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Elevi şi Profesori într-o comunitate virtuală, nivel gimnazial
Cziprok Claudia – Şcoala „Mircea Eliade” Satu Mare,
clcziprok@yahoo.com
Abstract
Actuala tendinţă globală, Web 2.0 este agreată în special de către tânăra generaţie, a
cărei membrii sunt recunoscuţi ca nativi digitali, mari consumatori de Internet,
participanţi activi în reţele sociale precum Hi5 dar şi reţele de media-sharing. Fără a
avea pretenţia de a oferi soluţii, lucrarea împărtăşeşte câteva exemple de activităţi
mobilizatoare şi efectele lor asupra şcolii. În acest context, întrebarea esenţială este:
Cum poate fi folosită tehnologia web 2.0 să „vrăjească”, să adune într-un spaţiu
virtual, profesori şi elevi? Corpusul lucrării se bazează pe unui proiect desfăşurat în
cadrul unei şcoli, nivel gimnazial. Ca şi tehnologie Web 2.0 a fost aleasă scrierea
colaborativă de tip wiki iar din oferta instrumentală, compatibilă cu domeniul
educaţional - Wikispaces. Din această comunitate virtuală fac parte şi cei 25 de profesori
participanţi la cursul de formare Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii. Deşi
începători, profesorii au postat titluri de proiecte, facilitează şi îndrumă lucrul elevilor
folosind serviciul discussion şi folosesc acest spaţiu în procesul didactic.

1. Informaţii despre şcoală
Şcoala cu cls. I-VIII „Mircea Eliade” este situată în municipiul Satu Mare, pe
malul stâng al râului Someş şi oferă oportunităţi pentru studiu unui număr de 1053
elevi, ce provin din diferite medii sociale, cu vârsta între 6 şi 14 ani, ciclul primar şi
studii preuniversitare de nivel secundar inferior. Un procent de 5,2% au un singur
părinte, respectiv susţinător legal. La acest procent se adaugă un număr de 59 elevi cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate. La fiecare nivel de studiu există atât clase cu
limba de predare română cât şi clase cu limba de predare maghiară. Şcoala este
încadrată cu 84 cadre didactice, din care 25 învăţători şi 59 profesori.

2. Obiectivele proiectului
Activităţile de învăţare au fost alese după interesele elevilor, urmărind crearea
competenţelor necesare utilizării instrumentelor Web 2.0. aflate la dispoziţie:
 să înţeleagă conceptul de utilizator;
 să deprindă metodele de conectare – folosirea unui nume de utilizator şi unei
parole;
 să cunoască căile de configurare puse la dispoziţie pentru contul său – alegerea
unui avatar, schimbarea parolei sau alte servicii;
 să folosească facilităţi de Upload, Browse, Download;
 să conştientizeze combinaţia de comenzi Edit – Save;
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să folosească facilităţile editorului de formatare a textului;
să folosească butoanele-comenzi de inserare imagini, tabele, link-uri, emoticon-uri;
să utilizeze serviciul Search, căutare după cuvinte cheie;
să folosească combinaţia de comenzi Copy – Paste pentru transferul codurilor
Embed pentru inserarea de Widget-uri: Video, Audio, Calendar, Spreadsheet,
Document, Polls, Rss Feed, Chat and IM, Slideshow, Map, Bookmark, Other
HTML;
să cunoască şi să respecte regulile şi normele de conduită, termenii de utilizare a
site-urilor utilizate.

3. Planificarea şi originea proiectului
Am demarat acest proiect la începutul anului şcolar 2007-2008, în cadrul orelor de
Opţional, TIC, clasele V-VII.
Din oferta de spaţii wiki, gratuite şi în aceleşi timp, compatibile cu domeniul
educaţional, am ales http://www.wikispaces.com/site/for/teachers100K, beneficiind de
proiectul acestora: ”100,000 Wikis in the Classroom”. Ca manual şi material de

