii clasice, cu noi forme de infracţiune, neconvenţională, fenomenul infracţional a prins contur 

inclusiv în spaţiul virtual putându-se vorbi de câţiva ani încoace de un fenomen nou şi anume infracţionalitate 

informatică.  

 

 

 

Lumea în care trăim este într-o permanentă schimbare şi se complică pe zi ce trece. 

Evoluţia spectaculoasă din ultimul secol a mijloacelor de comunicare în masă, fenomenul 

globalizării, apariţia de noi tehnologii de comunicare au spart barierele dintre state, în acest 

context informaţia devenind mult mai periculoasă şi distructivă decât armele de foc. 

Dezvoltarea semnificativă a mijloacelor de comunicare în masă s-a produs în acest secol, prin 

apariţia mass-mediei electronice: prima jumătate de secol a fost marcată de apariţia 

cinematografului şi a radioului, iar a doua de extinderea la nivel de masă a televiziunii, 

descoperită încă din deceniul al treilea. În sfârşit, perioada pe care o traversăm este marcată de 

dezvoltarea comunicării informaţionale computerizate, cum ar fi sistemul Internet, sateliţii 

artificiali ş.a.m.d. Dezvoltarea accentuată a societăţii contemporane a determinat o adevărată 

explozie a informaţiei. Tabloul actual al comunicării este extrem de complex şi divers, 

regăsindu-se integrate în cadrul său o serie de elemente de bază cum sunt: capacităţile de 

comunicare specifice omului, instrumentele şi mijloacele simple de comunicare aflate la 

îndemâna indivizilor, grupurilor şi maselor, infrastructurile şi sistemele complexe de 

comunicare, tehnologiile, materialele, aparatele pentru culegerea, prelucrarea, transportul, 

înmagazinarea şi depistarea mesajelor, numeroase instituţii şi indivizi care participă şi 

colaborează în procesul comunicării. Epoca contemporană este marcată de o mare deschidere 

către informaţie. Informaţia a devenit arma cea mai ieftină şi cea mai la îndemână.  
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În acest context şi determinat de dinamica fenomenelor la nivel internaţional precum 

şi de mutaţiile adesea neaşteptate care se produc în toate sferele vieţii sociale, se creează 

treptat o extensie a paradigmei clasice a infracţionalităţii, o nouă înţelegere a dimensiunilor 

acesteia din punct de vedere conceptual, chiar noi modalităţi de abordare de către instituţiile 

implicate sau opinia publică. Avem de-a face cu o combinare a infracţionalităţii clasice, cu 

noi forme de infracţiune, neconvenţională, fenomenul infracţional a prins contur inclusiv în 

spaţiul virtual putându-se vorbi de câţiva ani încoace de un fenomen nou şi anume 

infracţionalitate informatică.  

Prin infracţiune informatică, în sens larg, se înţelege orice infracţiune în care un 

calculator sau o reţea de calculatoare este obiectul unei infracţiuni, sau în care un calculator 

sau o reţea de calculatoarea este instrumentul sau mediul de înfăptuire a unei infracţiuni. 

Astfel, pe măsură ce societatea se bazează tot mai mult pe calculatoare, infracţiunile 

legate de acest aspect se proliferează proporţional. Internet-ul se dovedeşte a fi un teren fertil 

pentru manifestarea unor infracţiuni unele dintre ele intrând chiar în sfera criminalităţii 

organizate. 

Dintre multele infracţiuni întâlnite în spaţiul virtual menţionăm: distribuirea de 

materiale obscene, probleme contractuale care apar la realizarea de afaceri prin Internet, 

problema realizării reclamelor comerciale, problema pedofiliei, realizarea de jocuri de noroc, 

transferul de bani, admisibilitatea mesajelor Internet ca evidenţă în instanţă, problema 

procesării documentelor electronice, defăimarea în Internet, jurisdicţia aplicată etc. Multe 

dintre acestea existau şi înainte de apariţia Internet-ului, cum ar fi frauda, furtul, falsul.  

 Ansamblul acestor infracţiuni deşi, săvârşite cu ajutorul calculatorului, prin amploarea 

şi implicaţiile lor sunt încadrate în sfera criminalităţii şi infracţionalităţii organizate, în tot mai 

multe state de anchetarea lor ocupându-se chiar specialiştii compartimentelor de poliţie 

specializate în combaterea crimei organizate. Aceasta se deosebeşte de criminalitatea 

tradiţională prin câteva caracteristici aparte. Datorită naturii calculatoarelor există posibilităţi 

mereu crescânde de a înmagazina, transfera, utiliza şi manipula date prin contact de la mare 

distanţă, de a comunica şi transmite rapid şi la o calitate ridicată cantităţi practic nelimitate de 

date de la un sistem informatic la altul. Astfel numărul locurilor şi al ţărilor implicate în 

criminalitatea informatică creşte simţitor. Infracţiunea informatică poate fi comisă în parte 

într-o jurisdicţie, în parte într-o altă jurisdicţie, iar făptuitorul poate să se găsească oriunde în 

lume. Obstacole ca distanţa, controlul de frontieră, necesitatea prezenţei fizice a autorului 

infracţiunii nu mai au nimic de a face cu problema. Viteza cu care este comisă o infracţiune 

informatică, volumul datelor sau sumelor implicate , distanţa în raport cu locul comiterii 

infracţiunii prezintă o diferenţă netă în comparaţie cu criminalitatea tradiţională. 

 

 Cele mai cunoscute infracţiuni informatice: 

1.) Frauda informatică 

Activele reprezentate sau administrate cu ajutorul calculatorului (de exemplu 

fondurile electronice, depozitele, banking-ul electronic, gestiunea informatiză a 

stocurilor şi a conturilor, bancomatele), au devenit ţinta unor infracţiuni săvârşite cu 

ajutorul calculatorului. Utilizarea frauduloasă a cardului de credit sau de debit într-un 

distribuitor automat (ATM), utilizarea propriului card depăşind prin manipulare 

limitele creditului, ştergerea sau suprimarea de date sau de programe de calculator 

cauzând prin aceasta un prejudiciu economic sau material cu intenţia de a obţine un 

avantaj economic nelegitim constituie fraudă informatică. Deşi cel mai des întâlnite 

atacuri sunt împotriva conturilor bancare ale unor persoane fizice sau juridice, datorită 

unor posibilităţi tehnic limitate de a proba legitimitatea titularului contului, se contestă 

faptul că banii au fost deturnaţi „împotriva” voinţei proprietarului. 
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2.) Falsul informatic 

Este identic cu falsificarea de documente sau de alte instrumente, numai că de 

această dată se utilizează un tratament informatic. Prin introducerea, de cele mai multe 

ori neautorizată de date se ajunge la o situaţie ce corespunde fabricării unui document 

fals, sau prin alterările ulterioare, corespunde falsificării unui document autentic. 

 

3.) Sabotajul informatic 

Împiedicarea funcţionării unor sisteme de informaţii publice importante, 

calculatoare sau reţele strategice (militare, bancare, etc.) pot avea nu numai consecinţe 

economice grave, dar pot să provoace chiar catastrofe pe plan umanitar. Provocarea 

oricărui tip de daune materiale unui calculator, realizarea unor acte de terorism 

(distrugere fizică cu bombe, incendii, etc.) utilizarea unor viruşi informatici, folosirea 

ilegitimă a unui sistem informatic intră în sfera sabotajului informatic. Toate aceste 

acţiuni sunt comise cu intenţia de a împiedica funcţionarea unui sistem informatic. 

 

4.) Accesul neautorizat 

Datorită progreselor informatice, în ultima vreme tot mai multe date 

(economice, administrative, militare, etc.) sunt stocate în sisteme informatice. În 

paralel a crescut numărul tentativelor de penetrare a acestor sisteme şi de a avea acces 

la datele stocate acolo. Aceştia sunt adevăraţii hackeri. Ei se folosesc personal de 

informaţiile obţinute sau le pun (de cele mai multe ori contra cost) la dispoziţia celor 

interesaţi. 

 

5.) Spionajul informatic 

Terenul cel mai fertil al spionajului informatic este cel economic. Este vorba 

de obţinerea prin mijloace ilegitime a unui secret comercial sau industrial în intenţia 

de a crea un prejudiciu economic persoanei care deţine dreptul asupra secretului. 

Spionaj informatic constituie şi activităţile de interceptare de date în curs de 

transmitere în cadrul unui sistem sau al unei reţele informatice. 

 

6.) Reproducerea unor programe pentru calculator 

Poate cel mai important aspect al criminalităţii informatice îl constituie 

pirateria software. Statisticile arată că la nivel global pentru fiecare copie legală există 

cel puţin o alta ilegală. În unele ţări există însă până la 99 de copii ilegale pentru 

fiecare copie autorizată. 

  

În Legea nr. 161/2003 găsim definite trei categorii de infracţiuni informatice, astfel:  

1.) infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice: 

 infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic; 

 infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice; 

 infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice; 

 infracţiunea de perturbare a funcţionării sistemelor informatice; 

 infracţiunea de a realiza operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe 

informatice.  

2.) infracţiuni informatice: 

 infracţiunea de fals informatic; 

 infracţiunea de fraudă informatică.  

