ASPECTE DIDACTICE ALE CREĂRII ŞI MANAGEMENTULUI
REŢELELOR DE ÎNVĂŢARE
Corina Negara, lector superior dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Abstract: Information and communication technologies allow the creation of virtual
learning communities that have great pedagogical potential. This article are presented the
differences between learning community, community of practice and community of interest
and the steps of constructing and activities through which pass a learning community. The
article points the three main components of a learning community: the knowledge, the
social climate and teacher.
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Formele de organizare a formării universitare sunt bine cunoscute: prelegeri (ore de curs),
ore de seminar, ore practice şi ore de laborator. În majoritatea cazurilor activitatea
studenţilor este frontală sau individuală, fapt ce nu necesită interacţiunea sau colaborarea.
Această practică vine în contrazicere cu teoria cultural-istorică a lui L. Vâgotsky [1],
conform căreia învăţarea se produce mai eficient nu „izolat”, ci în colaborare cu semenii,
cu colegii, cu profesorii.
Ideea colaborării elevilor (studenţilor/cursanţilor) în procesul de formare şi-a găsit
întruchiparea în noţiunea de „comunitate de învăţare”.
Vom numi în continuare comunitate un grup de persoane reunite în jurul unui
interes sau obiectiv comun. Pentru ca să devină comunitate, grupul trebuie să fie
„cimentat” prin următoarele caracteristici:
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1.
un obiectiv comun, partajat de toţi membrii;
2.
prezenţa la fiecare membru al sentimentului de apartenenţă la comunitate;
3.
partajarea practicilor, regulilor/riturilor de interacţiune, al valorilor comune, al
microculturii;
4.
o istorie comună (comunitatea activează o anumită perioadă de timp).
O comunitate de interese reprezintă un grup de persoane care partajează fie o
identitate, fie o experienţă, fie o preocupare. O asemenea comunitate se compune din
persoane care sunt preocupate de o problemă comună, fie direct, fie prin anturajul lor.
Comunităţile de interese în reţea sunt create prin voinţa liberă a persoanelor interesate.
Comunitatea de practică reprezintă un grup de persoane care colaborează mutual pe
parcursul unei perioade de timp notabile pentru a rezolva probleme, a partaja idei, valori –
sau, cu alte cuvinte, practica sa. Comunităţile de practică sunt create de instituţii publice
sau private în cadrul practicii profesionale în vederea rezolvării problemelor apărute în
cadrul acestor instituţii.
Comunitate de învăţare reprezintă un grup de studenţi şi cel puţin un cadru didactic,
care pe parcursul unei perioade de timp, fiind animaţi de o viziune şi o voinţă comună,
urmăresc dobândirea unor competenţe, asimilarea unor cunoştinţe, formarea unor
deprinderi, acceptarea unor valori. Spre deosebire de comunităţile descrise mai sus, care
iau naştere, de obicei, prin autoorganizare, comunitatea de învăţare, este creată în mod
intenţionat de către profesor. Comunităţile de învăţare sunt create, de regulă, de instituţiile
de învăţământ pentru formare sau instruire.
Principiul de bază al funcţionării unei comunităţi de învăţare este de a scoate în
evidenţă importanţa efortului comun, a talentului şi a competenţelor fiecărei persoane şi de
a valoriza procesul de formare care integrează dimensiunile sociale.
Comunitatea, care realizează interacţiunile în reţea prin intermediul unor mijloace
tehnice, se numeşte comunitate virtuală sau comunitate de reţea. Comunicarea în
comunitatea virtuală poate fi organizată în diferite moduri: sincron, asincron, vizual,
textual etc.
Tipologia comunităţilor în reţea (comunităţilor virtuale) poate fi stabilită după mai
multe criterii. După criteriul descriptiv pot fi identificate comunităţile de învăţare în reţea,
comunităţile de practică în reţea şi comunităţile de interese în reţea [2].
Comunităţile de învăţare în reţea şi comunităţile de practică în reţea, utilizate în
predarea-învăţarea unei discipline, vor fi numite în continuare reţele de învăţare.
Construirea şi activitatea reţelei de învăţare are loc în mai multe etape [3] (fig. 1).
Etapa I – socializarea (prima săptămână de studii). Obiectivul acestei etape constă
în cunoaşterea de mai aproape a studenţilor unul cu altul, în special, a stilurilor preferate de
învăţare, a inteligenţelor dominante, a trăsăturilor de caracter, a calităţilor de lider, crearea
unui sentiment de apartenenţă la o comunitate de învăţare. În baza informaţiilor din fişele
individuale, îndeplinite de studenţi, şi informaţiilor culese de cadrul didactic are loc
repartizarea studenţilor în echipe de lucru. Practica demonstrează ca la constituirea
componenţei echipelor pot fi luate în consideraţie preferinţele studenţilor, în măsură în care

72

acest lucru nu afectează cerinţele faţă de posibilitatea declanşării conflictului sociocognitiv.
La efectuarea acestei etape sunt necesare şedinţe prezenţiale.
Etapa II – colaborarea (3 săptămâni). Obiectivul acestei etape constă în activitatea
asupra sarcinilor de învăţare şi „cimentarea” echipei prin activităţi colaborative. Etapa, la
rândul său, este divizată în câteva secvenţe de activităţi: (a) brainstorming electronic; (b)
clasamentul individual al ideilor; (c) dezbateri şi clasamentul colectiv al ideilor; (d)
producţia colectivă a rezultatului sarcinii.
Etapa a III – evaluarea. Această etapă este, la rândul său, divizată în două secvenţe:
•
discuţia produsului elaborat împreună cu cadrul didactic. Această secvenţă poate fi
realizată prin reţea, dar şi în regim prezenţial;
•
susţinerea şi demonstrarea rezultatului de către echipă în faţa grupei academice.
Ultima secvenţă este realizată în regim prezenţial.

