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Printre numeroasele sintagme pe care le-a impus în ultimii ani dezvoltarea exploziva a apli-
catiilor tehnologiilor Internet este cel de comunitate virtuala (virtual community). Desi apa-
rut anterior, conceptul de învatamânt/învatare la distanta (distance education, distance 
learning) capata valente nebanuite si se extinde la scara planetara cu deosebire în contextul 
creat de evolutiile spectaculoase din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. 
Având drept caracteristica definitorie separarea geografica dintre participanti, este fireasca 
preocuparea de analiza comparata a conceptelor de comunitate virtuala si învatamânt la 
distanta, a caror abordare într-un cadru unitar se poate dovedi benefica pentru cunoasterea 
si progresul domeniilor de activitate si ariilor de preocupari dezvoltate în jurul lor. 
Pornind de la aceste considerente, lucrarea îsi propune sa investigheze sensul dat acestor 
concepte si implicatiile promovarii lor în organizarea proceselor de instruire. 
Cuvinte cheie: comunitati virtuale, educatie la distanta, universitate virtuala. 
 

Comunitati virtuale 
În acord cu [Duggan, 2000], o comuni-

tate virtuala este un grup de oameni plasati 
în locuri diferite, care discuta împreuna 
prin Internet, în diverse forme:  
• Grupuri de mail (mailing lists): discuti-
ile prin e-mail între membrii unui grup 
care subscriu unor preocupari comune  re-
prezinta cea mai simpla si familiara comu-
nitate virtuala. Practic, orice persoana care 
citeste si transmite mesaje prin e-mail 
poate crea o astfel de comunitate virtuala, 
desi exista si instrumente mai elaborate 
pentru gestiunea listelor de mari dimensi-
uni. 
• Grupuri de stiri (Newsgroups): se con-
stituie prin folosirea unui serviciu disponi-
bil pe Internet, denumit si Usenet. Organi-
zat de obicei în jurul unor teme de dezba-
tere, sistemul se aseamana oarecum grupu-
rilor de mail, bazându-se în esenta pe 
transmiterea unor mesaje membrilor gru-
pului si revenirea ulterioara pentru a veri-
fica primirea vreunui raspuns. Participarea 
la asemenea grupuri este foarte simpla, dar 
administrarea lor este mai dificila. 
• «Camere» de discutii (Chat Rooms): 
grupuri de discutii live (în timp real), care 
reprezinta cea mai rapida cale de contac-
tare a altor persoane pe Internet. Se poate 
face apel la numeroasele chat-uri gazduite 

de site-uri ca AOL (America On Line) sau 
Yahoo!, dar exista si posibilitatea organi-
zarii propriului chat folosind unul din nu-
meroasele instrumente disponibile. 
• Grupuri de discutii bazate Web: gru-
puri legate de un anumit site de Web, care 
tind rapid sa devina un standard pentru 
comunitatile virtuale bazate pe site-uri. Ca 
si în grupurile de mail sau de discutii, se 
transmite un mesaj unui grup de discutii si 
se citesc raspunsurile ulterior. Se poate 
participa în grupuri de discutii bazate pe 
Web în orice site care gazduieste unul, sau 
poate fi construit unul propriu, gazduit 
chiar de initiator sau folosind unul din 
multiplele instrumente disponibile gratuit 
pentru acest scop. 
Conceptul de comunitate virtuala poate fi, 
însa, folosit si pentru situatii mai speciale, 
între care si învatamântul la distanta sau 
utilizarea în comun a resurselor unor 
proiecte. Mai mult, el poate descrie situatii 
de comunicare care nu sunt discutii, cum ar 
fi transmiterea prin posta a evaluarilor unor 
clienti sau raspunsurile la anchete de opi-
nie. 
În general, ori de câte ori oamenii sunt 
constienti unii de prezenta altora pe Inter-
net, este de conceput ca ei sa se considere 
membri ai unei comunitati. 
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2. Învatamânt la distanta 
Într-o încercare semnificativa de a defini 
conceptul de învatamânt la distanta [Kee-
gan, 1996] sunt evidentiate urmatoarele 
elemente definitorii: 
q Îndepartarea geografica a instructo-
rului de cursant. Acest element este cen-
tral în aproape toate definitiile existente, el 
facând distinctia între învatamântul la dis-
tanta si celelalte forme de învatamânt. Atât 
publicul cât si expertii în domeniul educa-
tional sunt de acord în a accepta acest ele-
ment ca esential. Studiile de caz au dezva-
luit existenta unor niveluri diferite de sepa-
rare, de la inexistenta contactului cu in-
structorul pâna la existenta optionala si, în 
unele situatii, obligatorie. "Separarea 
cvasi-permanenta de-a lungul procesului 
instructiv" [Keegan, 1996] a constituit va-
rianta de formulare finala, potrivita pentru 
a acoperi varietatea de situatii întâlnite în 
practica.  
q Rolul institutiei de învatamânt. Se im-
pune o delimitare clara a ceea ce înseamna 
învatamântul la distanta, spre deosebire de 
învatamântul traditional, dar si de cel indi-
vidual, desfasurat în particular. Învata-
mântul la distanta este o forma institutio-
nalizata, asigurata prin reteaua institutiilor 
de stat sau particulare. El are multe dintre 
caracteristicile învatarii individuale, parti-
culare, în afara structurilor unui grup de 
studiu, dar în acelasi timp are multe carac-
teristici administrative comune cu sistemul 
de educatie traditional, în cadrul campu-
sului universitar.  
q Utilizarea mijloacelor media. În siste-
mele conventionale, continutul cursului, si 
în special acea parte care nu se regaseste în 
cartile recomandate ca bibliografie, este 
comunicat de catre profesor oral - desi ten-
dinta de crestere a proportiei stud iului in-
dividual este evidenta de la scoala ele-
mentara catre facultate. Învatamântul la 
distanta înlocuieste comunicarea interper-
sonala cu anumite forme de comunicare 
mecanica sau electronica: imprimarea, te-
lefonul, teleconferinta, mijloacele audio si 
video, transmisia prin retele de televiziune, 
calculatorul personal. Astfel, comunicarea 

