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.  
Comunica�ii de tip text (E-Mail / po� t electronic� ), Conferin�e On-Line, Discu�ii i Proiecte.  
Înv� area la Distan de tip Multimedia cu ajutorul Re�elei World Wide Web.  
Folosirea Conferin�elor Multimedia pentru Activit� i Didactice de Grup i Înv� are în Grupuri de Lucru. 
3. 3. Interac�iuni . Comunica� ii mediate de calculator i Navigabilitate .
Proiectarea Interac�iunilor dintre Utilizator i Sistemul Informatic .

Interactivitatea unui curs distribuit on-line într-o re�ea informatic  WEB poate fi proiecta �t
pentru mai multe nivele :  interac�iunea cu profesorul, interac�iunea cu al�i studen�i i interac�iunea c
con�inutul.  

Aceast interactivitate  este  realizat  selectând corespunz � tor utilit� ile de comunicare ale re�ele
Internet (po� ta electronic sau  E-Mail, forumurile electronice, conversa�ie sau "chat"
videoconferin�ele...). Profesorul decide asupra folosirii celor mai potrivite utilit� i i asupra modului î
care aceste utilit� i sunt integrate în structura cursului i în realizarea interfe�ei cu utilizatorul.  
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Figura 3. 22. Arhitectura i Utilitarele pentru manipularea fi ierelor Video într-o Re ea 
Informatic  Modele ale Comunica iilor Mediate de Calculator (CMC) folosite în IAC .  
Structura Tehnicilor Pedagogice CMC . O tehnic  pedagogic  este o modalitate de realizare 
obiectivelor de predare. Tehnicile sunt  organizate în conformitate cu cele patru paradigme al
comunic rii utilizate în comunicarea  mediat  de computer. Paradigmele sunt  rememorarea informa ie
po ta electronic , buletinele de bord i conferen ierea prin computer.  

Au fost identificate patru clase de tehnici a a cum sunt  prezentate ulterior . Tehnicile clasificat
ca individuale sunt  caracterizate de rememorarea informa iei din resursele on–line i de faptul c  u
student poate realiza sarcina de înv are f r  a comunica în prealabil cu profesorul i cu ceilal i studen
Tehnicile clasificate ca profesor-student pot fi puse în practic  prin aplica ii e-mail. În al treilea rând
tehnicile prezentate ca profesor-studen i vor fi de obicei aplicate prin buletine de bord sau liste de discu i
pentru e-mail. Tehnicile prezentate ca intergrupuri pot fi organizate prin sistemele de conferen iere pri
computer, buletine de bord sau liste de distribu ie pentru e-mail. 
Modelele resurselor ON--LINE . Tehnicile i resursele on–line pot fi informa ii (baze de date on–line 
jurnale on–line ), software (aplica ii on–line i biblioteci on–line ) sau persoane (interese de grup on–lin
i exper i individuali). Profesorii pot face apel la tehnici care utilizeaz  aceste resurse via CMC. Tehnicil
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pot fi mai mult sau mai pu in structurate, dar ele cer în totalitate o minim  participare interactiv  di
partea profesorului.  

Calit ile poten iale ale CMC constau în capacitatea CMC de a oferi o cale de acces la resurse
înv area colaborativ  i realizarea individual . De i CMC nu este o component  necesar  i suficient  
dezvolt rii înv rii individuale, ea cre te posibilitatea ca acest tip de înv are s  poat  avea loc l
distan .  
COMUNICA II MEDIATE DE CALCULATOR , CMC  
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Figura 3. 23. Comunica ii Mediate de Calculator , CMC  
Metodele de Instruire On-Line  
Tehnicile pedagogice care pot utiliza CMC sunt urm toarele :  
1 . Tehnici individuale : Baze de date on–line utilizat  în comun ; Jurnale on–line ; Aplica ii on–line
Biblioteci de software ; Grupuri de interese on–line ; Interviuri . 
2 . Tehnici profesor-student : Contracte de înv are ; Îndrumare (Ucenicie) ; reziden iate 
Coresponden e de studii .  
3 . Tehnici profesor-studen i : Cursuri ; Seminarii (simpozioane) . 
4 . Tehnici intergrupuri : Dezbateri ; Simul ri i jocuri ; Roluri ; Studii de caz ; Grupuri de discu ii
Sarcini pe baz  de transcriere ; Brainstorming ; Tehnici Delphi ; Tehnici nominale de grup ; Forumuri
Proiecte de grup .  
Tehnici individuale  

