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Advances in hardware and software, easiness of access to the 

Internet, increasing the bandwidth and the advance of  wireles 
connections are important elements in the context of  

increasing integration with the practice of journalism training. A growing 
number of online programs are offered to teachers. In this phase, the online 

training requires close monitoring, clear 
standards and a continuous demand for quality.  

Authors' approach is based on the concept of self-regulation which 
requires a new way in the development 

of print media. Changing the design and development approach is revealed by 
the printed media formats of unusual dimensions that defy division into 

classical formats. This is done by: investment in Free Press; 
large-scale development strategies complementary products (CDs, DVDs, 

books offered at low prices with the number of newspaper etc.); development 
of abbreviated versions of printed newspapers; tabloidisation of 

quality newspapers. 
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Ceea ce se obişnuia a fi cursuri prin corespondenţă, asociate cu casete video şi 

downlink-uri prin satelit, s-a mutat în spaţiul de lucru obișnuit al jurnalistului. Aceasta 
implică, în condițiile actuale, utilizarea, în mod curent, a streamingului video, a audio sau 
video conferinţei, a desktopului şi multimediei de cea mai înaltă calitate și complexitate. 
Evoluţia atinge toată lumea jurnalistică, ceea ce presupune ca o mare parte din formarea 
continuă, din instruire și documentare să devină online, nu numai pentru studenţii din zone 
mai îndepărtate, ci chiar și pentru cei de la cursurile de la zi, pentru unele discipline, în 
contextul creșterii integrării învățământului cu practica jurnalistică. Această evoluţie în 
procesul de formare presupune remodelarea metodelor de instruire, noi abilități practice pe 
care trebuie să le aibă formatorii, precum și noi forme de verificare. 

Dr. Petru Ignat 
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Progresele în hardware şi software, ușurința accesului la internet, creşterea în lăţimea 
de bandă şi apariţia de conexiuni fără fir sunt elemente importante în această evoluţie. Un 
număr tot mai mare de programe online sunt oferite personalului didactic. În această fază, 
încă incipientă, domeniul instruirii online necesită o monitorizare atentă, standarde clare şi 
o cerere continuă pentru calitate. 

 
1. Presa imprimată între autoreglementare și continuarea procesului de apariție 

a produsului jurnalistic 
Suntem martorii unei perioade angoasante în ceea ce privește dispariția într-un ritm 

ingrijorător a presei imprimate, ceea ce bineînțeles afectează și procesul de formarea 
jurnaliștilor. În anul 2010, volumul presei scrise, chiar și în tronsonul tabloidelor (Click, 
Libertatea, Can-Can) a înregistrat o diminuare vizibilă a numărului de cititori. Conform 
studiilor facute de BRAT (Biroul Român de Audit al Tirajelor) asistăm la o repoziționare a 
tabloidelor care dominau piața. Click și Libertatea au trecut în față, devansând Can-Can. În 
ceea ce privește presa scrisă tradițională, BRAT atrage atenția că au început să dispară de 
la chioșcuri ziare cotidiene, considerate “quality media”, precum Cotidianul și mai nou 
Gardianul. Tiraje în coborâre se înregistreaza la România liberă și Evenimentul Zilei. Este 
însă prematur să se dea crezare celor care prognozează moartea presei scrise. Modelele 
matematice prognozează și ele o scădere a numărului și tirajelor presei scrise. În același 
timp, tabloidele și unele ziare (Adevărul) se mențin la suprafață printr-un efort de 
autoreglementare care, din păcate, se îndreaptă spre derizoriu.  

De câțiva ani de zile, în cercurile specialiștilor se discută despre competiția dintre 
presa imprimată, unde accentele cad pe prioritizarea tabloidelor, și presa electronică. La 
Congresul Jurnaliștilor de la Goteborg (2008) s-a discutat mult despre personalizarea presei 
scrise, personalizare ce ar putea fi dată de calitatea informației și a comentariilor. S-a pornit 
de la constatarea președintelui puternicului grup de presă News Corp, Rupert Murdoch, 
care spunea: “Ziarele nu vor muri, dar se vor schimba.” În legătură cu aceste schimbări se 
fac planuri și încercări, unele nu lipsite de interes. Rezistența la derizoriul tipărit devine nu 
doar un exercițiu de selecție a informației, dar și un mod de a schimba accentul de pe 
informația detaliată și anticipată de televiziune, radio și chiar de internet, pe selectarea și 
citirea comentariilor în cheie proprie.  

Transferul către presa electronică forțează redacțiile care editează presa imprimată să 
adopte un alt mod de concepere și editare. Operațiunea se efectuează în etape odată cu 
dezvoltarea impetuoasă a presei electronice. Opiniile, bazate pe un studiu pragmatic al lui 
C. T. Popescu, unul dintre cei mai avizați manageri și “făcători de presă imprimată”, 
demonstrează rapiditatea cu care se face transferul receptării și transmisiei informației 
către presa electronică. Se operează frecvent cu sintagma “presă adaptabilă”. Putem afirma 
că schimbarea și transformarea presei tipărite depind de doi factori: adaptare și învățare.  

Este adevarăt, procesul de adaptare este unul continuu și s-a manifestat constant din 
momentul în care ziarul, ca vector de comunicare, a trebuit să facă adevărate tururi de forță 
pentru a intra în grațiile cititorilor. Și, chiar atunci când se observă o anumită stabilitate a 
formatelor sau o modalitate cvasiacceptată de punere în pagină, preocuparea pentru 
autoreglementare s-a impus ca o formă de a face față concurenței. Deși, aparent, regulile 
de bază sunt aceleași, modul de exprimare este diferit, personalizând produsul publicistic.  