3.) pornografia infantilă prin intermediul sistemelor informatice.  
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Conţinutul noţiunii de faptă penală de natură informatică este deosebit de variat, fiind 

abordat din diferite perspective în cadrul lucrărilor de specialitate. Astfel, în raportul 

Comitetului European pentru probleme criminale, infracţiunile informatice sunt sistematizate 

în următoarele categorii: 

 infracţiunea de fraudă informatică; 

 infracţiunea de fals în informatică; 

 infracţiunea de prejudiciere a datelor sau programelor informatice; 

 infracţiunea de sabotaj informatic; 

 infracţiunea de acces neautorizat la un calculator; 

 infracţiunea de interceptare neautorizată; 

 infracţiunea de reproducere neautorizată a unui program informatic protejat de 

lege 

 infracţiunea de reproducere neautorizată a unei topografii; 

 infracţiunea de alterare fără drept a datelor sau programelor informatice; 

 infracţiunea de spionaj informatic; 

 infracţiunea de utilizare neautorizată a unui calculator; 

 infracţiunea de utilizare neautorizată a unui program informatic protejat de lege. 

În momentul de faţă există numeroase grupuri sau state care au interesul şi chiar 

încearcă să scoată din funcţionare sau să manipuleze reţelele de comunicaţii de date şi 

telecomunicaţii, precum şi sistemele de radiolocaţie şi de armament, utilizând un spectru larg 

de mijloace inteligente, printre care se numără viruşii calculatoarelor şi atentatele prin 

Internet. Ultimele mijloace stau la dispoziţie inclusiv statelor sărace sau grupărilor nestatale. 

Vulnerabilitatea într-un război informaţional creşte odată cu creşterea gradului digitizării şi 

extinderii reţelelor de calculatoare. Specialiştii apreciază că sistemele moderne de 

telecomunicaţii, prin urmare şi Internetul reprezintă punctul slab al infrastructurii economice 

şi militare din ţările dezvoltate. De exemplu, numai în 1995 (când reţeaua internet nu avea 

dimensiunile de azi), s-a atentat de aproximativ 250.000 de ori la sistemele de calculatoare ale 

Ministerului Apărării al S.U.A., dintre care 160.000 au avut succes. La acestea se adaugă sute 

de mii de tentative asupra sistemelor oficiale şi ale firmelor particulare din întreaga lume. În 

1993, prin descoperirea a 11 puncte slabe în sistemul de operare Unix, hackerii au forţat 

prăbuşirea reţelei Serviciului Secret american. Reţele şi calculatoare, insuficient protejate pot 

fi distruse, controlate sau infestate fără a se observa, cu „programe adormite”, care, la un 

moment dat, pot fi activate. Studii specifice relevă că numai în anul 2002, 80% dintre cei 

intervievaţi au recunoscut că au înregistrat pierderi financiare şi 40% chiar au putut cuantifica 

pierderile ca urmare a unor infracţiuni informatice. În intervalul 1997-2001, 503 organizaţii 

au înregistrat pierderi cauzate de crime informatice în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de 

dolari, iar în anul 2002, de 456 milioane de dolari. Ultimul sondaj efectuat de Computer 

Crime Institute şi Federal Bureau of Investigation (FBI) în 2003 indică pierderi de 

201.797.340 de dolari în cazul a 538 de întreprinderi şi instituţii din SUA chestionate. În 

cursul anului 2003, serviciile specializate din România au cercetat doar 200 de infracţiuni de 

natură informatică din care 50% au fost licitaţii electronice frauduloase, 30% bunuri 

comandate on-line fraudulos, 10% au privit accesul neautorizat la sisteme informatice şi 10% 

referindu-se la scrisori nigeriene, transmiterea de viruşi, pornografie infantilă, folosirea de 

identităţi false. Conectarea hackerilor este posibilă chiar şi fără folosirea cablului, deoarece 

centralele telefonice moderne sunt conectate prin satelit (la fel ca sistemele de comunicaţie de 

pe câmpul de luptă şi sistemele de date). Experţii în probleme de securitate vorbesc oficial 

despre faptul că sateliţii pot fi accesaţi de hackeri dacă aceştia dispun de un PC bun şi de un 

echipament radio. Prin introducerea neobservată de „software de adulmecare” în orice 
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calculator străin se pot, de exemplu, înregistra bătăile pe taste la fiecare sesiune Internet, se 

pot spiona cuvintele (parolă, identitatea utilizatorului şi numerele de conturi). Folosind aceste 

date, hackerii îşi asigură ulterior intrarea nu numai în sistemul atacat dar şi în toate 

calculatoarele cu care sistemul vizat are contacte regulate. Cercetările Congresului American 

au relevat că inamicul poate să compromită orice sistem de date prin Internet. Mai mult, s-a 

ajuns la concluzia ca 10 hackeri bine pregătiţi ar putea îngenunchea America în 90 de zile. 

Aceştia pot acţiona rapid şi eficient, trimiţând mesaje aproape instantaneu în orice parte a 

globului pământesc.  

Pe lângă spionaj industrial şi manipulare de date în favoarea infracţiunii organizate, se 

poate bănui în componenţa unor astfel de fenomene şi existenţa unor motive ideologice sau 

politice Acest aspect este extrem de vizibil în cazul momentului 11 septembrie. Pe data de 11 

septembrie 2001 au avut loc cele mai mari atacuri teroriste coordonate împotriva Statelor 

Unite. Nouăsprezece membrii al-Qaida, un grup islamist militant, au deturnat patru avioane 

comerciale, două dintre ele au fost orientate şi izbite în cele două turnuri ale World Trade 

Center din Manhattan, New York, provocând prăbuşirea acestora. Al treilea avion s-a oprit în 

sediul Pentagonului, clădirea Ministerului Apărării Naţionale, din Arlington County, Virginia, 

lângă capitala Statelor Unite, Washington DC. Al patrulea avion deturnat s-a prăbuşit lângă 

Shanksville, Pennsylvania, după ce pasagerii s-au luptat cu teroriştii. 

 Revendicarea acestor atentate a fost făcută prin intermediul internetului. Membrii 

celulelor teroriste care au fost implicaţi în atentat au ţinut legătura prin intermediul 

internetului. Ulterior, o parte din războiul declanşat ca urmare a acestui eveniment s-a 

desfăşurat în spaţiul cibernetic. Desigur acesta este un exemplu dus la extrem şi care 

depăşeşte prin amploare limitele infracţionalităţii informatice. Totuşi, subiectul este de o 

maximă importanţă, pentru că după incidentul de la 11 septembrie 2001, din SUA, s-a văzut 

că există şi posibilitatea unui atac terorist mondial, acesta putându-se declanşa prin internet. 

Este din ce în ce mai evident că, în zilele noastre, grupările teroriste utilizează tot mai mult 

internetul pentru a-şi atinge scopurile subversive. Majoritatea dintre ele sunt, de altfel, 

prezente pe internet. Ca toată lumea, şi organizaţiile teroriste utilizează internetul, în primul 

rând în calitatea sa de mijloc de comunicare. 

Atacurile din 11 septembrie au condus la discuţii referitoare la probleme de securitate 

internă şi crearea unei noi agenţii federale, Departamentului Siguranţei Naţionale. Actul 

PATRIOT din 2001 a fost aprobat imediat după atacuri, acordând agenţiilor de securitate 

puteri nelimitate de percheziţionare şi supraveghere asupra cetăţenilor americani. A fost 

infiinţat Information Awareness Office (IAO). IAO a iniţiat un program numit Total 

Information Awareness transformat în Terrorist Information Awreness (TIA), în mai 2003, 

având drept scop dezvoltarea tehnologiei care îi va permite să adune cantităţi masive de 

informaţie despre fiecare cetăţean din Statele Unite şi să alcătuiască tipare de comportament 

care să îi permită să prevadă activităţile teroriste. Informaţiile adunate de IAO includ 

activităţile de pe Internet, cumpărăturile efectuate prin intermediul cardurilor de credit, 

cumpărarea biletelor de avion, închirieri de maşini, istorii medicale, carnete de condus, 

cheltuieli, diferenţe de taxe şi orice alte informaţii disponibile. Criticii IAO sunt de părere că 

activitatea acesteia încalcă libertăţile civile şi dreptul la confidenţialitate, dând naştere la o 

infrastructură orwelliană predispusă la abuzul puterii sale. Trebuie remarcat faptul că în ciuda 

acestor intruzionări nedemocratice în intimitatea oamenilor, marea parte a populaţiei Statelor 

Unite a fost de acord ca agenţiile guvernamentale să îi controleze corespondenţa, să îi filmeze 

sau să îi intercepteze convorbirile telefonice.  

 Criminalitatea în spaţiul virtual este un fenomen real, iar progresul tehnologic actual 

face ca unele infracţiuni să crească exponenţial. În acest context ameninţările venite din 

spaţiul cibernetic sunt în continuă creştere, reprezentând un pericol potenţial aflat la marginea 

dintre posibil şi realizabil. Pentru a limita efectele provocate de acest fenomen se dezvoltă tot 
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mai multe proiecte fie de stat fie private . Din studiile întreprinse în ţările dezvoltate s-a ajuns 

la concluzia că, după atacul terorist din 11 septembrie 2001, softul de securitate, care se afla 

pe o poziţie aproape neglijabilă (în cele mai bune situaţii situându-se pe locul cinci), a devenit 

prioritatea numărul unu. Cheltuielile mondiale cu tehnologiile de asigurare a securităţii au 

crescut în anul 2001 cu 28% faţă de anul 2000 ajungând la aproximativ 6 miliarde de dolari, 

iar peste numai doi ani, în 2004 au depăşit 10 miliarde de dolari.  