Baza de date colectiv . Bazele de date colective, ca bibliografiile adnotate, list ri de jurnale, surs
directoriale pentru burse, i calendare de evenimente pot fi realizate prin sistemele de conferen iere pri
computer. Sistemele de conferen iere ofer  mijloace pentru solicitarea i colectarea contribu ie
persoanelor individuale. Accesul la resursele educa ionale auxiliare. Resursele on–line auxiliare pentr
uzul educa ional includ re elele interna ionale, bazele de date, cataloagele de bibliotec  i stocurile d
informa ii. Pentru a fi utile în programul de înv mânt, aceste resurse ar putea s  constituie o part
integral  a activit ilor on–line . Biblioteca. Într-o baz  de texte on–line , articole, cursuri, rapoarte d
cercetare etc. pot fi puse la dispozi ia studen ilor. Bazele de date on–line sunt  colec ii organizate de dat
care pot fi accesate prin CMC. Utilizând aceste resurse, un conduc tor de curs poate men ine baze de dat
locale utile atât studen ilor, cât i facult ii. O solu ie mai bun  decât men inerea de baze de date local
este s  se asigure accesul la baze de date externe.  

Aplica ii on–line sunt  programe software care pot fi executate pe un computer aflat la distan
prin intermediul re elei. edin a de la distan  poate fi stabilit  folosind de exemplu o conexiune modem
sau serviciul Internet Telnet. Aplica iile on–line includ o gam  de aplica ii de la instrumentele d
dezvoltare software, la aplica ii specifice pentru statistic , analiz  economic  i a a mai departe, pân  l
aplica iile de instruc ie cu ajutorul computerului (CAI). 

Bibliotecile de Programe Utilitare (software) . Pe lâng  accesarea aplica iilor on–line de l
distan , studen ii pot ob ine programe de aplica ii de la biblioteci de software aflate la distan  astfe
încât s  execute apoi programe pe microcomputere locale. Astfel de programe de aplica ii sunt  oferite d
un num r de computere gazd . Internet ofer  un fi ier de protocol standardizat (FTP) pentru a ob ine cop
ale aplica iilor software i un num r mare de sisteme de buletine de bord bazate pe PC-urile obi nuite a
schimburile de software ca activitate principal . O cale de a aplica astfel de resurse în educa ie este s  s
asigure bibliotecilor software on–line un fond de software cu relevan  educa ional  pentru studen i.  
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Figura 3. 24. Metode de Instruire On-Line  
Auxiliare în educa ia multimedia de la distan . Exist  argumente puternice pentru introducere
comunic rii mediate de computer în cadrul programelor de educa ie multimedia de la distan  pe lâng
serviciile de tip rire, difuzare, software educa ional, coresponden , telefonie i întâlniri frontale
Serviciul e-mail poate asigura o comunicare mai regulat  i mai rapid  între studen i i tutor
Conferin ele ofer  o ocazie pentru discu iile de grup i înv area interactiv ; comunicarea între studen
tutori i dezvoltarea cursului i suportul personalului; i prilejuri pentru socializare i cooperare într
studen i. Bazele de date on–line pot oferi accesul la referin e i resurse aflate în biblioteci. Dou  exempl
de surse educa ionale multimedia aflate la distan  sunt  Universitatea Deschis  Britanic  (Mason 1989 
Thomas 1989) i EuroPACE.  
 Comunicarea bidirec ional  / reciproc  între consilier i student. În cazul celor mai mult
sisteme de predare / înv are de la distan , supunerea la cererile de verificare, evaluare i feedback est
important . Cercet rile arat  c  timpul de verificare în clas  poate avea efecte distructive asupra structur
cursului. Deseori studen ii trebuie s  a tepte prea mult pentru a putea primi ajutor atunci când întâlnes
dificult i în înv are. Într-o oarecare m sur , folosirea telefonului s-a dovedit util  în aceste situa ii, da
sistemele de conferen iere prin calculator func ioneaz  mai eficient. Studen ii pot, de exemplu, s  pun
oricând întreb ri f r  intervalul de a teptare necesar distribuirii coresponden ei. Se pot lua în considerar
i alte solu ii care introduc o mai flexibil  organizare a consultan ei i evalu rii. R spunsurile studen ilo

