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Cum ar fi aråtat aståzi întregul sistem farmaceutic
dacå nu s-ar fi introdus sistemele informatice? Este
o întrebare la care nu putem gåsi cu u¿urin¡å un rås-
puns.

Cu siguran¡å, marea majoritate a farmaci¿tilor a
fost reticentå privind introducerea computerelor în
farmacii, înså în ziua de aståzi nici un farmacist nu
ar fi dispus så renun¡e la ajutorul asigurat de com-
puter în practica farmaceuticå.

Aceastå schimbare de perspectivå s-a datorat în
mare måsurå faptului cå, în timp, farmaci¿tii au
cåpåtat din ce în ce mai multå experien¡å privind
activitatea asistatå de computer, dându-¿i seama
astfel de beneficiile reale pe care le-a produs infor-
matizarea sistemului farmaceutic.

Fårå îndoialå înså, nu s-a atins decât vârful
aisbergului; la momentul actual nu sunt folosite toate

uneltele pe care le oferå a¿a numitul „Web 2.0“:
blog, wiki, RSS, podcast, comunitå¡ile de partajare
a bookmarkurilor sau alte re¡ele sociale. Aceste
tehnologii pot fi folosite cu precådere în procesul
de educa¡ie farmaceuticå continuå.

Este de necontestat faptul cå Internetul a devenit
în ultimul timp o surså de informa¡ie des utilizatå.
Înså, problema care apare este acurate¡ea, siguran¡a
informa¡iilor prezente on-line, deoarece multe pagini
de internet cu caracter farmaceutic nu au fost publi-
cate de autori/edituri/universitå¡i consacrate. De
foarte multe ori, aceste informa¡ii au un caracter pu-
blicitar (uneori ascuns).

Membrilor mediului academic ¿i dezvoltatorilor
de aplica¡ii software cu caracter educa¡ional le poate
fi beneficå întelegerea ¿i utilizarea tehnologiilor Web
2.0. Universitå¡ile cu profil medical din întreaga
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lume au început så experimenteze deja aplica¡iile
wiki-urilor, blog-urilor ¿i ale altor tehnologii Web
2.0.

În continuare vom încerca så definim pe scurt
câteva dintre acestea:

Blogurile sunt pagini web interactive care, spre
deosebire de paginile web statice (Web 1.0) sunt
mai dinamice ¿i permit autorilor så scrie diverse
articole ¿i så îi implice pe cititori în conversa¡ii pe
tema articolului respectiv. Unul dintre avantajele
publicårii de articole pe bloguri este acela cå autorul
nu trebuie så aibå cuno¿tin¡e de programare HTML.
Blogurile din domeniul sånåtå¡ii includ discu¡ii
legate de diverse cazuri clinice, aspecte legate de
anumite medicamente sau alte teme relevante.

Informa¡iile de care avem nevoie ¿i care ne inte-
reseazå î¿i pot croi acum drumul cåtre utilizator. Nu
mai e nevoie så cåutåm mereu informa¡ii despre un
subiect care ne intereseazå, acestea pot veni direct
cåtre utilizator, chiar în momentul publicårii lor,
oriunde în lumea web. Aici ne vine în ajutor o altå
unealtå Web 2.0: RSS (Really Simple Syndication)
care este o familie de formate de fluxuri web utilizate
în procesele de publicare ale unor materiale noi (sau
actualizate) pe internet (bloguri, ¿tiri etc.). Altfel
spus, utilizatorul nu mai petrece atât de mult timp
cåutând informa¡ii noi, fluxurile RSS permi¡ându-i
så afle automat când apare con¡inut nou (sau când
acesta este modificat). Singura condi¡ie este ca utili-
zatorul så fie „abonat“ la un astfel de flux. Un do-
cument RSS poartå denumirea de „flux“ (feed) sau
„canal“ (channel), ¿i include de regulå o versiune
prescurtatå a materialului/articolului respectiv,
precum ¿i un link direct cåtre con¡inutul complet al
respectivei surse de informa¡ii. Fluxurile RSS pot fi
citite cu ajutorul unui software numit RSS Reader
sau Aggregator (de exemplu: Google Reader).