 În ciuda acestui fapt viitorul nu este deloc senin. Infracţiunile informatice devin din ce 

în ce mai frecvente. Societatea informaţională începe să depindă din ce în ce mai mult de 

calculatoare prin urmare componente importante ale vieţii sociale sunt coordonate de sisteme 

informatice. Mai mult decât atât infracţiunile informatice şi reţeaua Internet constituie în mod 

special o atracţie pentru grupările crimei organizate. Anonimitatea oferită de reţelele mondiale 

de calculatoare, precum şi metodele de criptare a transmiterii mesajelor prin intermediul 

acestora, corelate cu imposibilitatea forţelor de menţinere a ordinii publice de a controla 

fluxul de informaţii prezintă avantaje deosebite pentru grupările crimei organizate, inclusiv 

cele cu caracter transnaţional. 

 Securizarea spaţiului cibernetic şi contracararea în acest mod a infracţionalităţii 

informatice este un deziderat strategic dificil dar extrem de important de atins care presupune 

o coordonare majoră între instituţii de stat, firme private, organisme internaţionale pentru că 

pierderea de sub control a fenomenului criminalităţii şi infracţionalităţii informatice poate 

afecta în mod grav siguranţa şi securitatea naţională a oricărui stat de pe glob.  
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Abstract 

Cercetările continue în domeniul integrării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în învăţare 

sugerează că utilizarea de succes a computerului implică elevii şi cadrele didactice în procesul de învăţare în noi 

modalităţi. Viabilitatea utilizării computerului depinde de eficienţa predării. Cunoştinţele profesionale despre 

învăţarea elevilor, curriculum şi organizarea clasei de elevi merg mână în mână cu cunoştinţele despre utilizarea 

eficientă a computerului. 

Articolul de faţă prezintă rezultatele unui studiu despre atitudinea elevilor din ciclul primar faţă de utilizarea 

tehnologiilor informatice şi de comunicare în procesul de predare – învăţare – evaluare, realizat de subsemnata în 

perioada mai-iunie 2005 . 

Cuvinte cheie: învăţare, Web, tehnologii informaţionale şi de comunicare 

 
DOCUMENTAREA 
În şcolile din întreaga lume au loc schimbări tehnologice, părinţii şi educatorii căutând din 

ce în ce mai mult noile tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC) ca mediatori ai noilor 

modele de predare-învăţare. Tendinţa implementării TIC în şcoli este strâns legată de numeroasele 

idei contemporane despre predare-învăţare care vizează o mai mare individualizare a învăţării, 

folosirea grupurilor de învăţare prin cooperare, integrarea disciplinelor de învăţământ şi creşterea 

concentrării pe abilităţi de gândire de ordin superior
54

. 

O cercetare recentă
55

 indică faptul că elevii percep pozitiv mediile de învăţare susţinute de 

TIC şi că aceste medii sunt caracterizate de nivele relativ ridicate ale coeziunii elevilor, implicării, 

orientării spre sarcină şi cooperării. Totuşi elevii au apreciat ca fiind scăzut nivelul 

autonomiei/independenţei în aceste medii. Acest nivel scăzut s-ar putea datora parţial unui număr de 

factori de constrângere, incluzând factorii ergonomici, cerinţele curriculare sau lipsa de experienţă a 

cadrelor didactice care desfăşoară activitatea de predare-învăţare în aceste contexte, relativ noi, 

infuzate de tehnologie. 

De asemenea, elevii au apreciat gradul de satisfacţie faţă de învăţarea desfăşurată în mediile 

computerizate ca fiind ridicat. Luate în considerare în corelaţie cu alte dimensiuni ale mediului 

clasei, aceste informaţii descriu un mediu de învăţare pozitiv. Compararea aprecierilor oferite de 

învăţători/profesori cu cele ale elevilor a relevat un model similar, cadrele didactice confirmând 

niveluri ridicate ale gradului de coeziune a elevilor, implicare, orientare spre sarcină, cooperare şi 

satisfacţie în clasă. Învăţătorii/profesorii au împărtăşit, de asemenea, aprecierile elevilor în legătură 

cu gradul relativ scăzut de autonomie în aceste clase. 

Satisfacţia elevilor în legătură cu învăţarea a reprezentat o variabilă dependentă importantă 

în acest studiu. Au fost utilizate corelaţii simple şi multiple pentru explorarea asociaţiilor dintre 

satisfacţia elevilor şi cele cinci aspecte evaluate ale mediului de învăţare psihosocial (coeziune, 

implicare, autonomie/independenţă, orientarea spre sarcină, cooperarea). Rezultatele arată că 
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satisfacţia elevilor este relaţionată, în mod pozitiv, cu o varietate de factori psihosociali. Deşi o 

corelaţie simplă, a fost descoperită pentru fiecare aspect vizat, analizele au relevat faptul că o 

asociere semnificativă cu satisfacţia elevilor s-a stabilit doar pentru autonomie/independenţă şi 

orientare spre sarcină. Deoarece autonomia/independenţa a fost apreciată mai scăzut, în mediile 

susţinute de TIC, decât nivelul optim, asocierea ei cu satisfacţia este importantă. Împreună aceşti 

factori influenţează motivaţia elevilor faţă de învăţare şi, astfel productivitatea. 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 
Obiectivul general: Analiza atitudinii elevilor din ciclul primar faţă de utilizarea 

tehnologiilor informatice şi de comunicare în procesul de predare – învăţare – evaluare. 

 

Obiectivele specifice: 

 Os1 Relevarea gradului în care elevii din ciclul primar recurg la tehnologiile 

informaţionale şi de comunicare în existenţa zilnică. 
 Os2 Identificarea preferinţelor elevilor din ciclul primar în legătură cu utilizarea în 

învăţare a unor tehnologii informaţionale şi de comunicare. 

 Os3 Stabilirea tipurilor de abilităţi deţinute de elevii din ciclul primar, referitoare la 

utilizarea TIC. 

 

IPOTEZELE CERCETĂRII 
Ipoteza generală: Integrarea TIC în curriculum motivează elevii din clasele primare în 

direcţia unei învăţări eficiente.  

Ipotezele de lucru: 

 I1 Dacă elevii posedă în cursul şcolarizării primare o serie de abilităţi de utilizare a TIC, 

atunci trebuie găsite modalităţi de a valorifica aceste abilităţi în învăţare.  

 I2 Dacă elevii din ciclul primar consideră mai atractivă şi mai stimulativă, învăţarea 

susţinută de TIC, atunci învăţătorul/institutorul trebuie să valorifice această sursă 

afectiv-motivaţională. 

 I3 În măsura în care TIC reprezintă una dintre sferele de interes ale elevilor de vârstă 

şcolară mică, TIC trebuie integrate în curriculum.  

 
METODELE DE CULEGERE A DATELOR 
Pentru culegerea datelor, s-a utilizat ca metodă chestionarul. Chestionarul aplicat este 

alcătuit dintr-un set de întrebări de tipuri diferite, care acoperă întreaga realitate vizată de ipotezele 

cercetării. 

Itemul nr.1 şi nr.2 din chestionar vizează obţinerea informaţiilor referitoare la vârsta, 

respectiv sexul subiecţilor. Întrebările nr.3, 7, 8 şi 9 permit combinarea a şase variante de răspuns, 

în ideea de a lăsa respondenţilor libertate de alegere. Întrebarea nr.4 îndeplineşte rolul de filtru, 

urmărind separarea subiecţilor care au posibilitatea de a utiliza acasă un computer de cei care nu au 

o astfel de posibilitate. Întrebarea nr.5 este corelată cu întrebarea-filtru, fiind adresată doar 

subiecţilor care se încadrează în prima categorie stabilită prin întrebarea-filtru. Întrebările nr.6, 10, 

11, 12 şi 13 sunt întrebări închise cu 3-5 variante de răspuns, fără posibilitatea combinării acestora. 

Întrebarea nr.13 este o întrebare de control, vizând verificarea răspunsurilor oferite la întrebarea 

nr.12. 

Chestionarul a fost pretestat prin aplicarea lui iniţială, la un număr restrâns de elevi de vârste 

asemănătoare cu cele ale subiecţilor din grupul ţintă. (8-11 ani). Prin pretestare s-a evaluat gradul de 

accesibilitate a chestionarului pentru elevii din clasele primare. 
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POPULAŢIA ŞI EŞANTIONUL 
Cercetarea vizează populaţia elevilor din ciclul primar (clasele I-IV), din mediul urban. 

Populaţia vizată este reprezentată de elevi cu vârste cuprinse între 8-11 ani, care frecventează 

şcolile din mediul urban, provenind din toate categoriile sociale. 

Eşantionarea s-a realizat prin „randomizare stratificată”
56

, subiecţii cercetării fiind elevi din 

două şcoli situate în zone diferite ale municipiului Arad, una fiind Şcoala Generală nr.6, iar cealaltă, 

Liceul Pedagogic „D. Ţichindeal”. Eşantionul este reprezentat de un număr de 180 subiecţi. Dintre 

aceştia, 46 au vârsta de 8 ani, 53 au vârsta de 9 ani, 54 au vârsta de 10 ani, iar 27 au vârsta de 11 

ani. Subiecţii au fost selectaţi din rândul elevilor din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a. Din totalul de 

180 de subiecţi, 100 sunt elevi la Şcoala Generală Nr.6, Arad, şi 80 sunt elevi la Liceul Pedagogic 

„D. Ţichindeal”, Arad. 