Fig. 1. Etapele construirii şi activităţii unei reţele de învăţare
Termenul de comunitate de învăţare are la baza sa două concepte: învăţare şi
comunitate. Însă mult mai importantă este legătura dintre aceste două concepte. Astfel,
Garrison D., Anderson T. şi Archer W. [4] definesc comunitatea de învăţare ca dezvoltarea
interacţiunilor dintre trei părţi: partea cognitivă – cunoştinţele construite în cadrul
comunităţii, partea socială – relaţiile stabilite între membrii comunităţii, partea
profesorului – partea crucială, ce stabileşte legătura dintre partea cognitivă şi cea socială şi
facilitează învăţarea (fig. 2).
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Fig. 2. Părţile de bază ale comunităţii de învăţare
Partea cognitivă reflectă climatul intelectual al comunităţii de învăţare cu obiective
educaţionale care justifică pentru membrii săi existenţa comunităţii. Partea socială asigură
un climat deschis şi sigur necesar partajării cunoştinţelor. Partea profesorului structurează
şi mediază cele două părţi. Astfel, partea socială şi partea profesor au, mai degrabă, roluri
de facilitare şi de sprijin pentru procesul de învăţare.
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Eficienţa comunităţii de învăţare depinde de mai mulţi factori: de membrii
comunităţii, de dorinţa membrilor să comunice şi să lucreze împreună. O comunitate nu
poate avea un şef sau preşedinte. În acelaşi timp, comunităţile de învăţare presupun un
proces de învăţare, care nu poate fi negestionat. Deci, este necesar de a gestiona
comunitatea. Procesul de gestiune a comunităţilor de învăţare cere măiestrie de la persoana
care va gestiona comunitatea, deoarece este necesar de a menţine activitatea şi motivaţia
membrilor, de a nu formaliza comunicarea, de a nu distruge legăturile stabilite. Este clar că
persoana care va gestiona procesul de învăţare este profesorul, doar că rolul profesorului în
comunităţile de învăţare se va schimba, din mentor, instructor, „adevăr în prima instanţă”,
el se va transforma în coleg, în membru mai experimentat al comunităţii, în coordonator.
Profesorul în comunitatea de învăţare proiectează, facilitează şi monitorizează partea
socială, partea cognitivă şi comunicarea [5].
Comunităţile de învăţare pot fi realizate într-un mediu tradiţional sau virtual. Oricare nu ar
fi natura comunităţii sunt patru elemente comune: sentimentul de apartenenţă la
comunitate, încrederea, comunicarea şi învăţarea [6].
Comunităţile virtuale de învăţare pot fi create folosind diverse instrumente. Orice
instrument online va îmbogăţi, va amplifica un anumit aspect al experienţei de învăţare. În
acelaşi timp, orice instrument va inhiba şi va diminua alte aspecte ale experienţei de
învăţare. Astfel, alegerea instrumentului pentru crearea comunităţii va fi realizată ţinând
cont de beneficiile şi limitările acestuia.
Având în vedere, că comunităţile de învăţare se sprijină pe una din caracteristicile esenţiale
ale fiinţei umane: natura sa fundamental socială, un posibil instrument de creare este
reţeaua de socializare. Reţelele de socializare permit comunicarea, partajarea informaţiei,
reflexia, cooperarea etc. Reţelele de socializare mai au un mare avantaj faţă de alte
instrumente de comunicare: studenţii le agreează. Reţele de socializare existente, în linii
generale, ar putea fi folosite, însă acestea au fost create pentru alte scopuri. Este necesar de
a crea o reţea de socializare specifică, cu atât mai mult că crearea unei reţele de socializare
nu mai este o problemă. Există instrumente Web2.0 care permit crearea unei reţele de
socializare prin câteva click-uri. Un astfel de constructor este, de exemplu, proiectul
Taba.ru, care permite crearea unui sit, unei reţele de socializare, unui portal. Spre
deosebire de alte instrumente similare are un şir de avantaje: este gratis, are interfaţă în
limba rusă/engleză, nu necesită hostare.
Concluzii
1.
Utilizarea comunităţilor de învăţare în procesul de formare evidenţiază importanţa
comunicării şi colaborării cu alţii, rolul relaţiilor sociale în construirea cunoştinţelor şi
valorilor şi, în consecinţă, contribuie la formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale.
2.
Gestiunea comunităţilor de învăţare este posibilă doar în cazul în care profesorul şi
studenţii îşi schimbă rolurile, devenind parteneri egali, o echipă, care cooperează pentru a
atinge un scop comun.
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3.
Crearea unei comunităţi de învăţare nu este dificilă din punct de vedere tehnic, este
mult mai dificil de a crea climatul necesar comunităţii şi de crea o cultura necesară unei
comunităţi active.
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