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Rezumat
Articolul propune spre analiză dimensiunile climatului educaţional din organizaţia
şcolară, care nu doar  facilitează procese de învăţare, ci învaţă ea însăşi,
dezvoltându-se în permanenţă. Importanţa climatului educaţional în definirea unei
şcoli este subliniată metaforic şi de către Freiberh şi Stein (1999), care descriau
climatul şcolar ca fiind „inima şi sufletul şcolii şi esenţa care îi determină pe profesori
şi elevi să iubească şcoala şi să îşi dorească să fie parte din ea.” În ultimii ani au
apărut studii îngrijorătoare cu privire la stările pe care, deopotrivă, elevii şi profesorii
le asociază cu şcoala. Conform unui raport asupra stării educaţiei din România
publicat de UNICEF în 2013, ţara noastră se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce
priveşte starea de bine a tinerilor. Nici când vine vorba despre profesori, realitatea
educaţională nu stă foarte diferit. Un studiu realizat recent (2018) de Fundaţia
Romanian Business Leaders (RBL) şi D&D Research arată că România ocupă ante-
penultimul loc în lume şi ultimul loc în Europa cu privire la indexul global al statutului
profesorilor în societate. Pentru a putea construi un climat educaţional propice
învăţării şi care să susţină dezvoltarea şcolilor este mai întâi necesară o analiză
atentă a numeroaselor dimensiuni ale climatului educaţional, în scopul înţelegerii
complexităţii şi valorii acestui concept.

Cuvinte-cheie: climat educaţional, dezvoltarea şcolii, dimensiuni, organizaţie
şcolară, resurse educaţionale, societate informaţională.
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Abstract
The paper analyses the components of the educational climate in the school
organization. The latter facilitates and co-participates in the learning processes
while constantly developing itself. The importance of the educational climate in
defining a school is metaphorically underlined by Freiberh and Stein (1999), which
described the school climate as “the heart and soul of the school, and the essence
that directs teachers and pupils to love school and to want to be part of it.” In
recent years, worrying studies have emerged about the feelings that both students
and teachers associate with the school. According to a report on the state of
education in Romania, published by UNICEF in 2013, our country is the last in
Europe in terms of the well-being of young people. Even when it comes to teachers,
the educational reality is not very different. A recent study (2018) by the Romanian
Business Leaders Foundation (RBL) and D & D Research shows that Romania
occupies the ante-penultimate place in the world and the last place in Europe in
global index of the status of teachers in society. In order to build a learning climate
and to support the development of schools, it is first necessary to carefully analyze
the many dimensions of the educational climate in order to understand the complexity
and value of this concept.

Keywords: dimensions, educational climate, educational resources, information
society, school development, school organization.

1. Organizaţia şcolară în contextul societăţii
informaţionale – elemente definitorii

În contextul fenomenelor care caracterizează societatea contemporană, apar
zilnic numeroase provocări în faţa cărora „…şcoala trebuie să se adapteze,
să ofere răspunsuri noilor cerinţe impuse îndeosebi de piaţa muncii. Şcoala
a intrat (aproape forţat) în era antreprenorială.” (Păun, 2017, p. 119). Ne
confruntăm cu un boom - informaţional, şcoala având nevoie de o
reorganizare şi regândire a propriilor roluri şi obiective, care să vină în
întâmpinarea nevoilor particulare ale fiecărui copil, dar şi ale fiecărui cadru
didactic, în aşa fel încât să se asigure suportul necesar pentru a construi
experienţe educaţionale cu sens.

Şcoala este privită ca o organizaţie care se dezvoltă în permanenţă, această
sintagmă fiind îndelung dezbătută şi studiată de numeroşi autori (Păun, 1999;
Ion Barbu, 2009; Zaharia, 2013; Senge, 2016 etc.) care îmbogăţesc literatura
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de specialitate cu definiţii şi explicaţii cuprinzătoare.

O şcoală considerată organizaţie care învaţă „presupune ca toţi cei implicaţi
în sistem să îşi exprime aspiraţiile, să-şi extindă domeniul cunoaşterii şi
să-şi dezvolte abilităţile împreună” (Senge, 2016, p. 15). Expresia de
organizaţie care învaţă pune accentul pe dimensiunea umanistă,
interacţională şi a valorificării experienţelor şcolare, identificată şi de prof.
Cătălina Ulrich (2016) în cartea sa „Învăţarea prin proiecte. Ghid pentru
profesori”. Oamenii şi interacţiunile dintre aceştia reprezintă sursa principală
a dezvoltării şi învăţării.