Preocuparea pentru procesul de adaptare și de flexibilizare a presei imprimate 
generează, după părerea specialiștilor, o pantă descrescătoare sub raportul dintre calitatea 
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produsului și dependența față de factorul financiar. Generația 2010 este mult mai activă 
decât generația MTV.  

Se pornește de la constatarea că ziarele și revistele imprimate, și mai ales tabloidele, 
au un bazin de cititori proveniți din categoria persoanelor cu un IQ tot mai redus. 
Categoriile mai evaluate s-au mutat pe internet. Ca atare, calitatea presei imprimate, care a 
alunecat pe panta senzaționalului facil, a scăzut de la an la an. Ideea “ziarului de format 
mic”, un eufemism pentru înlocuirea tabloidelor clasice, a fost lansată la Seul (2005, al 58-
lea Congres al Asociației Mondiale a Jurnaliștilor). Ideea a fost reluată și accentuată, 
trecându-se la noi paliere, la următoarele congrese de la Goteborg și Berlin.  

 
2. Evoluții în conceperea și elaborarea presei scrise 
 Conceptul de autoreglementare pornește de la impunerea unei noi maniere în 

elaborarea presei imprimate. Schimbarea în abordarea conceperii și elaborării presei 
imprimate se relevă prin mobilitatea continuă a formatelor și susținerea unor dimensiuni 
neobișnuite, care sfidează împărțirea în formatele clasice (standard, mediu, half-size etc.). 
Această autoreglementare se face prin: 

 1.Investiții în presa gratuită, ziare compact cu distribuire gratuită;  
 2. Dezvoltarea pe scară largă a unor strategii de produse complementare (CD-uri , 

DVD-uri , cărți oferite la prețuri scăzute odată cu numărul de ziar, suplimente gratuite sau 
la preț mic);  

 3 . Dezvoltarea ziarelor imprimate cu versiuni prescurtate; 
 Ziarele de mare tiraj ca Die Welt și Evening Standard au scos pe piață versiuni 

prescurtate ale ziarului-mamă în format compact la un preț foarte mic (de trei ori mai scăzut 
decât prețul inițial); ziarul prescurtat se realizează după închiderea ediției- mamă și 
cuprinde materiale ajustate și updatate sau chiar rescrise; 

 4. Tabloidizarea ziarelor de calitate care preferă format mic, compact sau 
intermediary (berliner, nordic sau renan), cu o informație bine aleasă și documentată. ( vezi 
Conceperea si elaborarea produsului jurnalistic, București, Editura Victor, 2010, p 25). 

Discuțiile specialiștilor privind viitorul presei imprimate porneau de la aceste patru 
modalităși de flexibilizare a presei scrise propuse de Earl J. Wilkinson, directorul executiv 
al International Newspaper Marketing Association, care garanta existența presei imprimate, 
indiferent în ce format, și în 2020, și în 2030. 

 Ideile sintetizate de Wilkinson din anii 2006-2007 au fost aplicate mai ales în scopul 
declarat de a redresa situația financiară a ziarelor imprimate. Concluzia specialiștilor la 
sfârșitul anului 2010 a fost una drastică: presa cu distribuție gratuită, tabloidizarea ziarelor 
de calitate, produsele mass-media complementare (disc – compact, carte, suplimente), 
flexibilizarea formatelor și tendința de micșorare a formatelor până la A4 nu au adus o 
eficiență notabilă, mai precis, creșterea tirajelor și a încasărilor nu a avut loc. În replică, s-
a lansat chiar ideea reluării formatului standard în varianta multimedia. Sloganul lansat în 
2007 de Grupul Telegraph – “Frumusețea ziarului de format mare” a fost însă desființat de 
părerile specialiștilor întruniți la congresele de la Goteborg și Berlin.  

Punctul de vedere al cercetătorului Victor J. Vitenza, prezentat și în lucrarea Writing 
for the World Wide Web, în Analele Universității Hyperion, Editura Victor, 2008-2009 la 
p 84, subliniază continuitatea și pe viitor a procesului istoric de evoluție a mijloacelor de 
comunicare cu accent pe presa imprimată. 

  Istoria ne arată –scrie Vitenza- că noile tehnologii nu au dus la dispariția celor vechi, 
dar le-a obligat să se modernizeze, să devină mai creative. Radioul nu a distrus ziarele, 
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televiziunea nu a distrus radioul și ziarele, iar niciuna dintre ele nu a dus la dispariția presei 
imprimate. Ziarele au continuat să apară stăruind în necesitatea găsirii unor formule care să 
le asigure continuitatea.  

Multe discuții au avut loc pe marginea folosirii paginării și machetării computerizate 
pentru a spori gradul de atractivitate și, în același timp, pentru asigurarea rapidității 
transmiterii informației.  

 Unele experimente făcute de ziarele olandeze au relevat așa numita metodă 
Template (șablon), care constă în stocarea în calculator a unor variante de pagini. Dar, 
inevitabil, s-a constatat că de-a lungul unui an întreg se repetă un număr de pagini, ceea ce 
face ca monotonia să se instaleze rapid. ”Proiectul Template” s-a dovedit a fi ineficient 
pentru că duce la supertehnicizarea activității secretariatului de redacție și a DTP-ului. 
Există și părerea cercetătorului Mike Word care vede în multiplicarea posibilităților de 
punere în pagină prin folosirea elementelor multimedia și a interactivității un suport pentru 
autoreglementarea apariției și menținerea presei imprimate.  