se desfasoara prin utilizarea unuia sau a 
mai multor mijloace media, amintite 
anterior.  
q Comunicarea bidirectionala. În cadrul 
definirii învatamântului la distanta trebuie 
realizata distinctia între aceasta si mijloa-
cele tehnologice utilizate în educatie. Este 
foarte important ca un cursant înscris într-
un sistem de învatamânt la distanta sa 
poata profita în urma dialogului cu institu-
tia care ofera materialul educational; cur-
santul trebuie sa aiba posibilitatea de a ini-
tia acest dialog. Comunicarea bidirectio-
nala nu este asigurata de editorii manuale-
lor sau ai caietelor de studiu individual, sau 
de furnizorii unor variante tehnologice 
echivalente ale acestora. De asemenea, ea 
nu poate fi asigurata în cadrul programelor 
educationale initiate de posturile de radio 
sau de televiziune si nici de casetele video 
ori audio concepute ca materiale de studiu 
în clasa.  
q Separarea cursantului de grupul de 
studiu. Învatamântul la distanta se diferen-
tiaza de cel traditional din punctul de ve-
dere al grupului de studiu, prin aceea ca nu 
obliga cursantul sa se alature grupului de 
studiu în vederea învatarii. Cele mai multe 
sisteme la distanta trateaza cursantul indi-
vidual; lucrul în grup poate fi impus, opti-
onal sau absent, în functie de tipul de sis-
tem în care cursantul s-a înrolat. Problema 
avantajelor si dezavantajelor absentei gru-
pului de studiu din cadrul învatamântului 
la distanta reprezinta un subiect important 
de studiu. Alaturi de separarea cursantului 
de instructor, separarea acestuia de grupul 
de studiu de-a lungul procesului de instru-
ire reprezinta o caracteristica a celor mai 
multe modele de învatare la distanta si de-
osebesc aceasta forma de instruire de cea 
traditionala. Absenta grupului de studiu 
poate fi descrisa drept "cvasi-permanenta": 
multe sisteme nu includ deloc reuniuni de 
lucru, astfel încât cursantii sunt instruiti în 
mod individual, desi pot avea loc reuniuni 
electronice (audioconferinte, videoconfe-
rinte). 
În contextul acestor consideratii, învatarea 
la distanta poate fi definita ca o forma de 
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educatie care prezinta urmatoarele caracte-
ristici [Bodea et al, 1999]: 
- Separarea cvasi-permanenta a instructo-
rului de cursant de-a lungul procesului 
educational; 
- Influenta unei organizatii educationale, 
atât în pregatirea materialului de învatare 
cât si în asigurarea unor servicii de consili-
ere a cursantilor; 
- Utilizarea mijloacelor media pentru a 
transmite informatia si a realiza comunica-
rea instructor - cursant; 
- Asigurarea unei comunicari bidirectio-
nale, în care dialogul poate fi initiat si de 
cursant; 
- Absenta cvasi-permanenta a grupului de 
studiu de-a lungul procesului instructiv, 
astfel încât cursantii sa poata fi tratati în 
mod individual. Exista, însa, si posibilita-
tea de reunire ocazionala, fie pe viu, fie 
prin mijloace electronice, atât în scopuri 
scolare cât si de natura sociala. 
Daca în cazul altor comunitati virtuale di-
ferentierea membrilor pe mai multe cate-
gorii (roluri) este dificila sau chiar lipsita 
de interes, comunitatea celor implicati într-
un sistem de învatamânt la distanta este 
clar structurata, într-o prima etapa, în doua 
categorii de actori: ofertantii programelor 
de instruire la distanta si  cursantii. Am-
bele categorii de persoane au necesitati si 
responsabilitati specifice, traiesc experi-
ente si îsi dezvolta abilitati noi. 
Referitor la ofertanti, trebuie clar înteles 
ca transmiterea informatiilor prin Internet 
nu echivaleaza cu învatamântul la distanta. 
Pentru desfasurarea unui proces de înva-
tamânt autentic, cei care ofera materialele 
trebuie sa realizeze cercetari în vederea 
determinarii nevoilor reale ale potentialilor 
cursanti, sa ofere accesul la tehnologiile 
corespunzatoare diferitelor tipuri de cursuri 
la distanta, sa îsi actua lizeze continuu in-
formatia continuta în materialele de curs 
precum si tehnologiile de distributie si, de 
asemenea, sa angajeze instructori, oferind 
un suport real cursantilor înrolati în pro-
gramul lor. Principalele categorii de com-
panii si institutii educationale ce se con-
stituie drept ofertanti de cursuri la distanta 

