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Comisia Europeană a lansat Digital Education Action Plan în 2017, pentru a 

îmbunătăți competențele cheie și abilitățile digitale ale cetățenilor europeni. 

Planul de acțiune prezintă modul în care Uniunea poate ajuta oamenii, instituțiile 

și sistemele de învățământ să se adapteze într-o perioadă de schimbare digitală 

rapidă. Această inițiativă a Comisiei se datorează faptului că Europa se confruntă 

cu o transformare digitală radicală a societății și a economiei sale. Deja 90% din 

totalul locurilor de muncă necesită cel puțin un anumit nivel de abilități digitale. 

În ciuda nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor, există milioane de locuri 

de muncă vacante în Europa - multe în domenii digitale noi. Instruirea și 

recalificarea tinerilor pentru a-i pregăti pentru piața muncii sunt mai importante ca 

niciodată. 

Potrivit raportului Digital Skills Gap in Europe din 2017, cererea de specialiști în 

tehnologia informației și comunicațiilor crește rapid. În viitor, 9 din 10 locuri de 

muncă vor necesita abilități digitale. În același timp, raportul a relevat că 44% 

dintre europenii cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani nu au abilități digitale de 

bază, în consecință, unui procent mare de tineri europeni îi lipsesc abilitățile 

digitale. În prezent, situația poate fi descrisă ca un paradox al tehnologiei în care 

tinerii consumă rapid tehnologie nouă, dar în multe cazuri le lipsesc abilitățile 

și/sau interesul de a stăpâni această tehnologie și de a o folosi în moduri mai 

critice și creative. 

Având în vedere digitalizarea în creștere a societății, este, prin urmare, mai 

important ca niciodată ca lucrătorii de tineret să-și dezvolte abilități digitale și 

pedagogice. În același timp, este recunoscut pe scară largă faptul că lucrătorii de 

tineret se confruntă cu multe provocări, deoarece se confruntă cu situații de 

învățare din ce în ce mai complexe și diverse și activează într-un mediu de lucru 

în continuă adaptare la evoluția noilor tehnologii. Drept urmare, este nevoie 

urgentă de a oferi lucrătorilor de tineret un program cuprinzător de dezvoltare 

profesională pentru modernizarea și perfecționarea abilităților lor digitale. 

Acest ghid digital se bazează pe rezultatele proiectului „Youth Workers 2.0” 

susținut de Programul Erasmus + al Uniunii Europene. Ca efort comun al 

Asociației EuropeYou (Spania), Austrian Young Workers Movement (Austria), 

GEYC (România) și Institute for Cultural Relations Policy  (Ungaria), această 

broșură are ca obiectiv furnizarea de resurse și bune practici pentru lucrătorii de 

tineret, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele de utilizare a diferitelor instrumente 

digitale și a-i face să înțeleagă ce tip de abilități sunt necesare în diferite contexte. 
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Sistemul tradițional de învățământ nu mai răspunde la tendințele și nevoile 

moderne, ce evoluează într-un ritm foarte rapid. Educația digitală poate fi definită 

ca utilizarea unei combinații de tehnologie, conținut digital și schimbări în 

sistemul de învățământ pentru a o face mai eficientă decât sistemul tradițional de 

învățământ. 

Pe măsură ce pornim pe drumul spre a patra revoluție industrială, este clar că 

tehnologia va juca un rol central în aproape toate aspectele vieții noastre. Pentru a 

pregăti bazele necesare economiei digitale, educația trebuie să se adapteze cât mai 

repede, în timp ce cererea de competențe IT crește și se dezvoltă. 

Perspective asupra influenței factorilor psihologici, sociali, culturali și de mediu 

asupra modului în care învățăm apar din „noua știință a învățării”. Această 

abordare a înțelegerii educației susține că în lumea noastră complexă și în evoluție 

rapidă de astăzi, sunt necesare modele academice bazate pe cercetări 

interdisciplinare pentru a crea medii eficiente de predare și învățare. 

Transformarea digitală fără precedent a economiei și societății globale este 

probabil să crească complexitatea lumii moderne, precum și viteza schimbării, în 

mare parte datorită conectivității sporite și a persoanelor mai educate din întreaga 

lume. Aceste două elemente - complexitatea și viteza schimbării - înseamnă că 

adaptarea educației la tendințele care conturează lumea în care trăim nu a fost 

niciodată atât de urgentă.[1] 

 

 

Provocări și trenduri viitoare în educația digitală 

Tehnologiile digitale transformă rapid atât mediul de afaceri, cât și societățile și 

sunt parte integrantă a economiei viitorului. Alături de multe oportunități, 

digitalizarea vine și cu provocări, ce vor fi detaliate în cele ce urmează. 
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Mai jos vom defini provocările cheie ale educației digitale. 

Activitățile de învățare adaptivă pot răspunde nevoilor unui elev în timp real, 

facilitând dezvoltarea de competențe la nivel superior, inclusiv reunirea 

cunoștințelor; este o metodă educațională bazată pe computer, care folosește 

diverși algoritmi pentru a analiza performanța, nevoile utilizatorului și modifică 

prezentarea în conformitate cu cerințele utilizatorului. 

Învățarea adaptivă este viitorul învățării electronice. Multe organizații adoptă din 

ce în ce mai mult învățarea adaptivă pentru a se asigura că fiecare dobândește 

aceleași abilități în ritmul propriu și în funcție de nivelul său de înțelegere.[2].   

 

În industria corporațiilor, să te menții la curent cu ultimele tendințe din întreaga 

lume este o necesitate. Majoritatea cursurilor de eLearning oferă informații ce se 

adaptează pe orice tip de public.  Aceasta înseamnă că toți elevii sunt nevoiți să 

acopere același conținut. Dacă un cursant este deja expert într-un anumit subiect, 

poate găsi cursul plictisitor și își poate pierde interesul.[3].  

 

Pentru a depăși acest lucru, un curs personalizat care se potrivește nevoilor 

distincte ale unei persoane va da rezultate mai bune. Întrebarea esențială este însă 

cum să obții o experiență personalizată în e-learning? Nu este atât de dificil, 

deoarece cu tehnologia în schimbare rapidă și utilizarea inteligenței artificiale 

(AI), este posibil să oferim o pregătire 100% unică pentru fiecare elev. 

 

 

 

 

Challenges in digital education 

Adaptive     

learning 

Digital 

infrastructure 
Rapid changes and 

increased 

complexity 

Digital technology 

learning 

Cyber security 



 

 

PROVOCARI SI TRENDURI VIITOARE IN EDUCATIA DIGITALA  

4 

 

        Care sunt avantajele învățării adaptive? 

◆ Economisește timp la învățare; 

◆ Identifică lacunele de competențe; 

◆ Pregătire personalizată; 

◆ Se adaptează diferitelor stiluri de învățare; 

◆ Se actualizează atunci când informațiile se schimbă. 

 

Infrastructura digitală este un serviciu de bază care este necesar pentru capacitățile 

de digitalizare ale unei națiuni sau organizații. Este esențială în dezvoltarea unei 

lumi digitale[4].  

A fost nevoie de mai puțin de două decenii pentru ca internetul să treacă de la 

inovație la indispensabil, de la distracție la fundamental. Aproximativ 2,5 miliarde 

de persoane sunt conectate astăzi la internet, o treime din populația lumii; se 

estimează că vor fi aproximativ 4 miliarde de utilizatori până în 2020, sau mai 

mult de jumătate din populația globală. Accesul continuu la informații, comerț, 

comunicare, prieteni și divertisment - printre multe alte lucruri - a devenit un fapt 

de viață zilnic pentru miliarde și va deveni în curând o realitate pentru alte 

miliarde. 

Pe măsură ce mai multe persoane și afaceri ajung în mediul online și mai multe 

companii inventează modalități de a-și satisface nevoile - serviciile cloud, 

comunicațiile machine-to-machine (M2M) și Internet of Things (IoT) sunt toate 

fenomene noi și în creștere rapidă, de exemplu - volumul traficului digital va 

continua să crească exponențial. 

Se poate ca infrastructura pe care o folosim acum să țină pasul cu traficul în 

creștere? Și o întrebare înrudită: cine este responsabil să se asigure că o face? 

 

Factorii de decizie și alți părți interesate trebuie să lucreze colectiv pentru a face 

trei lucruri: 

◆ Angajament  pentru acțiuni care promovează creșterea pe termen lung a 

economiei digitale. 

◆ Eliminarea impedimentelor de extindere a infrastructurii digitale. 

◆ Modernizarea politicilor de încurajare a investițiilor și inovării pe internet. 
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Infrastructura digitală ne permite să: 

◆ conectăm oameni și locuri 

◆ îmbunătățim productivitatea 

◆ contribuim la creșterea economiei 

◆ îmbunătățim sustenabilitatea 

◆ adoptăm tehnologii noi. 

 

Securitate cibernetică. Cu noile tehnologii, apar noi amenințări de securitate 

cibernetică precum accesul neautorizat sau utilizarea necorespunzătoare a 

informațiilor. Nevoia de a proteja infrastructura digitală nu a fost niciodată mai 

necesară. 

Majoritatea riscurilor de securitate sunt concentrate în jurul informațiilor cele mai 

valoroase - datele personale. Datele trebuie privite ca o „marfă” valoroasă și din 

acest motiv, de asemenea, ca țintă pentru infracțiuni informatice. Din acest motiv, 

ele trebuie bine protejate. 

Creșterea importanței conceptului de Internetul Obiectelor - Internet of Things 

(IoT) face această descentralizare a securității și mai accentuată. Fiecare obiect va 

trebui să se poată proteja de amenințări. Pentru a face acest lucru, trebuie să fim 

cât mai aproape de locul în care sunt generate datele. Este vital să înțelegem 

provocările care se modifică constant și să fim întotdeauna cu un pas înaintea lor.  

Cu aproximativ șapte miliarde de dispozitive conectate astăzi la internet la nivel 

mondial și 20 de miliarde de persoane care se estimează că vor fi conectate până 

în 2020, riscul pentru confidențialitate, scurgeri de informații și dimensiunea 

suprafeței de atac a unei organizații crește. Acest lucru nu ține cont de 

introducerea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) în mai 

2018, cu controale mai stricte în jurul guvernanței și protecției datelor. Cu toate 

acestea, problemele de securitate referitoare la Internetul Obiectelor se extind 

mult mai mult decât accesul neautorizat la date. Dispozitivele IoT sunt încă la 

început când vine vorba de securitate, ceea ce le face mai ușor de vizat din cauza 

vulnerabilităților, cum ar fi reconfigurarea software și parolele implicite. 

Dilemele de securitate sunt într-adevăr adesea prost înțelese, parțial pentru că 

afectează angajații diferiți din cadrul companiei și, de asemenea, din cauza lipsei 

de consilieri cu toate abilitățile necesare, capabili să ofere o soluție universală și 

integrată. 

Principala provocare referitoare la confidențialitate constă în posibilitatea de a 

utiliza datele cu caracter personal, asigurând în același timp protejarea 

informațiilor de identificare personală și a preferințelor individuale de 

confidențialitate. Instalarea garanțiilor necesare pentru a preveni furtul de date 

este, de asemenea, critică. În educație, acest lucru devine și mai provocator în 

contextul minorilor, care, în termeni legali, nu pot oferi încă un consimțământ 

expres cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale. 
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De fapt, securitatea Internetului obiectelor (Internet of Things) depinde de 4 

factori: 

◆ Securizarea senzorilor și a funcționării acestora. 

◆ Confidențialitatea și integritatea datelor. 

◆ Securitatea datelor oferite. 

◆ Securizarea accesului la informație. 

 

Elementele principale: 

◆ Un atac poate veni  oricând și de oriunde și se poate răspândi oriunde - nu 

doar către ținte specifice. 

◆ Utilizați întotdeauna sisteme de operare și aplicații acceptate (multe 

companii utilizează în continuare versiuni neacceptate de Windows XP și 

Server 2003 pentru a rula operațiuni critice pentru afacerile lor). 

◆ Stabilirea și testarea procedurilor de răspuns la incidente de securitate 

pentru a reacționa la un atac sunt foarte importante. 

◆ Asigurați-vă că angajații sunt informați și instruiți corespunzător pentru a 

observa activitatea suspectă. 

◆ Utilizați Inteligența Amenințărilor și Analiza Comportamentală: utilizarea 

de software-uri antivirus nu este suficientă. 

◆ Stabiliți planuri adecvate de continuitate a afacerii și de recuperare în caz 

de furt și ajustați-le în mod regulat pentru a vă asigura că sunt 

adecvate.[5]. 

 

Schimbările rapide în tehnologiile informaționale și instrumentele digitale 

moderne cresc complexitatea furnizării de educație digitală. 
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Învățarea tehnologiei digitale 

Crește eficiența și productivitatea elevului, accentuează abilitățile de gândire 

critică, care sunt baza dezvoltării raționamentului analitic. Dotarea studenților cu 

competențe care să răspundă cerințelor învățământului superior și deținerea unei 

cariere la o vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai importante responsabilități 

ale educației școlare. 

Soluțiile de învățare digitală bazate pe învățarea problem-based pun accent pe 

metodele de învățare constructive, colaborative și atrag atenția elevului asupra 

unei abordări reale a învățării. De exemplu, în cazul crizei forței de muncă în curs 

de desfășurare în regiunea „Orientul Mijlociu și Africa de Nord” (MENA), este 

crucial ca, dacă tinerii nu pot găsi locuri de muncă, să aibă capacitatea de a și le 

crea singuri și, în mod ideal, în acest proces să genereze locuri de muncă pentru 

alții. În acest scop, metodele mai noi de învățare trebuie să fie încorporate în 

programele școlare, începând din școala primară. Instrumentele și tehnologia de 

învățare digitală în școlile primare, gimnaziale și liceale pregătesc elevii pentru 

învățământul superior și carierele moderne, ajutându-i să dobândească abilități, 

inclusiv rezolvarea problemelor, familiaritatea cu tehnologiile emergente și auto-

motivația [6].  

Tehnologia digitală a transformat aproape fiecare aspect al vieții moderne. Să 

identificăm avantajele sale: 

◆ conexiune socială; 

◆ viteza de comunicare; 

◆ muncă versatilă; 

◆ oportunități de învățare; 

◆ automatizare; 

◆ stocarea informației; 

◆ editare; 

◆ cost scăzut; 

◆ divertisment, știri; 

◆ dimensiunea mai mică a device-urilor. 

Examinarea viitorului educației digitale în contextul tendințelor globale are două 

obiective principale: 

 

1. Este necesar ca educația să fie mai bine pregătită pentru transformările aflate 

în derulare în domeniile economic, social, tehnologic. Educația trebuie să 

evolueze pentru a continua să-și îndeplinească misiunea de a sprijini indivizii 

în dezvoltarea personală și integrarea în societate. Aceasta ar putea necesita 

reorganizarea mediului formal și informal. 
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2. Este esențial să înțelegem modul în care educația poate influența aceste 

tendințe. Prin furnizarea abilităților și competențelor necesare pentru a 

funcționa în lumea modernă, educația are potențialul de a influența viața celor 

mai defavorizați. Este un instrument puternic pentru reducerea inechității [7].  

 

Trenduri viitoare în educația digitală 

 

Învățare bazată pe jocuri. Aceasta facilitează învățarea prin folosirea jocurilor, 

determină implicarea cursanților, crește ratele de retenție a informației și reduce 

ratele de abandonare a cursului. Instituțiile de învățământ de toate tipurile 

utilizează gamificarea pentru a crea stimulente intangibile care să conducă la 

rezultate de învățare reușite. În general, cursurile de învățare bazate pe jocuri fac 

ca conținutul să fie mai atrăgător pentru fiecare cursant, stimulează motivația și 

simplifică procesul de învățare. Nu în ultimul rând, învățarea bazată pe joc ajută la 

încurajarea unei experiențe emoționale și de învățare intensivă. 