 

CULEGEREA DATELOR 
Chestionarele au fost aplicate eşantionului stabilit în perioada 10 mai – 5 iunie 2005. Au fost 

aplicate 200 de chestionare, din care 180 au fost validate.  

 

ANALIZA DATELOR 
Răspunsurile înregistrate la primul item din chestionarul aplicat elevilor, relevă următoarele 

procentaje pe categorii de vârstă ale respondenţilor:  

 8 ani: 26% 

 9 ani: 29% 

 10 ani: 30% 

 11 ani: 15% 

 

Întrebarea nr.2 a vizat repartizarea subiecţilor pe sexe. Rezultatele determină următoarea 

distribuţie:   

 elevi de sex feminin: 57% 

 elevi de sex masculin: 43% 

 

Repartizarea respondenţilor pe sexe, în funcţie de categoria de vârstă este următoarea: 

Vârsta 8 ani 9 ani 10 ani 11 ani 

Sexul  F M F M F M F M 

Procentul  16% 10% 15% 14% 17% 13% 9% 6% 

 

 

Întrebarea nr.3 a permis răspunsuri combinate. Respondenţii au ales în proporţie de 5% 

varianta de răspuns a, 3% varianta b, 7% varianta c, 1% varianta d, 19% varianta e şi 3% varianta f. 

Variantele combinate au fost selectate de către subiecţi astfel: ab 2%, ac 5%, ae 6%, bc 3%, bd 1%, 

be 2%, ce 3%, de 1%, abc 1%, abd 2%, abe 3%, ace 10%, bce 2%, bde 2%, cde 2%, abce 2%, abde 

2%, acde 4%, abcde 5%, abcdef 4%. 

 

La întrebarea nr.4, 66% dintre subiecţi au ales varianta a, iar 34% varianta b.  

 

La întrebarea nr.5, de tip filtru, respondenţii au ales varianta a în proporţie de 40%, 

varianta b în proporţie de 39% şi varianta c în proporţie de 21%. Diagrama se prezintă astfel: 
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La întrebarea nr.6, s-a ales varianta de răspuns a de către 3% dintre subiecţi, varianta b de 

către 59% dintre subiecţi, varianta c de către 4% dintre aceştia, iar varianta f de către 34% dintre 

respondenţi. Variantele de răspuns d şi e nu au fost selectate de nici unul dintre subiecţi. 

 

Întrebarea nr.7 a permis alegerea unor variante de răspuns combinate. Subiecţii au optat în 

proporţie de 1% pentru varianta a, 7% pentru varianta b, 1% pentru varianta c şi 1% pentru varianta 

e. Variantele simple d şi f nu au fost selectate de nici unul dintre subiecţi. Variantele combinate au 

fost selectate după cum urmează: ab 5%, ae 1%, bc 2%, be 4%, cd 1%, abc 1%, abe 38%, abf 1%, 

bcd 1%, bce 1%, bef 1%, abce 12%, abcf 1%, abde 2%, abef 7%, abcde 9%, abcef 2%, abcdef 1%. 

Datele sunt reprezentate grafic astfel: 

 

La întrebarea nr.8, subiecţii au avut posibilitatea de a combina variantele de răspuns. 

Variantele simple de răspuns au fost selectate după cum urmează: a 2%, b 19%, c 3%, d 1%, e 1%; 

varianta f nu a fost selectată. Subiecţii au optat pentru următoarele variante combinate de răspuns: 

ab 7%, ac 3%, ad 1%, bc 14%, be 3%, bf 1%, de 1%, ef 1%, abc 25%, abe 1%, acf 1%, bce 2%, 

bcf 1%, bde 1%, bdf 1%, bef 1%, abcd 1%, abce 1%, abcf 1%, abef 1%, bdef 1%, abcde 1%, abcef 

1%, abdef 1% şi abcdef 2%. Diagrama se prezintă astfel: 

 

La întrebarea nr.9, procentele corespunzătoare variantelor simple de răspuns sunt 

următoarele: a 3%, b 6%, c 5%, d 8%, e 1%; varianta f nu a fost selectată. Variantele combinate 

alese de subiecţii sunt următoarele: ab 4%, abc 10%, abcd 1%, abcde 11%, abcdef 1%, abcdf 1%, 

abce 1%, abd 1%, abde 1%, abf 1%, ac 1%, acd 1%, acde 1%, ace 1%, ad 1%, ade 1%, bc 7%, bcd 

1%, bcde 6%, bce 1%, bd 1%, bde 5%, be 1%, cd 2%, cde 2%, ce 1%, de 12%. 

 

La întrebarea nr.10, subiecţii au selectat varianta a în proporţie de 25%, b 14% şi c 61%. 

Datele sunt reprezentate grafic astfel: 

 

La întrebarea nr.11, respondenţii au optat pentru următoarele variante: a 59%, b 25%, c 

16%. Diagrama se prezintă astfel: 

 

La întrebarea nr.12, respondenţii au ales varianta a în proporţie de 58%, varianta b în 

proporţie de 21% şi varianta c în proporţie de 21%. Diagrama este următoarea: 

 

Întrebarea nr.13 este o întrebare de control. Subiecţii au ales variantele de răspuns în 

următoarele procente: a 61%, b 29%, c 10%. Diagrama se prezintă astfel: 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  
Chestionarul aplicat pentru culegerea datelor vizează atingerea obiectivului general şi a 

obiectivelor specifice ale cercetării după cum urmează: întrebările nr. 3, 4, 5, 6 şi 10 sunt corelative 

obiectivului specific 1 – relevarea gradului în care elevii din ciclul primar recurg la tehnologiile 

informaţionale şi de comunicare în existenţa zilnică; întrebările nr. 8, 11, 12 şi 13 vizează atingerea 

obiectivului specific 2 – identificarea preferinţelor elevilor din ciclul primar în legătură cu 

utilizarea în învăţare a unor tehnologii informaţionale şi de comunicare; întrebările nr. 4, 5, 6, 7, 9 

şi 10 urmăresc stabilirea tipurilor de abilităţi deţinute de elevii din ciclul primar, referitoare la 

utilizarea TIC – obiectivul specific 3; iar întrebările nr. 1 şi 2 au rol în stabilirea caracteristicilor 

eşantionului cercetării. 

Ca urmare a analizei datelor cercetării, constatăm că prima ipoteză de lucru – Dacă elevii 

posedă în cursul şcolarizării primare o serie de abilităţi de utilizare a TIC, atunci trebuie găsite 

modalităţi de a valorifica aceste abilităţi în învăţare – se confirmă, întrucât subiecţii au ales, la 

întrebarea nr.7, în procent de 38%, varianta combinată abe, indicând că au următoarele abilităţi de 
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utilizare a computerului: scriere de texte, parcurgere a unor jocuri interactive şi realizare de 

desene. De asemenea, răspunsurile subiecţilor relevă faptul că 12% dintre aceştia sunt capabili să 

scrie texte, să parcurgă jocuri interactive, să acceseze Internetul şi să realizeze desene, toate prin 

intermediul computerului. Un procent de 9% dintre subiecţi deţine toate abilităţile enumerate în 

chestionar, şi anume: scriere de texte, parcurgerea de jocuri interactive, accesarea Internetului, 

trimiterea de e-mail-uri şi realizarea de desene, bineînţeles toate acestea cu ajutorul computerului. 

7% dintre respondenţi deţin competenţe de utilizare a computerului în următoarea combinaţie: 

scriere de texte, parcurgere de jocuri, realizare de desene şi alte abilităţi neindicate în chestionar, 

precum instalare/dezinstalare de programe, utilizarea programelor de ascultare de muzică. 

Calcularea procentelor în care subiecţii au ales, la întrebarea nr.7, fiecare variantă în parte, 

indiferent că au selectat varianta respectivă direct sau în combinaţie cu alte variante, oferă o viziune 

mai clară asupra abilităţilor de utilizarea a TIC deţinute de subiecţi. Astfel, datele relevă faptul că 

subiecţii posedă abilităţi de scriere de texte cu ajutorul computerului într-un procent semnificativ, 

81% selectând, la întrebarea nr.7, varianta de răspuns a. Un procent mai mare dintre respondenţi, 

89%, are abilitatea de a parcurge jocuri interactive la computer, alegând varianta b. Abilitatea de a 

realiza desene prin intermediul computerului se regăseşte la un procent de 79% din totalul 

subiecţilor chestionaţi. În privinţa abilităţilor de accesare a Internetului şi de corespondare folosind 

poşta electronică (e-mail-ul), procentele nu sunt, însă, la fel de semnificative, 32% dintre subiecţi 

având abilitatea de a accesa Internetul şi doar 14% dintre subiecţi deţinând abilităţi de utilizare a e-

mail-ului. Toate aceste rezultate ne îndreptăţesc să considerăm confirmată prima ipoteză de lucru. 

În plus, răspunsurile înregistrate la întrebarea nr.9, Ce poţi învăţa cu ajutorul computerului?, 

relevă faptul că subiecţii nu deţin doar abilităţi de bază în utilizarea computerului, în procente 

semnificative, dar şi conştientizează faptul că învăţarea poate fi susţinută cu ajutorul computerului. 