pot fi puse la dispozi ia tuturor cursan ilor înainte sau dup  termenul limit  acordat rezolv rii probleme
Testele computerizate pot fi incluse în sistemele on–line ca substitut pentru verific rile tradi ionale off
line. La un nivel educa ional mai înalt comunicarea bidirec ional  prin e-mail poate fi utilizat  î
orientarea proiectelor studen e ti individuale. 
Tehnici profesor-student  
 Supervizarea on–line a unui Proiect individual. O convorbire on–line între doi participan i poat
fi folositoare în astfel de situa ii ca rescrierea unui referat, scrierea unui proiect de tez . Supervizarea on
line poate fi mai lent  decât consulta ia direct  vorbit . În acela i timp ar putea fi considerat  o utilizar
mai bine gândit  i mai productiv  a timpului de contact. 
 Clasa on–line . Aplica ii ale modelului clasei on–line au fost inspirate adesea de „clasa virtual
studiat  de cercet torii de la Institutul Tehnologic din New Jersey (Hiltz 1990). Exist  trei tr s tu
comune ale majorit ii claselor on–line . În primul rând, dimensiunile grupului sunt  comparabile cu cel
ale clasei frontale. În al doilea rând, exist  cel pu in o persoan  responsabil  de conducerea activit ilo
grupului i în al treilea rând, conferen ierea grupului reprezint  principala metod  de comunicare
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Variet i de clase on–line depind de vârsta medie a grupului de studen i, de nivelul educa ional i de rolu
persoanei responsabile de activitatea grupului.  
Tehnici profesor-studen i  

Profesor 

Studen i

Conferin

Po ta Electronic

Profesor 

Studen i

Conferin

Po ta Electronic

 
Înv area pe Internet (Studiu Individual) :  
Studen ii lucreaz  cu lec ii i exerci ii  
Profesorul ofer  consulta ii pentru rezolvarea exerci iilor  
Noi informa ii pentru discu ii Studen i / Profesor 
Figura 3. 25. Studiul Individual On-Line  
 Avizierul / Afi ierul . Conferin ele pot avea aceea i func ie ca i anun urile în lec iile frontale
Instructorul poate, de exemplu, s  introduc  ore de lucru în birou, lecturi, termene limit , materiale d
rezerv  în bibliotec  i consultan  pentru examene. Avizierul electronic este accesibil i celor care a
participat la curs i celor care au lipsit. Avizierul electronic func ioneaz  permanent i este marca
automat cu data etc. Datorit  caracterului s u interactiv, avizierul electronic permite de asemene
clarificarea nel muririlor referitoare la anun uri . Oferind detalii administrative , avizierul electroni
prezint  avantaje fa  de anun urile din clasele frontale, ca i fa  de conversa iilor telefonice dintr
cursan i i instructor sau vizitele în cabinetul profesorului .  
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Figura 3. 26. Înv area on-line cu ajutorul Proiectelor de grup  
 Distribuirea informa iei. Sistemele de înv are / predare de la distan  cresc eficien a distribuir
i actualiz rii informa iei c tre studen i, facultate i personal. Conferen ierea prin computer poate, d

