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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

ACȚIUNE DE PROMOVARE TEMĂ SECUNDARĂ FSE (1) 

 

”ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII, A UTILIZĂRII ȘI A CALITĂȚII TEHNOLOGIILOR 
INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN UNIVERSITĂȚI” 

 

 

SA 1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare FSE în 3 univ. pentru îmbunătățirea 
accesibilității și utilizării TIC și a competențelor digitale la persoane din GT preponderent din med ii 
defavorizate cu un program non-formal de dezvoltare a competențelor TIC / digitale la minim 180 de 
persoane din GT. 

 

1. Campanie de informare asupra rolului noilor 
tehnologii informaționale și de comunicații 

Asocierea educației formale cu educația desfășurată în școală, a educației nonformală cu 

educația obținută prin desfășurarea de activități în muzee, biblioteci și a educația informală cu 

influențele spontane, instantanee ale diverșilor factori din mediul înconjurător, tehnologia 

accentuează perspectivele de articulare, de interdependenţă permanentă între formelor educației, 

introducând sintagma „formalizarea educației nonformale”, ceea ce indică creșterea responsabilităţii 

instituţiei școală și a decidenţilor de politici educaţionale. Dacă non formalul presupunea prezenţa 

profesorului, dar absenţa școlii – ca spaţiu – în acest moment spaţiul formalului îşi pierde limitele. În 
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contextul extensiei spaţiului, apare inevitabilă dispariţia reperelor temporale – care, anterior, erau 

bine delimitate. Educaţia a devenit posibilă oriunde și oricând. Cum este bine știut, aceste extensii nu 

diminuiază rolul profesorului, ci îl sporeşte nebănuit de mult. Efectele activităţii de la clasă și din afara 

ei se vor resimţi oriunde unde profesorul nu va mai ajunge împreună cu elevul și în orice clipă a celor 

24 de ore ale zilei. 

În acest context, cercetarea formelor de utilizare a noilor tehnologii informaționale devine o 

prioritate, pentru că, pe de o parte, ele sunt elemente ce fac posibilă extensia în  spaţiu și timp, iar pe 

de altă parte, pentru că „formalizarea nonformalului și a informalului” este calea de înzestrare a 

elevilor cu acele criterii de utilizare corectă și eficientă a contextelor, mediilor și instrumentelor, 

mijloacelor noi de învăţare. Nevoia de analiză a potenţialului educativ, de formare pe care îl deţin 

noile mijloace ne-a impus obligaţia unor clasificări subordonate unor criterii viabile pentru utilizatorii 

elevi și profesorii lor. 

Utilizate de regulă în scop individual, de divertisment, aceste dispozitive tehnologice 

aparținând categoriei mijloacelor de comunicare cu adresabilitate către publicul larg, își pot schimba 

valoarea într-una educativă în momentul valorificării ori regândirii lor pentru contexte educaționale. 

Dezvoltarea continuă a societăţii informaţionale și a cunoașterii a condus la utilizarea noilor 

dispozitive tehnologice ca instrumente şi/ sau tehnologie auxiliară a procesului instructiv educativ, 

devenind indispensabile conceperii, proiectării unui învățământ interactiv și modern. Efectele 

educative ale utilizării NTIC sunt considerate notabile, încă din primul deceniu al noului mileniu, dacă 

acestea sunt integrate într-o strategie de instruire şi autoinstruire bine fundamentată. Utilizarea 

tehnologiei și a soft-urilor educaționale în procesul instructiv-educativ promovează un alt model de 

învățare și interacțiune didactică, ce reușește să transforme comunicarea electronică într-una 

educațională. 