Discursul public în educaţie aduce în prim-plan nevoia de formare a cadrelor
didactice şi utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ care să stimuleze
interesul pentru învăţare al copiilor numiţi nativi digitali. SIVECO România
(2014) afirma într-un articol că „ne mişcăm repede într-o lume tot mai
aglomerată în care se nasc rapid nebănuite oportunităţi”. Care mai este, în
acest context, rolul şcolii în formarea copiilor? Răspunsul este oferit de
lumea ştiinţifică şi presupune, mai ales, educarea competenţei de adaptare
a copiilor pentru care profesorii sunt principalii responsabili. În acest sens,
avem nevoie de o calitate superioară a formării iniţiale a profesorilor care
să devină specialişti autonomi, liberi şi responsabili să decidă asupra
elementelor definitorii ale procesului de învăţământ. Calitatea sistemului
educaţional presupune, dincolo de curriculum şi legi, existenţa unor profesori
care să fie specialişti în educaţie, capabili să îşi asume decizii cu privire la
metodele didactice utilizate, conţinuturile predate, formele de organizare a
copiilor etc.

Adaptabilitatea presupune capacitatea de a gestiona noul, schimbarea şi
situaţiile incerte sau anumite evenimente care apar (The Association of
Independent Schools of New South Wales, 2016). Pentru a educa
adaptabilitatea avem nevoie de profesori care să deţină această competenţă
şi să manifeste deschidere şi flexibilitate. Suntem oare pregătiţi să educăm
în spiritul deschiderii pentru schimbare, al flexibilităţii şi al adaptabilităţii,
dar să transmitem valori şi principii necesare unor interacţiuni optime pe
plan social? Acesta ar putea fi un subiect de investigare ştiinţifică foarte
necesar şi captivant care ne-ar oferi o imagine coerentă asupra adaptabilităţii
întregului sistem educaţional românesc.
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Într-un ghid publicat de OECD în 2016 se prezintă ideea conform căreia
şcolile de astăzi trebuie să formeze elevii în spiritul unor cunoştinţe şi
competenţe de care vor avea nevoie pentru a reuşi în situaţii necunoscute
pentru viitorul în permanentă schimbare. Din păcate însă, multe şcoli arată
astăzi aproape la fel cum arătau în urmă cu o generaţie şi prea mulţi profesori
nu manifestă interes pentru a descoperi şi aplica strategii didactice necesare
nevoilor elevilor secolului 21. OECD (2016) propune un model integrat
pentru înţelegerea sintagmei de „şcoală ca organizaţie care învaţă”, acesta
cuprinde şapte dimensiuni ce au în comun patru teme principale (the four
Ts: trust, time, technology and thinking together): încredere, timp, tehnologie
şi gândire colectivă. Figura nr. 1 prezintă modelul integrat pentru înţelegerea
şcolii ca organizaţie care învaţă, propus de OECD.

Figura nr. 1. Şcoala ca organizaţie care învaţă
Sursa: traducere şi adaptare OECD (2016)
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Modelul propus prezintă o imagine complexă a şcolii ca organizaţie în care
rolul principal îl deţine elevul, acesta aflându-se într-un deplin proces de
transformare.

2. Climatul educaţional – dimensiuni cu impact asupra
procesului educaţional

Climatul educaţional este o realitate complexă a sistemelor de învăţământ a
cărei înţelegere şi analiză sunt necesare pentru proiectarea unor experienţe
educaţionale cu impact asupra educabililor.

Deseori apar în rândul practicienilor confuzii cu privire la definirea
climatului educaţional, acesta fiind asociat întocmai doar cu anumite
dimensiuni ale sale, cum ar fi relaţiile din şcoli, siguranţa, mediul şcolar
sau cu termeni foarte apropiaţi ca înţeles precum, cultură şcolară, atmosferă,
starea şcolii. Acest capitol include o succintă analiză a principalelor definiţii
ale climatului educaţional existente în literatura de specialitate precum şi a
dimensiunilor principale ale acestuia.

2.1. Înţelegerea conceptelor cheie - definiţii

Climatul şcolar este considerat a fi un concept complex şi multidimensional
(Maxwell, Reynolds, Lee, Subasic, Bromhead, 2017), care a fost definit
de-a lungul timpului în diferite forme, cu accente distincte. Unii autori
(Brookover et al., 1978; Haynes et al., 1997; Petrie, 2014 apud. Maxwell et
al., 2017) consideră că noţiunea de climat şcolar se referă la „personalitatea
nescrisă” a şcolii.