Un Wiki este o paginå web (sau o colec¡ie de
pagini) cåreia i se pot face adåugiri sau modificåri
ale con¡inutului de cåtre oricine acceseazå pagina
respectivå, folosind un limbaj de marcare simplificat.
Printre wikiurile cu profil medico-farmaceutic putem
aminti Ganfyd.org sau Medpedia.com. Cei care pot
face modificåri ale con¡inutului articolelor ce se
gåsesc pe cele douå pagini mai sus men¡ionate sunt
membri ai comunitå¡ilor medicale din mai multe ¡åri
(dar pot fi ¿i nespeciali¿ti), înså ace¿tia trebuie så
treacå printr-un proces ini¡ial de selec¡ie.

Serviciile de Podcasting ¿i echivalentul video,
Vodcasting, permit utilizatorilor så downloadeze
fi¿iere audio sau video pe computerul personal sau
pe dispozitive mobile mp3 sau mp4. Podcastingul
este des utilizat de facultå¡ile din întreaga lume
pentru audierea cursurilor înregistrate sau pentru

redarea audio a unor capitole din diverse manuale
de studiu.

Partajarea de bookmark-uri (social bookmarking)
permite utilizatorilor de internet så salveze, så orga-
nizeze, så caute ¿i så gestioneze bookmark-uri. Ma-
joritatea serviciilor de bookmarking încurajeazå uti-
lizatorii så organizeze bookmark-urile folosind tag-
uri (cuvinte cheie, etichete). Aceasta este una dintre
deosebirile principale fa¡å de sistemul clasic de
bookmarking oferit de web browser, care aranjeazå
bookmark-urile în diverse foldere. A doua diferen¡å
majorå fa¡å de sistemul clasic de bookmarking este
cå aceste liste pot fi accesate de pe orice computer
conectat la internet. Un exemplu îl constituie
Cannotea.org, care este o comunitate de social
bookmarking folositå de oameni de ¿tiin¡å, medici,
farmaci¿ti, cercetåtori.

Platformele de învå¡are on-line (platforme de e-
learning) sunt sisteme complexe care pot ¿i de obicei
încorporeazå multe dintre tehnologiile Web 2.0. Po-
ten¡ialul acestor platforme ar trebui så fie exploatat
la maxim în vederea îmbunåtå¡irii ¿i inovårii prac-
ticilor utilizate în educa¡ia adul¡ilor.

Unelte Web 2.0 Adrese
Blog www.wordpress.com

www.blogger.com
Wiki www.pbwiki.com

www.wikia.com
RSS www.google.com/reader
Partajare bookmarkuri www.cannotea.org

www.delicious.com
Platforme e-learning www.blackboard.com

www.moodle.org

Fårå îndoialå, procesul de educa¡ie continuå a
adul¡ilor a suferit în ultimele decenii transformåri
importante. Aceste schimbåri vizeazå atât extinderea
sferei conceptuale, cât ¿i modificåri privind natura,
con¡inutul ¿i structura sistemelor de educa¡ie a adul-
¡ilor. Principalele fenomene care au determinat aceste
transformåri au o cauzalitate complexå, gåsindu-¿i
originea în schimbårile sociale ¿i economice, în pro-
gresul noilor tehnologii sau în tendin¡ele demogra-
fice din ultimii ani.