  In același context s-a dat un credit, mai ales în ultimii cinci ani, tabloidizării văzută 
ca un panaceu pentru menținerea la cote de supraviețuire a presei imprimate. Concomitent, 
au existat semnale privind pericolul tabloidizării, concept care nu implică doar schimbarea 
de formate (The Sun, Bild). Să amintim părerea lui Aidan White, președintele Federației 
Internaționale a Jurnaliștilor, cuprinsă într-un interviu acordat presei române la 8 decembrie 
2006 unde se afirma: “Dacă presa scrisă va adopta noul tip de format în aceeași notă, 
aceasta va fi sortită pieirii”.  

Părerea lui Timoty Balding, președintele Organizației Mondiale a Ziarelor, care 
declara că “Într-adevăr, dacă ziarele ar fi sortite extincției, atunci civilizația în sine ar fi 
condamnată la dispariție și aceasta este evident o exagerare pentru că fundamentele 
democrației și economiei de piață se bazează pe conceptul de libertate a presei și, implicit, 
a ziarului” accentuează ideea continuității. 

Flexibilizarea formatelor a fost motiv de trecere de la “format standard la format 
mic “, pentru a determina economii în condițiile scumpirii hârtiei, dar și un prilej de 
coborâre a calității scriiturii la nivelul de jos al unui public avid de senzaționalul facil. În 
prima etapă s-a creat iluzia că prin formatul mic și proritizarea senzaționalului are loc un 
salt pe verticală a tirajului, singurul criteriu care asigură finanțarea presei scrise.  

Studiind presa imprimată în totalitatea ei, constatăm un transfer periculos a 
senzaționalului facil și în pagina principală a ziarelor standard. In paginile ziarelor: 
Evenimentul zilei, Romania liberă, Cotidianul, Gardianul etc. găsim teme prezente adesea 
în tabloide de gen Libertatea, Click sau Can-Can. Acest melanj a dus la scăderea calității 
scriiturii. Susținerea senzaționalului poate să aducă o satisfacție financiară. După părerea 
noastră însă această goană dupa senzaționalul afișat nu face decât să aducă în discuție 
calitatea presei imprimate.  

Ziare cu un anumit standard, gen Evenimentul zilei, au găsit o formulă de format mic 
care iese din orice format calificat. Se înțelege, … factorul financiar. Un ziar mic consumă 
hârtie mai puțină și obligă la condensarea informației. 

 Formatul mic al ziarelor standard face ca opinia și comentariul să-și restrângă spațiul 
și implicit volumul și calitatea ideilor. Presa imprimată pornește și de la părerea exprimată 
de Francis Morel, director general al grupului de presă Figaro, potrivit căreia presa scrisă 
este obligată să facă față rapidității și accesibilității audiovizualului. Se urmărește prin 
aceasta repoziționarea unei informații care să suplinească atât fotografia, cât și infografia. 
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Să mai subliniem faptul că restrângerea spațiului imprimat a condus la necesitatea unei 
dinamici sporite a suplimentelor și a magazinelor editate de Figaro. 

 La fel, asistăm în presa româna la încercarea de a spori numărul de suplimente. 
Numai că această trecere spre multiplicarea suplimentelor este însoțită și de scăderea 
tirajelor suplimentelor, dar și a tirajelor. Trebuie spus că propunerile lui Wilkinson 
privind autoreglementarea presei imprimate nu au găsit terenul propice pentru redresarea 
presei imprimate în concurența sa declarată cu mijloacele electronice.  

 
 3. Context și calitate  
O analiză desfășurată pe parcursul a cinci ani ne-a condus la concluzia: cotidienele 

“quality“ nu fac profit in Romania. De altfel, la aceeași concluzie au ajuns în țările lor și 
editorii unor publicații ca Die zeit și Berliner Kurier. In Franța, am mai amintit, ziare ca 
Figaro au trebuit să-și schimbe formatul și să recurgă la diversificarea suplimentelor. Se 
știe că ziarele imprimate au o viață mai lungă sau mai scurtă, fiind determinate de condiții 
economice, dar și de cerințele pieții. Sloganul “Asta dorește publicul” se constituie în 
motivație pentru schimbările de profil și chiar de format. Toate schimbările ce au avut loc 
în ceea ce privește presa scrisă au fost urmarea unor intense dezbateri ce au avut loc la 
congresele mondiale ale ziariștilor de la Seul, Berlin, Goteborg. Finalitățile nu au dat 
satisfacția preconizată. Este adevărat că unele încercări, mai ales în ceea ce privește 
flexibilizarea formatelor, au dat un impuls care, din păcate, s-a așternut doar pe o scurtă 
perioadă de timp. 

Piedica cea mai mare a fost pusă de tronsonul de publicitate. Cei care se ocupau de 
advertising se vedeau văduviți de un spațiu care le asigura salturi financiare. Reducerea 
spațiului destinat publicității a adus în discuție o nouă compoziție a paginilor. Unele ziare 
care aveau un bazin de publicitate considerabil (vezi România liberă) au fost nevoite fie să 
micșoreze caracterul literei folosite la publicitate, fie să scoată suplimente care nu puteau să 
înlocuiască paginile tradiționale de publicitate. 