Învățare bazată pe video. Aplicații, podcasturi, videoclipuri, programe 

interactive de învățare, cărți electronice, canale de YouTube.  

Inteligența Artificială în sălile de clasă. AI și alte tehnologii de nouă generație 

vor influența materialele de învățare și software-ul educațional în 2020 și nu 

numai. AI-ul poate face învățarea mai incluzivă și mai accesibilă, deoarece 

software-ul de învățare activat prin AI se poate adapta perfect la abilitățile 

individuale ale unui elev. Prin urmare, elevii beneficiază de module care îi ajută 

să învețe în modul cel mai potrivit pentru ei. Conform unui studiu recent, 

aplicarea AI în educație și învățare va crește cu aproape 50 la sută în 2021. Mai 

mult, impactul său va fi resimțit chiar de la școala primară la instituțiile de 

învățământ superior. 

Nu există indicii privind adoptarea la scară largă a sistemului de aplicații bazate 

pe AI pentru predare și învățare. Defectul lor fundamental este acela că, mai 

degrabă decât să abordeze problemele existente cu care se confruntă profesorii, 

acestea promovează noi modalități de organizare a predării care se ciocnesc cu 

practicile tradiționale.  

 

Nu numai profesorii trebuie să se pregătească pentru a înțelege noile posibilități 

tehnologice de învățare digitală și bazată pe AI. Istoria inovațiilor în educație este 

plină de promisiuni pierdute, care nu reușesc să înțeleagă modul de lucru al 

profesorilor și cultura școlilor. Pentru a crea noi posibilități educaționale, 

dezvoltatorii AI trebuie să participe la un dialog cu profesori, designeri de 

conținut și specialiști trans-disciplinari [8]. 
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Învățare imersivă. Într-o lume de întreruperi constante și de reducere a atenției, 

studenții au nevoie de ceva mai mult de la mediile lor de învățare: să fie imersive. 

Realitatea augmentată (AR), Realitatea virtuală (VR) și Realitatea mixtă (MR) vin 

în sprijinul educatorilor în furnizarea de experiențe de învățare extrem de imersive 

pentru studenții lor. AR mărește materialul de învățare existent prin imagini 

intrigante. Obiectivul principal este de a oferi o experiență de învățare cu adevărat 

imersivă, care emoționează și implică elevii. 

Dezvoltări tehnologice necesare în educație: 

◆ Experiențe de învățare autentice care leagă elevii cu probleme din lumea 

reală cu medii de lucru. 

◆ Îmbunătățirea alfabetizării digitale este esențială pentru a favoriza 

dezvoltarea abilităților tehnologice care sunt esențiale pentru succesul în 

muncă. 

◆ Proiecte organizaționale ale companiilor din secolul XXI. Instituțiile de 

învățământ trebuie să adopte structuri flexibile bazate pe echipe pentru a fi 

inovatoare și pentru a se adapta nevoilor studenților și angajatorilor. 

◆ Diminuarea presiunilor economice și politice care împiedică accesul la 

educație. De exemplu, aceste obstacole restricționează furnizarea de burse, 

oportunități pentru studenți străini sau generarea de cercetare. 

◆ Regândirea rolului educatorului de a acționa ca un ghid și facilitator 

concentrat asupra studenților; instruire pentru dezvoltarea calificării 

lucrătorilor. 

◆ Dezvoltarea inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți învățarea online, 

software-ul de învățare adaptativ și procesele de cercetare și pentru a ușura 

sarcinile obositoare pentru instructori. 

◆ Robotica - mașini automatizate - ca instrument de facilitare a proceselor 

educaționale. 

Universitățile caută modalități de a oferi servicii de înaltă calitate și mai multe 

oportunități de învățare la costuri mai mici. Tehnologiile digitale vor transforma 

modul în care educația este livrată și susținută prin aplicații care permit feedback-

ul studenților în timp real, modul în care este accesată educația în zone îndepărtate 

și regionale și modul în care se creează valoarea în învățământul superior și în 

industriile conexe, dar aceste tehnologii vor fi costisitoare pentru punerea în 

aplicare. 

Deoarece spațiul are impact asupra învățării, spațiile trebuie să sprijine 

pedagogiile și tehnologia din sală, astfel încât profesorii să poată oferi feedback în 

timp real și sprijin studenților în grupuri mici, precum și învățare de la egal la 

egal. Integrarea pedagogiei, tehnologiei și spațiului definesc învățarea activă nouă, 

acordând o atenție deosebită mobilității, flexibilității și utilizării multiple a 

dispozitivelor [9]. 
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Concluzii 

Tehnologiile digitale schimbă continuu atât modelele de afaceri, cât și societățile 

și sunt parte integrantă a economiei viitorului. Această revoluție tehnologică a fost 

obținută folosind internetul și tehnologiile digitale de ultimă generație, cum ar fi 

AI, IoT, big-data, cloud computing, blockchain etc. guvernanță, impozite, 

transporturi, divertisment și mediu, printre altele. 

Tehnologia și globalizarea transformă deja locul de muncă. Până în 2022, va 

exista o creștere a cererii pentru analiști și oameni de știință, dezvoltatori de 

software și aplicații, precum și pentru comerțul electronic și specialiști în social 

media. Va exista, de asemenea, o cerere de roluri noi, extrem de specializate, 

pentru specialiști în AI, experți în automatizarea proceselor, ingineri în robotică și 

specialiști în blockchain. 
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Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) [1] afectează viața de zi cu zi a 

oamenilor în multe moduri, indiferent dacă sunt la locul de muncă, la un centru 

educațional, acasă sau în mișcare. Telefoanele mobile, tabletele, notebook-urile, 

laptopurile și calculatoarele sunt doar câteva dintre dispozitivele care sunt utilizate 

frecvent - deseori zilnic - de o mare parte din populația Uniunii Europene (UE) 

[2], în special de către tineri. 

Utilizarea tehnologiei este larg răspândită în rândul copiilor de la o vârstă fragedă, 

deoarece au acces la ea fie acasă sau la școală; într-adevăr, a devenit ceva obișnuit 

să vezi copii mici jucându-se pe telefoane mobile și tablete chiar înainte să poată 

citi și scrie. Dar lumea minunată a Internetului are dezavantajele sale, iar tinerii 

trebuie să fie informați despre ele și echipați cu abilitățile corespunzătoare pentru 

a identifica și a aborda amenințările online. Deși părinții și profesorii au un rol 

esențial în modelarea procesului de învățare a copiilor, lucrătorii de tineret au, de 

asemenea, un rol esențial în educația digitală a tinerilor, deoarece par a fi o figură 

matură mai puțin autoritară decât părinții și profesorii lor și adesea mai aproape de 

tendințele digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest capitol se va concentra pe comportamentul online al tinerilor, analizând 

unele statistici și tendințe actuale în utilizarea social media de către aceștia, apoi 

vom vorbi despre protecția datelor și drepturile online pe care ar trebui să le 

cunoască tinerii; după cum am menționat anterior, există multe riscuri online și 
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vom discuta despre câteva dintre ele (fake news, discurs instigator la ură, 

cyberbullying) și modalitățile de a răspunde la aceste riscuri și de a nu cădea în 

capcane; vom dedica o parte a capitolului amprentei digitale, deoarece nu este un 

subiect foarte cunoscut, dar despre care ar trebui discutat mai mult și, în final, 

vom analiza rolul lucrătorilor de tineret în educarea tinerilor. 

 

Comportamentul online al tinerilor 

Există o dezbatere în creștere cu privire la modul în care natura cetățeniei se 

schimbă datorită modului în care tinerii folosesc media digitală. Pentru a 

aprofunda mai mult acest subiect, a fost necesar mai întâi să analizăm 

comportamentul tinerilor în social media, astfel aflând că:[3]  

◆ 92% dintre adolescenți intră zilnic pe internet, iar 24% spun că sunt pe 

internet „aproape constant”. 

◆ 76% dintre adolescenți folosesc social media (81% dintre adolescenții mai 

în vârstă, 68% dintre adolescenți cu vârsta cuprinsă între 13 și 14 ani). 

◆ 77% dintre părinți spun că adolescenții lor sunt distrași de dispozitivele lor 

și nu le acordă atenție atunci când sunt împreună. 

◆ 59% dintre părinți consideră că adolescentul lor este dependent de 

dispozitivul mobil. 

◆ 50% dintre adolescenți spun că se simt dependenți de dispozitivul mobil. 

Cele mai populare aplicații printre tineri sunt: 

◆ WhatsApp 

◆ Snapchat 

◆ YouTube 

◆ Instagram 

◆ Twitter 

Facebook este asociat în ultima perioadă cu controlul parental și, deoarece din ce 

în ce mai mulți adulți din jurul lor sunt pe Facebook, adolescenții tind să se 

îndepărteze de el. [4] Experiențele online ale tinerilor s-au schimbat considerabil 

în ultimul deceniu, YouTube devenind din ce în ce mai popular, iar rețelele 

sociale naționale au făcut loc Instagramului și altor aplicații proeminente. 

Vizionarea videoclipurilor, ascultarea muzicii, comunicarea cu prietenii și familia, 

vizitarea unei rețele de socializare și jocurile online se află în topul activităților pe 

care tinerii le au zilnic. Cu toate acestea, diferențele între țări sunt considerabile. 

De exemplu, vizionarea zilnică a videoclipurilor este cuprinsă între 43% 

(Slovacia) și 82% (Lituania) la copiii de 9 până la 16 ani. [5] 
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Vârsta minimă de înscriere pe Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter și 

YouTube este de 13 ani. Acest lucru se datorează faptului că abilitatea socială și 

emoțională a copilului se dezvoltă în continuare, ceea ce poate îngreuna 

identificarea și gestionarea provocărilor care apar pe o platformă concepută pentru 

adulți și adolescenți. [6] Ca adevărați nativi digitali, tinerii își experimentează în 

primul rând viața socială, culturală și politică online. Eurostat raportează că 91% 

dintre tinerii europeni utilizează zilnic internetul, [7] în timp ce 1 din 3 utilizatori 

de internet au mai puțin de 18 ani. [8]  

 

 

Protecția datelor 

Lucrătorii de tineret ar trebui să fie foarte bine informați cu privire la mai multe 

aspecte legate de utilizarea rețelelor de socializare și a instrumentelor TIC; unul 

dintre aceste aspecte este protecția datelor. 

Datele personale oferite prin mesaje publice pe platformele de socializare nu sunt 

deținute de agențiile care acționează în numele brandurilor; sunt deținute de 

persoana fizică ce folosește platformele de socializare.  Platformele social media 

au propriile notificări de confidențialitate și ghiduri pe care utilizatorii și agenții 

de publicitate socială sunt de acord să le respecte. [9] Înțelegerea protecției datelor 

poate fi un pic dificilă, în special pentru tineri, care în general consideră că a fi 

online înseamnă a fi privat. Ei bine, nu este exact așa. Să luăm, de exemplu, cazul 
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Facebook: fotografiile dvs., aprecierile, activitatea online, paginile pe care le 

vizitați, achizițiile pe care le faceți online, lista de contacte, chiar și locația dvs. 

sunt toate stocate undeva pe serverele Facebook utilizate cu un scop major - 

pentru a oferi rețelei date mai bune în scop publicitar. [10] 

UE și Regulamentul său general privind protecția datelor [11] (GDPR) reprezintă 

mișcarea în direcția corectă când vine vorba de confidențialitatea personală. 

Începând cu 25 mai 2018, „fiecare companie care își desfășoară activitatea cu 

cetățenii din țările membre ale UE va fi obligată să notifice autoritățile despre o 

încălcare a datelor în termen de 72 de ore de la descoperirea evenimentului sau se 

vor confrunta cu amenzi dure. Regula se aplică oricărei companii, situate în 

interiorul sau în afara UE, care oferă produse sau servicii cetățenilor din țările 

membre ale UE și care colectează, prelucrează și deține date cu caracter personal 

ale cetățenilor UE. " 

 

 

 

De asemenea, puteți să vă creați propria imagine pozitivă online. Identificați cum 

doriți ca oamenii să vă vadă, acum și în viitor, și modelați-vă profilul online 

pentru a reflecta acest lucru. Publicați fotografii și bloguri care vă prezintă într-o 

lumină bună și vă ilustrează valorile, abilitățile, talentele, interesele, hobby-urile și 

experiențele. Activitățile noastre pe internet sunt un nor de date împrăștiate pe 

servere care nu sunt sub controlul nostru. Profilele noastre digitale sunt cumpărate 

și vândute în mod regulat fără permisiunea noastră. [12] 
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Riscuri online 

Avantajele internetului sunt mai mari decât dezavantajele. Există însă o serie de 

riscuri la care tinerii pot fi expuși online, care nu pot fi ignorate. Uneori, tinerii 

pot vedea online conținut inadecvat, ofensator sau ilegal, chiar dacă nu l-au căutat. 

Poate să apară în timpul unui joc, cineva i-ar putea trimite un link, o simplă 

căutare video poate afișa imagini explicite sau un cuvânt scris greșit ar putea 

returna conținut neașteptat. Riscuri, cum ar fi cyberbullying, hărțuirea, expunerea 

la conținut dăunător pot poziționa copiii ca victime vulnerabile, până la punctul de 

a provoca vătămări grave.  

 

Hate Speech Survey in Europe (HaSpe) [13], parte a unei cercetări europene, care 

are drept scop identificarea percepției tinerilor despre discursul instigator la ură, 

cu un accent special pe discursul instigator la ură online și modul în care își 

percep rolul în această privință, arată că 32.6 % dintre respondenți s-au simțit la 

un moment dat jigniți, discriminați sau intimidați de conținut online și că 76,1% 

au participat la sau au inițiat discursuri instigatoare la ură online. 

Recomandarea COE 97 definește discursul instigator la ură ca toate formele de 

exprimare care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, 

xenofobia sau alte forme de ură bazate pe intoleranță. 

 

Întrebarea adresată copiilor între 9 și 16 ani a fost: În ultimul an, s-a întâmplat 

vreodată ceva online care te-a deranjat sau te-a supărat într-un fel (de ex .: te-a 

făcut să te simți supărat, incomod, speriat sau că nu ar fi trebuit să vezi acel 

conținut)? Proporția copiilor care au spus „da” a variat între țări, de la 7% 

(Slovacia) la 45% (Malta). În majoritatea țărilor, proporția copiilor care au spus 

„da” este mai mică decât proporția din fiecare țară care a raportat riscurile mai 
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frecvente, cum ar fi sexting sau întâlnirea de noi persoane pe internet. Proporția 

copiilor care raportează o astfel de experiență online negativă crește odată cu 

vârsta și există puține sau deloc diferențe de gen în majoritatea țărilor. 