exemplu, s  fie utilizat  pentru distribuirea materialelor educa ionale aduse la zi i a informa iilor privin
cursurile, seminariile i activit ile studen e ti. 
 Consultan a public . Se poate considera c  dac  un cursant întâlne te o problem  de în eleger
sau interpretare este foarte probabil ca i al i cursan i s  se confrunte cu aceea i problem .  A adar, c
scopul de a aduce folos atât cercet torului i studentului , s-au utilizat conferin e pentru întreb ri 
r spunsuri care pot clarifica problemele i aprofunda materialul prezentat la curs. Atunci când prezint  u
subiect distribuit on-line, instructorul are posibilitatea de a-l trata mai detaliat tiind c  nu va trebui s
repete explica ia în fa a altor studen i. Consilierea / consultan a public . Cele mai multe sistem
educa ionale de la distan  sunt  destinate înv rii individuale, dar comunicarea dintre un tutore i u
num r de cursan i individuali necesit  un interval mare de timp. Întreb rile, r spunsurile i comentariil
unui student pot fi utile i celorlal i. Într-un sistem de conferen iere de la distan , o astfel de interac iun
poate fi f cut  accesibil  tuturor studen ilor odat  cu informa ia pre!elaborat  de interes general. 
 Seminarul virtual structurat.  Într-un seminar structurat subtemele au fost asociate unor unit
din materia de studiat. Acesta este un lucru foarte util pentru cursan ii de la distan  i pentru persoanel
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care nu frecventeaz  cursurile. Pentru seminariile on–line studen ii se preg tesc citind materialele indicat
înainte de a discuta probleme fundamentale cu colegii lor sau cu instructorii într-o conferin  potrivit
Pentru seminariile on–line studen ii se preg tesc citind materialele indicate înainte de a discuta problem
fundamentale cu colegii lor sau cu instructorii într-o conferin  potrivit  .  

Discu ia / dezbaterea  liber . O conferin  bazat  pe discu ie liber  poate fi utilizat  s  continue 
s  completeze interac iunea într-un curs frontal. De exemplu, discu ia liber  a fost folosit  cu succe
pentru reflec ia informal  asupra unor teme viitoare. Discu ia nu trebuie s  fie neconcluziv  sau f r  e
deoarece orice participant se poate concentra asupra unei serii de comentarii i poate testa opini
grupului. Un num r de sisteme de conferen iere educa ional  con in conferin e sociale, precum cafeneaua
barul sau clubul. Aceste conferin e au dovedit c  discu iile informale i activit ile non-academice î i po
g si locul potrivit în sistemele de conferen iere educa ional . 
Tehnici intergrupuri  

Discu iile în grup restrâns. În cadrul discu iilor în grup restrâns, trei pân  la zece utilizato
discut  o anumit  tem , fiind orienta i de obicei de un instructor sau un lider de grup. Discu ia urmeaz
adeseori unui seminar sau unei dezbateri generale. Ea poate de asemenea s  constituie o activitate paralel
frontal  sau on–line . În echipele de dezbatere, cursan ii au ocazia s - i îmbun t easc  aptitudinile d
analiz  i comunicare, formulând idei, ap rând pozi ii i criticând pozi iile opuse. Grupurile de studi
studen e ti. În grupurile de studiu studen e ti, cursan ii se ajut  reciproc în rezolvarea sarcinilor d
redactare, de rezolvare de probleme etc. Studen ii pot, de exemplu, s  colaboreze on–line pentru a-
îmbun t i aptitudinile de redactare. 

Simul ri sau roluri. Simul rile i rolurile dau studen ilor posibilitatea s  aplice i s  testez
cuno tin ele teoretice într-un mediu simulat. 
• Activit i de Grup “On-

line” (întâlniri)
– frecvente
– înt resc sentimentul c

studen ii apar in unui
grup de studiu

Conversa ii Simultane sau
Internet Relay Chat (IRC)

• Activit i de Grup “On-
line” (întâlniri)
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Conversa ii Simultane sau
Internet Relay Chat (IRC)

Figura 3. 27. Înv area pe Internet (Grupuri “on-line”) 
Parteneriate i diade de studiu. În parteneriatele i diadele de studiu, cursan ii sunt  grupa i î