sunt: institutiile de învatamânt traditionale; 
consortiile de institutii de învatamânt sau 
companiile de afaceri; departamentele spe-
cializate din cadrul unor mari companii; 
firmele specializate în oferte de materiale 
didactice; guvernul; sponsorii interesati de 
învatamântul la distanta; consultantii indi-
viduali.  
Pe lânga diferentierile impuse de cadrul in-
stitutional, este de remarcat implicarea mai 
multor categorii de persoane în procesul de 
proiectare si exploatare curenta a unui sis-
tem de învatamânt la distanta : responsabili 
cu gestiunea continutului informational, 
responsabili cu gestiunea cursantilor, in-
structori, informaticieni etc. 
Gama cursantilor care utilizeaza progra-
mele la distanta este foarte variata si este 
formata din:  
- Adultii, adesea numiti "elevi netra-
ditionali". Ei pot fi angajati part-time sau 
full-time, sau pot fi someri, cautând sa îsi 
dezvolte aptitudini potrivite cu cerintele 
curente ale pietei muncii. Necesitatile, pre-
ferintele, asteptarile pe care le au de la un 
program de învatamânt la distanta sunt 
foarte variate. De asemenea, ei pot pre-
zenta o mare varietate de stiluri de înva-
tare: pot prefera activitati practice, obser-
varea unor procese pe parcursul desfasura-
rii lor, grafice în loc de texte, ca baza a do-
cumentelor. Caracteristica de interactivi-
tate a unor tehnologii pentru învatamânt, în 
special Internet-ul, poate prezenta mai 
mare interes pentru adulti. Ei pot prefera 
învatamântul la distanta si datorita faptului 
ca, în cadrul lui, informatia este prezentata 
utilizând o mai mare varietate de medii. 
- Copiii si adolescentii. Sunt cursanti care, 
din diferite motive (handicapuri fizice, 
distante geografice, interese personale etc.) 
se gasesc în situatia de a urma cursuri de 
învatamânt la distanta. De asemenea, sunt 
elevi care, desi urmeaza cursurile traditio-
nale, se înscriu si în programe de învata-
mânt la distanta, pentru a beneficia de ma-
teriale suplimentare de studiu. 
- Persoanele aflate la distanta fata de un 
centru de instruire . Ele locuiesc în zone 
rurale, unde anumite programe de învata-
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mânt nu pot fi accesibile sau frecventarea 
lor într-un mod traditional ar fi prea difi-
cila. De asemenea, persoanele care solicita 
informatii într-un context international pot 
apela la învatamântul la distanta. Progra-
mele de învatamânt la distanta pot fi utili-
zate si în cazul angajatilor care nu au tim-
pul si resursele necesare pentru a calatori 
de la sediul lor la centrele care organizeaza 
programe de instruire. 
- Persoanele pentru care participarea la 
cursuri în mod regulat ar fi imposibila: 
fie ca este vorba de adulti care lucreaza si 
care, din cauza programului de munca, nu 
pot sa se încadreze într-un orar de studiu 
obisnuit, fie ca datorita unor afectiuni tem-
porare sau permanente nu pot participa 
într-un program de studiu traditional; poate 
fi vorba, de asemenea, despre persoane cu 
anumite deficiente, care nu pot participa la 
cursuri în acelasi ritm cu ceilalti membri ai 
unei clase. 
În concluzie, învatamântul la distanta poate 
fi o metoda eficienta pentru aproape ori-
cine. El promoveaza diseminarea informa-
tiei si a experientei, astfel încât, cei ce 
proiecteaza si realizeaza materialele si cei 
ce le utilizeaza pot învata unii de la ceilalti.  
În afara beneficiilor mentionate anterior, 
programele de instruire la distanta ofera si 
alte avantaje. Persoanele care participa în 
cadrul acestora pot beneficia de unele din-
tre urmatoarele elemente pozitive (sau 
chiar de toate): 
- Se poate învata independent. Elevii pot 
urma cursul în decursul unui trimestru sau 
sesiune de instruire traditionala sau si- l pot 
însusi în cât timp doresc; pot parcurge 
materialul de câte ori doresc si la orice 
moment gasesc ca le este convenabil. 
- Cursantii învata oriunde le este conve-
nabil. În functie de mediile de transmitere 
a materialelor de curs, învatarea la distanta 
se poate desfasura în locurile adecvate cur-
santilor. Cei situati acasa sau la serviciu 
pot folosi cursuri bazate pe WWW sau  pot 
folosi Internet-ul pentru a trimite/primi e-
mail, pot comunica prin intermediul liste-
lor de discutii, pot accesa informatii de pe 
bulletin-board-uri. Cursurile bazate pe 