Pedagogul Emil Păun (1999) descrie climatul organizaţional ca fiind
„ambianţa intelectuală şi morală care domneşte într-un grup, ansamblul
percepţiilor colective şi al stărilor emoţionale existente în cadrul
organizaţiei…” (Păun, 1999).

Alţi autori (Cohen et al., 2009, p. 182, apud. Maxwell et al., 2017) sunt de
părere că prin climat şcolar se înţelege calitatea şi caracterul vieţii şcolii.
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Un concept apropiat ca sens de climatul şcolar este acela de cultură şcolară,
cercetătorii în domeniu identificând asemănări şi deosebiri şi încercând să
ofere definiţii cât mai coerente şi exacte pentru cei doi termeni. Gruenert
(2008) oferă o diferenţiere clară între cultura şcolară şi climatul şcolar,
opinia lui fiind că felul în care facem lucrurile defineşte cultura şcolii, iar
felul în care ne simţim se referă la climatul şcolar (Crown, apud Guenert,
2008).

O altă delimitare a celor două elemente componente ale şcolii este propusă
de către Emil Păun (1999) care subliniază dominanţa obiectivă a culturii
care se poate transpune în comportamentul oamenilor, în timp ce climatul
constituie dimensiunea subiectivă a şcolii (Păun, 1999).

Climatul educaţional este influenţat de mai multe variabile printre care D.
K. Allen (2003) identifică o serie de şase factori care au legătură cu
percepţiile angajaţilor asupra managementului schimbării: frecvenţa,
predictibilitatea, deschiderea, gradul de participare, caracterul discontinuu
sau continuu al naturii schimbării şi stilul persuasiv sau coercitiv de luare a
deciziilor. Acelaşi cercetător descoperă faptul că este mai probabil ca
abordările axate pe management să contribuie la dezvoltarea unui mediu
insecurizant caracterizat prin demotivarea personalului, precauţie, dorinţă
scăzută de asumare a riscurilor sau discreţie şi şanse ridicate să apară
rezistenţa la schimbare. La polul opus, în mediile unde relaţiile sunt bazate
pe colegialitate, s-a observat dezvoltarea unui grup mai puternic, caracterizat
printr-o mai mare dorinţă de a manifesta deschidere şi de a împărtăşi
informaţii, prin existenţa mai multor conflicte cognitive şi relaţii
interpersonale pozitive (Allen, 2003).

2.2. Dimensiuni ale climatului educaţional - analiză în contextul
secolului XXI

În ciuda faptului că este dificil să se stabilească o definiţie general acceptată
pentru climatul şcolar, majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu opinia
conform căreia conceptul de climat şcolar este unul multidimensional care
include dimensiuni fizice, sociale şi academice.
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Dimensiunea fizică se referă la elemente precum aspectul şcolii, numărul
de elevi şi profesori din şcoală, organizarea claselor, resursele disponibile,
siguranţă şi confort. Aspecte ce au legătură cu relaţiile dintre elevi, profesori
şi restul personalului, comportamentele profesorilor faţă de elevi sau cu
implicarea elevilor şi a profesorilor în procesele de luare a deciziilor, sunt
definitorii pentru dimensiunea socială. Dimensiunea academică a climatului
şcolar se referă la calitatea instruirii, aşteptările profesorilor cu privire la
performanţele elevilor, monitorizarea rezultatelor elevilor şi comunicarea
către părinţi a acestora (Loukas, 2007).

Thapa et al. (2013) investighează climatul educaţional din şcoli din
perspectiva a cinci dimensiuni definitorii: siguranţa, relaţiile, predarea şi
învăţarea, mediul instituţional, procesul de dezvoltare a şcolii.

Chiar dacă nu există o opinie comună cu privire la elementele definitorii
pentru climatul educaţional, oamenii de ştiinţă din cadrul Centrului Naţional
pentru Climat Şcolar (NSCC) au încercat o sintetizare a cercetărilor despre
climatul şcolar şi au propus cinci mari arii din perspectiva cărora poate fi
înţeles climatul şcolar (mediul extern, siguranţa, predarea şi învăţarea,
relaţiile, personalul angajat). Acestea sunt asemănătoare cu dimensiunile
identificate de Thapa et al. (2013), fiecare dintre ele implicând, la rândul
lor, mai multe sub-dimensiuni din care rezultă în total 12 dimensiuni ale
climatului şcolii (Kane, Hoff et al., 2016).