 

 

 

 

În ceea ce privește cyberbullying, nu există un acord european cu privire la 

definiție. Instituțiile UE o descriu drept „hărțuirea verbală sau psihologică repetată 

realizată de o persoană sau un grup împotriva celorlalți”. Comisia o definește ca 

fiind diferită de intimidarea față în față prin diferite aspecte, cum ar fi anonimatul, 

capacitatea de a ajunge la o audiență mai largă, lipsa de sentiment de 

responsabilitate a făptuitorilor și reticența victimelor de a raporta incidente. Se 

solicită răspunsuri urgente ale actorilor publici și privați relevanți.[14] 

Conform unui sondaj Eurobarometru din 2018, „discursul instigator la ură este 

tipul de conținut ilegal cel mai menționat de respondenți din 10 țări (în special 

Malta, Cehia, Bulgaria și Polonia). Estonia, Italia și Lituania sunt singurele țări în 

care mai puțin de una din cinci persoane spun că s-au confruntat cu discursul 

instigator la ură online ”. În timpul sondajului, nu i s-a dat o definiție a 

„discursului instigator la ură”, lăsând-o la interpretarea respondenților. [15] 

Eurostat, în documentul „A fi tânăr în Europa astăzi - lumea digitală” arată date 

îngrijorătoare cu privire la comportamentele copiilor și tinerilor. Potrivit 

raportului, „aceștia pot fi expuși la conținut potențial dăunător, ceea ce poate crea 

dependență, anxietate sau agresiune”. [16] 
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Amprenta digitală/ Umbra cibernetică/Umbra digitală 

Potrivit Pew Research Center, utilizatorii de Internet devin tot mai conștienți de 

amprenta lor digitală; 47% au căutat informații despre sine online, în creștere față 

de doar 22% în urmă cu cinci ani.[17] 

“Este prea dificil să oferim statistici exacte cu privire la cantitatea de date 

pe care oamenii o lasă, dar, de fiecare dată când efectuăm o acțiune online, 

contribuim la amprenta noastră digitală. Amprenta noastră digitală este 

mai publică decât ne-am imagina vreodată.” – Rob Livingstone, Consultant 

IT  

O amprentă digitală este o urmă de date pe care o creați în timp ce utilizați 

internetul. [18] 

O „amprentă digitală activă” conține date pe care le trimiteți în mod deliberat 

online. Cu cât sunteți mai activ pe internet, cu atât amprenta digitală este mai 

mare. Acesta variază de la instalarea cookie-urilor, trimiterea de e-mailuri și 

informații serviciilor online, până la completarea formularelor online, publicarea 

postărilor pe un blog, conținut și impresii (aprecieri și comentarii) pe rețelele de 

socializare. Chiar dacă le ștergeți mai târziu, nu există nicio garanție că acele 

lucruri sunt eliminate de pe Internet pentru totdeauna. 

 

O „amprentă digitală pasivă” este o urmă de date pe care, fără intenție, o lăsați 

online. Reputația voastră digitală este direct legată de amprenta digitală pe care o 

lăsați în urmă. Impactul ambelor este uriaș, întrucât o reputație digitală pozitivă vă 

poate ajuta foarte mult.  În lumea cibernetică, tot ceea ce facem, locurile pe care le 

vizităm și conținutul online pe care îl citim și scriem sunt într-un fel stocate și pot 

fi urmărite. Câteva lucruri pe care ar trebui să le luați în considerare: 

◆ Este greu să păstrați o amprentă digitală pozitivă, deoarece tot ceea ce 

faceți online nu va fi niciodată șters. Tot ceea ce faceți este stocat într-o 

zonă îndepărtată despre care poate nu ați știut niciodată. 

◆ Dacă vizitați un site web, site-ul web privește de obicei ce site-uri ați 

vizitat înainte și după ce le-ați privit. 

 

◆ Tot ce căutați pe Google poate fi aflat. 

◆ Dacă cineva spune ceva despre dvs. online, se adaugă la amprenta digitală. 

◆ Comentariile negative, recenzii, poze indecente și multe altele pot lăsa o 

cicatrice pe reputația dumneavoastră, indiferent cu cât timp în urmă au fost 

postate, spuse etc. 
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Este o idee bună să avem o amprentă digitală pozitivă. Această informație este 

identitatea dvs. digitală și ar putea apărea atunci când cineva vă caută numele 

online. Identitatea dvs. online poate influența diferite aspecte ale vieții. De 

exemplu, angajatorii, școlile, universitățile ar putea folosi amprenta digitală ca 

bază pentru evaluarea caracterului dvs. [19] 

Cum lăsăm amprentă digitală? [20] 

◆ Site-urile și cumpărăturile online (comercianții și site-urile lasă adesea 

cookie-uri pe sistemul dvs., care vă pot urmări mișcarea de la site la site, 

permițând reclame direcționate) 

◆ Social Media 

◆ Telefoane mobile, tablete sau laptopuri (Unele site-uri web vor construi o 

listă cu diferite dispozitive pe care le-ați folosit pentru a vizita acele site-

uri. Deși acest lucru poate fi folosit adesea ca o modalitate de a vă asigura 

securitatea contului, este important să înțelegeți informațiile colectate 

despre obiceiurile dvs.) 

 

 

 

 

Cele mai eficiente metode de a controla amprenta digitală activă:  

◆ Citiți termenii și condițiile, 

◆ Fiți atenți la informațiile pe care le distribuiți online, 

◆ Fiți conștienți de particularitățile platformelor în care partajați informațiile 

(un forum Web, un e-mail, o rețea socială), 

◆ Aveți grijă cu cine împărtășiți informații (utilizați setările de 

confidențialitate pentru a restricționa accesul la postări), 

◆ Fiți deosebit de atenți la partajarea publică a informațiilor personale, [21] 
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◆ Căutați pe Google numele dvs și priviți primele două pagini de rezultate: 

sunt pozitive sau negative? Aceste informații sunt de fapt identitatea dvs. 

digitală. 

◆ Configurați un Google Alert pentru numele dvs. 

 

Lucrători de tineret vs. tineri în era digitală 

Potrivit Comisiei Europene, alfabetizarea digitală și competențele secolului XXI 

joacă un rol crucial ca parte a cetățeniei actuale și a vieții moderne în general. 

Munca lucrătorilor de tineret ar trebui să poată încuraja acest lucru. Prin urmare, 

lucrătorii de tineret au nevoie de o gândire agilă, să fie dispuși să încerce lucruri 

noi, să învețe atât de la succes, cât și de la eșec și să fie susținuți să facă acest 

lucru. Așa cum am văzut anterior, munca digitală pentru tineret înseamnă 

folosirea sau abordarea proactivă a mediilor și tehnologiei digitale. 

Lucrătorii de tineret sunt uneori foarte presați să se adapteze naturii în schimbare 

a lumii digitale și să își continue actualizarea competențelor, pentru a se raporta la 

grupul lor țintă, astfel încât să exploateze pe deplin potențialul educației digitale și 

instrumentelor TIC pentru a oferi experiențe  relevante pentru grupurile lor țintă. 

Lucrătorii de tineret pot juca un rol foarte important în educația tinerilor; în 2019, 

GEYC a fost implicat într-un proiect la nivel european numit Young Digital 

Leaders, care a avut drept scop împuternicirea tinerilor din toată Europa prin 

cetățenie digitală, gândire critică și educație media. Printr-o combinație de ateliere 

școlare, formare a profesorilor și ateliere conduse de profesori la clasă, am ajuns 

la mai multe concluzii: [22] 

 

 

◆ S-a înregistrat o creștere de 68% a cunoștințelor tinerilor despre cum să 

trateze discursul instigator la ură; 

◆ O creștere de 56% a cunoștințelor tinerilor despre cum să acorde și să 

primească consimțământul online; 

◆ 77% dintre tineri au afirmat că se vor comporta diferit online, după ce au 

învățat să se comporte diferit în mediul online prin sesiunile de workshop; 

◆ O creștere de 18% a grijii cu care studenții au afirmat că vor comunica 

online pe viitor; 

◆ O creștere cu 12% a dorinței elevilor de a asculta și de a înțelege opiniile 

celorlalți online; 

◆ O creștere cu 27% a încrederii cadrelor didactice în ceea ce privește 

măsurile practice pe care le pot lua pentru a ajuta elevii să utilizeze 

internetul într-un mod pozitiv. 

Nimeni nu ne-a explicat de ce este atât de important să fim responsabili în 

mediul online ... Am înțeles că trebuie să încetăm să credem tot ceea ce 
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vedem online și că trebuie să fim mai informați, chiar dacă suntem tineri. 

(Elev participant la proiectul YDL, România) 

Lucrătorii de tineret trebuie să depășească explicarea modului în care funcționează 

tehnologiile informației și comunicațiilor (denumite adesea „alfabetizare 

digitală”) și să le arate tinerilor modurile pozitive în care lumea reală se poate 

reflecta în mediul online. Dacă există un consens larg cu privire la necesitatea 

„abilităților digitale” , acum trebuie să ne îndreptăm atenția către „cetățenia 

digitală”, explorând impactul platformelor online asupra vieții civice.[23] 

Să te poți conecta cu tinerii pe tema social media poate fi dificil pentru un lucrător 

de tineret. Adesea, s-ar putea să simți că tinerii „știu totul” când vine vorba de 

prezența lor online, dar acest lucru este departe de adevăr. Trebuie să fie ghidați 

pentru a face alegerile corecte online; pentru a putea identifica fake news; pentru a 

răspunde corect la discursul instigator la ură și la cyberbullying. O abordare 

educațională non-formală ar putea fi utilă, întrucât ar împuternici tinerii să-și 

asume proprietatea identității online, le-ar spori încrederea în gestionarea 

riscurilor și amenințărilor și i-ar stimula să dezvolte pozitiv interacțiunile digitale. 

Iată câteva lucruri pe care le puteți face: 

 

◆ Promovați gândirea critică și abilitățile de comunicare non-violentă; 

◆ Fiți sincer cu ei: explicați-le riscurile și amenințările cu care se confruntă; 

◆ Instruiți-i să nu dea niciodată informații personale online; 

◆ Instruiți-i să nu aranjeze niciodată o întâlnire față în față cu o persoană pe 

care au întâlnit-o online; 

◆ Instruiți-i să nu publice niciodată fotografii cu ei înșiși pe internet sau să 

trimită fotografii; 

◆ Să nu răspundă niciodată la mesajele sugestive, obscene sau hărțuitoare; 

◆ Să fie conștienți de opțiunile „Blocare” și „Raportare” pe rețelele sociale și 

alte suporturi pe care le pot primi în ceea ce privește conținutul ofensiv / 

inadecvat; 

◆ Reamintiți-le că ceea ce postează online poate fi folosit împotriva lor și că 

nimic nu va fi șters vreodată după ce a fost postat; 

◆ Asigurați-vă că înțeleg pentru ce sunt setările de confidențialitate și le 

utilizează; 

◆ Învățați-i să creeze parole puternice și să nu le împartă cu nimeni; 

◆ Reamintiți-le că voi, părinții și/sau profesorii lor pot oferi sprijin ori de 

câte ori se simt îngrijorați, jigniți, anxioși sau supărați de o acțiune online. 

 

În loc să fie un expert în tehnologie, un lucrător digital de tineret ar trebui să aibă 

competențele de a ghida tinerii prin navigarea lor online, de a-i sprijini în 

construirea identității lor digitale, de a încuraja gândirea critică și abordările 

inovatoare și de a-i împuternici să-și gestioneze în siguranță relațiile online, 
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devenind conștienți de riscurile și amenințările posibile, precum și de diferitele 

soluții pentru a le aborda. 

Nu în ultimul rând, un aspect crucial este faptul că noi, ca lucrători de tineret, ca 

oameni care nu s-au născut cu un dispozitiv în mâini, ar trebui să fim conștienți de 

faptul că avem multe de învățat și de la tineri. „În schimb, roagă-ți adolescentul să 

te învețe cum să folosești diferite platforme de social media. Când copiii simt că 

sunt experți, renunță la multe bariere. ” [24] 
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În zilele noastre, internetul și tehnologia, utilizate corect, pot ajuta munca digitală 

pentru tineret să contribuie foarte mult la educația nonformală a tinerilor. Disputa 

privind rolul tehnologiei aduce o înțelegere diferită a ce este Internetul, dar nu 

există nici o îndoială că tehnologiile pot juca un rol important în cultura noastră 

digitală, referindu-ne la accesibilitate largă, interacțiune sporită și conectivitate. 

Mai mult, fiecare instrument digital poate fi folosit într-o serie de moduri și într-o 

serie de contexte posibile, iar lucrătorii de tineret, datorită creativității lor, pot 

atinge și atrage tinerii și acționa ca actori cruciali în prevenirea diferitelor forme 

de excluziune socială. 

În capitolul următor, vom descoperi cum lucrătorii de tineret, dacă lucrează 

împreună, pot crea activități și conținut relevant pentru tineri, îi pot inspira să 

exploreze și să învețe ceva nou, precum și să se implice în acțiuni civice. 
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Instrumente sociale și de gaming 

Înainte de a vedea relația dintre jocuri și instrumentele sociale, precum și impactul 

pe care acestea l-ar putea avea asupra muncii pentru tineret și a educației 

nonformale, este important să înțelegem ce înseamnă ambele concepte. 

 

 

 

Jocurile 

Jocurile sunt mai importante ca niciodată și industria jocurilor, odată cu apariția 

jocurilor mobile, implică tot mai mulți consumatori. Mai mult decât atât, creșterea 

popularității jocurilor mobile a permis diversificarea publicului, deschizând jocuri 

către o varietate mai mare de oameni. Multe jocuri implică roleplaying și simulări 

similare cu cele utilizate în munca de tineret și educația pentru dezvoltare. [1] 

Potrivit Tehcnopedia, [2] conceptul de joc se referă la jocul electronic, fie prin 

intermediul consolei, calculatoarelor, telefoanelor mobile sau al unui alt mijloc. 

Jocul este un termen nuanțat care sugerează un joc regulat, posibil ca hobby. Deși 

în mod tradițional o formă solitară de relaxare, jocurile video multiplayer online 

au făcut din joc o activitate populară de grup.  

Termenul de "joc video" poate însemna orice, de la un simplu joc Solitaire pe cont 

propriu, până la jocuri masive multiplayer online (MMOG) cu universuri virtuale 

întregi, unde utilizatorii interacționează cu alți jucători și unde tranzacțiile - de 

obicei puncte sau îmbunătățiri ale jocului, dar uneori bani reali - sunt implicate. 
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Jocurile video sunt jucate pe computere și laptopuri, dispozitive portabile, console 

de jocuri - și cu frecvență din ce în ce mai mare - pe telefoane și tablete. Unele 

jocuri sunt achiziționate și instalate pe dispozitive, altele sunt descărcate de pe 

internet, iar altele sunt jucate exclusiv online.[3] 

Există diferite genuri de joc, cum ar fi cele de acțiune și aventură (jocuri în care 

jucătorul traversează și explorează medii, adesea implicând luptă și rezolvarea 

puzzle-urilor), sport (jocuri care simulează strategia și fizica sporturilor 

profesionale din lumea reală) sau simularea (jocuri care sunt concepute în general 

pentru a simula activitățile din lumea reală, cum ar fi agricultura, aviația, designul 

interior, planificarea orașului). Pentru tipurile de jocuri utilizate în mediul 

educațional, cercetările disting două categorii: jocuri video (concepute pentru 

divertisment pur) și joc serios (concepute pentru a învăța sau a ajuta elevii să 

practice abilități sau conținut specific). 

 

Avansul tehnologic a facilitat apariția de jocuri interactive în timp real care se 

leagă de locațiile jucătorilor și de profilurile de social media. Jocuri precum 

Farmville și Candy Crush imită sarcini și realizări de lucru din lumea reală și 

integrează colaborarea și interacțiunea cu prietenii în joc. Această abilitate de a 

juca și de a ajuta prietenii din lumea reală într-o manieră atât de casual și 

accesibilă poate dezvolta conexiunile sociale ale jucătorilor. 

Când vine vorba de predare, sistemul educațional modern folosește, de asemenea, 

tehnologia pentru a oferi educație. Mai mult, utilizarea tot mai mare a jocurilor 

digitale și a științelor aplicate în mediile de învățare a afectat atât predarea 

profesorilor, cât și învățarea studenților, deoarece învățarea bazată pe jocuri ar 

putea fi folosită cu succes pentru a îmbunătăți ambele procese. 
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Același lucru este valabil pentru educația nonformală și noile oportunități pe care 

tehnologia și învățarea bazată pe joc le aduc lucrătorilor de tineret. Prin 

intermediul jocurilor, ei pot crea o dinamică ce poate ajuta tinerii să dezvolte 

abilități de colaborare, comunicare și lucru în echipă. De asemenea, jocurile 

permit tinerilor să descopere noi metode de lucru pentru atingerea obiectivelor și 

sarcinilor într-o manieră interactivă. Mai mult, jocurile video, ca orice altă resursă 

culturală, sunt instrumente de bază în învățarea socială și culturală, instrumente de 

socializare care oferă jucătorilor competențe și abilități sociale. Așadar, munca 

lucrătorilor de tineret trebuie să încorporeze jocurile ca un instrument educațional 

eficient. Mai multe exemple de jocuri vor fi prezentate în cele ce urmează.  