transmisia pe canale de televiziune cu cir-
cuit închis pot fi receptionate acasa, la ser-
viciu sau în locuri publice (de tipul biblio-
tecilor). 
- Se învata despre subiecte care nu sunt 
acoperite de cursurile sau programele 
disponibile în zona unde se afla cursan-
tii. Multe universitati, colegii sau consul-
tanti independenti care desfasoara activitati 
educationale într-o anumita regiune geo-
grafica, fie se specializeaza pe anumite 
domenii de studiu, fie abordeaza o arie 
larga de domenii, dar într-un mod general. 
În astfel de situatii, o persoana care doreste 
sa urmeze un curs într-un domeniu care nu 
este acoperit de institutiile respective, 
poate sa participe la un program de înva-
tamânt la distanta, pentru a-si satisface do-
rinta.  
- Cursantii pot participa la programe 
oferite de institutii de prestigiu fara a fi 
necesar sa îsi schimbe domiciliul. În 
orice domeniu sau specialitate, exista anu-
mite institutii sau organizatii recunoscute 
pentru calitatea deosebita a procesului de 
instruire pe care îl desfasoara. Persoanele 
care doresc sa urmeze cursurile unei astfel 
de institutii o pot face înrolându-se într-un 
program de învatamânt la distanta. 
- Cursantii pot învata în stilul lor prefe-
rat. Fiecare individ are un stil preferat de 
învatare: unii învata în mod activ, altii sunt 
mai pasivi. Un mare avantaj al cursurilor la 
distanta este acela ca varietatea materiale-
lor oferite poate corespunde preferintelelor 
de stiluri de învatare ale cursantului, cel 
putin în anumite etape ale studiului. Astfel, 
unii pot învata mai usor prin exercitii; ei 
prefera cursurile online, CD-urile demon-
strative, simularile video ale activitatilor pe 
care vor trebui sa le desfasoare ulterior. 
Realitatea virtuala va juca un rol important 
în procesul lor de instruire. Exista persoane 
care învata mai usor prin discutii pe care le 
au cu colegii, pentru a-si clarifica anumite 
probleme si pentru a primi feedback; aces-
tia vor prefera grupurile de discutii, e-mail-
ul si sedintele interactive. Exista cursanti 
"traditionali", care prefera expunerile si 
notele de curs. Ei vor sa citeasca si sa me-
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diteze asupra materialelor înainte sa le 
aplice si, deci, sa lucreze cu un instructor 
care ofera expuneri. Ei vor cauta sa im-
prime informatiile stocate pe Internet sau 
în bazele de date. Pentru instruitii care so-
licita ca informatia sa fie transmisa într-o 
forma preponderent grafica, exista o mare 
varietate de mijloace de realizare a cursu-
rilor: film, animatie, efecte audio, medii 
virtuale 3D.  
- Cursantii exerseaza lucrul cu diferite 
tehnologii. Date fiind mediile de stocare si 
distribuire a cursurilor la distanta, persoa-
nele care le urmeaza nu învata numai des-
pre domeniile abordate în cadrul materia-
lelor, ci si despre modul în care sa utilizeze 
tehnologiile moderne. 
În 1982, D. Keegan si G. Rumble au abor-
dat problema clasificarii sistemelor de în-
vatamânt la distanta la nivel universitar si 
au evidentiat sapte structuri organizatorice 
de baza. În clasificarea propusa, distinctia 
de baza se face între institutii de învata-
mânt la distanta autonome si departamente 
de învatamânt la distanta din cadrul insti-
tutiilor conventionale (figura 1). Ideea de 
autonomie este descrisa în mod corect de 
M. Neil (financiara, la nivelul examinarilor 