În tabelul de pe pagina următoare se pot analiza cele 12 dimensiuni ale
climatului şcolii şi indicatorii majori aferenţi fiecăreia dintre ele. Această
propunere de analiză a dimensiunilor climatului şcolar este complexă şi
include elemente prevăzute de majoritatea cercetătorilor în domeniul
climatului educaţional.
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Tabelul nr. 1. Dimensiunile climatului şcolii şi indicatori majori

Sursa: adaptare după Kane, Hoff et al. (2016)
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Dimensiuni Indicatori majori

Siguranţa

1. Reguli şi norme
Comunicarea clară a regulilor cu privire la violenţa fizică,
la abuzul verbal, hărţuire şi tachinare; o aplicare clară şi
coerentă a normelor demonstrată prin intervenţia adulţilor.

2. Sentimentul siguranţei
fizice

Elevii şi adulţii se simt protejaţi de abuzurile fizice.

3. Sentimentul siguranţei
socio-emoţionale

Elevii şi adulţii se simt protejaţi de abuzul verbal,
tachinare sau excludere.

Predarea şi învăţarea

4. Susţinerea pentru
învăţarea

Utilizarea unor practici de predare suportive precum:
încurajări şi feedback constructiv, oportunităţi variate
pentru demonstrarea cunoştinţelor şi competenţelor,
susţinere pentru asumarea de riscuri şi gândire
independentă, atmosferă bazată pe dialog şi întrebări,
provocări academice, abordarea diferenţiată.

5. Învăţarea socială şi civică

Asigurarea suportului pentru dezvoltarea cunoştinţelor, a
competenţelor şi dispoziţiilor sociale şi civice, precum:
ascultare activă, rezolvare de conflicte, auto-reflectare şi
reglare emoţională, empatie, responsabilitate personală şi
luare de decizii bazate pe etică.

Relaţiile interpersonale

6. Respectul pentru
diversitate

Respectul mutual pentru diferenţele individuale (de gen,
rasă, cultură etc.) la toate nivelurile: şcoală-elev-elev;
adult-elev; adult-adult şi în general, respectarea tuturor
normelor pentru toleranţă.

7. Suport social – pentru
adulţi

Crearea unui pattern de relaţii bazate pe sprijin şi atenţie a
profesorilor pentru elevi, incluzând aşteptările ridicate
pentru succesul elevilor, dorinţa de a-i asculta pe elevi şi
de a-i cunoaşte ca personalităţi şi preocuparea personală
pentru problemele elevilor.

8. Suport social – pentru
elevi

Crearea unui pattern de relaţii interpersonale bazate pe
suport între elevi incluzând: prietenie în socializare, în
rezolvarea problemelor, pentru ajutor din punct de vedere
academic şi pentru integrarea elevilor noi.

Mediul instituţional

9. Conectarea şcolii /
Angajamentul

Identificarea pozitivă cu şcoala şi normele sale pentru
participarea completă în viaţa şcolii, a elevilor, a
personalului angajat şi a familiilor.

10. Materialele fizice
înconjurătoare

Curăţenie, ordine şi apelarea la facilităţi, resurse şi
materiale adecvate pentru mediul şcolar.

Personalul angajat

11. Leadership
Administraţie care creează şi comunică o viziune clară şi
care este accesibilă pentru personalul şcolii şi susţine
dezvoltarea acestuia.

12. Relaţii profesionale Relaţii şi atitudini pozitive în rândul personalului şcolii
care susţin lucrul efectiv împreună.



Alţi autori prezintă analize ale climatului şcolar din perspectiva unor
elemente similare celor surprinse de Kane, Hoff et al., punând accentul
asupra relaţiilor şi procesului educaţional. Cohen, McCabe et al. (2009),
spre exemplu, prezintă cinci elemente care intră în alcătuireaclimatului şcolar:
1. Relaţiile (respectul pentru diversitate, colaborare, comunicarea cu părinţii

etc.).
2. Predarea şi învăţarea (calitatea predării, valorizarea creativităţii, dezvoltarea

socială, emoţională şi etică, dezvoltarea profesională, leadership etc.).
3. Siguranţa (fizică şi emoţională, manifestate prin diferite elemente

specifice mediului fizic sau comportamentelor din şcoală).
4. Mediul fizic (spaţiu adecvat).
5. Sentimentul apartenenţei (sentimentul de regăsire în comunitatea şcolară,

angajament, entuziasmul elevilor, dar şi al profesorilor).