Multå vreme, unul dintre cele mai puternice ar-
gumente ale celor care criticau informatizarea edu-
ca¡iei era acela al însingurårii celui care înva¡å. Solitar
în fa¡a computerului, cåutând informa¡ii, accesând
site-uri ¿i resurse, organizând con¡inuturi, cel care
învå¡a era våzut ca un individ rupt de ceilal¡i, fårå
interac¡iuni sociale, conectat cu ardoare la un ecran,
la un månunchi de fire ¿i conexiuni. Imaginea sear-
bådå a unui individ care treptat î¿i pierde capacitatea
de a comunica ¿i de a interac¡iona cu ceilal¡i a
preocupat mul¡i dezvoltatori de software educa¡ional.
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Dezvoltårile recente în domeniul tehnologiilor
informa¡ionale contureazå în acest moment rås-
punsuri tot mai interesante, care sunt deja în måsurå
så schimbe perspectivele asupra învå¡årii virtuale,
deschizând orizonturi nebånuite. Modul în care utili-
zatorii au råspuns la aplica¡ii web precum Wikipedia,
blogurile, Flickr sau Youtube, pentru a men¡iona doar
câteva exemple, au încurajat mul¡i exper¡i IT, dar ¿i
profesori, cercetåtori sau practicieni så reconsidere
poten¡ialul social al spa¡iului virtual în procesul
învå¡årii. În majoritatea cazurilor, dimensiunea so-
cialå a noilor aplica¡ii Web 2.0 este din ce mai
accentuatå, iar efectele acestora conduc la recon-
sideråri ale unor concepte fundamentale despre în-
vå¡are, cunoa¿tere, eticå dar ¿i despre pedagogie.
Pe de altå parte, dezvoltarea extraordinarå pe care a
cunoscut-o internetul în ultimii ani a condus la o
acumulare inimaginabilå de informa¡ii ¿i resurse
virtuale, låsând adesea cåutåtorului înfocat senti-
mentul unui haos în care ai mari ¿anse så te pierzi.

În continuare vom în¿irui câteva dintre aspectele
sociale ale utilizårii spa¡iului virtual în procesul de
învå¡åmânt on-line:

 Utilizatorul Web 2.0 nu mai este doar un ci-
titor de informa¡ii ¿i resurse, ci contribuie
efectiv la crearea ¿i organizarea acestora, prin
intermediul unor aplica¡ii ¿i servicii specifice
cum ar fi Wikipedia, blogurile, Flickr sau
Youtube. Aceste aplica¡ii presupun implicarea
voluntarå a oricårui utilizator, iar cunoa¿terea
nu mai reprezintå monopolul unui grup res-
trâns de indivizi; cunoa¿terea se produce prin
contribu¡ia fiecårui utilizator ¿i mai ales a co-
laborårii dintre ace¿tia.

 Crearea noilor resurse se bazeazå în mod fun-
damental pe colaborarea dintre diferi¡i utili-
zatori (aplica¡iile de tip wiki);

 Utilizatorul î¿i poate organiza singur infor-
ma¡ia, într-un mod personal care så aibå sens
pentru el. În plus, el poate împårtå¿i rezultatele
eforturilor sale de organizare ¿i selec¡ie a in-
forma¡iilor cu ceilal¡i utilizatori, dupå cum ¿i
el poate beneficia de rezultatele celorlal¡i.
Ceea ce produce acest proces este o nouå reor-
ganizare a informa¡iilor, a surselor ¿i a resur-
selor web care capåtå noi sensuri în interiorul
diferitelor comunitå¡i virtuale (de exemplu
serviciile de social bookmarking);

 Informa¡ia necesarå poate fi stocatå nu doar
în computerul personal, ci pe o platformå web
accesibilå în orice moment (Delicious, Flickr,
Slideshare, platforme de e-learning).

 Învå¡area are loc din ce în ce mai mult în con-
textul unor comunitå¡i de practici, care îm-
pårtå¿esc acelea¿i interese, pasiuni ¿i obiec-
tive.