Utilizarea Internetului permite implicarea acestuia nu doar în accesări rapide ale informațiilor 

utile pentru o temă specificată, ci și în stabilirea unor căi eficiente de relaţionare quasi-permanentă 

între elevi și profesor. Astfel, apar posibilităţi de încredinţare a unor sarcini pentru elevi şi în afara 

contextului instituționalizat al şcolii, în locuri alese de profesor sau în care se află elevul. Aceste sarcini 

pot fi pentru un elev sau un grup de elevi – trimise de unul sau mai mulţi profesori – coordonate, de 

asemenea, de la distanță. 
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Rolul profesorului în acest context se schimbă, ajutând elevii să identifice singuri răspunsurile 

și să descopere informațiile necesare, în spaţiul exterior şcolii. Profesorul încredinţează sarcina 

adecvată spaţiului pe care elevul îl va parcurge de la școală spre casă ori invers, și în oricare altele se 

va afla. Sarcina de rezolvat spre înţelegerea fenomenului, a principiului, a regulii de învăţat 

dobândește sens și utilitate, timpul de rezolvare nu depinde de legătura cu un loc anume, iar 

profesorul nu este „scos” dintre persoanele de dincolo de școală 

– devine « omniprezent » ! Intervenţiile vor fi la cererea elevului, cu scopul de a orienta, de a 

ghida, în momentul în care acesta apreciază că este necesar, sau din iniţiativa profesorului când 

rezultatele primite de la elevi impun. Profesorului îi revine sarcina să ofere elevului criterii de 

identificare a informației, de selecție și analiză, să-l orienteze pe parcursul activității. 

Urmare a evoluției tehnologiilor, noile mijloace reprezintă unul dintre principalii pioni ai 

educaţiei informale, cu o forță de intervenție considerabilă, care depășește puterea de influenţă a 

altor factori educativi, precum familia, grupul social de apartenenţă. Tinerii sunt „expuși”, în fapt, sunt 

beneficiarii de timpuriu ai „consumului” de tehnologie și de informație preluând conștient, dar și 

inconștient diferite modele comportamentale, atitudinale, experiențe afective, expresii lingvistice, 

stiluri vestimentare etc., care le influențează dezvoltarea personală și implicit sistemul de valori. 

Intervine și aici rolul profesorului, care prin solicitarea elevului de a utiliza NTIC în educația formală și 

nonformală, în diferite contexte instituționalizate și în afara acestora, evidențiază potenţialul lor 

educaţional. Prioritatea pofesorulului este să învețe elevii cum, pentru ce și la care dintre surse să 

„alerge”, cum să le utilizeze cu folos, oferindu-le criterii de identificare, selecție, analiză și interpretare 

a informațiilor disponibile. Însușirea acestor criterii este esențială în condițiile în care discutăm de 

necesitatea vitală a elevilor de a efectua selecţii valorice între mesajele pe care le găsesc ori le 

primesc în căutările lor intenţionate sau accidentale. 

Iubitori de constantă navigare online și încrezători în competențele lor digitale, nativii digitali 

au falsa impresie ca noile instrumente le vor fi suficiente, de pildă, în obţinerea unui job, pentru 

angajarea în acţiuni administrative sau servicii de sănătate. Şcoala va fi locul în care află că translarea 

competenţelor la nivelul social, al integrării în viaţa socio-economică necesită efort susţinut şi 

organizat. Aceste competenţe pot fi îmbunătăţite notabil prin training şi certificare, deci prin 

motivarea subiecţilor în asumarea unui efort sistematc. 
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Această distanţă – dintre ceea ce se cred că știu generaţiile de nativi și ceea ce pot face pentru 

sine și comunitate - este cauzată de disfuncţionalităţile create la nivel de sistem, care acordă 

prioritate instrumentelor învăţării, potenţialului „educogen” al acestora și al „reţelelor” create de ele, 

evitându-se implicarea corectă și permanentă în alegerea – chiar crearea instrumentelor aduse de 

noile tehnologii cu particularităţi proprii, exclusive pentru educaţie – și, mai departe în regândirea 

conţinuturilor, a metodelor și obiectivelor – cu păstrarea specificului formativ al școlii în care 

competenţele sunt importante dacă nu se distanţează de valorile perene și de nevoia continuităţii 

necondiţionate a acestora. 

Prin rezultate obținute s-a observat nevoia accentuată de organizare a învăţării, de articulare a 

formelor ei cu ajutorul noilor mijloace, de accentuare a interesului în favoarea perspectivelor 

pedagogice. Simpla prezență a resurselor tehnologice, prin mijloacele  noi aduse la nivelul școlilor și al 

claselor nu garantează și valorificarea potențialului educativ al acestora, așa cum, nici accesul elevilor 

la o paletă largă de noi tehnologii, personale sau ale școlii, nu-i determină să le folosească din proprie 

inițiativă în scop educativ, al dezvoltării personale. 