 

Instrumente sociale 

Pentru a înțelege mai bine următoarea parte, să vedem pe scurt ce sunt social 

media, instrumentele sociale și, mai exact, instrumentele de învățare socială. 

◆ Social media se referă la site-uri web și aplicații care sunt concepute pentru a 

permite oamenilor să partajeze conținut rapid, eficient și în timp real. Mulți 

oameni definesc social media ca aplicații pe smartphone-ul sau tableta lor, dar 

adevărul este că acest instrument de comunicare a început cu computerele. În 

mare parte, această concepție greșită provine din faptul că majoritatea 

utilizatorilor de social media își accesează instrumentele prin intermediul 

aplicațiilor. Social media poate ajuta la îmbunătățirea sentimentului de 

conectare al unei persoane cu comunități reale sau online și poate fi un 

instrument de marketing eficient pentru corporații, antreprenori, organizații 

non-profit, grupuri de advocacy, partide politice și guverne. Există mai multe 

tipuri de social media, cum ar fi bloguri, rețele sociale de afaceri și 

întreprinderi, forumuri, jocuri sociale, partajare video, proiecte de colaborare 

etc. [4] 
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◆ Instrumentele sociale sunt instrumente care utilizează social media pentru a 

permite oamenilor să se întâlnească, să se conecteze sau să colaboreze prin 

intermediul comunicării mediate de computer și să formeze comunități online. 

De exemplu, instrumentele de analiză socială sunt valoroase pentru analiza 

cantitativă a valorilor de social media care au loc adesea pe canalele de social 

media deținute. Acestea permit companiilor să adune date de pe canalele lor 

de socializare, de exemplu, numărul de fani și rata de engagement.  

◆ Instrumentele de învățare socială sunt instrumente utilizate în scopuri 

pedagogice, care utilizează software social și/sau social media pentru a facilita 

învățarea prin interacțiuni între indivizi și sisteme. Ideea creării 

„instrumentelor de învățare socială” este de a face educația mai convenabilă și 

mai răspândită. De asemenea, permite o interacțiune între utilizatori și/sau 

software-ul care poate aduce un aspect diferit învățării. [5] Instrumentele de 

învățare socială sunt utilizate în școli pentru predare/învățare. În cadrul unui 

mediu școlar, utilizarea instrumentelor de învățare socială poate afecta nu 

numai utilizatorul (elevul), ci și profesorul său. De asemenea, companiile 

folosesc instrumente de învățare socială. 

În plus, există multe instrumente de învățare socială create cu scopul unic de 

educație. Când vorbim despre educație ne referim la învățarea formală, 

nonformală și virtuală. Sistemul de învățământ a adoptat tehnologia ca o 

modalitate de educare a elevilor în școală și în afara mediului școlar, unde tinerii 

au dovedit că răspund bine la astfel de metode noi. Instrumentele de învățare 

socială, inclusiv Moodle, Khan Academy, TED-Ed și TeacherTube, pot fi folosite 

atât în școală, cât și acasă, prin utilizarea Internetului. De exemplu, Khan 

Academy este un exemplu perfect despre cum tinerii pot învăța mai ușor.  

  

Mai mult decât atât, Skype ca instrument de telecomunicații poate oferi 

lucrătorilor de tineret o oportunitate de a se conecta cu tineri din zone îndepărtate, 

o oportunitate de incluziune. În plus, YouTube poate fi un instrument minunat de 

învățare în mai multe moduri diferite: afișarea videoclipurilor pe diferite subiecte 

în clasă sau ca mediu de research, de cunoștințe suplimentare pentru tineri.  

TED Talks și-a creat contul pe YouTube pentru a oferi videoclipuri ce abordează 

diferite subiecte în stil de storytelling. În ceea ce privește educația, TED și-a creat 

o platformă proprie numită TED-Ed, care cuprinde, în esență, videoclipuri scurte 

TED Talks, care pot fi utilizate în scopuri de informare. 
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Jocuri și instrumente sociale care susțin lucrătorii de tineret 

În actualul climat de inovație tehnologică în cadrul jocurilor digitale și culturii 

tinerilor, există tendințe noi și în continuă evoluție. De fapt, noile generații nu au 

posibilitatea de a-și compara viața de zi cu zi cu lumea de dinainte de internet. 

 

 

 

Prin urmare, munca lucrătorilor de tineret trebuie să abordeze provocările 

educaționale de astăzi și să adapteze procesul de învățare la nevoile și profilurile 

tinerilor prin utilizarea învățării bazate pe jocuri. Gamificarea implică preluarea 

unor elemente din jocuri, precum niveluri sau puncte și adăugarea lor la lecții. 

Ideea principală este de a face lecții care s-ar putea să nu fie plăcute mai 

atrăgătoare pentru tineri. Jocurile și gamificarea pot fi utilizate pentru a crește 

motivația indivizilor de a se implica în diferite activități. 
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Învățarea bazată pe jocuri poate ajuta lucrătorii de tineret să se adreseze mai ușor 

tinerilor din ce în ce mai distrași din punct de vedere tehnologic. Într-adevăr, 

jocurile digitale de învățare combină tehnologia actuală permițând un nivel cu 

totul nou de interacțiune, colaborare și o experiență de învățare unică. Jocurile în 

munca de tineret pot fi utilizate într-o multitudine de moduri, deoarece sunt un 

bun mijloc de a ajuta participantul să dezvolte o varietate de abilități în timp ce 

joacă. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a încuraja o mai bună înțelegere 

socială și culturală între oameni și pentru a reduce izolarea, pot încuraja reflecția 

personală și promovează munca în grup. Cel mai important, jocurile de învățare 

digitală ar trebui să împuternicească jucătorii să împingă limitele învățării cât mai 

departe posibil. 

Lucrătorii de tineret pot folosi jocuri și instrumente sociale în scopuri diferite, 

cum ar fi managementul cursului și comunicarea de grup, pentru Mind mapping și 

brainstorming, pentru repetiție creativă, pentru programare sau, de asemenea, 

pentru evaluarea progresului. Să vedem câteva exemple. 

 

 

Kahoot! 

Kahoot! [6] este o platformă de învățare bazată pe jocuri care face ușor să creezi și 

să împarți cu ceilalți conținutul în câteva minute. Mulțumită Kahoot!, lucrătorii de 

tineret pot evalua cunoștințele tânărului pe diferite teme printr-o serie de întrebări 

cu variante multiple. Formatul și numărul de întrebări depinde de creatori și, de 

asemenea, ei pot să adauge imagini, diagrame și videoclipuri care pot amplifica 

implicarea tinerilor. După un astfel de joc, lucrătorii de tineret îi pot încuraja și pe 

tineri să își creeze și să își împărtășească propriul Kahoot! pe același subiect sau o 

temă diferită.  
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Kahoot! poate fi jucat și în echipe, unde fiecare echipă poate utiliza un telefon, 

tabletă sau laptop. Folosirea aplicației Kahoot! poate ajuta tinerii să își dezvolte 

abilitățile de colaborare, munca în echipă, abilitățile de leadership și comunicare 

eficientă în timp ce se distrează.  

 

 

 

 

 

Provocarea foto și storytelling digital  

Următorul joc este, de asemenea, foarte interesant și antrenant pentru tineri. Ideea 

este că, împărțiți în echipe, ei trebuie să facă fotografii cu telefoanele mobile care 

corespund criteriilor prezentate de lucrătorul de tineret înainte de începerea 

competiției, într-un anumit timp. În ceea ce privește criteriile, acestea sunt la 

latitudinea lucrătorilor de tineret. Câteva exemple ar putea fi realizarea unei 

fotografii de grup cu un animal, cu o persoană aleatorie pe stradă, o fotografie 

amuzantă a întregului grup. Această activitate este perfectă pentru munca în 

echipă și creativitatea tinerilor și îi va scoate din zona de confort. 

Tinerii vor fi provocați să își prezinte fotografiile și videoclipurile folosind 

povestiri digitale. „Povestire digitală- digital storytelling” este un termen relativ 

nou care descrie noua practică a oamenilor de zi cu zi care folosesc instrumente 

digitale pentru a-și spune „povestea”. Poveștile digitale sunt adesea prezentate în 

formate convingătoare, antrenante emoțional și interactive. 
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Atunci când tinerii sunt capabili să își construiască propria poveste digitală, ei 

capătă abilități de comunicare, prezentare, scriere, organizare și managementul 

timpului. Prin urmare, această activitate îi va ajuta să-și creeze propriile materiale 

și prin intermediul suporturilor digitale să „spună povestea” din spatele fiecărei 

scene. 

 

 

Mindomo 

Mindmaps pot fi utilizate eficient în educația non-formală, fie de către persoane 

fizice, fie de către echipe.  Prin această metodă, lucrătorii de tineret îi pot ghida pe 

tineri nu numai să stăpânească o mare varietate de concepte, ci și să dezvolte 

abilități esențiale de învățare și gândire: generarea de idei noi, sintetizarea și 

structurarea informațiilor, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor,argumentarea 
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deciziilor, etc. Prin urmare, o metodă bună pentru lucrătorii de tineret de a crea 

mind maps este cu ajutorul unui instrument digital precum Mindomo. 

Mindomo [7] este un instrument online de web mind mapping, care oferă 

funcționalități găsite doar în cele mai avansate aplicații de mind mapping. 

Accesarea Mindomo poate fi la fel de ușoară precum deschiderea oricărui browser 

web modern când aveți o conexiune la Internet. Mindomo poate fi utilizat pentru 

organizarea rezultatelor de brainstorming, pentru a construi o hartă a subiectelor 

de dezvoltat și studiat, precum și pentru a ajuta lucrătorii de tineret să creeze 

planuri de lecție și să adune materiale de cercetare. 

 

 

CodinGame  

A învăța programare, sau cel puțin o înțelegere de bază a acesteia ar trebui să 

devină o parte integrantă a educației tinerilor de la o vârstă fragedă. Într-adevăr, 

cunoștințele în acest domeniu pot fi una dintre cele mai importante abilități pentru 

generațiile actuale și viitoare. În consecință, lucrătorii de tineret trebuie să 

angajeze tinerii într-un mod interesant, utilizând jocuri, pentru a-i stimula să 

învețe limbajul de coding. 

 

 

 

 

CodinGame [8] se numără printre cele mai evoluate platforme, încorporând o 

mare varietate de sarcini și jocuri, precum și peste 25 de limbaje de programare, 

inclusiv Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, C #, C ++ , C, Perl, Scala și altele. 

Platforma are peste 1,5 milioane de membri și organizează concursuri mondiale 

regulate, pe lângă sarcini individuale. Având în vedere popularitatea sa, multe 
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companii americane și internaționale sunt atrase de aceasta ca un instrument 

eficient de economisire a costurilor - jucătorii cu cele mai mari scoruri au șanse 

mari să onțină locuri de muncă de programare reală în companii precum EA, 

Adobe, Nintendo, Bank of America, Warner Bros. 

Un alt aspect interesant la platforma CodinGame este că tinerii pot juca cu 

prietenii sau colegii și pot participa și la competiții internaționale de programare. 

Datorită CodinGame, utilizatorii pot continua să își îmbunătățească abilitățile 

rezolvând cele mai dificile probleme din lume, să învețe concepte noi și să se 

inspire de cei mai buni dezvoltatori. 

 

 

Cesim Project 

 

Cesim Project [9] este o simulare interactivă de management de proiect bazat pe 

echipă. Permite participanților să experimenteze dinamica de gestionare a unui 

proiect. Este axat pe managementul de proiect, munca în echipă și leadership, 

colaborarea și comunicarea eficientă. 

  

Datorită acestei simulări interactive de gestionare a proiectelor, lucrătorii de 

tineret pot implica tineri în patru proiecte interdependente. Rolul fiecărui membru 

al echipei este de a gestiona un proiect, iar scopul echipei este de a completa un 

program care constă din mai multe proiecte. Managerii de proiect care sunt 

responsabili de proiectele lor respective încearcă să-și finalizeze proiectele cu cea 

mai înaltă calitate, costuri minime și la timp, în limitele bugetare. Fiecare proiect 

are propriile sarcini care trebuie să fie corelate cu seturile de competențe ale 

membrilor echipei de proiect. Managerii de proiect decid cu privire la prioritizarea 

sarcinilor proiectului, utilizarea orelor suplimentare, pregătirea pentru schimbări 

neașteptate, externalizarea sarcinilor și modificările potențiale în componența 

echipei de proiect. 

 

 

Scopul final al echipei este finalizarea întregului program, iar echipele de succes 

vor demonstra abilități de comunicare puternice și echilibru între obiectivele 

individuale și ale echipei. 

Rezultatele scontate ale unui astfel de joc de simulare sunt o mai bună înțelegere a 

elementului critic al comunicării în activitatea de proiect; o mai bună înțelegere a 

interacțiunii de elemente colaborative și competitive într-un mediu care pune la 

încercare abilitățile interpersonale; informații asupra măsurării sistematice a 
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obiectivelor proiectului și a valorilor cheie precum timpul, costul și calitatea; și 

aprecierea diferențelor de opinie și variație în abilitățile de lucru în echipă. 

 

 

Moodle 

Moodle este o platformă de învățare concepută pentru a oferi profesorilor, 

administratorilor și cursanților un singur sistem robust, sigur și integrat pentru a 

crea medii de învățare personalizate. 

Datorită Moodle, lucrătorii de tineret își pot crea propriile cursuri de e-learning. 

Moodle poate fi adaptat pentru a sprijini atât nevoile grupurilor mici, cât și ale 

organizațiilor mari. Este disponibil online și poate fi accesat de oriunde în lume. 

Cu o interfață implicită pentru mobil și compatibilitate cu browser-ul, conținutul 

de pe platforma Moodle este ușor accesibil și consecvent în diferite browsere și 

dispozitive web. Mai mult, lucrătorii de tineret pot comunica cu tinerii prin 

mesaje, forumuri și notificări pe mobil, precum și să le monitorizeze cu ușurință 

progresul. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente pentru comunicare și activism social  

Așa cum am spus mai înainte, social media oferă capacitatea de a comunica cu 

tinerii, permițând conversații în afara întâlnirilor față în față, precum și 

oportunități de consolidare a relațiilor și, în cazul în care sunt implicați alții, un 

sentiment de comunitate. Există o mulțime de exemple foarte bune despre modul 
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în care social media poate fi folosită ca activitate de muncă pentru tineri, 

implicând tinerii în ceva interesat și încurajând implicarea pozitivă, construirea 

comunității și schimbul de cunoștințe. 

 

 

 

Datorită rețelelor de socializare, cum ar fi Facebook sau Instagram, lucrătorii de 

tineret își pot promova munca. Activismul online implică creșterea gradului de 

conștientizare și vizibilitate pentru anumite probleme, folosind diverse 

instrumente și distribuind informații, știri și fotografii care stârnesc discuții și 

dezbateri. Platformele de social media au făcut mobilizarea, întâlnirea, discuția, 

organizarea și protestarea mult mai ușor decât erau, mai ales prin eficacitatea și 

rapiditatea comunicărilor online și prin accesibilitatea atât pentru persoanele cu 

dizabilități, cât și pentru persoanele cu vârstă, gen, religie sau sexualitate diferită  

din întreaga lume. 