informare am folosit http://educationalwikis.wikispaces.com/ cu un volum uriaş
de exemple de wiki-uri educaţionale.
Adresa noastră este: http://mirceaeliade.wikispaces.com/
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4. Contextul curricular al proiectului
Nivelul iniţial al elevilor a fost aproximativ acelaşi, o parte dintre ei, având
calculator şi Internet acasă, aveau creat un ID de Yahoo Messenger, pe care îl foloseau
cu o grozavă acerbitate, ca şi o altă parte care au avut acces la calculatoarele de la
şcoală, şi fuseseră rapid instruiţi de către colegii „experţi”, serviciul de Mail fiind lăsat
pe linie moartă. Remarcabile, viteza cu care se conectau şi porneau discuţiile, deşi
aveau ID-uri şi parole „kilometrice şi fanteziste” şi numărul mare de prieteni din liste.
A urmat o perioadă de creare de conturi şi instruire pentru serviciul de Mail, pentru
toţi elevii, înscrierea ca membru la spaţiul wiki creat, făcându-se pe bază de invitaţie,
pe adresa de mail, ca şi validarea numelor/conturilor de utilizator. De recomandat,
aceste username-uri pe care şi le crează elevii să aibă o anumită formă, impusă tuturor,
cum ar fi: prenumenume, ca măsură de siguranţă, pentru a nu fi uitate şi de asemenea,
pentru recunoaşterea apartenenţei la grup. Există, uşor de reperat, un îndrumar cu paşii
de urmat pentru înscriere.
Cei 25 de profesori din şcoală, participanţi la cursul Intel®Teach, de diferite
discipline, au postat o mulţime de titluri de proiecte, materiale, cerinţe şi recomandări
pentru elevi, astfel că, fără exagerare, există o colaborare online profesori-elevi fără
precedent. Din luna martie, şcoala a fost inclusă în două proiecte europene eTwinning,
la care a contribuit cu succes: a iniţiat My Parents are the best, la care a fost parteneră
cu o şcoală din Estonia şi Võluuba - Magic bean, ca şi colaboratoare, la un grup de alte
5 şcoli europene. Materialele create de elevi au fost postate chiar de ei pe site-ul
comunităţii, astfel că nu a mai fost nevoie de alte elemente hardware pentru
transferul/transportul lor. Profesorii din şcoală (de engleză, desen, tehnologie, biologie,
chiar şi învăţătoare) cu care am colaborat, au putut să facă observaţii, corectări şi
recomandări asupra lor, înainte de a fi publicate pe paginile web ale proiectelor. De
asemenea, din luna mai, am demarat la nivelul şcolii un proiect educaţional
interdisciplinar, care conţine 5 secţiuni, în colaborare cu alte 4 profesoare, Festival
Medieval pe Planeta Prinţilor. Toată organizarea se face online, de la informare,
motivare şi chiar participarea efectivă cu materiale. Elevii sunt deja obişnuiţi cu acest
mod de lucru şi au participat cu succes. Toate proiectele şi lucrările au fost vizualizate
la faza finală, din 11 iunie, când s-a desfăşurat o manifestare de amploare în curtea
şcolii, cu expoziţii, prezentări, parade şi carnaval de unde nu a lipsit calculatorul şi
videoproiectorul!
De asemenea, directorii şcolii, au pagina Management Educaţional din Avizier –
Şcoala pe care se află publicate, toate documentele oficiale din portofoliul lor.
Se lucrează la ore, în timpul şcolii, dar mult mai mult, acasă. Majoritatea elevilor
având acasă calculator legat la Internet, îşi petrec timpul în mod util, cercetând,
documentându-se şi creînd, într-un cuvânt, învăţând! – conectaţi la comunitatea şcolii.

5. Contextul tehnologic
Orele de Opţional – TIC, se desfăşoară în laboratorul AeL al şcolii, unde sunt 12
calculatoare legate în reţea şi la Internet, un server, imprimantă, scanner,
videoproiector. În şcoală a fost introdus şi Internet wireless, astfel că în orice sală de
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clasă cu ajutorul unui laptop şi un videoproiector, există posibilitatea de a fi vizualizate
proiectele multimedia create de elevi acasă, pot fi făcute comentarii şi lucra efectiv.

6. Managementul de proiect
Exemplu de organizare: Elevii pot folosi acest spaţiu pentru informarea,
comunicarea şi postarea materialelor create, pentru proiectele pe care le au de făcut. În
prima etapă, fiecare clasă a avut 3 proiecte, elevii formând astfel 3 grupe. Componenţa
şi numele grupelor, temele de proiect au fost alese de comun acord şi au fost postate pe
pagina fiecărei clase. Paginile personale din tabelul clasei, a fost stabilit ca spaţiu liber
pentru exersare.
După conectare, elevilor li s-a prezentat spaţiul de lucru pus la dispoziţie:
1. clic pe username şi crearea/editarea unui profil – o prezentare succintă, fără date
personale, atât în limba română şi, spre încântarea lor, şi în engleză;
2. clic pe numele său din tabelul clasei, deschiderea paginii personale pe care am
creat-o pentru fiecare elev – spaţiu nelimitat de manifestare, editare şi inserare de
link-uri, imagini, fişiere, tabele, video-uri şi alte widget-uri, cu ajutorul barei de
formatare.
Aceste noţiuni şi metode de lucru sunt explicate şi în pagina Edit this Page.
Exemplu de oganizare a claselor:

Exemplu pagină clasă:
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Şi un exemplu de proiect:

Există deja o varietate mare de proiecte de grad sau nivel diferit. Paginile personale
servesc fiecărui elev, indiferent de nivelul sau talentul lui, să se poată manifesta liber,
la nivelul său. De la desene în Paint, până la folosirea de diferite instrumente Web 2.0
există posibilităţi multiple de a învăţa şi exersa. Pentru elevii înzestraţi, am creat
pagina Coduri utile (Advanced Skills), care oferă codurile HTML ale culorilor sigure
şi indicaţii pentru schimbarea culorii background-ului unei pagini, imagine în pagină
sau în background.
Exemplu de utilizare a acestor coduri într-o pagină a unei eleve de clasa a VI-a:
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O importanţă deosebită trebuie acordată de asemenea educaţiei asupra conduitei în
spaţiul virtual, cum ar fi, un Ghid educativ, care conţine un Ghid educaţional de utilizare a
dreptului de autor, Resposabilitatea în Spaţiul Virtual, câteva principii de etichetă sau
"Wikichetă" şi Norme de conduită a membrilor mirceaeliade.wikispaces.com.
Ca organizator al spaţiului wiki, există facilităţi importante, de acces, monitorizare şi
notificare asupra modificărilor sau discuţiilor membrilor, de management al spaţiului: lista
paginilor, cu detalii şi criterii de sortare; lista fişierelor upload-ate, cu posibilitate de ştergere
sau redenumire.
Sunt relevante statisticile oferite pentru întregul spaţiu: numărul de vizualizări zilnice ale
paginilor, al vizitatorilor, numărul de editări şi editori, al mesajelor şi chiar un top al ţărilor
vizitatorilor. Mai jos, se poate observa evoluţia spaţiului nostru, în primele şase luni
(octombrie-martie), de la creare:
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Din aceste grafice-statistice se pot extrage mai multe informaţii:
număr vizualizări zilnice: cu maxime de la 800, în octombrie 2007, la 8000, în martie 2008;
număr vizitatori zilnici: cu maxime de la 35, în octombrie 2007, la 350, în martie 2008;
număr editări zilnice: cu maxime de la 100, în octombrie 2007, la 2000, în martie 2008;
număr de editori zilnici: cu maxime de la 40, în octombrie 2007, la 70, în martie 2008.
Mi se pare interesantă şi creşterea numărului de mesaje (graficul albastru), folosirea
serviciul discussions, demonstrând astfel dezvoltarea comunicării şi colaborării între membrii
comunităţii. Ceea ce a dus ca, în mai puţin de jumătate de an, în martie 2008, să „devenim”
cel mai activ spaţiu wikispaces pe mapamond:
-

7. Concluzii
Dezvoltarea comunităţilor didactice în mediu online accelerează atingerea
obiectivului enunţat de Thomas Sergiovanni: acela că, dacă ne dorim ca şcolile să-şi
îmbunătăţească tot mai mult activitatea, este necesar ca profesorii să devină membri ai
comunităţilor didactice, iar şcolile trebuie să devină, deopotrivă, comunităţi
educaţionale atât pentru adulţi, cât şi pentru elevi [4].
Pentru ca să conştientizeze şi să înţeleagă rolul lor în îmbunătăţirea activităţii
şcolilor, profesorii au nevoie să înţeleagă procesul de schimbare. În cele mai multe
dintre şcoli, există informaţii disponibile; profesorii au nevoie de oportunităţi pentru a
accesa aceste informaţii, pentru a le discuta şi pentru a împărtăşi cu colegii lor sensul
acestora. Toate acestea s-au materializat aici. Un profesor, „ICT specialist”, un curs
pentru profesori şi orele de TIC-Opţional pentru elevi, un spaţiu wiki compatibil, un
management al şcolii deschis societăţii cunoaşterii, au contribuit oportun la acest
proiect. În temele abordate, îndeosebi în cadrul proiectelor în care a fost implicată
întreaga comunitate a şcolii, elevii s-au întrecut în creaţii minunate pe care nu s-au sfiit
să le împărtăşească: despre şi pentru părinţi, despre fasole, Evul Mediu şi multe alte
teme interesante. Au fost făcute poze şi filme în timpul activităţilor, care constituie un
valoros material educaţional. Elevii au desenat, au creat filmuleţe folosind tehnologie
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IT, multimedia şi web 2.0, au creat puzzles-uri cu imagini elocvente, s-au amuzat şi au
învăţat. Mai mult, s-au mândrit cu părinţii lor şi au avut această ocazie pentru a învăţa
adevărate valori morale de la proprii părinţi, prin intermediul şcolii. Este o perfectă
modalitate de crea o punte în relaţia copil-părinţi, dar şi şcoală-părinţi.
Există deja peste 3000 de pagini cu proiecte, concursuri, lecţii, exersări, testări şi
alte activităţi organizate curent într-o şcoală. De exemplu, pagina Geografie clasa a V-a a
unui profesor (1) cu titlurile de proiecte, pagina unui proiect cu elevii care s-au înscris (2), şi o
pagină cu proiectul unui elev (3):

(2)

(1)

(3)
Este minunat când elevii şi profesorii lor participă efectiv la procesul de instruire,
când se îmbină activităţile practice cu cele teoretice într-un proiect cu finalitate
publică. Participarea la acest proiect a fost interesantă, amuzantă şi plăcută, elevii s-au
implicat, au învăţat mult mai uşor şi deplin, s-au bucurat efectiv de rezultate.
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