Rezultatele cercetării au creat un punct de plecare spre studii calitative ale motivelor reale de 

utilizare a NTIC, spre cercetări transversale dar, mai ales longitudinale – pe eşantioane reprezentative 

pentru populaţia şcolară a ţării, spre identificarea modalităţilor de responsabilizare a tuturor 

decidenţilor, de la toate nivelele, asupra utilizării oricărui instrument, mijloc de învăţare doar după ce 

i-au fost cunoscute efectele pe termen scurt, mediu şi lung. 

Rezultatele fiecărui studiu cu implicații la nivelul politicilor educaționale, la nivelul școlii, al 

profesorilor și al elevilor vor fi prezentate în concluzii. 

Demersul ne-a permis efectuarea unei meta-analize asupra articolelor din revistele 

internaționale ale domeniului știinţe ale educației, prin selectarea acelora care vizează utilizarea 

noilor tehnologii, transformarea lor în tehnologii educaționale și analizează efectele lor asupra 

procesului de învățare, cu implicaţii asupra actorilor: elevi, profesori, părinți, comunitate. Subliniem 

că ponderea surselor utilizate este dată de acelea din Statele Unite ale Americii, țările scandinave și 

Asia dezvoltată. Dintru început se observă relația existentă între numărul publicaţiilor şi nivelul de 

dezvoltare economică a țărilor, regiunilor în care ponderea noilor tehnologii în viața comunităților, 

respectiv a școlii, a generat preocupări susţinute şi la nivelul cercetării. Această dimensiune vom avea 
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posibilitatea să o remarcăm și în analiza efectuată la nivelul regiunilor de dezvoltare din România. 

Principalele argumente care stau la baza nevoii de utilizare a tehnologiei în educație sunt 

susținute, pe de o parte, de evoluția continuă și fără precedent a noilor tehnologii, de rolul tot mai 

accentuat pe care acestea îl înregistrează în toate domeniile de activitate, de cerințele pieții forței de 

muncă, orientate spre deținătorii competențelor digitale și, pe de altă parte, invitabil, de existența 

unei generații de tineri nativi digitali. Deasupra acestor incontestabile argumente, amintim unul, 

adesea, ignorat din dorinţa de a rămâne sub mirajul „unicităţii” digitalizării: nevoia şcolii de folosire 

corectă, atentă, responsabilă a mijloacelor – indiferent de „eraˮ pe care o parcurgem. 

Tema „noilor mijloace” nu este nouă. Ele se modifică, se pot „revoluţiona” dar relaţia lor cu 

şcoala rămâne neschimbată. Mereu, în istorie, provocarea societății, a școlii și a tuturor actorilor 

implicați în procesul educativ este să identifice soluții care să răspundă nevoilor și particularităților 

noii generații de elevi, să-i pregătească pentru o societate în care să rămână capabili să utilizeze 

tehnologia vremii și informația în favoarea persoanei cu spirit inovativ, dar mereu analitic, care să 

dețină însă criterii mereu riguroase de selecție și decizie responsabilă. 

Generaţia nouă a fost mereu definită ca fiind „altfelˮ pentru că fiecare are, la rândul ei, acces 

la o tehnologie fără precedent, care conferă şansa unor deprinderi şi particularități unice, în raport cu 

cele anterioare, dar şi cu ale celor viitoare. 

Însumând indicatorii identificați în literatura consacrată noii generaţii şi raportându-ne la tehnologia 

dominatoare, am definit nativul digital ca fiind o persoană născută în şi după 1980, care provine dintr-un mediu 

bogat în suporturi tehnice, având acces la o gamă largă de noi tehnologii, care utilizează servicii de Internet prin 

intermediul tehnologiei moderne, ca primă sursă pentru obținerea unei informații, prezintă siguranţă în 

utilizarea tehnologiilor, folosește mai multe dispozitive simultan și le utilizează pentru a desfășura o serie de 

activități. În aceeași direcție a conturării unui profil comportamental și atitudinal, analiza comparativă a 

literaturii de specialitate a evidențiat opt caracteristici principale pentru această generație, definindu-i ca: (1) 

având noi modalități de a ști și de a fi, (2) pionieri ai unei revoluții digitale ce transformă societatea, (3) originali 