Astăzi este mult mai ușor să transmiteți și să răspândiți un mesaj semnificativ cu 

privire la o problemă socială importantă. De exemplu, contribuția social media în 

stimularea circulației ajutorului, primirea și sprijinirea refugiaților în cea mai mare 

criză de refugiați de la cel de-al Doilea Război Mondial care a avut loc în ultimii 

doi ani a fost extraordinară. Social media și telefoanele inteligente au reprezentat 

un instrument vital de comunicare pentru refugiați și au contribuit, de asemenea, 

la informarea și sensibilizarea restului lumii. În plus, #RefugeesWelcome a 

devenit unul dintre hashtag-urile în trending pe Twitter în 2015. 

Pe de altă parte, așa cum am spus deja la început, platformele de socializare, cum 

ar fi YouTube, s-au dovedit a fi un loc excelent pentru resursele utilizate în 

procesul de educație. Lucrătorii de tineret pot selecta videoclipuri interesante și 

motivaționale care pot fi utilizate ca resursă suplimentară în mediul de învățare. 

Poate fi o modalitate de a oferi informații suplimentare, de a arăta un exemplu din 
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lumea reală sau de a găsi soluții unor probleme. Unele persoane învață mai bine 

dacă au suporturi vizuale, iar altele învață mai bine citind direct informațiile. Cu 

YouTube, lucrătorii de tineret au opțiunea de a furniza mai multe metode de a 

afișa soluționarea unei probleme, astfel încât toată lumea să poată învăța într-un 

mod care să se potrivească cel mai bine nevoilor sale. 

În concluzie, putem spune că atunci când munca digitală a lucrătorului de tineret 

este bine realizată poate aduce o mulțime de beneficii pentru tineret. Mai mult, 

este important ca lucrătorii de tineret să înțeleagă noua cale de comunicare 

digitală a tinerilor și să dezvolte o atitudine pozitivă față de tehnologie pentru a 

găsi modalități de comunicare mai ușoară și eficientă cu tinerii. 
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Este deosebit de important pentru politica de tineret să vadă digitalizarea societății 

informaționale ca pe o oportunitate și să o utilizeze activ. Tinerii sunt pionieri în 

domeniul digitalizării și îmbrățisării noilor tehnologii. Din acest motiv, totuși, 

aceștia sunt expuși și unor riscuri particulare. Prin urmare, este important să se 

îmbunătățească și să se consolideze educația pentru alfabetizare media a 

adolescenților, familiilor și lucrătorilor de tineret. [1] 

 

Alfabetizare informațională 

Datorită ofertei de informații existente, nu este întotdeauna ușor să abordăm toate 

aceste informații. O abordare critică și competentă a informațiilor este deosebit de 

importantă pentru tinerii care se confruntă cu multe întrebări pentru prima dată în 

viața lor. 

Alfabetizarea informațională este capacitatea de a recunoaște că este nevoie de 

informații despre o situație sau o problemă specifică, de a obține informații 

adecvate despre aceasta, de a pregăti și evalua aceste informații, apoi de a le folosi 

într-un mod semnificativ. 

În special în lumea digitală de astăzi, evaluarea critică a informațiilor de pe 

internet este adesea dificilă. Prin urmare, este mai important să instruim lucrătorii 

de tineret în domeniul alfabetizării informaționale, astfel încât aceștia să le poată 

transmite tinerilor cunoștințele lor și să acționeze ca modele în ceea ce privește 

selectarea informațiilor online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESURSE DIGITALE CE POT FI UTILIZATE IN CURSURI DE FORMARE A LUCRATORILOR DE TINERET  

41 

 

Alfabetizare media 

Pe lângă alfabetizarea informațională, alfabetizarea media este, de asemenea, o 

abilitate cheie în societatea digitală actuală. Indiferent dacă suntem la locul de 

muncă, la școală, în timpul liber, acasă sau pe drum, media digitală este însoțitorul 

nostru constant. Prin urmare, este important să utilizăm mass-media într-un mod 

responsabil, critic și creativ. 

Alfabetizarea media înseamnă capacitatea de a folosi media individuală (nouă și 

veche), cunoașterea posibilităților de aplicare, proiectarea activă (participarea la), 

examinarea critică, cunoașterea pericolelor și modul de abordare a acestora. 

Ideea de bază a alfabetizării mediatice este de a vedea oamenii ca persoane cu 

autodeterminare, active social. Prin urmare, este deosebit de important să învățăm 

și să susținem tinerii la o vârstă fragedă să utilizeze media activ și în siguranță. 

 

Este deosebit de important și să ne amintim că alfabetizarea media nu este 

relevantă doar pentru tineri, ci pentru toți oamenii. Cu cât mass-media devine mai 

importantă în viața de zi cu zi a copiilor și tinerilor, cu atât crește mai mult cererea 

de alfabetizare media a lucrătorilor de tineret, a profesorilor și a altor 

profesioniști. 

Prin pregătirea lucrătorilor de tineret în domeniul digitalizării, ei sunt pregătiți 

pentru noile provocări din munca lor zilnică cu tinerii. Este important ca lucrătorii 

de tineret să se instruiască în mod regulat pentru a nu pierde legătura cu noile 

tendințe, pentru a putea ajuta tinerii cu problemele lor, pentru a rămâne calmi în 

situații critice și pentru a acționa ca modele. Pe de o parte, ar trebui să fie oferite 

cursuri care să permită lucrătorilor de tineret cu resurse de timp limitate să-și 

continue educația, pe de altă parte, ar trebui utilizate instrumente și metode pe 

care ei le pot aplica în munca lor zilnică cu tinerii. 

În cele ce urmează, vor fi prezentate câteva instrumente și metode care pot fi 

utilizate în formarea lucrătorilor de tineret. Acestea pot ajuta la îmbunătățirea și 

aprofundarea competențelor digitale ale acestora, astfel încât să poată transmite 

cunoștințele și abilitățile lor în munca de zi cu zi cu tinerii. 

 

eLectures/Lecții electronice 

Lecțiile electronice/E-lectures [2] [3] [4] [5] se referă la înregistrări digitale ale 

prelegerilor și cursurilor care sunt puse la dispoziția participanților de către un 

furnizor educațional, prin internet. Aceste înregistrări conțin slide-urile prezentate 

în timpul prelegerii, și, de obicei, un videoclip al lectorului. În domeniul învățării 

electronice, eLectures devin din ce în ce mai populare datorită utilizării lor ușoare. 
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În plus față de eLectures, este de obicei utilă organizarea de întâlniri periodice 

suplimentare. Acestea pot fi apoi folosite pentru a face schimb de idei, a discuta și 

a pune întrebări despre conținutul lecției.  

 

 

 

 

În ultimii ani, au fost dezvoltate câteva instrumente pentru crearea lecțiilor 

electronice În domeniul aplicațiilor comerciale există, de exemplu, Lecturnity de 

la imc, Captivate de la Adobe, VideoMS de la Vilea sau tele-TASK din Hasso-

Plattner-Institut Potsdam. 

Din zona OpenSource se află proiectul Opencast Matterhorn.  

Între timp, eLectures sunt folosite de multe universități, colegii și alte instituții de 

învățământ și sunt oferite participanților pe lângă prelegeri față în față. 

 

Modelul în 5 pași de Gilly Salmon 

Potrivit lui Gilly Salmon, procesele de grup virtual se desfășoară în cinci faze, 

care sunt susținute de activități (așa-numitele E-activități). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1: Access and motivation 

Level 2: Online socialisation 

Level 3: Information exchange 

Level 4: Knowledge construction 

Level 5: Self-organisation 
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Nivelul 1: Acces și motivație 

În această fază, participanții au acces pentru prima dată la mediul virtual de 

învățare. Ei au sarcina de a intra în sistem și de a se acomoda cu el, înainte de a 

intra în procesul de învățare. În această primă fază participanții nu trebuie să 

întreprindă nicio acțiune, este suficient dacă sunt vizitatori tăcuți. 

Nivelul 2: Socializare online 

În etapa a doua, participanții se obișnuiesc cu instrumentele tehnice, își asumă 

sarcini mici, se informează despre ei înșiși și discută despre puncte simple. 

Participanții încep să-și definească rolurile și astfel formează grupul de învățare. 

Nivelul 3: Schimb de informații 

În următoarea fază începe schimbul real de informații. Participanții lucrează pe 

materialul de învățare și îl discută. 

Nivelul 4: Construirea de cunoștințe 

În a patra etapă, participanții își dezvoltă cunoștințele și le leagă de experiențele 

lor. Ei reflectă, discută și își extind orizonturile. Capacitatea de auto-organizare 

joacă un rol important aici. 

Nivelul 5: Organizare 

În etapa finală, participanții decid ce doresc să învețe, își organizează propriul 

mediu de învățare și decid cu cine vor să lucreze, discută și fac schimb de idei. 

Toate etapele descrise mai sus sunt susținute de activități ale lectorilor, 

profesorilor, e-moderatorilor, etc. Aceste activități sunt „e-activitățile” menționate 

la început.  

 

E-activitățile se bazează pe interacțiunile dintre participanți și constau în esență în 

comunicarea scrisă. Aceste activități pot fi adresate indivizilor sau tuturor 

participanților și pot primi stimuli pentru a începe un task, a da feedback, a 

explica  sau a rezuma ceva. 

 

 

 

 

 



 

 

RESURSE DIGITALE CE POT FI UTILIZATE IN CURSURI DE FORMARE A LUCRATORILOR DE TINERET  

44 

 

Învățare de tip „ceașca de cafea”/Coffeecup learning 

Coffeecup learning [6] este o ofertă de micro-învățare a Universității Pedagogice 

Virtuale NCoC (Centrul Național de Competență) pentru dezvoltarea sistematică a 

competențelor digitale ale pedagogilor. Din 2011 se află la Universitatea de 

Educație Burgenland (Austria). Se consideră a fi un hub de inovație pentru 

tendințele educaționale digitale, un partener de sprijin al universităților și un 

consultant pentru implementarea conceptelor inovative de predare și învățare.  

 

Coffeecup learning se adresează profesorilor care nu au prea mult timp pentru 

pregătire ulterioară, dar au timp pentru o ceașcă de cafea. O unitate de învățare nu 

durează mai mult decât a bea o ceașcă de cafea. În aceste unități scurte vă puteți 

extinde sau aprofunda competențele digitale și colecta boabe de cafea. 

Acest concept de învățare al Universității virtuale de educație poate fi desigur 

adaptat grupului țintă de lucrători de tineret și formării lor ulterioare, ținând cont 

de cerințele și nevoile acestora. În cele ce urmează, este prezentat pe scurt 

conceptul pentru educatori al Universității Virtuale de Educație. 

 

O unitate de învățare durează 10 - 30 minute. Cu fiecare modul finalizat, 

participantul dobândește competențe digitale definite pentru propria sa practică 

didactică. Nu are nicio diferență dacă unitățile sunt completate acasă, într-o 

cafenea sau pe un telefon mobil în timpul călătoriei cu trenul. Ori de câte ori 

profesorii au timp și dorință, ei se pot conecta și continua să lucreze la unități. 

Componența acestei metode educaționale: 
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(1) video educațional 

Introducerea în subiectul unității de învățare este oferită de un videoclip 

practic. 

(2) Cele mai importante conținuturi ale unității sunt rezumate într-un script 

compact. 

(3) La sfârșitul fiecărei unități există un test de control. Pentru fiecare întrebare 

finalizată cu succes, participantul primește automat o boabă de cafea. 

Cofeecup learning este o metodă de învățare modulară. Fiecare modul este format 

din cinci unități, care - în funcție de cunoștințele anterioare ale participanților - 

durează 10 - 30 de minute. De îndată ce toate testele celor cinci unități vor fi 

finalizate cu succes, va fi generat un certificat pentru modulul respectiv. 

Există două condiții preliminare pentru participarea la o unitate de învățare: 

(1) Un dispozitiv terminal (computer, telefon mobil, tabletă etc.) cu acces la 

Internet 

(2) Un cont pe onlinecampus-profil.viertuelle-ph.at 

 

 

Tweetup 

Cuvântul tweetup [7] [8] este compus din cuvintele „Twitter” și „meet-up”. În 

general, se referă la o întâlnire în lumea fizică pe care ați planificat-o pe  Twitter. 

Diferite persoane cu un interes comun pentru un subiect se reunesc într-un 

tweetup și comunică despre acel subiect. Acest lucru nu trebuie neapărat făcut 

prin Twitter, ci poate fi realizat și prin alte platforme de socializare, cum ar fi 

Facebook sau Instagram. 

În sectorul cultural, de exemplu, acest lucru înseamnă că setați un hashtag în 

avans, vă întâlniți la o instituție / expoziție culturală la un moment dat și apoi 

participați la un tur ghidat împreună. Între timp, persoanele participante postează 

folosind acel hashtag, iar următorii sau abonații hashtag-ului pot citi și participa la 

conversații. Acest lucru duce în mod firesc la un efect de PR pentru instituția / 

expoziția culturală, motiv pentru care tot mai des sunt organizate tweetup-uri de 

către muzee. Pe lângă instituțiile culturale, această formă de comunicare devine 

tot mai populară în domeniul științei și cercetării. 
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Caracteristicile unui tweetup: 

◆ Oportunitate unică de a participa la evenimente 

◆ Schimb de experiență în timp real 

◆ Durată diferită (de la 1-2 ore la zile) 

◆ Cunoașterea altor persoane interesate 

◆ Acces limitat pentru participanți 

◆ Atmosfera relaxată de discuție 

 

LearningApps 

Site-ul learningApps.org [9] sprijină procesele de învățare și predare cu mici 

module multimedia interactive. Acestea pot fi create online și integrate în 

conținutul de învățare. Platforma oferă diverse template-uri care pot fi utilizate 

atât de profesori cât și de elevi. 

Platforma a fost creată în Elveția, ca parte a unui proiect de cercetare realizat în 

colaborare cu Universitatea de Educație din Berna, Universitatea Gutenberg din 

Mainz Johannes și  Universitatea de Stiinte Aplicate Zittau /Görlitz , precum și cu 

mulți profesori. 

Scopul LearningApps este de a utiliza mai mult conținut audio și video pe lângă 

suporturile clasice de predare, cum ar fi textul și imaginile. 



 

 

RESURSE DIGITALE CE POT FI UTILIZATE IN CURSURI DE FORMARE A LUCRATORILOR DE TINERET  

47 

 

 

Modulele de învățare create pot fi administrate și utilizate în mod privat sau în 

cadrul unei clase / cursuri, sau pot fi publicate pe platformă și făcute accesibile 

altor profesori. Spectrul larg de tipuri de utilizare îndeplinește cerințele didactice 

ale resurselor de învățare: utilizarea pe dispozitivele mobile este posibilă și este 

posibilă integrarea modulelor create în platformele existente. 

Site-ul LearningApps.org este disponibil în 21 de limbi. 

 

 

 

WhatsApp 

WhatsApp [10] este un serviciu de mesagerie instant înființat în 2009 și care face 

parte din Facebook Inc. din 2014. Aplicația permite utilizatorilor să schimbe 

mesaje text, imagini, fișiere audio și video, precum și documente, informații de 

contact și informații despre locație - fie între două persoane sau în grupuri. Cei 

mai mari concurenți ai WhatsApp sunt aplicațiile Signal, Telegram și Threema. 
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Pentru a utiliza WhatsApp, aplicația trebuie să fie instalată mai întâi pe 

smartphone. Ulterior, este necesară o înregistrare cu propriul dvs. număr de 

telefon mobil. Cu toate acestea, WhatsApp nu mai poate fi folosit doar pe 

telefoanele mobile. O versiune de WhatsApp de browser este disponibilă din 

ianuarie 2015. Aceasta vă permite să accesați mesajele existente și să scrieți altele 

noi prin acces la internet pe computerul dvs. / notebook. Pentru a utiliza 

WhatsApp Web, smartphone-ul trebuie să fie pornit și conectat la Internet. 

Scanarea unui cod QR permite conectarea la serverul WhatsApp. 