si acreditarilor, la nivelul cursurilor si ma-
terialelor, în legatura cu livrarea si consili-
erea cursantilor). Subdiviziunile ce apar în 
cadrul fiecaruia din cele doua grupuri se 
datoreaza structurilor didactice (figura 1). 
Cea mai cunoscuta universitate la distanta 
este Open University din Marea Britanie, 
care a primit acreditarea în 1969 si a avut 
primii studenti în 1971. Succesul imediat 
pe care l-a obtinut s-a datorat conducerii 
excelente si concentrarii pe aspectele spe-
cifice ale celor ce studiaza la distanta. 
Acesti factori au facut ca aceasta universi-
tate netraditionala sa devina un furnizor 
permanent de educatie universitara în Ma-
rea Britanie, având anual circa 200.000 
studenti. 
Dupa Open University au aparut  în tarile 
dezvoltate si în cele în curs de dezvoltare 
multe asemenea institutii, denumite "uni-
versitati deschise". Notiunea de deschis are 
doua acceptiuni: înscrierea la universitate 
nu este conditionata de un nivel atestat de 
pregatire anterioara (Open University din 
Marea Britanie); înscrierea la universitate 
este conditionata de un nivel atestat de 
pregatire, dar nu se realizeaza prin concurs 
(ASE Bucuresti). 

 

 Institutii de învatamânt la 
distanta 

Institutii autonome Institutii mixte 
 

Scoli si 
colegii de stat 
si particulare 

prin corespon-
denta 

   Universitati       
la distanta 

 Divizii de 
studiu 

independente 
din cadrul uni- 
versitatilor din 
SUA, Canada 

etc 

 Modelul de 
consortiu 

Modelul 
Australian 

integrat 
(modelul New 
England, ASE 

Bucuresti) 

Fig. 1 - Tipologia institutiilor  de învatamânt la distanta 

 
Aceste institutii au revolutionat conceptul 
de universitate printr-o democratizare to-
tala, deschizând posibilitatea de studiu 

multora dintre cei care nu puteau urma 
cursurile datorita orarelor de studiu. An-
gajati full-time, persoane cu deficiente, de-
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tinuti sau persoane spitalizate, se pot înrola 
în universitatile la distanta. În ceea ce pri-
veste structura didactica, aceste institutii 

ofera o legatura mai puternica între materi-
alele didactice si procesul de învatare, re-
prezentata în figura 2. 