Deşi procentele înregistrate la întrebarea nr.9 par a fi scăzute datorită multitudinii de variante 

combinate selectate de subiecţi, calculele transversale indică faptul că:  

 subiecţii sunt conştienţi în proporţie de 57% de posibilitatea de a integra computerul 

(desemnând generic şi alte TIC, precum Web-ul) în învăţarea despre plante şi animale;  

 respondenţii cunosc în procent de 54% posibilitatea de a insera computerul în 

optimizarea capacităţii de calcul;  

 un procent de 50% dintre subiecţi îşi dau seama că pot valorifica computerul în 

îmbunătăţirea capacităţii de exprimare scrisă; 

 46% dintre subiecţi conştientizează posibilitatea computerului de a le susţine învăţarea 

despre corpul uman; 

 subiecţii cunosc în procent de 41% posibilitatea de a-şi îmbunătăţi capacitatea de citire 

cu ajutorul computerului; 

 respondenţii au menţionat printre valenţele computerului, cunoscute de ei, posibilitatea 

de a susţine învăţarea limbii engleze, de a oferi informaţii despre alte persoane, de a 

facilita învăţarea istoriei şi a geografiei, de a îmbunătăţi abilitatea de desen, dar şi 

capacitatea de concentrare a atenţiei. 

Accentuăm faptul că nu doar abilităţile specifice de utilizare a computerului deţinute de 

către elevi pot fi valorificate în procesul de predare-învăţare-evaluare, dar şi această conştientizare 

de către elevi a rolului computerului de resursă pentru învăţare. În contextul traversării societăţii 

informaţionale, orice persoană care învaţă parcurge deja o bună parte din procesul de învăţare  dacă  

este conştientă de oportunităţile oferite de TIC în acest proces. Cel care ştie la ce resurse să apeleze 

pentru a parcurge învăţarea şi cum să utilizeze acele resurse pentru a obţine cunoaştere, are şanse 

superioare în învăţare. Pornind de la aceste premise, considerăm importante informaţiile obţinute 

prin analizarea răspunsurilor la întrebarea nr.9. 

Întrebarea nr.10 vizează obţinerea de date cu privire la oportunităţile subiecţilor de accesare 

a Internetului, în ideea stabilirii frecvenţei cu care subiecţii recurg la această activitate. Datele 

relevă faptul că subiecţii nu accesează Internetul niciodată în procent de 61%, indiferent de locaţia 

din care ar putea realiza acest lucru; 25% dintre respondenţi accesează Internetul rar şi doar 14% 
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desfăşoară această activitate deseori. Aceste date nu conduc însă la invalidarea primei ipoteze, 

întrucât răspunsurile obţinute la întrebarea nr.7 demonstrează faptul că respondenţii deţin abilităţile 

necesare utilizării computerului şi accesării Internetului, doar că probabil nu dispun de suportul 

tehnic necesar (conectare la Internet). Cercetarea de faţă nu îşi propune identificarea unor astfel de 

substraturi de ordin financiar sau social.  

Ipoteza de lucru 2 – dacă elevii din ciclul primar consideră mai atractivă şi mai 

stimulativă, învăţarea susţinută de TIC, atunci învăţătorul/institutorul trebuie să valorifice această 

sursă afectiv-motivaţională – trebuie studiată în corelaţie cu rezultatele înregistrate la întrebările nr. 

3, 11, 12 şi 13 din chestionar.  

Întrebarea nr.3 a urmărit identificarea preferinţelor subiecţilor în legătură cu petrecerea 

timpului liber, în scopul relevării gradului în care elevii din clasele primare recurg la TIC în 

existenţa zilnică. Deşi multitudinea de variante combinate a determinat înregistrarea unor procente 

relativ scăzute (19% dintre respondenţi preferă să-şi petreacă timpul liber jucându-se cu prietenii în 

aer liber, 10% să urmărească programele TV, să desfăşoare activităţi la computer şi să se joace cu 

prietenii în aer liber, 7% să desfăşoare activităţi la computer, iar 6% să urmărească programele 

TV şi să se joace cu prietenii, celelalte variante nefiind selectate în procente semnificative), analiza 

răspunsurilor oferite în funcţie de variantele a, b, c, d, e, f, independent de prezenţa acestora în 

variante simple sau variante combinate, relevă următoarele: 

 67% dintre respondenţi doresc să îşi petreacă timpul liber jucându-se cu prietenii în aer 

liber; 

 48% dintre subiecţi preferă să desfăşoare activităţi la computer în timpul liber; 

 respondenţii preferă în procent de 48% să îşi petreacă timpul liber urmărind emisiunile 

TV; 

 preferinţa pentru citit în timpul liber este exprimată de către subiecţi în procent de 34%; 

 24% dintre respondenţi preferă să se plimbe în timpul liber. 

Se observă aşadar, în situaţie de neexcludere reciprocă a activităţilor recreative selectate, că 

petrecerea timpului liber la computer se situează pe locul secund, după jocul cu prietenii, în topul 

preferinţelor de petrecere a timpului liber. Bineînţeles că elevii de vârstă şcolară mică preferă să îşi 

petreacă timpul liber în compania prietenilor, dar se constată că TIC, şi în special computerul, ocupă 

un loc important în existenţa zilnică a subiecţilor.  

Întrebările nr. 11, 12 şi 13 au vizat în mod direct înregistrarea atitudinii elevilor faţă de 

integrarea în curriculum a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare. Conform analizei 

răspunsurilor înregistrate la întrebarea nr.11, subiecţii au indicat, în procentul semnificativ de 59%, 

că le-ar place să desfăşoare activităţile de învăţare din clasă cu ajutorul computerului. 16% dintre 

subiecţi sunt indecişi în legătură cu această situaţie, iar 25% declară că nu consideră plăcut să 

integreze computerul în sarcinile de învăţare.  

Pentru întrebarea nr.12, subiecţii au indicat, în procent de 58%, faptul că, în situaţia în care 

cadrul didactic ar utiliza computerul în activităţile de predare-învăţare, ei ar fi mai interesaţi de 

aceste activităţi; 21% dintre subiecţi ar fi la fel de interesaţi, iar 21% ar fi mai puţin interesaţi. 

Procentul celor care sunt interesaţi de integrarea de către cadrul didactic a computerului în predare-

învăţare este semnificativ.  

Întrebarea nr.13 are rolul de a verifica validitatea datelor obţinute prin întrebarea nr.12, 

transferând totodată centrul de interes de la cadrul didactic la elev, subiecţilor propunându-li-se 

evaluarea situaţiei în care, într-o activitate de predare-învăţare (lecţie), subiecţii ar avea posibilitatea 

de a utiliza computerul. Respondenţi apreciază, în procent de 61%, ca mai interesantă o astfel de 

activitate (decât una în care nu este integrat computerul). 29% dintre subiecţi consideră o astfel de 

activitate la fel ca şi celelalte şi doar 10% dintre subiecţi o evaluează ca neinteresantă.  

Toate aceste date ne îndreptăţesc să considerăm confirmată ipoteza de lucru 2. 
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Ipoteza de lucru 3 – în măsura în care TIC reprezintă una dintre sferele de interes ale 

elevilor de vârstă şcolară mică, TIC trebuie integrate în curriculum – trebuie verificată în corelaţie 

cu datele obţinute prin întrebările nr. 4, 5, 6, 8. 

Rezultatele înregistrate la întrebarea nr.4 relevă că 66% dintre subiecţi deţin acasă computer 

şi doar 34% dintre aceştia nu se află în această situaţie. Computerul este, deci, una dintre TIC 

familiare majorităţii subiecţilor.  

La întrebarea nr.5, adresată numai subiecţilor care deţin acasă computer, respondenţii au 

indicat în proporţie de 40% că petrec la computer mai puţin de o oră în fiecare zi, 39% una-două 

ore, iar 21% mai mult de două ore. Se observă că procentul însumat al subiecţilor care petrec la 

computer mai mult de o oră zilnic este de 60%, ceea ce conduce, încă o dată, la concluzia că 

utilizarea computerului este parte integrantă a vieţii de zi cu zi a unei părţi semnificative dintre 

subiecţi. 

Întrebarea nr.6 a vizat identificarea gradului de prezenţă a activităţilor computeriale ale 

subiecţilor în cadrul şcolii. Rezultatele relevă faptul că 59% dintre respondenţi utilizează la şcoală 

computerul o dată pe săptămână, iar 3% în fiecare zi. Totuşi, 34% dintre subiecţi nu au 

posibilitatea de utiliza în şcoală computerul niciodată. Rezultă că majoritatea subiecţilor utilizează 

computerul şi în şcoală în mod regulat.  

Întrebarea nr.8 a urmărit stabilirea preferinţelor elevilor cu privire la activităţile 

computeriale. Activităţile preferate, desfăşurate la computer, sunt reprezentate, conform analizei 

datelor, de scrierea de texte, parcurgerea jocurilor interactive, şi realizarea de desene, care au fost 

selectate în variantă combinată, în procentul cel mai mare: 25%. Parcurgerea unor jocuri interactive 

a fost selectată şi ca variantă simplă, preferată de 19% dintre subiecţi. Procentele în care subiecţii au 

optat pentru activităţile desfăşurate la computer, în variante simple sau combinate sunt următoarele: 

jocurile sunt preferate în proporţie de 86%, realizarea de desene 56%, scrierea de texte 49%, 

accesarea Internetului 19%, căutarea unor Web site-uri 13% şi corespondenţa electronică (e-mail-

ul) 10%. Aceste date atrag atenţia asupra categoriilor de activităţi desfăşurate la computer, a căror 

valenţă afectiv-motivaţională ar trebui valorificată în procesul de predare-învăţare. 

Datele obţinute în urma aplicării chestionarului confirmă faptul că TIC intră în sfera de 

interes a elevilor din clasele primare, ceea ce ne determină să considerăm validă ipoteza de lucru 

cu numărul 3. 