și inerent inteligenți tehnologic, (4) capabili să realizeze mai multe sarcini în același timp, (5) orientați spre 

lucrul în echipă și colaborativi, (6) vorbitori nativi ai limbii tehnologiilor, (7) îmbrățișând gaming-ul, 

interacțiunea și simularea, (8) doritori de gratificare imediată și (9) reflectând și răspunzând la economia 

cunoașteriiˮ. 
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O asemenea percepție asupra nativilor digitali ne-a permis analiza caracteristicilor generației 

prin raportare la trei criterii: nivel cognitiv, nivel psiho-comportamental şi nivel de socializare, 

reprezentând posibilități noi de a cunoaște și înțelege nativul digital și de a valorifica aceste 

caracteristici în scopuri educative, instructive în activitățile didactice proiectate şi întreprinse pentru 

ei. 

Proiectarea şi interpretarea rezultatelor învăţării, instruirii şi educaţiei cu ajutorul tehnologiilor 

devine esenţială pentru fiecare generaţie, dar şi pentru prefigurarea relaţiilor intergeneraționale. 

Avem în vedere generaţiile nativilor cu părinţii lor „imigranţi”, cu istoria familiei, a lumii şi perspectiva, 

deloc neglijabilă, a relaţiei dintre nativii şi „nativii nativilor” aflaţi în centrul unui uragan al înnoirilor 

imprevizibile şi mereu mai puţin controlabile. 

Direcția acțiunilor noastre, înţelegerile conferite astăzi vor avea un impact hotărâtor, întrucât 

alegerea potrivită nu vizează nici numai tehnologia, nici numai generaţia digitalilor,  ci continuitatea 

educaţiei şi articulările necesare acesteia. Alegerile pe care le facem, acum, vor marca viața 

următoarelor generații: modalitatea de conturare a identității; protejarea intimității; asigurarea și 

păstrarea în condiții de siguranță a informațiilor despre propria persoană; modalitatea de creare, 

înțelegere și modelare a informațiilor care stau la baza deciziilor în generația lor; modalitatea în care 

învaţă, inovează și își asumă îndatoririle în calitate de cetățeni. Viitor explorator, elevul are nevoie să 

conştientizeze importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, prin realizarea conexiunilor, mai 

întâi dintre oameni, apoi dintre diferitele discipline de studiu şi domenii ale vieţii sociale. 

Afirmațiile referitoare la vârsta nativilor și imigranților digitali au devenit o preocupare majoră 

pentru educatori, decidenţi politici, cât și pentru elevi, într-un context în care diverși specialiști extrag 

doar mesajul conform căruia este necesară o recunoaștere și o adaptare urgentă a şcolii şi 

profesorilor la noua generație de elevi digitali. Formați într-o lume exclusiv analogică și care încă se 

bazează pe astfel de forme de interacționare, imigranții digitali fac eforturi să-şi apropie schimbările 

apărute în comunicare – prin introducerea tehnologiilor digitale – schimbări ce sunt învățate și 

reînvățate, în loc să le „devină o a doua natură”). 

După cum a evidențiat și cercetarea, deja putem vorbi de existența primei generații de 

profesori nativi digitali, acum cu vârste cuprinse între 35 și 20 de ani, care, pe de o parte, înțeleg altfel 

generațiile actuale de elevi, pe de altă parte, ar putea contribui la diminuarea, estomparea, corectarea 
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acestei bariere dintre nativi și imigranți, impusă de diferențele de vârstă, de consumul de tehnologie 

și de utilizarea noilor tehnologii de învățare în demersurile educative. Evidenţierea de către ei a 

elementelor comune, a relaţiilor pe seama cărora se poate construi solid, temeinic reprezintă în acest 

context un fundament pentru educaţie – asupra căruia merită insistat. Se vorbeşte foarte puţin, în 

fapt, deloc despre importanţa pe care o  poate avea prima serie a nativilor în şcoală. Nu este 

valorificată nici experienţa lor, nici credibilitatea în faţa elevilor. 