 
 

INSTITUTIE 
 

Materiale 
didactice 

 
STUDENT 

 
Proces de învatare 

Întâlniri 
între 

studenti 

Birou 
regional 

Centre de 
studiu Profesori/consilieri 

Telefon Materiale 
digitizate 

Scoli de vara 

 obligatoriu 
optional 

Fig. 2 - Model de universitate la distanta  
 

3. Implicatii ale promovarii comunitati-
lor virtuale si învatamântului la distanta 
în procesele de instruire  
Tehnologiile care constituie suportul dez-
voltarii comunitatilor virtuale au patruns 
de mai mult timp în organizarea claselor si 
grupelor de studiu formale, iar acum influ-
enteaza si interactiunile sociale ale cursan-
tilor cu institutiile de învatamânt. Elibera-
rea de constrângerile de spatiu si timp si 
abilitatea de a se lega la resursele Web au 
facut din noile medii online instrumente 
ideale pentru învatamântul la distanta. Dis-
cutiile online sunt forum-uri prin care ab-
solventii pot ramâne în contact unii cu altii 
si cu alma mater mult timp dupa termina-
rea studiilor. 
Argumentul separarii geografice a fost 
evocat anterior ca una din caracteristicle 
comune ale comunitatilor virtuale si înva-
tamântului la distanta. Totusi, trebuie sem-
nalata tentatia (si tendinta) de a promova 
abordari asemanatoare si în comunitati 
reale, de tipul unui campus universitar, 
unde argumentul acestei distante lipseste. 
Astfel, pentru asemenea cazuri, promova-
rea tehnologiilor specifice comunitatilor 

virtuale ridica o serie de întrebari 
[Rheingold, 2001]: 
• Are sens sa existe oameni în camere sau 
birouri separate sau în sali cu calculatoare 
interactionând între ei electronic, în loc sa 
converseze într-o aceeasi încapere? 
• Este potentialul de diminuare a capitalu-
lui social al unui campus un pericol de care 
sa ne temem? 
• Ce valoare adauga schimbul online mixa-
rii traditionale între text, lectura si discutii 
în sala de clasa? 
Daca interactiunea online este folosita ca 
un supliment la – sau devine un substituent 
electronic pentru – texte, ore de clasa, sali 
de lectura, comunitatile virtuale pot pro-
voca schimbari fundamentale în natura re-
latiilor sociale si educationale. O asemenea 
comunitate devine doar posibila prin teh-
nologie, dar nu este animata de catre ea. 
Viata unei comunitati virtuale poate apare 
doar din comunicarea umana, dar în timp 
ce calitatea acestei comunicari poate fi 
sporita si dezvoltata prin tehnologie, ea 
este fundamental guvernata de factori 
umani, nu tehnici. 
Nu trebuie dedus din aceasta afirmatie ca 
tehnologia interactiunii online este neutra. 
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Diferentele structurale între modul în care 
oamenii comunica prin contact direct 
(face-to-face) si în mod online pot declansa 
schimbari semnificative privind rolul deti-
nut si atentia cu care participa. Deoarece 
multe din însemnele pozitiei fiecarui 
membru al unei comunitati nu sunt vizibile 
în cyberspace, comunitati de tipul grupu-
rilor de discutii si listelor de mail pot per-
mite participantilor sa comunice între ei de 
o maniera non- ierarhica, de tipul «punct-
la-punct» (peer-to-peer). Dimpotriva, 
structura grupelor de studiu tinde sa ac-
centueze ideea de ierarhie de tipul «înte-
leptul pe scena» (sage on the stage), care 
transmite informatii unei audiente pasive. 
Un instructor care stie cum sa foloseasca 
ingenios discursul online poate deveni ghi-
dul care încurajeaza cursantii sa învete îm-
preuna. 
În comunitatile virtuale de orice tip con-
textul este foarte important. Pentru institu-
tiile academice cel mai important context 
trebuie sa fie o atitudine explicita si clar 
comunicata de explorare si experimentare, 
cu focalizarea mai mult pe învatare decât 
pe ideea de succes sau esec al efortului. De 
aceste aspecte trebuie sa se tina seama la 
promovarea oricarui nou curs online. Co-
munitatea unui campus nu trebuie atrasa 
într-un sistem care din punct de vedere 
tehnic, social sau pedagogic este incompa-
tibila cu spiritul, principiile si misiunea in-
stitutiei. 
O cale de realizare a acestui deziderat este 
stabilirea unor reguli simple si corecte si 
acordarea unei autoritati depline profeso-
rilor sa le aplice, ca si în salile de clasa 
obisnuite. 
Este dificil, însa, sa se directioneze strict 
comunicatiile online prin limitari autoritare 
de tipul: “Aici se discuta despre Aristotel 
si trebuie sa va retineti de la alte conversa-
tii”. Entuziasmul participantilor la comu-
nitati virtuale deriva în mod cert din pute-
rea de a-si crea propria lor lume, cu cu-
vintele lor. Oamenii sunt stimulati sa co-
munice unii cu altii, dar vor sa discute si 
despre aspecte si evenimente ale vietii din 
campus, pe lânga discutia despre Aristotel.  