 

CONCLUZII 
În urma cercetării, toate cele trei ipoteze de lucru au fost confirmate. În consecinţă, putem 

susţine că elevii din clasele primare, din mediul urban, posedă abilităţi fundamentale de utilizare a 

TIC, şi în special a computerului. Revine cadrelor didactice sarcina de a profita de acest avantaj în 

învăţare şi de a nu lăsa să se irosească aceste abilităţi care pot îndeplini rolul de pârghii şi 

catalizatori ai învăţării. Cadrul didactic are datoria morală de a valorifica întregul potenţial al 

elevilor. Abilităţile de utilizare a TIC reprezintă, în era digitală în care, mai devreme sau mai târziu, 

vom fi cu toţii nevoiţi să ne adaptăm, o nouă formă de potenţialitate. Aşadar, valorificarea TIC în 

procesul de învăţământ nu mai reprezintă o chestiune aleatorie, ci din contră, constituie o 

problematică cu impact asupra curentului principal al educaţiei.  

Aşa cum rezultă din datele obţinute, elevii din ciclul primar consideră mai atractivă şi mai 

stimulativă învăţarea susţinută de TIC, fapt ce ne determină să pledăm pentru valorificarea 

valenţelor afectiv-motivaţionale ale computerului şi ale altor tehnologii informaţionale şi de 

comunicare. 

Într-o societate în care TIC devin din ce în ce mai familiare pentru foarte mulţi dintre noi, 

este imperios necesar ca sistemul de învăţământ să includă aceste tehnologii între categoriile de 

potenţatori şi resurse ale învăţării şi să acorde importanţă valorificării acestora în educaţie. 
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Abstract 

The present paper tackles the role of the Internet in English teaching by looking at student communication and 

interaction and at research in on-line language learning. It concludes that the Internet helps develop authentic and 

lively communication, and it increases understanding of the on-line classroom and of the language learning process.  

 

 

Introduction 

The dictionary definition of “internet” presents it as “a global research network, consisting 

of a loose confederation of interconnected networks” (Gunton: 1993: 159). Pedagogical use of the 

Internet has now become a global phenomenon. The Internet, a mass medium of communication, 

has been supporting the advance of the teaching profession towards developing skills for purposeful 

communication, autonomous life-long learning and professional development, among others. It has 

radically changed fields such as media, music, politics, entertainment, but it has also been used to 

share ideas, to carry out research, and to cooperate in the production of knowledge. It has been one 

of the main hopes of developing countries for fast high-level information access and economic 

advancement. 

 

The Internet and English Teaching 

Alongside of e-commerce, e-learning and e-research have become new means for 

understanding and creating new knowledge in the current society, using network technologies. 

Five main reasons for using the Internet for the teaching of English, making that teaching 

highly alive, have been highlighted: 

1. authenticity, the Internet ensuring access to authentic material on any topic and 

opportunities for authentic communication and publishing. 

2. empowerment, meaning increase in the personal power of students  and teachers, 

capable now of learning autonomously for as long as they need learning, or, practically, 

as they live. 

3. interaction, as a prime means of learning the language and gaining fluency by 

“speaking” to natives and non-natives round the clock. 

4. literacy, as it develops the in-thing today, the ability to read, write, communicate, 

research, and publish on the internet, for academic and occupational purposes. 

5. vitality, as pedagogical use of the internet teaches and motivates students, by allowing 

them to communicate in a flexible, multi-aspectual, ever changing medium, closely 

linked to their real-life needs (see Warschauer, Shetzer, Meloni 2002:7). For example, an 

e-mail being something that someone sends to someone else, the teacher needs to look 

for opportunities in class for a student to “send” e-mails to a partner, and for the 

recipient to send back a reply (see Emmerson 2004:7). 
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Two aspects of the use of the Internet in English teaching deserve special attention: student 

communication and cooperation and on-line language learning research. 

 

I. Student Communication and Cooperation may assume two forms: 

 

A. Interaction Within a Single Class, subdivided into: 

 

1. Teacher-Student Interaction 

a) Informal Consultation via e-mail, allows opportunities for authentic 

communication regarding personal matters such as non-attendance, minor questions 

about assignments, homework submission. More importantly, there can be 

communication about the students‟ language learning strategies. 

b) Student-Teacher Dialogue Journals represent a more systematic exchange. A 

weekly diary submitted by a student is responded to by the teacher with comments, 

questions and answers. 

c) Writing Conferences have been stimulated by the idea of the importance of writing 

as a process not just as a product. In guiding the students through planning, 

discussing and revising writing, the teacher fulfils the role of an interested and   

informed reader, not that of a judge. (see Warschauer, Shetzer, Meloni 2002: 34), 

helping to clarify specific points  rather   than to produce global changes. 

2. Class Interaction via the Internet allows the teacher‟s use of his time in 

communicating  with  many students simultaneously and the students‟ interaction among 

themselves. 

a) In-class Discussion means written conversation, resulting in writing fluency and 

simultaneous participation, vocabulary enrichment, grammaring and control over the 

production time. 

b) Out-of-Class Discussion may help devising questions, answers to questions, 

preparation for a small-group presentation, chain stories with beginning, main body 

and ending contributed by different students. 

 

B. Long-Distance Communication, subdivided into: 

 

1. At-Large  Long-Distance Communication, including such aspects as:  

a) Key-pals or keyboard pen pals, in partner classes or on Web sites. 

b) Expert interviews between students and expertise-holding people. 

c) Surveys conducted with informants in different parts of the world, helping 

toward better structured e-mail writing. 

d) International Group Discussion in various forms.  

2. Interclass Projects with two or more classes from different parts of the world 

participating, and involving stages such as: planning, contact, investigation, result and 

evaluation. 

 

 

II.  On-Line Language Learning Research 
 

Five interlinked areas are involved in research on the role of the Internet in language 

learning: linguistic features, interaction, attitude, context and language impact (see Warschauer, 

Shetzer, Meloni 2002: 105). 
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A. Linguistic Features 

1. The type-token ratio (i.e. the number of different words – type – compared to the 

number of total words –token -) in Computer Mediated Communication (CMC), has 

been found to be high (low in speech), closer to that of writing. 

2. Lexical density  (the lexical items – grammatical items ratio) also comes closer to that 

in writing. 

3. Personal reference (i.e. the number of second-and third-person pronouns shows a      

larger use of first and second-person pronouns than both speech and writing, a distinct 

feature of CMC. 

 

B. Interaction can be considered along two lines: 

1. Many-to-many computer-assisted conversation has revealed more equality of 

participation than oral class discussion, less teacher dominance, more equally 

distributed turns among students. One drawback may be the existence of asocial 

monologues rather than interactive discussion. 

2. One- to-one CMC shows turn-taking as stimulating dialogue and negotiation of 

meaning and a more targetable use of language. 

 

In both 1. and 2. CMC offers students a rich body of language items to notice, analyse, save and 

appropriate as language production elements. 

 

C. Attitude. CMS gives a high degree of motivation when part of the curriculum rather 

than marginal, through the interest it arises in authentic communication and feeling of power and 

control owing to computer mastering. 

D. Context relates to the socio-cultural control of the learning situation. Here one 

should consider the backgrounds and beliefs of teachers and students as well as the nature of the 

education institution and community. Where people are open to reform in education and to student 

power, it yields better results in collaborative learning, student autonomous learning, authentic 

interaction facilitated by a communicative curriculum. 

E. Language Impact includes much improvement in the students‟ writing ability and 

incorporation of feedback into the students‟ writing after peer sessions. Specific suggestions rather 

than global changes are to be expected. 

 

Conclusion 

The Internet involves students in authentic and challenging communication. Also, in 

inquiring and problem-solving via creative imagination. It also enhances our understanding of the 

on-line classroom and of the language learning process, following rigorous research. 
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Volumul colectiv „ Societatea Informaţională Europeană ”, realizat de un grup de tineri 

cercetători şi cadre didactice, în majoritate absolvenţi ai Facultăţii de Studii Europene din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai, se înscrie într-un efort colectiv de popularizare a instituţiilor şi 

politicilor Uniunii Europene, cu precădere asupra activităţilor şi iniţiativelor Directoratului General 

Societatea Informaţională şi Media (din cadrul Comisiei Europene), care îşi propune ca obiectiv 

principal dezvoltarea şi utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicare (TIC) în 

beneficiul cetăţenilor Europei. 

Să amintim că rolul
57

 acestui Directorat este acela de a: sprijini inovaţia şi competitivitatea 

în Europa prin excelenţă, cercetare şi dezvoltare în TIC, să definească şi să implementeze un mediu 

reglator care permite activarea serviciilor bazate pe informaţie, comunicare şi tehnologii audio-

vizuale, discriminând pozitiv competiţia care sprijină investiţia, creşterea şi crearea de locuri de 

muncă. Încurajează răspândirea şi accesibilitatea serviciilor TIC în special a celor care au cel mai 

mare impact asupra calităţii vieţii cetăţenilor. Sprijină dezvoltarea industriilor informaţiei care au un 

impact pozitiv asupra diversităţii culturale europene şi să reprezinte Comisia Europeană în 

negocierile internaţionale privind problematica şi mizele mai sus amintite.  