 
 4. Existența sau non existența presei imprimate 
  Asistăm în ultima vreme la schimbarea accentelor privind aderarea publicului la 

presa scrisă... Mor ziarele? Iată întrebarea menită să dea un răspuns privind viitorul presei 
imprimate. Adepții internetului dau un termen de 15-20 pentru dispariția presei scrise.  

  Dispariția ziarului Cotidianul a făcut să se discute cu mai mult temei despre 
existența sau non existența presei imprimate. S-a așternut un soi de blazare care înlesnește 
dezvoltarea yellow press, presa care aruncă în derizoriu idei și sentimente. De cele mai 
multe ori se consideră că așa este în Occident, deci așa trebuie să fie și în România. 
Experimentele făcute cu ziarele compact și cu tabloidele care s-au înmulțit ca ciupercile 
după ploaie au produs o suprasaturație a pieței. Cu atât mai mult cu cât câteva dintre ele se 
distribuiau gratis.  

  Suntem martorii unor transformări care aruncă în planul secund nu numai tabloidele, 
ci chiar și unele cotidiene, cum ar fi Evenimentul zilei, care au făcut loc senzaționalului în 
pagina întâi. Suprasaturarea a dus la dezvoltarea unei experiențe care pune în evidență 
textul “serios”, indiferent de lungimea sa. Textul serios mobilizează interesul intelectual, 
dorința de a afla din surse competente principalele evenimente social – politice. Să amintim 
de experimentul cercetătorului elvețian Carlo Imborden care a pus la punct o metodă 
numită Reader Scan care constă din alcătuirea unei diagrame a lecturii la scara socială 
(Vezi Gheorghe Grigurcu, Timpul, 4-10 nov. 2010). Experimentul aduce în prim plan un 
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eșantion de 100 de persoane care sunt puse să citească ziarele, slujindu-se de un creion 
optic, instrument ce memorează locurile unde s-a început și s-a sfârșit lectura. Respectiva 
formă de consultare a studiat în ultimii patru – cinci ani, 40 de publicații din spațiul 
german. Experimentul a pus în evidență faptul că textele de calitate solicită mai multă 
atenție decât cele scurte și supersenzaționale, a cărei informație poate fi extrasă din titluri.  

  O asemenea manieră de a aborda informația și comentariul nu este nouă pentru presa 
din România. Cercetătorii privind istoria evoluției ziarelor în țara noastră atestă faptul că în 
perioada interbelica s-a pus problema modernizarii structurii ziarelor, în special a 
cotidienelor. În studiile sale, un ziarist român, A. P. Samson arată că prin anii 1937-38, 
ziarele au sesizat importanța calității informației. Prima importanță (Samson, 1979, p. 127) 
s-a acordat articolului, comentariului profund, de calitate. Aceasta s-a menținut chiar în 
condițiile modernizării presei prin înmulțirea paginilor consacrate știrilor. S-au evidențiat 
rolul paginii întâi, care trebuie să fie construită în întregime din articole, comentarii, 
foiletoane politice și culturale (Samson, 1979, p. 127). 

Cinci mari ziare românești ale vremii (Universul, Curentul, Timpul, România, 
Dimineața) au păstrat acestă structură nouă până la izbucnirea celui de-al doilea Război 
Mondial. Trecerea spre o presă de calitate credem că încheie o perioadă de tabloidizare, 
ceea ce conduce la concluzia că ziarele nu vor muri, ci se vor transforma. Așteptăm ca în 
anii ce vor urma să se schimbe viziunea asupra locului comentariului în pagina de față, 
aflat în conflict cu informația senzațională. Aceste cerințe impun pefecționarea continuă a 
procesului didactic prin realizarea unor proiecte de dezvoltare a jurnaliștilor on-line.  

 
 5. Procesul didactic on-line 
Învăţarea on-line având un potenţial pentru creşterea accesului la învăţare continuă, 

atât pentru toţi educatorii, cât și pentru toți studenții și masteranzii, are și capcane. 
Internetul oferă o promisiune educaţională importantă pentru învăţarea activă, bazată pe 
experienţa personală, încurajează reflecţia şi aplicarea, propune colaborarea şi construcţia 
individualizată, sprijinindu-se pe comunităţile de jurnaliști, extinzând graniţele tradiţionale 
ale clasei sau campusului. Cu toate acestea, facultatea, personalul, administratorii, 
instituţiile și studenții se vor confrunta cu numeroase provocări în a profita pe deplin de 
aceste medii de învăţare. (Eastmond, D, 2007) Procesul on-line de dezvoltare a personalului 
include o mare varietate de tehnologii. De obicei, termenul "on-line" se referă la instruirea 
livrată prin intermediul web. Dar și alte forme de instruire reprezintă e-learning (cursuri 
bazate pe calculatoare), cum ar fi cele de pe CD-ROM-uri sau livrate prin intermediul 
intranet, ultimele fiind, de asemenea, menţionate în continuare ca on-line. 

"Cursurile on-line reprezintă unul dintre cele mai noi şi incitante moduri utilizate în 
dezvoltarea profesională de către cadrele didactice. Dezvoltarea on-line a cursului poate 
ajuta la construirea expertizei, folosind, în predare sau oriunde este necesar, tehnologii 
necostisitoare, care sunt uşor de utilizat şi convenabile sub toate aspectele. Ca urmare, 
cursurile de formare continuă a personalului pot fi mai puţin costisitoare, mai uşor de 
programat şi mai eficiente". (Takeda-Tinker, B., Bellum, J. & Klein, J, 2010 ). 