Obiceiurile evolueaza, relatiile se dezvolta 
si daca pe neasteptate se întrerupe accesul 
la aceasta comunitate, îndata ce ea si-a de-
finit propria voce, reactiile participantilor 
pot fi neasteptate. Trebuie gândit cu grija 
asupra forum-urilor ce urmeaza a fi create 
pentru scopuri neacademice, respectiv le-
gate de instruire.  
O mare problema este modul în care stu-
dentii vor fi pusi în fata pericolului de a se 
axa pe conversatii online, ca substitut pen-
tru conversatiile directe (face-to-face), atât 
de importante pentru comunitatea campu-
sului si pentru propria lor evolutie. 
O discutie deschisa si critica asupra locului 
comunicatiilor online în viata campusului 
este foarte sanatoasa de la început. Întreba-
rea: “Care este locul comunitatii virtuale în 
institutia noastra?” forteaza studentii si fa-
cultatile sa discute despre valorile lor co-
mune si sa foloseasca rezultatul acestui 
discurs pentru a masura beneficiile sau 
capcanele noii tehnologii. 
Unele comunitati pot decide sa limiteze 
grupurile de discutii sau chat-urile la as-
pecte referitoare la cursuri. Altii pot sa aiba 
în vedere o comunitate mai structurata, in-
cluzând subcomunitati pent ru studenti, fa-
cultati si absolventi, cu limite si interfete 
specifice. 
La adoptarea noilor tehnologii trebuie sa se 
raspunda la mai multe întrebari, la care 
multi nu raspund la momentul potrivit, iar 
apoi îsi doresc sa o fi facut: 
 Ce efect va avea aceasta noua - si consu-
matoare de timp – forma de comunicare 
asupra vietii studentilor, vietii facultatilor, 
vietii campusului? 
 Poate ea sa adune oamenii împreuna, sau 
poate sa- i separe? 
 Ce fel de oameni vom deveni când vom 
încorpora noua tehnologie în viata noastra 
de zi cu zi? 
Facilitatorii instruiti sunt cruciali pentru 
succesul comunitatii. Nu este recomandat 
ca profesori buni sa fie aruncati în focul 
unei comunitati virtuale, presupunând ca ei 
cunosc cele mai bune practici ale pedago-
giei online doar pentru ca sunt buni profe-
sori. Interactiunea online are propriile sale 
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nuante complexe. Discutiile online de buna 
calitate tind sa devieze de la temele pro-
puse si ghidarea participantilor înapoi spre 
subiectul dezbaterii fara a le potoli entuzi-
asmul este o arta. Dinamica interpersonala 
poate, în fapt, sa fie diferita în modul 
online decât în salile de clasa traditionale. 
Conducatorul ideal pentru un discurs pe-
dagogic online trebuie sa fie foarte bine 
calificat în problematica abordata, în peda-
gogia specifica nivelului cursantilor si, în 
plus, experimentat - sau poate chiar special 
instruit – în domeniul unei facilitari online 
eficace. 
Marketing-ul este un cuvânt privit cu sus-
piciune în institutiile de învatamânt, dar 
efortul de a forma comunitati virtuale va  
esua daca nu pot fi identificati constituen-
tii, ce valoare poate fi oferita în schimb 
pentru atentia lor, atrasi participantii si fa-
cuti sa revina. Acest marketing intern este 
la fel de important ca infrastructura tehno-
logica si sociala. Oamenii adesea opun re-
zistenta în a învata cum sa foloseasca noile 
medii de comunicare deoarece grupurile de 
discutii sau chat rooms-urile pot sa intimi-
deze la început. Creatorii unei comunitati 
virtuale trebuie sa fie siguri ca discutiile 

pregatitoare au fost suficient de incitante 
pentru a- i încuraja pe nehotarâti sa se im-
plice. 
În concluzie, atunci când se intentioneaza 
lansarea unei comunitati virtuale într-un 
campus, trebuie investigat cu atentie cum 
au functionat în alta parte, care sunt jaloa-
nele specifice pentru contextul considerat, 
ce resurse pot fi alocate efortului si – cel 
mai important – ce efect va avea socializa-
rea virtuala asupra comunitatii reale. 
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