Într-o Europă care adesea se proclamă e-Europă, raţiunea unui compartiment instituţional cu 

obiectivele mai sus amintite este aceea de a asigura impunerea regulilor şi conţinutului ideatic al 

modelului economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere, în acord cu declaraţiile programatice de la 

Lisabona, eforturile de creare a premizelor unei investiţii strategice şi pe termen lung în industria şi 

tehnologia informaţiei nefiind străine nici ţării noastre, care subscrie ca ţară candidată la spaţiul 

comunitar european şi la politicile sectoriale ale U.E.  

În contextul reperelor informaţionale asupra politicilor U.E., acest volum are meritul de a 

oferi dicţionarul minimal în descifrarea unei realităţi cotidiene, a deciziilor şi acţiunilor U.E. şi 

instituţiilor europene, dintre care poate cea mai cunoscută publicului român este Comisia 

Europeană, datorită vocii Delegaţiei permanente de care acest organism executiv al U.E. dispune în 

România.  

Menţionăm capitolul introductiv „Instituţiile Uniunii Europene. O scurtă introducere”, 

propus de doctorandul în istorie Sergiu Mişcoiu, care prezintă evoluţia nucleului embrionar al 
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comunităţilor europene incipiente în ceea ce avea să devină în 1992 în urma tratatului de la 

Maastricht, Uniunea Europeană, principalele instituţii ale U.E., Consiliul European, Consiliul de 

Miniştri, Parlamentul European, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie, alte instituţii. Prezentarea 

este sintetică şi clară, oferind o imagine corectă asupra genezei şi mecanismelor funcţional-

decizionale ale instituţiilor Uniunii Europene. Acest capitol, spuneam, are menirea de a juca rolul 

de cod pentru descifrarea celor ce-i succed şi în primul rând de popularizare a informaţiei privind 

tabloul U.E., fără a intra în detalii care pot confuziona un cititor cu experienţă limitată în domeniul 

instituţiilor europene, adecvându-se intenţiilor autorilor de a se adresa în primul rând studenţilor 

secţiilor şi facultăţilor de specialitate (studii europene), cât şi publicului larg, mai degrabă decât 

publicului specialist.  

În acest context este bine să menţionăm că autorii reuşesc prin cele şapte capitole o dublă 

adecvare a finalităţii volumului, adresabilitatea informaţiei către segmentul de public studenţesc, 

specialişti în formare, dar şi către publicul larg, în măsura în care caută să se familiarizeze cu 

problematica U.E. şi să achiziţioneze ABC-ul limbajului instituţional european fără de care este 

imposibilă  lecturarea sau chiar audiţia complexelor analize de care avem parte cotidian în mass-

media scrisă şi vorbită sau, mai mult, în spaţiul educaţional universitar. 

În această logică menţionez sondajul „Opinia românilor privind aderarea României la 

U.E.” efectuat la comanda Direcţiei Generale de Presă şi Comunicare (Comisia Europeană) şi 

raportul a fost produs pentru Delegaţia Comisiei Europene în România (în perioada 13 octombrie – 

31 octombrie 2005, pe un eşantion reprezentativ de 1000 persoane). Aflăm astfel că opiniile 

românilor urmează trendul european euro-optimism dominant dar cu expansiune a euro-indiferenţei 

o mai slabă cunoaştere a instituţiilor europene , urmare a euro-indiferenţei, Ponderea românilor 

intervievaţi care răspund corect la cel puţin două din cele patru întrebări despre instituţiile europene 

se reduce în cursul anului 2005 de la 42% la 37%, tendinţa este ca , la nivelul populaţiei României, 

informaţiile despre UE să fie mai consistente pentru: tineri, persoanele cu nivel de educaţie mediu 

sau superior, cei care au un mai mare consum mediatic, locuiesc în mediul urban şi au o atitudine 

favorabilă UE structurată în mai mare măsură. 

Nivelului mediu relativ redus de cunoştinţe despre UE îi corespunde însă, la români, un 

sentiment de acută nevoie de mai multă informaţie despre Uniune. Ponderea  celor care 

consideră că au realmente nevoie de mult mai multe informaţii pe tematică UE este , în România, de 

30%, mult mai mult decât în NSM sau în UE15.  

Nevoia de informaţii suplimentare este mult mai mare la cei care ştiu decât la cei care nu 

ştiu: românii care au dat cel puţin două răspunsuri corecte la testul de cunoştinţe despre UE declară 

în proporţie de 40% că au nevoie de mult mai multe cunoştinţe în domeniu: în schimb cei slab 

informaţi susţin numai în proporţie de 27% că ar avea nevoie de mai multe informaţii referitoare la 

instituţiile Uniunii. Dacă mecanismul psihologic la care trimite această constatare va continua să 

acţioneze atunci este de aşteptat ca bogaţii în informaţie despre Uniune vor deveni tot mai 

bogaţi iar săracii tot mai săraci. La multele decalaje sociale existente se va adăuga , în cazul 

României şi cel asociat cu informarea despre instituţiile europene. 

După cum se observă, există un puternic deficit de informare asupra U.E., afirmaţie care, 

bineînţeles poate fi diferenţiată, dar ceea ce ne interesează, după cum am menţionat, este 

individualizarea şi dezvoltarea segmentului de „formare iniţială” în problematica U.E., neglijat după 

părerea noastră în favoarea unui public puternic specializat, puţin numeros comparat cu celelalte 

publicuri la nivelul populaţiei României, care sunt totuşi direct vizate de transformările pe care le 

presupune aderarea şi integrarea României în U.E. În acest context sper ca volumul să-şi depăşească 

orizontul de impact preliminat şi să se adreseze cu precădere acelor segmente de opinie şi de public 

care au nevoie de acces la această informaţie şi de construirea unei fundaţii informaţionale pentru 

ulterioare acumulări sectoriale şi pe domenii de interes. 

Revenind la conţinut, dorim să amintim contribuţia doctorandei în istorie contemporană 

Laura Herţa Gongola în capitolul „Modelul Societăţii Informaţionale. O abordare sociologică”, 

menţionând că este una din puţinele abordări sociologice teoretice pe care avem plăcerea să le 
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descoperim în peisajul literaturii de specialitate în problematica instituţională europeană, şi nu 

greşesc dacă spun, la nivel naţional. Urmărim o sinteză a diferitelor şcoli sociologice asupra 

evoluţiei societăţii industriale la cea postindustrială şi informaţională, definind şi contextualizând 

concepte cheie precum modernitate, postmodernitate, societate industrială, postindustrială, 

informaţională, comunicare de masa, amintind de Daniel Bell, Alvin Toffler, Claude Shanon, 

Waren Weaver, s.a. Dorim să adăugăm şi o perspectivă românească la acest model evolutiv: 

civilizaţia tehnologică-ca ipostază sociologică a postmodernismului, „laborator în care se creează 

şi se experimentează instanţele de socializare proprii societăţii de mâine, inclusiv prin generarea de 

noi surse de inovaţie structurală şi creaţie managerială. Producţia de noi modele de comportament 

care să amplifice fondul socializant al omenirii o consideră caracteristica princeps a civilizaţiei 

tehnologice.
58

  ” 

Capitolul „Multiplele dimensiuni ale societăţii informaţionale”, autori Cristina Rotar şi 

Horea Todoran, abordează dimensiunile tehnologică, socială, ştiinţifică, juridică, economică, 

politico-administrativă şi culturală ale societăţii informaţionale. De o deosebită importanţă pare a fi 

analiza conceptelor de e-learning, e-working, e-commerce, e-banking, e-gouvernment, e-health, 

care depăşeşte limita fundamentărilor teoretice având în vedere importanţa lor practică şi politică. 

Tot mai des este întâlnit în cotidian fenomenul angajării la distanţă (e-working), dar şi al folosirii 

computerului pentru achiziţii sau plăţi. Din punct de vedere politic, U.E. nu a lăsat nici o urmă de 

îndoială asupra importanţei pe care acordă dezvoltării economice bazate pe tehnologia informaţiei 

prin aplicaţiile mai sus amintite în diverse sectoare de activitate, de la cel al sănătăţii la cel al 

administraţiei şi politic. Nu este nici un semn de îndoială nici dacă urmărim fondurile structurale 

care sunt alocate atragerii proiectelor inovative în aceste domenii, pe diverse programe de 

dezvoltare (de exemplu, e-ten). 

Capitolul „Etapele politicii Uniunii Europene pentru Societatea Informaţională”, 

prezintă planul de acţiune eEurope2002, eEurope2005 şi strategia de la Lisabona care urmăreşte să 

transforme economia U.E. până în 2010 în „cea mai competitivă şi mai dinamică economie a 

cunoaşterii, bazată pe locuri de muncă de calitate şi pe coeziune socială”. Trebuie menţionat că deşi 

unele demersuri aveau ca termen limită 2005, ele presupun o îmbunătăţire continuă. De exemplu, 

serviciile publice de e-government, e-learning, e-health au trecut prin faze de maturare succesive şi 

vor presupune mereu posibile îmbunătăţiri la nivel tehnic şi ideatic. Analizată atent, ideea de e-

government este greu de pus în practică sub aspectul activ şi decizional al cetăţeanului, greu 

controlabilă la momentul actual şi nu se confundă cu latura informativă asupra actului de guvernare. 

În mod similar se poate vorbi despre e-learning, unde progresele sunt totuşi vizibile la nivel de 

proces educaţional on-line, autentic. 