  
Acest raport citat anterior, elaborat pe informații din 2009, sugerează că învăţarea on-

line este în creştere rapidă în afaceri şi industrie. Aproximativ 14 la sută din toate 
modalitățile de formare sunt livrate on-line. Peste jumătate dintre respondenţi folosesc 
acum o formă de pregătire pe bază de CD-ROM; o treime utilizează un curs de formare 
bazat pe web şi un sfert din companiile de training utilizează intranet. Aproape două treimi 



Revista de studii media / nr. 1, iunie 2012 

 109

din on-line-ul de instruire abordează alte subiecte decât tehnologia informaţiei. Cincizeci şi 
unu la sută din cursurile de instruire on-line sunt cursuri de calificare, cursuri de dezvoltare 
a abilităților care se concentrează pe ceea ce studenții vor putea face. Acestea sunt 
cunoştinţe şi cursuri bazate pe informație, concentrându-se pe ceea ce cursantul va şti să 
facă, cunoștințe de la care va trebui să se pornească în crearea viitoarelor abilități de 
jurnalist. Cursurile on-line pentru crearea competenţelor sunt din ce în ce mai frecvente. În 
unele cazuri, aceste cursuri sunt legate de mentoring sau coaching pentru a promova 
aplicarea eficientă a noilor metode bazate pe high-tech.(Kiser, K., 2009, November). 
Colegiile, universităţile, corporaţiile şi asociaţiile profesionale își extind numărul şi 
diversitatea cursurilor on-line şi a cursurilor sprijinite de web. Universităţi virtuale prin care 
studenții pot câştiga o serie de grade universitare şi postuniversitare fără vreodată să 
petreacă o perioadă de timp într-un campus universitar răsar în întreaga lume. O 
universitate din California oferă un program de certificare ca profesor timp de 18 ore pe 
semestru on-line, însoţit de mentoring şi coaching, pentru profesioniştii care doresc să 
devină profesori. Asociaţiile profesionale solicită furnizarea de mai multe programe de 
certificare şi crearea de mai multe institute de dezvoltare profesională pentru membrii lor 
on-line, deoarece acestea sunt în măsură să îndeplinească cerinţele diverse specifice 
domeniului lor de activitate, precum și obținerea accesului la dezvoltarea profesională, iar, 
în același timp, să furnizeze venituri (Atkinson ,2009). 

O serie de studii indică faptul că învăţarea on-line este cel puţin la fel de eficace ca 
procesul de învăţare în săli de clasă convenţionale. Cercetarea privind învăţarea on-line este 
relativ tânără, dar tendinţele emergente sugerează că este de succes pentru cei care dispun 
de o practică anterioară. Kinnamon citează o statistică recentă, anume că formarea 
interactivă bazată pe web provoacă o reducere de 50 la sută a timpului de instruire în 
comparaţie cu pregătirea în clasă. Un studiu efectuat pe profesorii de matematică din 
universităţi şi facultăţi care au participat la cursuri on-line finanțate de National Science 
Foundation indică, în mod semnificativ, un nivel ridicat de satisfacţie al acestor cursuri. 
Peste 90 la sută dintre participanţi au găsit cursurile interesante și peste 80 la sută au spus 
că ei au înţeles, de obicei, conţinutul; au găsit instructorul perfect, iar obiectivele cursului 
clare. De asemenea, cerinţele de curs li s-au părut rezolvabile și ar recomanda cursul și 
altor colegi. 

Studii realizate de Centrul de Excelenţă privind învățământul la distanță au arătat că 
tehnologia are un impact pozitiv asupra eficienţei învăţării. Chris Dede, un profesor la 
Universitatea George Mason, care predă cursuri postuniversitare on-line, arată că "Studenţii 
de la cursul meu au constatat că învăţarea lor a fost mult mai profundă şi mai bogată decât 
în clase convenţionale comparabile." Elevii au participat pe deplin, au interrelaționat mai 
ușor unul cu altul pentru a partaja resursele de învăţare şi s-au angajat în discuţii ample, 
profunde prin intermediul internetului asincron (Schlager, M., Fusco, J., & Schank, P., 
2008). TappedIn permite educatorilor să participe la activităţi, extinde cercul de colegi al 
studenților şi permite să se desfăşoare activităţi online. Aceste colective încurajează 
învăţarea, experimentarea, explorarea şi activitățile practice. 

 
În plus, faţă de avantajele, enunțate mai devreme, impactul pozitiv de învăţare online 

are și alte beneficii cum ar fi accesul la orice oră la procesul de învăţare, flexibilitate şi 
costul mai redus, ceea ce pentru un viitor jurnalist este esențial. Toate aceste atuuri pot 
conduce la creşterea cererii pentru dezvoltarea personalului prin cursuri on-line. Accesul 
on-line la acest proces de dezvoltare profesională necesită doar accesul la un computer, la 
un modem şi conexiunea pe Internet. Alte beneficii sunt: creșterea calității personalului 
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prin implicarea unor educatori care conduc instruirea în zone îndepărtate, eliminarea 
dificultăţilor legate de participarea personalului didactic, cum ar fi restricțiile de timp sau 
de locaţie, costuri curente prea mari, oferirea unor posibilități celor care au nevoie de 
oportunităţi de învăţare de specialitate sau depășirea provocărilor legate de niveluri diferite 
ale studenților. Pentru educatorii ale căror cunoștințe în domeniu sunt limitate la început, 
există programe de dezvoltare a personalului; dezvoltarea personalului on-line este 
disponibilă în sute de subiecte, de la zeci de furnizori. 