perechi pentru ajutor reciproc i munc  de grup. Aceste tehnici pot servi la cunoa terea între ei 
studen ilor în fazele de debut ale cursurilor on–line i ele sunt  întotdeauna folositoare pentru proiecte d
lucr ri combinate (de grup, comune, colective). Conferin ele pentru consilierea bilateral   sunt destinat
în principal interac iunii cursant-cursant. Aceste conferin e ofer  un mediu pentru ajutor i consilier
reciproc  asupra problemelor academice, ca preg tirea examenelor, aspecte administrative privin
proceduri de înregistrare i burse, crizele existen iale legate de lucrul cu proiectele de tez  
supravie uirea ca student la f r  frecven . De i consilierea binar  are loc în cadrul unor conferin e car
î i propun s  realizeze alte sarcini, func ia lor este suficient de important  încât s  merite o conferin
separat  sau o tem  separat  într-o conferin  de curs. Consultan a binar  informal  i cooperarea sun
activit i obi nuite în programele de campus. În conferen ierea prin calculator, posibilit ile pentru 
astfel de colaborare sunt  evidente i sunt  sus inute activ de majoritatea programelor de înv are. Ajutoru
reciproc în rezolvarea problemelor poate veni adesea de la un prieten necunoscut. Consilierea reciproc
poate avea o valoare deosebit  în sistemele pe scar  larg  în care sute de cursan i studiaz  acela i subiec
Asisten a reciproc  în caz de necesitate. Ajutor on–line eficient, bazat pe asisten  reciproc , poate 
ob inut prin organizarea într-o conferin  unde studen ii afla i în dificultate s  cear  ajutorul celorlal i. O
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astfel de conferin  poate fi util  mai ales în problemele care privesc dificult ile tehnice i suportu
sistemului. 
• Utilitarele pentru Conferin e

– Con in câteva componente
• Telefonie sau Chat
• Whiteboard (pentru desenare)
• capabilit i Audio i Video

(dac  l rgimea benzii permite )
• Colaborarea la documente

colective (comune)
• utilitarul NetMeeting care este

un produs gratuit al firmei
Microsoft 

Controlul programului de  
navigare la distan  : 

• Utilitarele pentru Conferin e
– Con in câteva componente

• Telefonie sau Chat
• Whiteboard (pentru desenare)
• capabilit i Audio i Video
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• Colaborarea la documente

colective (comune)
• utilitarul NetMeeting care este
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Figura 3. 28. Utilitare pentru Seminarii Virtuale 
Produsul de grup. Sistemele de conferin  pot facilita munca de grup în preg tirea studiului unu

caz, dezvoltarea unui proiect, prezentarea de grup (colectiv , de echip ). Conferin ele pot mai apoi s
ofere forumuri în care cursurile pot analiza probleme, coordona munca individual , preg ti lucr ril
colective i revedea i revizui munca celorlal i . Grupurile restrânse de lucru pot facilita munca î
colaborare. Grupurile de studen i pot, de exemplu, s  rezolve probleme, s - i asume proiecte de cercetar
i s  scrie rapoarte. Grupurile efective, totu i, cer sarcini bine definite, roluri i oportunitate. 

• Colaborare Off-line

Conferin  / 
Po t  Electronic

Profesor 

• Colaborare Off-line

Conferin  / 
Po t  Electronic

Profesor 

Înv area pe Internet (la Distan ) Grupuri de Studen i  
Figura 3. 29. Colaborare între grupuri de studen i de tip “off line” 

Prezentare realizat  de c tre studen i. Cursan ii on–line pot fi solicita i s  modereze discu iile î
cadrul cursului i s  prezinte lucr ri în conferin ele pe computer. Ei pot, de exemplu, s  lucreze în grupu
restrânse pentru a prezenta, modera, critica i sintetiza o discu ie pe o tem  de studiu. 

Luarea de decizii de grup / colective. O conferin  deschis  tuturor studen ilor, facult ii 
personalului poate s  se ocupe de administrarea resurselor educa ionale, procedurile pentru examenel
generale i prezentarea de teze, schimb ri ale planului de înv mânt i op iuni pentru cei nominaliza i s
viziteze facultatea. Mai ales la nivelul absolven ilor, luarea de decizii comune este benefic  pentru creare
de adev rate comunit i academice.  

Lucrul în re ele intercomunitare. Leg turile între grupuri academice similare apar inând uno
universit i diferite au fost create cu scopul de a promova cercetarea i interesele educa ionale comune. S
pare c  aceasta func ioneaz  cel mai bine între oamenii care au rela ii deja stabilite prin conferin e î
centrele universitare respective, cu interese de studiu comune i cu schimburi de lucr ri .  