La începutul istoriei educa¡iei la distan¡å, aceastå
formå de educa¡ie promitea så rezolve cel pu¡in 3
neajunsuri ale sistemelor tradi¡ionale de învå¡åmânt:

1. Nevoia de individualizare a învå¡årii, ca reac¡ie
a unui învå¡åmânt de maså;

2. Accesul la educa¡ie al unui numår din ce în
ce mai mare de participan¡i, odatå cu politicile
tot mai active de stimulare a participårii la
treptele superioare de educa¡ie a tuturor cate-
goriilor de popula¡ie;

3. Neajunsul distan¡elor ¿i al timpului dedicat
învå¡årii în sistemele tradi¡ionale.

Ca urmare, educa¡ia la distan¡å cu ajutorul noilor
tehnologii reprezintå cheia unui învå¡åmânt care
pune accent pe independen¡a ¿i individualizarea
educa¡iei. În acest context, rolul profesorului este
acela de a transpune con¡inuturile de predat în di-
verse formule tehnologice care:

 Så asigure accesul nemijlocit al celui care
înva¡å la resursele de învå¡are, în orice mo-
ment ¿i de oriunde s-ar afla;

 Så utilizeze programe (multi)media cât mai
variate pentru a transpune con¡inuturile de
învå¡are, astfel încât acestea så corespundå
stilurilor ¿i ritmului fiecårui cursant;

 Så ofere programe de învå¡are secven¡iale,
bazate pe module ¿i unitå¡i de învå¡are care
pot fi accesate de fiecare cursant într-o ordine
personalå, în conformitate cu timpul pe care
îl are la dispozi¡ie.

 Så elimine unele dintre constrângerile evaluårilor
tradi¡ionale, prin conferirea confortului utilizårii
unor instrumente electronice de evaluare în
propriul såu spa¡iu, scåpând astfel de elementele
de context al unei examinåri fa¡å în fa¡å.

Principalele caracterisitici ale educa¡iei la distan¡å
sunt:

1. Profesorul ¿i cursantul sunt separa¡i din punctul
de vedere al spa¡iului fizic ¿i al timpului;

2. Procesele tradi¡ionale de predare ¿i învå¡are
sunt înlocuite prin documente scrise în format
electronic sau prin transpunerea con¡inu-
turilor cu ajutorul multimedia;

3. Predarea devine individualizatå;
4. Învå¡area are loc doar prin implicarea activå

a celui care înva¡å (citind, accesând multime-
dia, råspunzând în scris la anumite sarcini).

5. Învå¡area devine mai confortabilå pentru
student, deoarece acesta poate învå¡a în pro-
priul såu mediu;

6. Cursantul este cel care î¿i asumå responsa-
bilitatea pentru ritmul învå¡årii ¿i al progreselor
pe care le realizeazå, când începe sau când
se opre¿te din învå¡at.
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Succesul unui program de educa¡ie la distan¡å
constå în aten¡ia cu care acesta este pregåtit. De pildå,
unul dintre cele mai importante elemente pentru a
avea succes este faza de pregåtire a con¡inuturilor de
învå¡are. În aceastå fazå ar trebui implica¡i exper¡i cu
experien¡å vastå în tematica programului respectiv.

Pe de altå parte, în educa¡ia la distan¡å este necesarå
o extrem de bunå planificare ¿i organizare a muncii.
În fiecare moment, atât cursan¡ii, cât ¿i profesorii trebuie
så ¿tie unde, cum, când ¿i ce anume se va posta, care
este data limitå de evaluare, în ce fel se vor realiza
diferite activitå¡i.

Interac¡iunea dintre profesor ¿i cei care înva¡å este
cheia predårii ¿i învå¡årii. Interac¡iunea participan¡ilor
pe o temå specificå de con¡inut oferå celor care înva¡å
posibilitatea de a lua în considera¡ie puncte de vedere
diferite, abordåri diferite ¿i solu¡ii inovative. Motiva¡ia
puternicå a celui care înva¡å conduce la o învå¡are
eficientå, iar un con¡inut de învå¡are prietenos, acce-
sibil ¿i cu o notå personalå contribuie la stimularea
motiva¡iei ¿i faciliteazå învå¡area.