 
 6.Flexibilitate  
Procesul on-line de dezvoltare a personalului fiind asincron - disponibil 24 de ore pe 

zi – educatorii și studenții se pot loga în orice moment dorit, ceea ce este cel mai 
convenabil. În cazul în care un apel telefonic de la un părinte, o conversaţie cu un coleg sau 
necesitatea de a ajuta copilul la teme întrerupe procesul didactic, elevii on-line nu pierd 
informaţii importante. Cursul on-line aşteaptă până când elevul este gata să meargă înainte. 

Programele sunt neplanificate, în sensul că acestea sunt disponibile într-un interval de 
timp larg sau pe termen nedefinit. De exemplu, participanţii pot avea la dispoziție şase luni 
pentru a completa programul, ceea ce ar fi, în condiții normale, un curs de două luni. În 
cursuri asincrone, neprogramate, participanții au flexibilitatea de a învăţa în ritmul propriu.  

Unele cursuri sunt sincrone şi necesită ca toţi participanţii să fie online în acelaşi 
timp. Altele sunt programate şi necesită prezența tuturor participanţilor pentru a începe şi a 
termina cursul la un anumit moment. De exemplu, Institutul Naţional pentru Comunicare 
din SUA dezvoltă un program privind inovarea virtuală, program de dezvoltare 
profesională on-line pentru 30 de şcoli din nouă state din nord-estul SUA şi din 
Washington. Fiecare curs este asincron, disponibil 24 de ore pe zi, dar este programat într-
un interval de timp specificat. 

Procesul de învățare asincron on-line nu mai solicită cursanţilor respectarea unui 
calendar rigid pentru susținerea examenelor, totuși din rațiuni de compatibilitate între 
discipline, acestora li se vor dedica o sesiune de examene. Unii studenți, care pornesc cu un 
bagaj de cunoștințe mai redus, vor trebui să-şi petreacă mai mult timp pentru lecții on-line 
speciale (lecturi electronice speciale). Unii vor participa mai mult la discuţii sau proiecte de 
echipă. Alţii vor alege să parcurgă mai rapid programa. În cazul în care un profesor are o 
oră fereastră, el poate folosi timpul disponibil pentru a finaliza segmente mai mici de lecţie. 
Acest tip de utilizare eficientă a timpului, face ca învățarea just-in-time şi învăţarea 
continuă să fie accesibile pentru toată lumea. 

 Utilizarea e-learningului pentru perfecționarea personalului poate conduce pe termen 
lung la economisirea banilor. Costurile asociate cu transportul pentru participanţi şi 
formatori, cu eventualii înlocuitori ai acestora, costurile materialelor didactice şi pierderea 
de instruire sau de timp la locul de muncă, precum şi creşterile ulterioare în productivitate 
vor oferi unele economii. 

WebED (www.WebED.com), un editor on-line de cursuri de dezvoltare profesională 
utilizat de educatori şi administratori, permite salvarea până la 90%din costul acestor 
cursuri față de cursurile elaborate cu metodele tradiţionale de instruire. Se estimează că 
economiile legate de costuri în primul an de formare on-line pot fi de 20-30%, cu economii 
în creştere substanţiale în anii următori (Roberts: 2009). Brandon Hall, editor de 
multimedia şi formare profesională Newsletter, estimează o economie de 50%, atât la 
costuri, cât și ca timp în comparație cu formarea faţă-în-faţă. 

Alte economii la costuri ar putea rezulta din factori mai puţin tangibili, cum ar fi 
eficiența și ușurința modificărilor. Majoritatea programelor de dezvoltare a personalului 
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necesită o perioadă considerabilă de timp pentru elaborare. Software-ul on-line de 
dezvoltare a personalului poate fi uşor de utilizat, rapid şi actualizat frecvent. Autorii 
desigur, nu vor trebui să aştepte până când toate 500 de exemplare tipărite ale manualului 
de training sunt vândute înainte de a-l modifica. Uşurinţa revizuirii permite ca dezvoltarea 
personalului prin e-learning să fie de vârf prin includerea unor noi informaţii în conţinutul 
cursurilor, prin îmbunătățirea metodelor pedagogice utilizate în procesul de învăţare a 
cursanților şi prin perfecționarea continuă a procesului didactic. 

Dezvoltarea on-line a personalului creşte eficienţa învăţării. Cursanţii sunt mult mai 
concentrați şi utilizează timpul mult mai eficient. Unii dezvoltatori de cursuri on-line 
afirmă că o oră de formare bazată pe web echivalează cu două ore de instruire în clasă. 
Cursanţii au mai puţine distrageri, se pot concentra pe domeniile lor specifice şi pot să 
obţină ajutor –help- atunci când au nevoie. 