Aplicația pentru desktop WhatsApp a fost introdusă în mai 2016. Aceasta 

funcționează similar cu WhatsApp Web, cu diferența că aplicația pentru desktop 

trebuie instalată mai întâi. Ulterior oferă o gamă completă de funcții. 

 

Datorită numeroaselor modalități prin care WhatsApp poate fi utilizat, această 

aplicație este deosebit de potrivită pentru comunicarea internă (crearea de 

grupuri). Desigur, alte servicii de mesagerie instantanee pot fi folosite ca 

alternative la WhatsApp. 

 

Scrierea colaborativă 

Scrierea colaborativă [11] înseamnă a lucra simultan la același document text. 

Înainte de Internet, acest lucru era cu greu posibil. În zilele noastre, există multe 

modalități de a permite oamenilor să lucreze la același document online în același 

timp. În special pentru sectorul educațional, lucrul cu texte are o importanță 

centrală.  
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Exemple de aplicații pentru scrierea colaborativă: 

◆ Crearea unui protocol comun în timpul unei conferințe telefonice sau 

video 

◆ Schiță în timpul unui apel telefonic 

◆ Scris creativ 

◆ Colectarea de idei pe un subiect dat 

◆ Lucrul pe un subiect comun 

Pentru a putea folosi scrierea colaborativă, este necesar un program pentru 

editarea textului în timp real. Există multe programe / aplicații disponibile, atât 

comerciale, cât și open source. 

 

Instrumente comerciale: 

 

◆ Google Docs (business) 

◆ SubEthaEdit 

Open source: 

◆ Google Docs  

◆ Firepad 

◆ Etherpad 

◆ Gobby 

◆ MoonEdit 

◆ Jibble 

◆ eduPad 
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Concluzii 

Există multe instrumente și metode diferite care pot fi utilizate în traininguri 

pentru lucrătorii de tineret. Este important ca aceștia să-și extindă cunoștințele 

despre instrumentele digitale, astfel încât să fie bine echipați pentru a lucra cu 

tinerii. În lumea digitală de azi totul se mișcă rapid și este deosebit de important să 

pregătim tinerii pentru o utilizare durabilă, sensibilă și critică a mijloacelor 

digitale. Pentru a face acest lucru posibil, lucrătorii de tineret trebuie, de 

asemenea, să urmeze o pregătire periodică pentru a fi la curent cu noile tentințe. 

Ei trebuie să acționeze ca modele și să transmită cunoștințele într-un mod atractiv 

și relaxat. 
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make-IT-safe 2.0 

 

Organizații: 

ECPAT Austria (Working Group for the Protection of the Rights of Children 

against Sexual Exploitation) 

Finanțat de: 

◆ Cancelaria Federală a Republicii Austria 

◆ Ministerul Federal al Republicii Austria - Afaceri sociale, sănătate, 

îngrijire și protecția consumatorilor 

◆ Ministerul Federal al Republicii Austria – Justiție 

◆ Ministerul Federal al Republicii Austria – Afaceri Interne 

◆ Inițiativa de finanțare „netidee” de la Internet Foundation Austria (IPA) 

◆ Provincia Styria 

◆ Fondul Healthy Austria  

Parteneri: 

◆ BJV – Austrian National Youth Council 

◆ bOJA – Centre of competence for Open Youth Work in Austria 

◆ BÖJI – Austrian youth information centres 

◆ ÖIAT / safernet.at 

◆ LOGO – Youth Management Styria 

◆ Akzente Salzburg – Initiatives for young people 

 

Obiective: 

Scopul a fost să se adreseze tinerilor defavorizați din punct de vedere social și să-i 

învețe utilizarea sigură și responsabilă a mijloacelor digitale prin workshopuri, 

pentru a putea transmite aceste cunoștințe altor tineri prin metoda de la egal la 

egal (peer to peer). 
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Descriere 

Media digitală este o parte din viața de zi cu zi a copiilor și tinerilor și este o parte 

importantă a comunicării lor sociale. În același timp, utilizarea ei poate fi legată și 

de riscuri - de exemplu, prin încălcări de confidențialitate, cyberbullying sau 

discursuri instigatoare la ură.  

Proiectul make-IT-safe 2.0 a folosit potențialul tinerilor de a deveni utilizatori 

responsabili ai internetului: tinerii din Stiria și Austria Superioară au fost instruiți 

în cadrul unor workshopuri pentru a activa în mediile digitale în mod sigur și 

responsabil. 

Tinerii au primit cunoștințe de bază pe teme precum cyberbullying, sexting, 

postarea de imagini private pe internet și postări instigatoare la ură. Au aflat 

despre consecințele sociale și legale ale violenței online și despre cum se pot 

proteja mai bine pe ei înșiși și pe ceilalți. În cadrul atelierelor, ei au putut, de 

asemenea, să lucreze împreună pentru a dezvolta metode de transmitere a 

cunoștințelor lor către alți tineri.  

 

 

Rezultate 

Proiectul “make-IT-safe 2.0” a fost finalizat în 2 ani, având rezultate notabile.  

Toate materialele dezvoltate  sunt încă disponibile pe internet, iar Toolbok-ul este 

încă actualizat cu noi metode. 

 

Surse 

https://www.makeitsafe.at 

https://www.jugendinfo.at/projekte/make-it-safe-2-0 

https://peerbox.at 

 

 

 

 

 

 

https://www.makeitsafe.at/
https://www.jugendinfo.at/projekte/make-it-safe-2-0
https://peerbox.at/
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PoliPedia.at 

 

Organizații implicate: 

◆ Democracy Centre Vienna 

◆ ICT&S Center University of Salzburg 

Finanțat de: 

◆ Ministerul Federal al Republicii Austria – Educație, Știință și Cercetare 

 

Obiective: 

◆ Creșterea capacității de promovare a importanței noilor tehnologii pentru 

participare socială / politică 

◆ Consolidarea alfabetizării media 

◆ Consolidarea identității europene 

◆ Exploatarea potențialului tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) 

◆ Depășirea decalajului informațional 

◆ Învățare independentă, suportată de media în epoca Web 2.0 

 

Descriere: 

Participarea este o componentă importantă pentru funcționarea democrației. În 

cadrul proiectului, tinerii PoliPedia devin producători de conținut politic. 

 

 

PoliPedia este un instrument cu ajutorul căruia pot fi combinate aspecte ale 

educației politice cu mijloace digitale. Este un manual multimedia, produs în 

colaborare pe internet de către studenți, profesori și instructori extracurriculari. 

Permite utilizarea de elemente multimedia, cum ar fi wiki-uri, bloguri, clipuri 

video și audio și permite tinerilor să dezvolte conținut și să transmită cunoștințe 

de la egal la egal. 

 

 

Prin PoliPedia, tinerii dezvoltă un comportament responsabil și competent în 

abordarea noilor tehnologii. 
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În acest fel, ar trebui deschis interesul tinerilor pentru politică, pentru o înțelegere 

exhaustivă a democrației și pentru posibilitățile participative de acțiune. 

 

 

Aplicabilitate: 

PoliPedia este aplicabil în multe situații de învățare: 

◆ La școală, de exemplu, în lecțiile de educație politică 

◆ Pentru proiecte școlare și muncă individuală (portofoliu etc.) 

◆ De către lucrătorii de tineret în contextul atelierelor sau proiectelor din 

cadrul organizațiilor de tineret etc. 

◆ În general, când doriți să vă formați propria opinie sau să discutați propriul 

dvs. punct de vedere 

◆ Ca o enciclopedie online. 

 

Rezultate: 

Un manual online pentru educație politică dezvoltat în colaborare, folosind 

software social (wikis, bloguri, etichete, clipuri video etc.), al cărui conținut poate 

fi utilizat în mod activ de către tineri. 

 

Surse: 

http://www.polipedia.at 

http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_download/Parcamp_Dokum

entation.pdf (Paginile 40-43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polipedia.at/
http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_download/Parcamp_Dokumentation.pdf
http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_download/Parcamp_Dokumentation.pdf
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#followme – Sicherheit durch Medienkompetenz 

(Securitate prin competență media) 

 

Organizații: 

◆ Association Amazone 

◆ Stifter-helfen.at 

◆ Fundraising Verband Austria 

◆ Federal Ministry Republic of Austria – Digital and Economic Affairs 

◆ Province Vorarlberg 

 

Obiective: 

Scopul proiectului #followme este de a examina critic efectele mediei digitale. 

De asemenea, are rolul și de a promova înțelegerea, acceptarea și sprijinul 

reciproc, creând astfel o legătură între tineri și adulți, care sunt în contradicție, în 

special în ceea ce privește media digitală. 

 

Descriere 

Platforme de social media precum YouTube, Instagram, Snapchat sunt peste tot 

prezente în viața tinerilor din generația nativilor digitali. Pe de altă parte, 

cyberbullying, sexting, cybergrooming, postări instigatoare la ură și sexism fac și 

ele parte din acestea. Întrucât Internetul este acum principala și, în unele cazuri, 

singura sursă de informații pentru tineri, o examinare critică a efectelor personale, 

sociale și politice ale acestuia este un subiect important care va preocupa din ce în 

ce mai mult societățile în următorii ani. 

Pentru a ne asigura că tinerii sunt capabili să abordeze aceste probleme într-o 

manieră adecvată, sunt necesare schimburi și discuții, precum și strategii și sprijin. 

În cadrul proiectului, au fost organizate ateliere atât pentru tineri, cât și pentru 

adulți. 
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Workshopuri pentru tineri: 

Proiectul #followme a fost proiectat în colaborare cu tinerii. Temele și conținutul 

atelierelor care au loc în proiect au fost prelucrate și adaptate pe parcursul 

sondajelor și discuțiilor. 

În cadrul acestor ateliere, tinerii au fost informați despre opțiunile pe care le au 

pentru a răspunde acestor provocări și au primit, de asemenea, informații despre 

posibilele demersuri legale. 

 

Metodologia atelierelor se bazează pe următoarele principii de bază: 

 

◆ Metodologie  participativă 

◆ Metode interactive și ludice (reprezentare picturală prin videoclipuri, 

utilizarea de smartphone-uri proprii, material de imagine pentru memorare 

vizuală etc.) 

◆ Bucle de discuție, reflecție și intuiție 

◆ Metode de prevenire a violenței 

◆ Metode de educație sexuală 

◆ Jocuri și metode preventive 

Atelierele pentru tineri au avut loc în centrul de fete Amazone (doar fete *). Dar și 

alte centre de tineret și școli pot să solicite aceste ateliere (pentru fete și băieți). 

 

Workshopuri pentru adulți: 

Pe lângă atelierele pentru tineri, au existat și ateliere și discuții pentru adulți. În 

cadrul acestor ateliere, s-a discutat despre experiențele tinerilor în social media și 

s-a discutat despre modalitățile prin care aceștia se pot proteja online.  

Înțelegând lumea digitală, a fost posibil să dezvolte metode preventive și să 

înțeleagă mai bine tinerii și lumea lor digitală. 

#followme creează, astfel, nu numai spații de reflecție și schimb, ci își propune să 

promoveze înțelegerea, acceptarea și sprijinul reciproc, construind astfel o punte 

între tinerii și adulții care se simt foarte îndepărtați - mai ales când vine vorba de 

lumea digitală. 

 

 

Rezultate 

Proiectul #followme a primit două premii. 

În noiembrie 2018, proiectul a primit „Premiul Social Bank Austria”. 
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În noiembrie 2019, proiectul a fost onorat cu „Premiul austriac pentru tineret 

2019” din categoria Muncă digitală pentru tineret. 

 

 

Surse 

https://www.amazone.or.at/index.php/projekte/followme 

https://jugendarbeitinoesterreich.at/kategorie-digitale-jugendarbeit 

https://www.regio-v.at/news/followme-sicherheit-medienkompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazone.or.at/index.php/projekte/followme
https://jugendarbeitinoesterreich.at/kategorie-digitale-jugendarbeit
https://www.regio-v.at/news/followme-sicherheit-medienkompetenz
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Youth and district centre "5erhaus" 

activități media de zi cu zi orientate către necesități în centrul de tineret 

 

Organizații 

◆ Association Wiener Jugendzentren 

◆ City of Vienna 

 

Obiective 

Accentul cade pe activitatea mediatică de zi cu zi, orientată către nevoi și legată 

de situație. 

 

Descriere 

„5erhaus” se vrea a fi un loc deschis de întâlnire și un loc de comunicare în 

districtul 5 al Vienei. Este vizitat în principal de tineri din familii defavorizate 

social, cu mai mulți copii. 

 

Utilizarea mass-media este o parte integrantă și un câmp important de acțiune în 

„5erhaus” în activitatea sa cu toate grupurile țintă de la diferite niveluri: 

Centrul de tineret oferă resurse tehnice grupurilor țintă (W-Lan, echipamente 

media, cum ar fi camera foto, camera video, tableta, posibilitatea producerii de 

muzică, computere pentru utilizare gratuită, ...), iar personalul are cunoștințe în 

multe arii media. 

Lucrătorii de tineret oferă sprijin pentru sarcinile școlare (de la cercetarea pe 

internet până la prezentare) sau ajută tinerii în căutarea locurilor de muncă (de la 

căutări online, la CV-uri și aplicatii). Editarea de fotografii și video, de asemenea, 

face parte din program, precum și asistență la configurarea conturilor de social 

media.  

 

Redacția pentru tineri a televiziunii CU își are sediul în „5erhaus”: televiziune de 

la tineri pentru tineri. CU este un program TV lunar, de o oră, al Asociației Winer 
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Jugendzentren, pe canalul comunitar OKTO. Sâmbătă, echipa editorială se 

întâlnește pentru a lucra la emisiune. Cu toate acestea, încăperile și echipamentele 

de producție (cameră, suită de editare, studio, ecran verde) sunt întotdeauna 

deschise tinerilor. 

 

 

Din acest motiv, „5erhaus” este un exemplu deosebit al muncii tinerilor din Viena, 

deoarece nevoile tinerilor din punct de vedere al noilor tehnologii sunt adresate 

într-o manieră proactivă.  

 

 

 

Rezultate 

Cu studioul de înregistrare, sala de exerciții și sala media, adolescenții și tinerii 

dezvoltă abilități audiovizuale pe care le transmit altor tineri. Supraveghetorii 

centrului de tineret își actualizează constant propriile cunoștințe pentru a stabili un 

cadru adecvat. 

 

Surse 

https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Screenagers_Bericht

_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf (Pages 26-27) 

https://www.jugendzentren.at/standorte/5erhaus 

 

 

  

https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Screenagers_Bericht_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf
https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Screenagers_Bericht_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf
https://www.jugendzentren.at/standorte/5erhaus
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Teens talk 

 

Organizații 

◆ wienXtra-media centre 

◆ Radio ORANGE 94.0 

 

Obiective 

Teens talk oferă tinerilor o platformă pentru a discuta subiecte la alegere la radio. 

 

Descriere 

Teen talks este un show lunar de discuții pe ORANGE 94.0 pentru tinerii cu 

vârsta peste 12 ani. Primul spectacol a avut loc în noiembrie 2010. Subiectele 

discutate sunt determinate de tinerii înșiși. 

Programul poate fi înregistrat în diferite locații: în centrele de tineret, cafenele de 

tineret, școli sau direct la ORANGE 94.0 sau la centrul wienXtra-media. 

Programul este difuzat pe ORANGE 94.0 în prima zi de luni a fiecărei luni între 

19:30 și 20:00, după care programele sunt disponibile pentru descărcare pe pagina 

Teen talks. 

 

 

Procedură a teens talk: 

Grupul stabilește împreună un subiect și decide cine va discuta și cine va modera. 

Urmează o scurtă pregătire a conținutului, moderatorii au timp să își formuleze 

întrebările și sunt susținuți de un supervizor. După aceea, programul (jumătate de 

oră) este înregistrat. 