Evidențierea principalelor implicații și urmări ale integrării tehnologiei în sistemul educației, a 

fost urmată de identificarea și prezentarea mediilor educaționale de instruire online. Scopul analizei 

realizate a urmărit stabilirea aspectelor specifice utilizării noilor tehnologii în învățământul 

preuniversitar, proces ce a permis conturarea unei imagini globale, de ansamblu, asupra avantajelor, 

transformărilor, dar și a provocărilor și riscurilor la care sunt expuși elevii în desfășurarea procesului 

instructiv-educativ prin intermediul tehnologiei și prin utilizarea noilor mijoace de instruire. 

Utilizarea tehnologiei moderne și al Internetului a devenit o necesitate a ființării lor, oferindu-

le atât oportunităţi cât şi riscuri. Importanța alfabetizării digitale se arată a fi din nou esențială, iar un 

nivel ridicat al experienţei şi abilităţilor pot amplifica beneficiile „navigării” pe Internet şi îi pot pregăti 

pentru a evita, a face faţă riscurilor. 

Analizând evoluția de la TIC la NTIC, am trecut în revistă cele mai importante tehnologii care au 

contribuit la realizarea educației, evidențiind tehnologia audio video – considerată o importantă 

piatră de hotar – fiind prima care nu impunea prezenţa fizică a profesorului şi a elevului pentru a 

schimba informaţii. 

Evoluția tehnologiei, aplicațiile social media, site-urile specializate oferă posibilitatea 

menţinerii tuturor în relaţie cu orice sursă în timp real. Acesta este momentul optim să acceptăm 

instrumente şi metode noi, dar fără a renunța lacele tradiţionale, întrucât elereprezintă baza tuturor 

dezvoltărilor, fiind și cele care reprezintă fundamentul ce au dus la civilizaţia digital-ului. 

În acord cu interesele lucrării am considerat utilă analiza formelor de utilizare a NTIC în 

procesul de educație. Pedagogia postmodernă accentuează perspectivele de articulare, de 

interdependenţă permanentă a formelor educației, introducând sintagma „formalizarea educației 

nonformale” – punându-se accent sporit pe articularea necesară între formal – nonformal şi informal, 

pe complementaritatea lor. Amplificând responsabilitatea școlii și a decidenţilor de politici 
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educaţionale, prezența noilor tehnologii face ca şi în acest moment spaţiul formalului, 

responsabilitatea şcolii să nu scadă, oricât de importantă este puterea „educogenă” a societăţii. 

Extinderea limitelor de penetrare a noilor tehnologii duce și la dispariția reperelor temporale – care, 

anterior, erau bine delimitate, educaţia devenind astfel posibilă nu doar oriunde, ci și oricând. Acest 

nou context nu diminuează rolul și responsabilitățile profesorului, ci, din contră le sporește nebănuit 

de mult. 

În această situație, cercetarea formelor de utilizare a noilor tehnologii informaționale s-a 

impus a fi necesară întrucât ele constituie elementele ce fac posibilă extensia în spaţiu și timp. Ideea 

de „formalizare a nonformalului și a informalului” reprezintă calea optimă prin care elevii își pot însuși 

acele criterii de utilizare corectă și eficientă a contextelor, mediilor, instrumentelor, mijloacelor noi de 

învăţare. Nevoia de analiză a potenţialului educativ, de formare pe care îl deţin noile mijloace ne-a 

impus obligaţia unor clasificări subordonate unor criterii viabile pentru utilizatorii elevi și profesori. 

Apreciate ca aparținând mijloacelor de comunicare cu adresabilitate către publicul larg, cu 

utilizare în scopul divertismentului, dispozitivele tehnologice își pot schimba valoarea într-una 

educativă în momentul valorificării ori regândirii lor pentru contexte şi finalităţi educaționale. Urmare 

a evoluției tehnologice, utilizarea noilor dispozitive digitale ca instrumente şi/ sau tehnologie auxiliară 

a procesului instructiv educativ s-a accentuat, demonstrând că acestea pot aduce efecte educative în 

condițiile integrării lor într-o strategie de instruire şi autoinstruire bine fundamentată. Utilizarea 

dispozitivelor tehnologiei și a soft- urilor educaționale în procesul educativ promovează un alt model 

de învățare și interacțiune didactică, poate transforma comunicarea electronică într-una educațională 

dacă sunt subordonate conceperii și proiectării unui învățământ interactiv și modern, nu prin simpla 

translare în spaţiul şcolii.Unul dintre principalii „beneficiari” ai formelor educaţiei este cea informală, 

deoarece NTIC au o forță de intervenție considerabilă, care în mod cert depășește puterea de 

influenţă a altor factori educativi, precum familia, grupul social etc. 