 
 7. Colaborare şi interacţiune  
Software-ul de dezvoltare on-line, bine conceput, încurajează şi facilitează creşterea 

interacţiunilor dintre studenţi şi între studenţi şi instructor. Îmbunătăţirile în domeniul 
tehnologiei fac posibilă interacțiunea între participanţii la cursuri on-line, aceștia putând 
lucra împreună on-line, fiecare aducându-și contribuția la realizarea unui ziar școală sau 
într-o redacție TV. Cursanții se angajează în discuţii, primesc feedback-ul unul de altul, 
realizează misiuni complete împreună, participă la proiecte în echipă şi au o interacţiune 
mai frecventă şi mai puternică cu instructorul. Instructorii găsesc că învăţarea on-line 
egalizează adesea nivelul cunoștințelor în rândul elevilor şi studenţilor. Elevii raportează că 
lecțiile sunt mult mai bine transmise, oferindu-se şi timp de reflecţie, aceştia având timp să 
“macereze” cunoștințele transmise, să scrie şi să revizuiască răspunsurile lor înainte de "a 
le spune" cu voce tare. 

 
8.Dezavantaje. Costurile ascunse  
 În timp ce există beneficii numeroase ale procesului de dezvoltare a personalului on-

line, există de asemenea, și capcane. Atunci când, indivizii, şcolile, departamentele de 
formare încep să exploreze oportunitatea de dezvoltare a personalului on-line, acestea vor 
trebui să analizeze cu atenţie dezavantajele. Vestea bună despre aceste dezavantaje este 
faptul că cele mai multe vor dispărea în timp, odată cu utilizarea crescută şi cu utilizarea 
unor produse-program de înaltă calitate. În continuare, abilităţi care se vor crea, costurile, 
conținutul, calitatea și tehnologia utilizată sunt domenii care se vor perfecționa necontenit. 

Iniţial, s-ar părea că dezvoltarea personalului on-line reduce masiv investiţiile unui 
departament angajat într-un proces de perfecționare a procesului didactic. Dar, o serie de 
costuri asociate cu dezvoltarea personalului on-line variază în funcţie de formatul 
programului, de costurile hardware şi acces la internet, de metodele utilizate şi, bineînțeles, 
și de rezultatele care se preconizează a se obține. 

Desigur, unele forme de învăţare on-line ar putea fi mai rentabile. Un departament 
care doreşte să introducă noii angajaţi în politicile şi procedurile utilizate în unitate ar putea 
cu uşurinţă să distribuie un CD-ROM pentru toţi angajaţii noi; se va aşteapta ca angajaţii să 
asimileze materialul, urmând apoi o evaluare completă on-line, iar cei ce nu au înțeles 
corect să primească sprijin în cazul în care scorul obținut este precar. Timpul economisit 
față de metoda față-în-faţă aplicată cu angajaţii noi ar putea fi apoi fi folosit pentru relaţia 
de construire a relațiilor în procesul de muncă, mai degrabă decât pentru procesul de 
transmitere a informaţiilor. Alte forme de învăţare on-line, cum ar fi cursuri pe bază de CD-
ROM şi cursuri bazate pe text sunt mai puţin costisitoare și se recomandă a se folosi pentru 
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a oferi mai ales pentru cunoștințe care nu necesită o revizuire de esență. Cele mai multe 
curente de opinie în legătură cu formarea jurnaliștilor consideră că este necesară o 
revizuirea substanţială a materialelor înainte ca acestea să poată fi livrate eficient într-un 
format on-line. 

Costurile asociate cu accesul la internet atunci când se cere interactivitate sau video şi 
audio-streaming pot deveni substanțiale. Utilizarea unor calculatoare neperformante şi 
lărgimi de bandă mai lente vor zădărnici eforturile de învăţare ale cursanților şi vor 
prelungi timpul necesar pregătirii. Modernizarea echipamentelor sau și a accesului la 
internet pentru învăţarea on-line poate constitui un risc scump. Numeroase şcoli şi 
campusuri continuă să ramână datoare în ceea ce privește modernizarea tehnologiei. 
Extinderea reţelelor fără fir va face diferenţa în viitorul apropiat. În multe judeţe, și în 
special în cele cu zone urbane mai numeroase și mai mari, s-au realizat rețele metropolitane 
pe bază de fibră optică, ceea ce a permis creșterea lățimii de bandă pentru dezvoltarea 
personalului on-line. Astfel s-a creat rapid potenţialul de creştere de a dezvoltării 
personalului on-line. 

Un alt cost ascuns în procesul de învăţare on-line este dezvoltarea cursului. Un proces 
de învăţare on-line de calitate necesită o investiţie substanţială în designul materialului 
destinat instruirii. De aceea, Strategic Solutions Group, Inc, de la Annapolis, Maryland, 
estimează că punerea la punct a unui curs de dezvoltare bazat pe instruire asistată de 
calculator ar putea fi de trei sau patru ori mai scumpă decât un curs de dezvoltare faţă-în-
faţă. Estimările legate de eficiența procesului de formare on-line realizate de alţii sugerează 
un cost de instruire on-line diminuat, mai ales când este vorba de analize care evaluează pe 
o perioadă de timp mai lungă.  