 

Mărimea grupului: 

4-8 tineri, în cazul grupurilor mai mari, unii tineri din audiență pot participa la 

discuții. 
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Timp necesar: 

aproximativ 3-4 ore (poate fi puțin mai scurt dacă este necesar). 

 

Costuri: 

niciunul 

 

În trecut, au fost produse programe pe o mare varietate de subiecte, de exemplu: 

frici, viața în societatea performantă, vara la Viena, social media, și multe altele. 

 

Rezultate 

Tinerilor li se oferă posibilitatea de a discuta în mod deschis subiecte la radio care 

îi preocupă. În același timp, dobândesc noi abilități digitale și de comunicare. 

Durata lungă a proiectului vorbește de la sine. Acesta arată cât de bine sunt 

primite de către tineri programele radio auto-produse. Există întotdeauna 

suficiente subiecte care îi țin pe tineri ocupați pentru a putea crea multe emisiuni 

viitoare. 

 

 

Surse 

https://teenstalk.medienzentrum.at 

https://o94.at/de/programm/sendereihen/teens-talk-2 

https://www.wienxtra.at 

 

https://teenstalk.medienzentrum.at/
https://o94.at/de/programm/sendereihen/teens-talk-2
https://www.wienxtra.at/
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Educație digitală la Lajos Vass Primary School în Kispest 

 

Obiective 

◆ Educație digitală 

◆ Pedagogie experiențială 

◆ Metoda componentelor fonetic-analitice 

 

Descriere 

Programul cuprinde: cunoștințe de mediu, limba maghiară, matematică etc. 

Condițiile tehnice minime pentru participarea la program sunt: un dispozitiv cu 

acces la internet, browser, un program de e-mail pentru a trimite sarcini rezolvate. 

Pedagogia experiențială asigură dezvoltarea interpersonală interactivă pentru 

studenți. Metoda componentelor fonetic-analitice oferă o oportunitate pentru 

pregătirea gramaticală; dezvoltarea abilităților. 

 

 

Rezultate 

Pentru a primi note la finalul anului școlar, toți elevii participă la programul de 

educație digitală dezvoltat de Școala Primară Lajos Vass din Kispest. Studenții 

primesc materiale interactive de învățare digitală online. 

Profesorii își dezvoltă competențele și sunt capabili să utilizeze instrumentele 

pentru furnizarea de educație digitală. Abordarea educațională a împuternicit 

elevii să își manifeste potențialul în diverse activități. În 2020 Școala primară 

Lajos Vass a câștigat pentru a doua oară titlul onorific al Instituției de bază de la 

Oficiul Educației. 

 

 

Sursă 

https://vassl.hu 

 

  

 

https://vassl.hu/
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Educație digitală la Gourmand Iskola 

 

Obiective 

◆ Structură de formare profesională 

◆ Curs de  învățare a limbilor cu finanțare publică 

◆ Educația adulților în afara sistemului școlar 

◆ Implementarea principiilor pedagogice 

◆ Educație digitală printr-o metodă consumatoare de timp 

 

 

Descriere 

Începând cu anul școlar 2020/2021, școala funcționează în sectorul turismului cu 

o nouă structură de formare profesională. Scopul principal este formarea 

profesioniștilor pentru industria turismului. Educația adulților în afara sistemului 

școlar, menținând profilul Școlii Gourmand Iskola, oferă posibilitatea de a 

dobândi aceleași profesii ca și dacă ar urma cursuri normale. Principiile 

pedagogice se potrivesc obiectivului principal de a dobândi elementele de bază ale 

educației generale. 

 

Rezultate 

Elevii învață să-și organizeze propriile sarcini, să-și creeze o agendă pentru ei 

înșiși.  

Absolvenții de educație pentru adulți primesc certificatul Europass (o parte 

suplimentară a certificatului OKJ), utilizabil în statele membre ale Uniunii 

Europene. 

 

 

Sursă 

https://gourmand-iskola.hu 

 

 

 

 

https://gourmand-iskola.hu/
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Okosdoboz (Smart Box) 

 

Obiective 

◆ Jocuri inteligente pentru învățarea copiilor 

◆ Videoclipuri pentru copii care învață 

◆ Cărți digitale de sănătate 

◆ Rețea activă pentru profesori 

 

Descriere 

Smart Box este un instrument de învățare digitală care îi ajută pe copiii din școlile 

elementare să acumuleze cunoștințe în mod interactiv, să dezvolte abilități prin 

sarcini specifice, jocuri de gândire și videoclipuri cu instrucțiuni scurte. Un Smart 

Box se compune din: video zilnic, joc de învățare, sarcini și jocuri.  

 

Rezultate 

Instrumentul de învățare digitală menționat îi ajută pe copiii de școală primară să 

învețe în mod interactiv, să-și dezvolte învățarea vizuală. Profesorii se 

înregistrează pe site-ul web Okosdoboz și folosesc funcția de Academic Paper 

pentru a-și organiza activitatea. Astfel, au posibilitatea de a trimite task-uri 

elevilor și de a monitoriza progresul și rezultatele lor. Pentru a face aceste 

rezultate ușor de revizuit, Okosdoboz are opțiunea de creare a unui tabel în care 

profesorii pot vedea rezultatele tuturor elevilor. Pagina de Facebook Smart Box 

este folosită pentru a împărtăși experiențe și a publica bune practici. Grupul este 

disponibil la următorul link: https://www.facebook.com/okosdoboz 

 

Surse 

http://www.okosdoboz.hu 

https://adaptivoktatas.hu 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/okosdoboz
http://www.okosdoboz.hu/
https://adaptivoktatas.hu/
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GEOMATECH 

 

Organizație 

Hungarian Association for Digital Education 

 

Obiective 

◆ Educație digitală 

◆ Geomatech: materiale de studiu Moodle 

◆ Măsurarea satisfacției 

 

Descriere 

GEOMATECH este un portal gratuit de curriculum digital de matematică și 

știință. Oferă lecții interactive și jocuri. Cele 1.200 de teme de matematică și 600 

de științe se încadrează în programa națională de bază.  

 

 

Rezultate 

Beneficiul aplicației GEOMATECH este acela că oferă asistență făcând vizibile 

sarcinile abstracte de matematică și știință. Cel mai mare avantaj al aplicației este 

că elementele și conținuturile individuale pot fi schimbate în timp real de către 

studenți într-un mod interactiv, oferind astfel o oportunitate de a explora 

conexiunile și de a descoperi noi posibilități. 

 

Sursă 

http://mdoe.hu 

 

 

 

 

 

http://mdoe.hu/
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KRÉTA Administration System 

 

Obiective 

◆ Modulul de administrare a educației digitale 

◆ Aplicatie de mobil 

◆ Bibliotecă video 

◆ Programul de burse de formare Klebelsberg 

 

Descriere 

Manualul de utilizare al sistemului de administrare KRÉTA oferă asistență șefilor 

de instituții, directorilor adjuncți, secretarilor școlii și personalului administrativ 

în îndeplinirea sarcinilor de administrare și educație. Cuprinde modulul de 

administrare, care este utilizat pentru gestionarea sarcinilor de administrare 

școlară, jurnalul electronic, care este potrivit pentru înlocuirea completă a păstrării 

jurnalului pe hârtie și cartea de control electronic, care ajută la informarea elevilor 

și a părinților. Sistemul ajută la monitorizarea eficientă a progresului academic al 

studenților.  

 

 

Rezultate 

KRÉTA oferă asistență eficientă utilizatorilor. A sprijinit sarcinile de organizare a 

învățământului instituțiilor publice de învățământ, care cooperează într-o manieră 

integrată și adaptativă cu alte sisteme de învățământ public. 

 

Surse 

https://www.facebook.com/neptunkreta 

https://tudasbazis.ekreta.hu 

 

 

https://www.facebook.com/neptunkreta
https://tudasbazis.ekreta.hu/
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Comunitatea GEYC (Group for the European Youth for Change) 

 

Obiective 

Organizaționale: 

◆ utilizarea social media pentru a implica activ tineri români care trăiesc în 

țară sau în străinătate; 

◆ construirea unei comunități de voluntari, care pot susține organizarea 

activităților locale; 

◆ crearea unei imagini mai clare a nevoilor comunităților locale. 

Pentru membri: 

◆ socializarea și îmbunătățirea competențelor (limbi străine, dezvoltare 

personală, abilități soft, muncă în echipă, leadership); 

◆ oportunitate de interacțiune cu alți membri (posibilă cooperare și sprijin); 

◆ oportunități exclusive de învățare. 

 

Descriere 

Comunitatea GEYC este o platformă online de partajare și comunicare între 

membrii săi, tineri de 14-35 de ani, lucrători de tineret și/sau profesori. Membrii 

activi ai comunității GEYC se implică în cel puțin o activitate la fiecare 6 luni. 

 

Rezultate 

3.875 de membri activi (în martie 2020) din toate regiunile României. Conform 

raportului de impact # GEYC10, abilitățile dobândite din proiecte s-au dovedit 

utile în interviurile de muncă. De asemenea, s-a observat un impact pozitiv la 

locul de muncă, prin abilitățile soft dezvoltate în timpul activităților de educație 

nonformală. Prin Comunitatea GEYC, organizația și-a diversificat activitățile la 

nivel național / local, iar multe persoane vin în contact cu GEYC prin aceste 

proiecte, mai degrabă decât prin intermediul mobilităților europene. 

 

Sursă 

https://www.geyc.ro  

 

https://www.geyc.ro/
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mAPP my Europe 

 

Organizație 

◆ House of Education and Innovation - HEI 

 

Obiective 

◆ facilitarea și promovarea accesului la educația patrimoniului cultural 

pentru tineri 

◆ stimularea interesului tinerilor față de moștenirea culturală. 

 

Descriere 

mAPP for Europe este o aplicație de turism pentru smartphone-uri pentru tineri, 

care poate fi descărcată gratuit din App Store și Play Store pentru dispozitivele 

Android și iOS, care oferă diferite rute atractive pentru tineri. Deși este o aplicație 

turistică pentru tineri, mAPP my Europe poate fi folosit și acasă, deoarece puteți 

vizualiza imagini cu monumente alese de tineri pentru rute turistice și puteți citi 

informații interesante despre fiecare loc, atât în limba locală, precum și în engleză. 

A fost dezvoltat ca parte a proiectului Erasmus + „mAPP my Europe” (un 

parteneriat între România, Bulgaria, Spania și Grecia).  

 

Rezultate 

Aplicația a fost creată în colaborare cu tinerii, incurajandu-i să exploreze cultura 

regiunilor partenere și să o promoveze din punctul lor de vedere. 

 

Sursă 

https://www.mappmyeurope.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.mappmyeurope.com/
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Școli Digitale pentru ONG-uri 

 

Organizație 

◆ TechSoup Romania  

 

Obiective 

A crește capacitatea organizațiilor non-profit de a identifica, selecta și implementa 

soluții și servicii online care le vor facilita sau eficientiza gestionarea proiectelor, 

comunicarea cu comunitățile online de susținători sau strângerea de fonduri, dar și 

pentru a le pregăti mai bine pentru a-și îndeplini misiunea într-o lume avansată 

tehnologic. 

 

Descriere 

Școala digitală pentru ONG-uri este un program digital anual creat de Asociația 

Techsoup pentru a ajuta angajații și voluntarii organizațiilor neguvernamentale 

din România și Republica Moldova să beneficieze de o pregătire profesională în 

utilizarea tehnologiei sau soluțiilor online de care dispun. Prima ediție a 

programului, 2015-2016, a fost finanțată de Granturile SEE și Fondul ONG din 

România. Programul este în desfășurare de atunci și se auto-finanțează prin 

Programul TechSoup România cu contribuții ale formatorilor voluntari. 

 

Rezultate 

+250 de angajați și voluntari ai ONG-urilor instruiți anual la prima școală creată 

exclusiv pentru ONG-uri, unde sunt învățați de cei mai buni experți în domeniul 

tehnologiei și online din România și din străinătate teme precum tehnologie, 

marketing digital, SEO și SEM, branding, social media, comunicare online , 

design, antreprenoriat și afaceri online. 

 

Sursă 

https://ongonline.techsoup.ro/despre-noi 

 

 

 

 

 

https://ongonline.techsoup.ro/despre-noi
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GEYC Resources Centre  

 

Organizație 

◆ Group of the European Youth for Change 

 

Obiective 

◆ oferirea accesului gratuit la noile tehnologii media; 

◆ furnizarea de resurse online pentru tineri și organizații non-profit; 

◆ încurajarea schimbului de bune practici între organizațiile non-profit la 

nivel european și internațional; 

◆ stimularea creării de rețele între organizațiile non-profit la nivel european 

și internațional; 

 

Descriere 

GEYC Resources Center (GEYC RC) își propune să abiliteze digital tinerii din 

întreaga lume să creeze o schimbare pozitivă în comunitățile lor, oferind acces la 

instrumente și educație gratuită. Resursele se încadrează în 8 categorii: mass-

media, comunicare, management de proiect, antreprenoriat, dezvoltare personală, 

drepturi ale omului, sănătate - și sunt gratuite pentru persoane fizice și non-profit. 

Resursele includ: aplicații, software, manuale digitale, cărți electronice și MOOC-

uri. 

 

Rezultate 

Încă de la începutul lui în martie 2013, GEYC RC a fost lansat și gestionat pe 

bază de voluntariat și autofinanțare de către GEYC. Acum, numărând peste 750 

de resurse, 50 de recenzii, 1700 de postări Facebook și 250 de persoane instruite 

în noul domeniu media, o parte din misiunea noastră a fost realizată. Deși nu toate 

categoriile sunt actualizate zilnic, resursele educaționale oferă o selecție a celor 

mai recente instrumente digitale dezvoltate de GEYC și partenerii săi. 

 

Sursă 

https://resources.geyc.ro 

 

https://resources.geyc.ro/
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New Media Ambassadors 

 

Organizație 

◆ Group of the European Youth for Change 

 

Obiective 

Organizaționale 

◆ dezvoltarea conținutului Centrului de Resurse 

◆ creșterea eficienței proiectelor organizației prin integrarea instrumentelor 

digitale 

◆ crearea unei comunități de tineri cu abilități digitale 

Pentru participanți 

◆ dezvoltarea de noi abilități media  

◆ creșterea abilităților de comunicare, PR și social media 

◆ dezvoltarea simțului de inițiativă și creativitate 

 

Descriere 

New Media Ambassadors este un program de pregătire practică online complexă 

de trei luni, atât cu obiective profesionale cât și personale. Noua generație este 

cheia reconstruirii tuturor conexiunilor din întreaga lume, folosind media digitală 

ca prim pas pentru a face schimb de informații multiculturale prin stimularea 

rețelelor între organizațiile non-profit la nivel european și internațional. 

Participanții beneficiază de o abordare practică, cercetând, testând și revizuind 

resurse și dezvoltând campanii internaționale de conștientizare online. 

 

Rezultate 

7 ediții și aprox. 200 de ambasadori media din întreaga lume 

 

Sursă 

https://resources.geyc.ro/p/nma.html 

 

https://resources.geyc.ro/p/nma.html
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Telefónica Educatión Digital 

 

Organizație 

Telefónica este una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din lume. 

Fundația susține îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare ale oamenilor prin 

proiecte educaționale, sociale și culturale, adaptate la provocările lumii digitale. 

Telefónica oferă o mare varietate de conținut de învățare electronică de calitate și 

instrumente de învățare socială pentru îmbogățirea și abilitarea tuturor cetățenilor, 

precum și pentru colaborarea cu diferite organizații internaționale pentru a stimula 

creșterea și dezvoltarea învățării digitale. 

