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MEDIILE DE SOCIALIZARE ȘI NOI

• ÎN CE REȚELE DE SOCIALIZARE „SÎNTEM 
PRINȘI”?
– Care sînt interesele prietenilor virtuali?

• CE FEL DE INFORMAȚIE PLASĂM / CĂUTĂM?
– Informație utilă? Informație mult prea personală?Informație utilă? Informație mult prea personală?

• PE CE REȚELE NAVIGHEAZĂ ELEVII ȘI STUDENȚII 
NOȘTRI?
– Ce știm despre interesele elevilor?

– Cum putem comunica interesant și atractiv în scopuri 
educaționale?

• ÎN CE MĂSURĂ REȚELELE SÎNT SIGURE?
– Cum asigurăm calitatea cercului de prieteni virtuali?



MEDIILE DE SOCIALIZARE LA LECȚII ȘI 
ÎN ȘCOALĂ

PRO?
• Site-urile de socializare pot deveni instrumente de  

îmbunătățire a colaborării dintre elevi.
• Folosirea mediilor de socializare la ore poate încuraja 

participarea mai activă a elevilor în cadrul lecției.
• Prin utilizarea mediilor de socializare se poate face un • Prin utilizarea mediilor de socializare se poate face un 

schimb rapid de resurse folositoare.
• Site-urile de socializare pot fi uitile pentru pregătirea 

temelor. 
• Mediile de socializare pot facilita crearea unei 

comunități reale a părinților, elevilor și profesorilor. 
• Site-urile de socializare pot contribui la formarea 

comunităților de bune practici.



MEDIILE DE SOCIALIZARE ȘI NOI

CONTRA?
• Mediile sociale pot distrage atenția elevilor.
• Utilizarea neadecvată a lor sau incompetența în 

utilizare poate genera efecte negative.
• Folosirea excesivă a mediilor sociale la clasă • Folosirea excesivă a mediilor sociale la clasă 

poate limita comunicarea interpersonală pe viu.
• Cyber bullying – hărțuirea pe net și efectul său 

mai mult decît nociv.
• Postarea conținutului neadecvat pe rețelele de 

socializare.



REȚELELE DE SOCIALIZARE CA MEDII 
DE PROMOVARE A BUNELOR PRACTICI

• Știripozitive.eu: de bine despre Moldova:

– http://www.stiripozitive.eu/

– https://www.facebook.com/stiripozitive.eu/?ref
=ts&fref=ts – 4157 de persoane apreciază asta.=ts&fref=ts – 4157 de persoane apreciază asta.

• Stiri pozitive în educație

– https://www.facebook.com/groups/stiripozitivei
neducatie/?ref=ts&fref=ts 4581 de membri la 
ziua de azi.

http://www.stiripozitive.eu/


REȚELELE DE SOCIALIZARE CA MEDII 
DE PROMOVARE A BUNELOR PRACTICI

• UpGrade in Educatie

– https://www.facebook.com/UpGradeinEducatie/
?ref=ts&fref=ts – 1530 de persoane apreciază 
asta.

• Cele de mai sus (cu pozele de mai jos) sînt comunități de pe
Facebook. Am vrut să plasez si un „print-screen”, o captură de
ecran de la „Odnoklassniki”, dar chiar pe prima pagină era o
comunitate care îndemna: «Ты тоже ненавидишь свою
школу и учителей? Присоединяйся!» Concluzia: eu voi
boicota „Odnoklassniki”.









SURSE FANTASTICE PENTRU 
DEZVOLTAREA NOASTRĂ PROFESIONALĂ, 

DAR NU NUMAI
• Discursurile lui Sir Ken Robinson
– https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_sch

ools_kill_creativity?language=ro#t-136548 – Scolile 
distrug creativitatea? (subtitare în română)distrug creativitatea? (subtitare în română)

– https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring
_on_the_revolution - Revoluția în învățare (en.)

– https://www.youtube.com/watch?v=QSFlFD8QoXs –
Schimbarea paradigmei (en.)

• Cartea lui Sir Ken Robinson (en.)
– https://sharkinfestedcustard.files.wordpress.com/2011/10
/the-element-by-ken-robinson-epub.pdf





CÎTE INSTRUMENTE DE SOCIAL MEDIA 
FOLOSIM?

• FACEBOOK? – am cont.
• LINKEDIN? – am cont. Îi uit mereu parola.
• TWITTER? – nu am un cont. Copiii au...• TWITTER? – nu am un cont. Copiii au...
• YOUTUBE? – sînt atîtea spoturi motivaționale 

și educaționale, bune de văzut...
• BLOG? – am acest blog. Educațional. 

Optimist.
• Alte surse de social media...



CÎTE ISTRUMENTE DE SOCIAL MEDIA EXISTĂ? 
IATĂ CE ZICE WIKIPEDIA: 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media)



ASTA NU POATE FI DESPRE NOI!

ELEVII LE VORBESC PROFESORILOR CU AJUTORUL 
TEHNOLOGIILOR SECOLULUI 21. 

PROFESORII ASCULTĂ CU TEHNOLOGIILE 
SECOLULUI 20 

PROFESORII ASCULTĂ CU TEHNOLOGIILE 
SECOLULUI 20 

ȘI RĂSPUND CU IDEI DIN SECOLUL 19.

Cele de mai sus reprezintă o parafrazare a spuselor unei 
femei-diplomat și politician, Madeleine Albright. Ea a spus 
asta despre modul în care popoarele vorbesc guvernelor și 
guvernele răspund popoarelor... Ca să nu uităm ziua de azi, 
13.01.2016...



MULȚUMESC!