Salariul unui instructor la cursul on-line nu este mai puţin costisitor. Există unele 
economii legate de timpul și de cheltuielile de călătorie în cazul în care formatorii 
călătoresc extensiv. S-ar putea realiza chiar mici economii legate direct de timpul investit în 
curs. Dar acestea pot fi compensate prin nevoia unui anumit raport elevi-profesor pentru a 
menţine un grad înalt de interacţiune şi sprijinul necesar pentru cursanți. Instructorii pot 
găsi predarea on-line ca o provocare, dacă nu mai dificilă decât formarea pe bază de clasă 
şi, adesea, aceștia se plâng că pregătirea şi interacţiunea cu studentul sunt mari 
consumatoare de timp 

 
 9.Conţinutul lecțiilor on-line 
O preocupare majoră legată de dezvoltarea personalului on-line este calitatea 

procesului didactic în ceea ce privește conţinutul şi procesul efectiv de învăţare. Nu orice 
conţinut este adecvat pentru mediul on-line. Ceea ce funcţionează în clasă faţă-în-faţă nu 
este obligatoriu să funcționeze și on-line. Procesele legate de stabilirea conţinutului şi de 
învăţare trebuie să fie adaptate la mediul online, fără a pierde eficacitatea. Este necesară o 
analiză atentă a ceea ce mai funcţionează şi ce nu în conţinutul şi instruirea on-line, fiind 
necesare mai multe încercări şi eliminarea mai multor erori. 

O atenție deosebită trebuie acordată realizării abilităților practice pentru ziariști în 
procesul de dezvoltare a personalului on-line. Profesorul va trebui să-și adapteze stilul de 
muncă cu studenții pentru a analiza materialele pe care aceștia le trimit on-line. Trebuie 
identificate cele patru componente esenţiale pentru formarea ziaristului:  

-asimilarea cunoştinţelor, 
- modelarea gândirii, 
- demonstrarea câștigurilor obținute prin urmarea cursului, 
- aplicarea în practică prin materialele realizate de viitorii jurnaliști. 
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 O altă componentă principală a procesului de formare este follow-up-ul de sprijin. 
Mediul on-line acum poate furniza cu uşurinţă toate aceste componente. 

Educatorii pot citi text, pot utiliza prezentări PowerPoint sau pot apela la streaming 
audio și video difuzat pe Internet. Tehnologia MP-3 sau MP-4 fac posibilă înregistrarea 
audio și video pentru redare ulterioară, într-un format condensat. Tehnologiile emergente 
fac posibilă urmărirea unor demonstraţii prin streaming video condensat. Site-ul 
Universității Hyperion oferă un bun exemplu de standard de performanţă în colaborarea 
profesor – student, atât pentru presa scrisă, cât şi pentru video. Cursul de Concepere și 
Elaborare a Ziarului, CEZ, care se predă studenților anului al II-lea al Facultății de 
Jurnalism, respectă aceste coordonate discutate anterior.  

 10. Disponibilitatea studentul la noul proces 
Deşi orice conţinut este potrivit pentru a intra în arena on-line, nu toţi studenții sunt 

pregătiţi pentru aceasta. Procesul on-line de învăţare necesită un grad înalt de automotivare, 
de independenţă, de iniţiativă şi de sprijin intensiv. Unii elevi au nevoie de interacţiunea 
faţă-în-faţă, simt necesitatea de a-și manifesta abilitatea de a vorbi cu voce tare despre ceea 
ce au învăţat şi de a primi feed back imediat şi spontan. Chat rooms în care elevii realizează 
aceste conversaţii sunt o aproximare a acestei manifestări. 

 Pentru unii elevi, abordarea hypertext a procesului de învăţare on-line va fi frustrantă 
şi confuză. Prin natura sa, hypertextul permite controlul secvenţei de învățare, a 
calendarului şi a conexiunilor dintre idei şi, ca urmare, experienţa de învăţare poate duce 
lipsă de o anumită ierarhie, logică sau liniaritate. 

Educatorii pot duce lipsă de abilităţile cerute de noua tehnologie. De asemenea, poate 
să se manifeste lipsa de interfaţă între furnizorii de servicii de internet.  

Acestea sunt alte bariere potenţiale pentru dezvoltarea personalului on-line. Potrivit 
lui Sean Smith de la Horizon Research, "în ultimii şase ani, am urmărit o gramadă de 
cursuri on-line şi unul dintre factorii cheie pe care l-am analizat peste tot este măsura în 
care participanţii se simt capabili să navigheze în cursul on-line. Teoria mea, ca o concluzie 
a acestor analize, este că mediul on-line poate fi perfecționat, în sensul unei mai bune 
organizări, astfel ca participanții să dețină toate pârghiile pentru a participa efectiv'' (Smith, 
2010). Pentru a realiza acest lucru, LiveText (www.livetext.com) și alte site-uri au conceput 
o serie de cursuri on-line pentru a accelera formarea unor educatori cu puternice cunoștințe 
în domeniu. 

 
 11.Concluzii 

 Proiectele on-line de dezvoltare a personalului au un potenţial imens, în ciuda problemelor 
curente ale acestora. Odată cu dezvoltarea acestui tip de cursuri on-line și creșterea 
disponibilității acestora, cererea de calitate va creşte. Departamentele de Resurse Umane, 
şcolile de jurnalism şi persoanele fizice care iau în considerare dezvoltarea personalului on-
line ca parte din programele lor de dezvoltare a personalului au nevoie de criterii precise 
pentru a analiza calitatatea e-learning şi randamentul investiţiilor lor. 

Există întrebarea dacă dezvoltarea personalului on-line va fi parte din viitorul nostru. 
Provocarea cu care se confruntă dezvoltatorii de personal este dacă aceștia vor fi pregătiți 
pentru a pune întrebările corecte ca parte a procesului decizional legat de pregătirea 
viitorilor jurnaliști. 
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