Capitolul „Principiile politicii Uniunii Europene pentru Societatea Informaţională”, 

autor Horea Todoran, şi anume concurenţa, armonizarea, finanţarea privată, diversitatea culturală şi 

lingvistică, confidenţialitatea datelor private, cooperarea internaţională, promovarea societăţii 

informaţionale, educaţie pentru societatea informaţională. Ne atrage în mod evident atenţia ultimul 

principiu prin care cetăţenii trebuie să aibă acces la un sistem educaţional adaptat la provocările 

societăţii informaţionale. Provocarea o reprezintă rolul noilor tehnologii în sistemul educaţional, 

măsura în care ele reprezintă mijloace şi nu scopuri, problema calităţii formatorilor în sistemul 

educaţional tradiţional şi cel on-line sau la distanţă. Sunt probleme care au nevoie de un răspuns pe 

termen mediu şi lung, după cum se ştie, investiţia în educaţie fiind una pe termen lung, cu termen 

lung de reîntoarcere a investiţiei. O decizie greşită în sistemul naţional educaţional poate avea 

efecte nedorite pe câţiva zeci de ani cu impact la toate nivelele societăţii româneşti şi mă refer, 

bineînţeles la deprofesionalizarea corpului profesoral la toate nivelurile, exodul forţei de muncă 

pregătite şi tinere şi generalizarea experimentelor (nereuşite) la nivel de regulă. 
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 Ultimele două capitole, „Programele cadru: instrumente pentru finanţarea proiectelor 

bazate pe tehnologiile societăţii informaţionale”, autoare Raluca Moldovan şi „Programe 

comunitare sectoriale în sprijinul societăţii informaţionale”, autoare Stela Anfrei şi Romana 

Cramarenco, propun analiza fondurilor alocate pentru promovarea principiilor şi obiectivelor 

modelului societăţii informaţionale prin activităţile şi componentele sale specifice: programul cadru 

FP6, IST, Minerva, Leonardo da Vinci, fondurile structurale- FEDER, FSE, de preaderare – Phare; 

IDA, e-Ten. 

Ceea ce aşteptăm de la autori în următoarea lucrare, speram în aceiaşi formulă, este o 

nuanţare a opiniilor proprii vis-a-vis de modelul de comportament sau modelele care pot fi 

încurajate  în fiecare domeniu sau politică sectorială a României în procesul de integrare în U.E. 

Cunoaştem regulile jocului, cunoaştem actorii, dorim să cunoaştem rolul pe care dorim să ni-l 

asumăm, performant, în această configuraţie economică şi politică, posibil într-un viitor nu foarte 

îndepărtat cu atribuţii statale.  

În planul dezirabilului România trebuie să acţioneze nu doar ca un candidat la Uniunea 

Europeană, ci şi ca un participant la arhitectura europeană. Poate că ultimii ani au accentuat 

complexele noastre identitare asumându-ne condiţia celui care aşteaptă pasiv să-i vină rândul, în 

locul unei poziţii de ofertant activ. Când integrarea in U.E. este declarată şi asumată ca proiect 

politic prioritar de întreaga clasă politică românească, este obligatoriu să avem şi o viziune proprie 

asupra viitorului României în U.E. Un concept (scenariu) asumat asupra ce este posibil şi preferabil 

să se întâmple trebuie să asigure consistenţă acţiunilor educaţionale, sociale, politice şi economice 

ce au ca obiectiv aderarea şi integrarea României în U.E. 
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URMĂTOAREA REVOLUŢIE SOCIALĂ 
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Publicată pentru prima dată în 2002, „Smart Mobs“, în original, a ajuns imediat bestseller la 

nivel internaţional. O carte care te provoacă să gândeşti asupra modului în care, în epoca 

Internetului şi a telefoniei mobile, interacţionăm, schimbăm idei şi ne grupăm spontan în moduri 

care revoluţionează felul în care muncim, ne distrăm, facem politică sau afaceri sau suntem creativi. 

 

Suntem în mijlocul unei bătălii pentru informaţie şi libertate, ce se poartă pretutindeni. 

Luptătorii se află în spatele computerelor şi telefoanelor mobile. În cartea sa „Găşti inteligente - 

următoarea revoluţie socială”, apărută, în traducere, la editura Andreco Educaţional, la sfârşitul lui 

2005, Howard Rheingold analizează impactul pe care noile tehnologii informatice îl au asupra vieţii 

sociale, economiei şi politicii, şi modul în care se conturează o nouă abordare a informaţiei şi a 

accesului la aceasta.  
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„Mulţimile deştepte” ale informaticii 

„Războinicii din umbră” formează „găşti inteligente” („smart mobs”, în engleză), grupuri ce 

îşi măresc capacitatea de comunicare şi îşi sporesc accesul la informaţie. Membrii lor cooperează în 

structuri organizate ad-hoc folosindu-se de cele mai noi tehnologii apărute pe piaţă, din ce în ce mai 

accesibile publicului larg, cum sunt telefoanele mobile, tranzacţiile virtuale, blogurile (jurnale pe 

web) şi tehnologia informatică wireless (fără fir). „Oamenii de mâine vor fi utilizatori, precum 

posesorii de PC-uri sau creatorii de site-uri web, care folosesc tehnologia pentru a răspândi 

inovaţia? Sau vor fi consumatori limitaţi ca inovaţie şi închişi în modelele tehnologice şi de afaceri 

ale celor mai puternice interese?”, sunt întrebările la care autorul încearcă să răspundă pe parcursul 

cărţii.  

 

Politica prin SMS  

Aproape orice devine posibil prin cooperare virtuală, de la jocurile accesate cu îndârjire în 

reţea, la utilizarea tehnologiei GSM, de la căutarea civilizaţiilor extraterestre, la proteste sociale. Cu 

mesaje pe mobil de genul „poartă negru pentru a plânge moartea democraţiei”, demonstranţii din 

Filipine au reuşit să se adune şi să protesteze în număr suficient de mare pentru a-l debarca pe fostul 

preşedinte Joseph Estrada, în 2000. Prin acelaşi procedeu au fost coordonate proteste la Seattle sau 

Caracas. Şoferii britanici au folosit SMS-uri ca să organizeze mitinguri de protest privitoare la 

creşterea preţului la combustibil, iar participanţii la mişcările civile din Paris, de anul trecut, utilizau 

mesaje-text telefonice pentru a se coordona. Exemplele, nu neapărat din cuprinsul cărţii, pot 

continua, chiar şi cu cel al alegerilor din 2004 din România, unde o campanie de mobilizare inclusiv 

prin SMS a adus la secţiile de vot sute de mii de persoane dornice de schimbare, în majoritate tineri.  

 

Viitorul: libertate sau control?  

Rheingold descrie modul în care „grupurile inteligente” operează, prin intermediul 

tehnologiei, în Japonia, Finlanda sau Peninsula Scandinavă, locuri unde telefonia mobilă şi 

Internetul sunt extrem de populare. Despre societatea invadată de informatică a zilelor noastre, 

autorul spune că este pe cât de ofertantă, pe atât de interesată să păstreze controlul asupra datelor. 

Autorul american aminteşte câteva episoade din războiul dintre consumatorii noilor tehnologii şi 

marea industrie, cum a fost cel dintre portalul de muzică Napster şi marile case de discuri, ce au 

obţinut, în justiţie, închiderea site-ului ce permitea descărcări gratuite de fişiere muzicale.  

Comunicarea pe mobil şi prin Internet oferă posibilitatea, din ce în ce mai multora, de a coopera în 

moduri care până de curând nu ar fi fost posibile, scrie Rheingold. Totuşi, soarta bătăliei pare a nu 

se fi hotărât încă: „Modul în care decidem să folosim aceste tehnologii şi modul în care guvernele 

ne vor permite să le folosim sunt încă sub semnul întrebării. Tehnologii de cooperare sau aparate 

supreme de dezinformare?”, se întreabă Rheingold în finalul cărţii. 

 

 

Sursa: Bogdan Perdivara, luni, 09 Ianuarie 2006 

http://www.andreco.ro/Razboiul%20Tehnologiei.doc 
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Cartea Internet Society- The Internet in Everyday Life, având-o ca şi autoare pe Maria 

Bakardjieva (o canadiană prin emigrare), reprezintă o privire de ansamblu asupra modului în care 

Internetul şi tehnologiile informaţionale şi de comunicare au pătruns şi au fost asimilate în cadrul 

experienţelor noastre zilnice. 

Pe parcursul cărţii autoarea examinează cu atenţie utilizarea Internetului şi implicaţiile 

acestuia pentru societate, urmărind: 

 Evoluţia Internetului într-un mediu de informare accesibil tuturor, 

 Utilizarea Internetului ca un nou mediu de comunicare; 

 Evaluarea rolului cultural şi social al Internetului; 

 Analiza dualităţii de care dă dovadă viaţa tehnologică: invadatoare şi captivă deopotrivă.  

Similară ca şi titlu, dar diferită ca mod de abordare a studiului Internetului, cu cartea 

colegilor canadieni Barry Wellman şi Carolyne Haythornthwaite, intitulată The Internet in 

Everyday Life, a cărei recenzie a fost publicată în numărul anterior al revistei, cartea de faţă se 

doreşte a fi un punct de plecare pentru studiile cercetătorilor din domeniul ştiinţelor sociale ce 

investighează ştiinţa şi tehnologia, comunicarea şi mass media, studiile culturale şi etnografice.  

Fără a avea pretenţia că aceste domenii de studiu au fost analizate în totalitatea lor de-a 

lungul cărţii, autoarea îndeamnă la o continuare a acestor cercetări, care pot chiar conduce la 

evidenţierea unor noi subiecte de studiu. 

 

 

 

 