Odatå cu dezvoltarea exponen¡ialå a tehnologiilor
utilizate în procesul de învå¡are, diferite tipuri de media,
softuri sau platforme de învå¡are erau categorisite ca
fiind excelente doar prin compara¡ie cu facilitå¡ile noi
pe care le aduceau la procesul educa¡ional. A¿a se face
cå ¿i aståzi întâlnim afirma¡ii de genul platforma „X“ e
mult mai bunå ca „Y“, doar pentru cå oferå mai multe
facilitå¡i tehnice. Sunt de asemenea multe voci care
sus¡in faptul cå a folosi noile tehnologii în educa¡ie
reprezintå în sine un garant al succesului, în compara¡ie
cu învå¡area face to face. Pe de altå parte, existå grupuri
însemnate de persoane care sus¡in cå nimic nu poate
înlocui eficien¡a învå¡årii face to face.

În final, nici un sistem de învå¡are nu este bun
sau prost în sine, ci numai în raport cu valoarea
adåugatå pe care o aduce acesta în raport cu alte
variante posibile. O astfel de abordare a condus la
dezvoltarea cercetårilor comparative bazate pe eva-
luarea învå¡årii la finalul diferitelor tipuri de pro-
grame de învå¡are la distan¡å, raportate la rezultatele
ob¡inute în sistem face to face.

În cele mai multe cazuri, aceste rezultate au
aråtat cå performan¡ele cursan¡ilor care au învå¡at
la distan¡å sunt relativ acelea¿i cu cele ale cursan¡ilor

în sistem face to face, în unele cazuri chiar mai bune.
S-a ajuns în mod firesc la urmåtoarea concluzie: în
general, noile tehnologii permit participan¡ilor care
înva¡å la distan¡å så ob¡inå acelea¿i rezultate ca ¿i
cei care sunt angaja¡i în învå¡area face to face. Cu
alte cuvinte, distan¡a nu este un predictor al învå¡årii.

Factori care influen¡eazå percep¡iile celor implica¡i
în programe de educa¡ie la distan¡å

 Profilul ¿i atitudinea profesorului/tutorelui;
 Tehnologia utilizatå;
 Managementul cursului;
 Personalul care asigurå facilitarea on-line;
 Serviciile de sprijin (administratori, secretariat etc.);
 Comunicarea cu profesorii în afara spa¡iului virtual;
 Con¡inutul de învå¡at;
 Mediul de învå¡are;
 Costurile;
 Accesibilitatea resurselor;
 Timpul alocat;
 Alte obliga¡ii profesionale în afara programului de

educa¡ie;
 Sprijinul din partea familiei.

Percep¡iile celor care sunt implica¡i în educa¡ia la
distan¡å depind de o serie de factori ce pot fi identifica¡i, ¿i
mai mult, ace¿ti factori nu se deosebesc sau sunt adesea
similari cu cei identifica¡i în învå¡åmântul tradi¡ional.

Motiva¡ia este de asemenea foarte importantå. Cei
care vin într-un program de educa¡ie la distan¡å pu-
ternic motiva¡i sau cei care au a¿teptåri înalte în
legåturå cu propria lor presta¡ie, tind så finalizeze
cursul respectiv într-o propor¡ie mult mai mare fa¡å
de cei care nu de¡in astfel de motiva¡ii ¿i a¿teptåri.
De pildå, au mai multe ¿anse de succes participan¡ii
a cåror motiva¡ie ¡ine mai ales de interes, curiozitate
¿i dorin¡a de dezvoltare personalå, decât cei care
înva¡å doar pentru a ob¡ine un grad, o pozi¡ie ierar-
hicå superioarå sau un salariu mai bun.

Este clar deja cå procesul de învå¡are nu se rezumå
la cuno¿tin¡ele dobândite într-o salå de curs.
Învå¡åmântul este un proces continuu. Tehnologiile
Web 2.0 devin astfel o unealtå pe care o putem folosi
în acest proces, iar numai cu trecerea timpului vom
descoperi cu adevårat utilitatea acestora. Cu siguran¡å
suntem doar la începutul (r)evolu¡iei 2.0 în domeniul
învå¡åmântului continuu, iar ceea ce ne rezervå viitorul
nu va putea decât så ne surprindå în mod plåcut.
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