 

Descriere 

Teléfonica oferă acces gratuit pentru toți cetățenii la trei platforme online cu 

resurse educaționale: (1) MiriadaX, o platformă MOOC cu peste 90 de universități 

care oferă mai mult de 500 de cursuri într-o gamă largă de materii, inclusiv TIC și 

dezvoltarea cadrelor didactice; (2) Platforma StemByMe, care oferă cursuri online 

gratuite și îndrumare pentru copiii cu vârsta de 12 ani în zona STEM și TIC, în 

special în domeniul roboticii și programării; (3) ScolarTIC, un centru de resurse 

pentru dezvoltarea profesorilor online care reunește experți și comunitatea 

didactică pentru a îmbunătăți abilitățile digitale și impactul asupra rezultatelor 

învățării. Din 2013 au ajuns la 4.850.000 de înscrieri pe platforma MiriadaX, cu 

cele mai solicitate cursuri de metodologii de codare și Agile - din nou o tendință 

care continuă să crească, în special cu tinerii. 

Un alt proiect al companiei Telefónica este #CiberseguridadAlCole, o pregătire 

față în față oferită de Voluntarii Telefónica care are ca scop conștientizarea 

tinerilor între 10 și 16 ani a potențialului oferit de tehnologie și riscurilor rețelei. 

În 2019, peste 10.500 de studenți au fost instruiți și doar într-o lună și jumătate 

310 voluntari de la Telefónica au ajuns în sălile de clasă din 100 de centre 

educaționale din 22 de provincii din Spania. 

 

 

Surse 

https://pledgeviewer.eu/pledges/telefonica-educacion-digital-50.html 

https://dialogando.com.es/10-500-alumnos-mas-ciberseguros 

 

 

https://pledgeviewer.eu/pledges/telefonica-educacion-digital-50.html
https://dialogando.com.es/10-500-alumnos-mas-ciberseguros
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El Instituto de Educación Secundaria Rosa Chacel – (IES Rosa Chacel) 

 

Organizație 

Institutul de învățământ secundar Rosa Chacel a fost premiat la Concursul 

național de bune practici în centrele didactice pentru anul 2019 în Spania, pentru 

dezvoltarea unui program de pionierat pentru adaptarea educației la lumea 

tehnologică actuală. IES Rosa Chacel a dezvoltat acest proiect în colaborare cu 

Rețeaua Institutelor de Inovare Tehnologică, precum și cu Ministerul Educației și 

Tineretului din Comunitatea Madrid, care a promovat dezvoltarea Cadrului de 

competență a școlii digitale în Școala Gimnazială. 

Centrul a fost premiat pentru „TIC-TAC”, proiect care încuraja învățarea 

competențelor digitale în rândul elevilor din învățământul secundar obligatoriu. 

„TIC-TAC” are două obiective principale: 1) Oferă elevilor instrumente pentru a 

conștientiza, a valoriza și a învăța să își controleze identitatea digitală; 2) Implică 

întreaga comunitate educațională, în special studenții, în dezvoltarea 

competențelor digitale. 

În cadrul acestui program, sunt dezvoltate, de asemenea, Zilele Educației 

Tehnologice, bazate pe schimbul de experiențe didactice inovatoare legate de TIC, 

între IES Rosa Chacel și alte institute de inovare tehnologică. În consecință, se 

desfășoară activitatea „@abuelos enredados”, care are ca obiectiv principal 

educarea persoanelor în vârstă din Colmenar Viejo, Madrid,  de către tineri, astfel 

încât aceștia să învețe cum să gestioneze calculatoarele. 

 

 

Surse 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-premiado-concurso-

nacional-buenas-practicas-centros-docentes 

 

http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documentos/proyectos/TIC-

TACfinal.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-premiado-concurso-nacional-buenas-practicas-centros-docentes
https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-premiado-concurso-nacional-buenas-practicas-centros-docentes
http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documentos/proyectos/TIC-TACfinal.pdf
http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documentos/proyectos/TIC-TACfinal.pdf


 

 

COLECTIE DE BUNE PRACTICI – SPANIA 

75 

 

 

Aprende INTEF 

 

Organizație 

Aprende INTEF reunește setul de activități de învățare online oferite de 

Ministerul Educației și Formării Profesionale, prin Institutul Național de 

Tehnologii Educaționale și Formare a Profesorilor din Spania. Acesta include o 

gamă largă de experiențe de învățare online, de diferite modalități pentru o 

transformare digitală a educației. 

 

Descriere 

Unele dintre cursurile lor digitale sunt: 1) # PROTECCIÓNDIG - cunoașterea și 

utilizarea măsurilor esențiale de siguranță pentru a vă proteja dispozitivele și 

conținutul dvs. digital; 2) #JUEGASCRATCH - Ajută tinerii să învețe despre 

programarea unei aplicații educaționale de jocuri video în sala de clasă; 3) 

#EQUILIBRIOONOFF - obiectivul principal este de a sensibiliza tinerii cu privire 

la schimbările de comportament nedorite rezultate din utilizarea excesivă a 

tehnologiei și să învețe să mențină un echilibru sănătos între activitățile digitale și 

cele offline; 4) #ACOSODIG - promovează cunoașterea caracteristicilor 

cyberbullying-ului și dezvoltarea de strategii de prevenire, detectare și acțiune.  

În 2019, Aprende INTEF a dezvoltat apelul anual pentru cursuri de îndrumare 

online, în care au fost oferite 11.620 de locuri distribuite în 45 de cursuri și pe 

parcursul a două ediții. 37.954 de utilizatori au participat la MOOC (Massive 

Open Online Courses) - atât profesorii cât și alți membri ai comunității 

educaționale sau cetățeni interesați și 35 NOOC (Nano Open Online Courses) au 

fost dezvoltați, dintre care MOOC „Training și sensibilizare asupra schimbărilor 

climatice ”Iese în evidență ca o noutate.  

 

 

Surse 

https://enlinea.intef.es 

https://intef.es/wp-content/uploads/2019/12/Trad-20-01.pdf 

 

 

 

 

https://enlinea.intef.es/
https://intef.es/wp-content/uploads/2019/12/Trad-20-01.pdf
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Technovation Girls Madrid and Technovation Families Spain 

 

Organizație 

Technovation Girls Madrid și Technovation Families Spania sunt inițiative 

susținute de organizația educațională globală nonprofit Technovation, care are ca 

obiectiv principal să inspire fetele și familiile să fie lideri în viața și în 

comunitatea lor. 

 

Descriere 

În fiecare an, Technovation invită fete din toată lumea să învețe și să aplice 

cunoștințele necesare pentru rezolvarea problemelor din lumea reală, prin 

tehnologie și antreprenoriat. Cea mai mare competiție internațională pentru fete 

din lume este condusă de voluntari din diferitele țări în care este organizat 

programul. Timp de 12 săptămâni, coordonate de mentorii lor, fetele lucrează la 

un program inspirat de principiile design thinking, care le ghidează prin patru 

etape de lansare a unei aplicații mobile: Ideea (identificarea unei probleme în 

comunitate), Tehnologia (dezvoltă o soluție prin o aplicație mobilă), 

Antreprenoriat (construiesc un plan de afaceri pentru lansarea aplicației) și 

Prezentare (lansarea afacerii pe piață). 

 

Rezultate 

Până în prezent, au participat peste 20.000 de fete din peste 100 de țări. În Spania, 

au participat peste 1.500 de fete și peste 300 de voluntari au fost implicați ca 

judecători sau mentori. 

 

Sursă 

https://powertocode.org 

 

 

 

 

 

 

https://powertocode.org/
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 “Sé + Digital” 

susținut de Escuela de Oragnización Industrial și Orange 

 

Organizație 

„Sé + Digital” („Be + Digital”) este o inițiativă de formare gratuită promovată de 

EOI (Escuela de Organizare Industrial) și Orange, care încurajează dezvoltarea 

abilităților digitale pentru îmbunătățirea activităților profesionale. Prin urmare, 

scopul final al acestei alianțe este de a promova în mod activ printre fundațiile 

spaniole participarea la program pentru a accelera transformarea digitală a 

sectorului, ajutând cetățenii să își dezvolte abilitățile digitale, să-și îmbunătățească 

activitățile profesionale și să facă față mai bine provocărilor prezentate de noua 

economie digitală globală. 

 

Descriere 

În timpul cursului, cei înscriși vor primi instruire în concepte precum: 1) 

tehnologii noi care sunt aplicate afacerilor (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet 

of Things, Cloud Computing); 2) Modele de afaceri inovatoare și noi canale ale 

economiei digitale (micropagament, plata pentru consum, abonament, 

Crowdfounding, Freemium-Premium, publicitate online, economie colaborativă, 

comerț electronic); 3) platforme de comerț electronic (tipuri de platforme și 

elemente pentru luarea deciziilor); 4) cum să promoveze afacerea locală la scară 

globală  (ce este Social Media Marketing, strategii de utilizare a rețelelor sociale, 

noi forme de interacțiune cu clientul, cum să o promoveze pe internet cu strategii 

SEO și SEM); 5) noi formule de finanțare, de la finanțarea bancară la 

crowdfunding, business angels, capital de creștere sau accelerare startup; 6) bune 

practici pentru a stimula o afacere pe internet. 

„Sé + Digital” este continuarea „Sé Digital”, un program promovat de EOI în 

colaborare cu Orange pentru a promova transformarea digitală a cetățenilor, 

pentru a realiza o adaptare rapidă și eficientă a întregii populații la provocările pe 

care le prezintă noua economie digitală globală. De la lansarea sa, în martie 2016, 

ambele programe au pregătit deja peste 10.000 de persoane din 130 de 

municipalități și entități din Spania. 

 

Sursă 

https://sedigitalylanzate.es/blog 

 

https://sedigitalylanzate.es/blog
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Sistemul tradițional de învățământ nu mai îndeplinește tendințele moderne și 

trebuie să evolueze într-un ritm foarte rapid. Transformarea digitală fără precedent 

a societății este probabil să crească complexitatea lumii moderne și să aibă efecte 

și în domeniul educației. 

Educația digitală poate fi definită ca utilizarea unei combinații de tehnologie, 

conținut digital și instrucțiuni în sistemul de învățământ pentru a-l face mai 

eficient. 

Alături de o mulțime de oportunități, digitalizarea vine cu provocări precum 

învățarea adaptivă, infrastructura digitală, securitatea cibernetică, schimbări rapide 

în tehnologiile informaționale și instrumente digitale moderne. Acești factori cresc 

provocarea în furnizarea de educație digitală. 

Situația actuală a educației digitale a schimbat și tendințele viitoare în educație, 

care includ elemente ale educației, cum ar fi învățarea bazată pe jocuri, învățarea 

bazată pe video, inteligența artificială în săli de clasă și învățarea imersivă. 

Tehnologiile TIC afectează viața de zi cu zi a oamenilor sub multe aspecte. Dar 

lumea Internetului are dezavantajele sale, iar tinerii trebuie să fie informați despre 

acestea. În afară de părinți și profesori, lucrătorii de tineret sunt o figură esențială 

în educația digitală a tinerilor, deoarece par a fi mai aproape de tendințele digitale. 

Analiza arată că, de fapt, țările europene diferă în ceea ce privește utilizarea social 

media, de aceea au nevoie de abordări diferite. Unul dintre aspectele importante 

legate de utilizarea social media și instrumentele TIC este protecția datelor. 

Înțelegerea protecției datelor poate fi un pic dificilă, dar, de exemplu, 

Regulamentul general privind protecția datelor din UE este mișcarea în direcția 

corectă în ceea ce privește confidențialitatea personală. 

Prin urmare, există avantaje ale internetului și dezavantaje care aduc o serie de 

riscuri la care tinerii pot fi expuși online, care nu pot fi ignorate. Tinerii se pot 

confrunta cu discurs instigator la ură online, xenofobie, antisemitism sau alte 

forme de ură bazate pe intoleranță, sau se pot confrunta cu cyberbullying-ul. 

În timp ce suntem pe internet, fiecare dintre noi creează o amprentă. O amprentă 

digitală este o urmă de date pe care o creați în timp ce utilizați internetul. 

Înseamnă că, cu cât sunteți mai activ pe internet, cu atât amprenta digitală este 

mai mare. O „amprentă digitală pasivă” este o urmă de date pe care, fără intenție, 

o lăsați online. Reputația voastră digitală este direct legată de amprenta digitală pe 

care o lăsați în urmă. Impactul ambelor este uriaș, întrucât o reputație digitală 

pozitivă vă poate ajuta foarte mult și, de asemenea, una negativă vă poate dăuna. 
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Prin urmare, lucrătorii de tineret au nevoie de o gândire agilă, trebuie să fie 

dispuși să încerce lucruri noi, să învețe atât de la succes, cât și de la eșec, și să fie 

susținuți să facă acest lucru, deoarece să fii lucrător de tineret în era digitală 

înseamnă să folosești sau să abordezi media și tehnologia digitală în activitate. 

Astăzi jocurile sunt mai importante ca niciodată. Multe jocuri implică jocuri de rol 

și simulări similare cu cele utilizate în munca de tineret și în educația pentru 

dezvoltare. S-a lucrat considerabil la învățarea bazată pe jocuri. Când vine vorba 

de predare, sistemul educațional modern folosește, de asemenea, tehnologia 

pentru a oferi educație. Mai mult, utilizarea tot mai mare a jocurilor digitale și a 

științelor aplicate în mediile de învățare a afectat atât predarea educatorilor, cât și 

învățarea studenților, deoarece învățarea bazată pe jocuri ar putea fi folosită cu 

succes pentru a îmbunătăți atât procesul de învățare, cât și predarea. În actualul 

climat de inovație tehnologică în cadrul jocurilor digitale și culturii tinerilor, 

există tendințe noi și în continuă evoluție. De fapt, noile generații nu au 

posibilitatea de a-și compara viața de zi cu zi cu lumea dinainte de internet. 

Învățarea bazată pe jocuri poate ajuta lucrătorii  de tineret să relaționeze cu 

tineretul din ce în ce mai distras din punct de vedere tehnic. 

 

Într-adevăr, jocurile educaționale profită de tehnologia actuală, permițând un nivel 

cu totul nou de interacțiune, colaborare și o experiență de învățare unică. Există 

multe instrumente și metode diferite care pot fi utilizate de către lucrătorii de 

tineret.  

Pe lângă riscuri, este important să-și dezvolte abilitățile digitale, pentru a putea să  

sprijine tinerii să utilizeze media activ și responsabil de la o vârstă fragedă. În 

lumea actuală în mișcare rapidă, este deosebit de importantă pregătirea tinerilor 

pentru o utilizare durabilă, sensibilă și critică a mijloacelor digitale. Pentru a face 

acest lucru posibil, lucrătorii de tineret trebuie, de asemenea, să urmeze o 

pregătire periodică pentru a fi la curent cu noile tendințe.  

 

Prin urmare, în prezent există o cerere mare pentru lucrătorii de tineret competenți 

în mass-media. Ei trebuie să fie modele pentru tineri și să aibă capacitatea de 

transmitere a cunoștințelor despre mediul digital. 

 

 

Lucrătorii de tineret au drept scop susținerea dezvoltării personale și sociale a 

tinerilor. În lumea modernă, aceștia ar trebui să se concentreze pe: 

◆ Digitalizarea și transformarea digitală a muncii pentru tineri, 

◆ Utilizarea proactivă a tehnologiei digitale în lucrul cu tinerii, 
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◆ Includerea unei game largi de metode și abordări care pot fi utilizate în 

lucrul cu tinerii. 

Digitalul poate face lucrul cu tinerii mai accesibil și relevant. Lucrătorii de tineret 

ar trebui să-i educe pe tineri într-un mod în care să poată deveni lideri digitali 

responsabili.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acest ghid digital - ca parte a proiectului de parteneriat strategic Youth 
Workers 2.0 - a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această 
broșură și tot conținutul acesteia reflectă doar părerile autorului, iar 
Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a 
informațiilor conținute în acesta. 

YOUTH WORKERS 2.0 
GHID DE EDUCATIE DIGITALA PENTRU LUCRATORII DE TINERET  