Încrezători în competențele lor digitale, elevii pot avea falsa impresie că acestea le vor fi 

suficiente pentru a fi în acord cu cerințele din piața muncii. Şcoala va demonstra că transpunerea 

competenţelor la nivelul social, al integrării în viaţa socio-economică presupune un efort de educaţie 

susţinută şi structurată. Indiferent de rolul pe care îl ocupă în relaţia de formare a elevului, este 

pentru prima dată când educatorul știe și ar trebui să poată valorifica avantajele și dezavantajele 
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creșterii cu și în digitalul emergent! Gândirea noilor generaţii de educatori, a primelor generații de 

profesori nativi digitali este de așteptat să fie diferită, pentru că raportarea lor la realitate a fost 

mereu dublată de virtualul impus de tehnologie. Dacă toţi educatorii din generaţiile anterioare au 

avut motive să fie surprinși de imperialismul rapid al noilor tehnologii, fiind rezervați în utilizarea ei, 

pentru generațiile actuale de copiii – nativii nativilor (digitali) – nu vom mai avea justificarea 

necunoașterii sau a surprizei. 

Urmare a introducerii noilor tehnologii în sistemul de educație, mediul educațional a beneficiat 

de multiple modificări: la nivel unităților școlare s-a asigurat infrastructura necesară, la nivelul 

personalului didactic s-au dezvoltat programe de formare pentru contextul folosirii tehnologiei în 

școli, la nivelul curriculum-ului s-a urmărit transformarea lui în acord cu noile surse ale conținuturilor 

educaționale specifice acestei etape. Cu toate că nu există o metodologie specifică de utilizare a noilor 

tehnologii pentru a obține beneficii maxime pentru învăţare şi educaţie, unele lucrări analizează 

principalele efectele: prin raportare la modurile în care tehnologia poate fi utilizată în actul instructiv-

educativ, prin raportare la creșterea calității activităților școlare și la rentabilizarea acestora și prin 

raportare la dezvoltarea competențelor tehnologice, informaționale și digitale ale elevilor. Observăm 

că nu există prioritate pentru preocupări de identificare şi creare a unor tehnologii specifice spaţiului 

educativ, nu sunt interese de urmărire, pe durată lungă, a modificărilor la nivel atitudinal. Aceste 

dimensiuni se cer însă cercetate. 

În cadrul primului studiu am analizat accesul cadrelor didactice la noile resurse tehnologice, 

nivelul de utilizare a acestora pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților educative și 

tipurile de aplicații folosite de profesori. 

Sistemul românesc de învățământ încurajează și susține, doar sporadic – prin proiectele 

europene –, utilizarea resurselor de tip tehnologic în cadrul tuturor nivelurilor de învățământ. 

Proiectele naţionale sunt sortite unor blocaje de incoerenţă politică ori de înţelegere a decidenţilor a 

nevoii de continuitate. Exemplul manualelor digitale pentru clasele primare este cel mai viu exemplu 

dublat de abandonarea platformelor de cercetare pentru învăţământul superior. 

Cu toate că transformarea erei digitale a impus, favorizat și îmbunătățit accesul la resurse NTIC 

în școli, cercetarea desfășurată ne-a demonstrat că există diferențe semnificative între acestea, în 

funcție de mediul în care funcționează, urban sau rural, în detrimentul celor din urmă, cărora încă le 
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lipsesc dispozitivele tehnologice de bază. Acest aspect constituie o dificultate majoră, în condițiile în 

care se așteaptă asigurarea de șanse egale la o educație de calitate, la acces la tehnologie, într-o 

societate care cere tineri pregătiți din punct de vedere tehnologic și digital. Diferențele sunt vizibile și 

la nivelul accesului la resurse NTIC acasă, în special la profesorii cu experiență didactică de peste 21 

de ani, aspect ce afectează procesul de pregătire a activităților educative. Apartenența acestor cadre 

didactice și a directorilor, a managerilor de școli la generația imigranților digitali, care acceptă mai 

greu utilizarea tehnologiei ar putea reprezenta o cauză pentru această diferență. 

Utilizarea resurselor NTIC în clasă este influențată de vechimea profesorilor în învățământ și de 

experința didactică. Studiul a indicat că aceștia apelează la resursele tehnologice mai mult pentru 

căutarea informațiilor în scopul pregătirii lecțiilor ce urmează a fi predate, decât în desfășurarea 

activităților, valorificarea potențialul educativ al noilor tehnologii fiind astfel diminuat. Se observă 

nevoia accentuată de organizare a învăţării, de articulare a formelor ei cu ajutorul noilor mijloace, de 

accente în favoarea perspectivelor pedagogice. Activitățile simple de documentare ale profesorilor 

indică un nivel de bază/ elementar al aplicațiilor utilizate (word, powerpoint, adobe reader). În același 

timp, se evidențiază segmentul profesorilor cu experință didactică până în 10 ani și între 11 și 20 ani 

care atinge un nivel complex al aplicațiilor utilizate, sub forma dicționarelor și enciclopediilor online, a 

tutorialor online, a identificării de informații în favoarea unei teme prestabilite, pe care le pot supune 

unei selecții și analize, după principii și criterii asumate însușite anterior. 

Tot pentru același segment de profesori se observă o utilizare a noilor tehnologii cu scopul de 

a menține legătura cu elevii, de a le transmite documente, de a completa informaţiile de la clasă cu 

materiale noi și în prezentări diverse, identificate de ei, de alţi profesori ori elevi pe link-uri utile 

înţelegerii și realizării temelor, de a oferi sau pentru a susține sarcini noi. O posibilă cauză pentru 

diferențierea acestui segment de profesori cu experință didactică până în 10 ani și între 11 și 20 ani ar 

putea fi apartenența lor la generația de nativi digitali, ceea ce le atribuie caracteristice comune și îi 

face să înțeleagă și să răspundă mai lesne nevoilor și cerințelor elevilor din aceeași eră digitală. 

În aceeași direcție a utilizării NTIC la nivelul clasei, studiul a evidențiat o influență a accesului 

profesorilor la resursele tehnologice, cât și a abilităților și competențelor digitale, esențiale pentru valorificarea 

potențialului educativ al NTIC în procesul didactic. Cei mai mulți profesori interesați să utilizeze tehnologia în 

activitățile educative s-au evidențiat la nivelele de învățământ gimnazial și liceal, rezultat ce ar putea fi parțial 
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explicat prin obligativitatea introducerii și utilizării resurselor digitale în aceste două segmente de învățământ, 

care ar fi putut favoriza conștientizarea importanței deprinderii unor noi modalități de lucru și de imperativul 

nevoii acestora în educație, schimbându-le valoarea într- una educativă. 

Generalizarea folosirii noilor tehnologii în toate domeniile de activitate, determină creșterea 

interesului pentru cunoașterea și valorificarea „serviciilor” oferite, facilităţilor mereu mai ample, 

aspect ce conduce firesc la acceptarea acestor mijloace atât de elevi, cât și de profesorii, părinţii 

acestora. Mai mult de atât, succesul mijloacelor noi este amplificat de capacitatea acestora de a 

prelua integral ori parţial sarcina unor operaţii ale subiecţilor – elevi și/ sau profesori – ceea ce 

conduce la posibilitatea de a elimina nevoia de a reține unele noţiuni şi operaţii pe care încă le putem 

considera esențiale. Această situaţie obligă şcoala în plus, la transmiterea acelor criterii de 

identificare, selecție și analiză a informațiilor – doar însoțite de principii și formule de calcul ce duc la 

rezultatele oferite de simpla apăsare pe taste. Pe această cale asigurăm nu doar garantarea 

exercițiilor necesare formării și dezvoltării memoriei, ci înțelegerii fenomenelor. 

 

2. Material de prezentare ”e-administrație” 
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