Dacă am încerca să includem într-o singură clasificare dimensiunile
climatului educaţional, identificate de specialiştii în domeniul educaţiei, am
obţine o imagine globală şi detaliată asupra factorilor care influenţează eficienţa
proceselor educaţionale din perspectiva climatului educaţional. Prezentăm în
tabelul nr. 2 o propunere de clasificare a dimensiunilor climatului educaţional,
care doreşte să fie accesibilă celor care doresc să studieze conceptul în cauză.
Propunerea se bazează pe analiza clasificărilor dimensiunilor climatului
educaţional care există în literatura de specialitate, o parte dintre ele fiind
prezentate într-o formă adaptată şi în cadrul articolului.

Tabelul nr. 2. Dimensiuni generale ale climatului educaţional
Dimensiuni Subdimensiuni

Resursele materiale disponibile

Organizarea spaţiilor de învăţareMEDIUL FIZIC

Siguranţa în spaţiul şcolii

Relaţiile din cadrul şcolii

 elevi – elevi
 elevi / părinţi / personal nondidactic

auxiliar – profesori
 profesori / elevi / părinţi / personal

nondidactic auxiliar – manager şcolar

MEDIUL PSIHOSOCIAL

Sentimentul apartenenţei

Rezultatele elevilor

Formarea personalului didactic şi nondidacticDEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ

Dotarea cu materiale noi
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Modelul propus încearcă să surprindă într-o manieră personală ideile
prezentate în literatura de specialitate de către cercetătorii care au teoretizat
subiectul climatului educaţional. Activitatea de predare-învăţare este inclusă
în relaţiile care se stabilesc între profesori şi elevi, în primul rând, clasificarea
propunând 3 dimensiuni majore (mediul fizic, mediul psihosocial şi
dezvoltarea organizaţională) care înglobează subdimensiuni ce au legătură
între ele. Dezvoltarea organizaţională apare ca o dimensiune majoră
deoarece, în contextul actual caracterizat prin instabilitate şi schimbare
rapidă, aceasta reprezintă un element care ar trebui să fie în atenţia
permanentă a şcolilor.

Ideile dimensiunilor „Mediul fizic” şi „Mediul psihosocial” se regăsesc şi
la Loukas (2007), Cohen, McCabe et al (2009) Kane, Hoű et al. (2016) şi
au o relevanţă deosebită în contextul caracteristicilor copiilor epocii digitale
care au nevoie de mijloace variate de facilitare a învăţării. Dezvoltarea
organizaţională, a treia dimensiune propusă, este o viziune care se regăseşte
în studiile lui Kane, Hoff et al. (2016) precum şi în modelele propuse de
National School Climate Center din SUA şi care poate fi privită ca un rezultat
al elementelor componente ale primelor două dimensiuni.

Cele trei dimensiuni propuse cuprind câteva elemente cheie necesare a fi
luate în considerare pentru asigurarea unor servicii educaţionale de calitate
în contextul caracteristicilor societăţii actuale. Aşa cum se prezintă şi în
studiul ISE „Cultura elevilor şi învăţarea” (Cuciureanu et al. 2014),
provocările ridicate de elevii de astăzi necesită abordări de ordin psihologic
şi pedagogic, în aşa fel încât profesorii să se apropie de elevi, să îi înţeleagă
pentru a reuşi să identifice mijloacele adecvate de motivare a copiilor.
Integrarea cu succes a noilor tehnologii în activităţile didactice implică o
pregătire atentă a cadrelor didactice, idee care, deşi există de multă vreme
în discursurile publice,  nu se transferă eficient şi în practică.  Astfel, riscăm
să dezvoltăm o şcoală în care se întâlnesc două lumi distincte care pot uşor
să intre în contradicţie, lumea profesorilor şi a elevilor. Cum apropiem cele
două realităţi? Teoretic deţinem o multitudine de soluţii, în practică rămâne
încă o întrebare deschisă în mintea profesorilor şi a cercetătorilor în domeniul
educaţiei.
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3. Relaţia dintre noile tehnologii şi dezvoltarea climatului
educaţional

Societatea secolului XXI este caracterizată printr-un ritm deosebit de alert
al dezvoltării noilor tehnologii care se actualizează şi se transformă în fiecare
zi. Copiii au acces la gadget-uri, internet şi aplicaţii care le stimulează
interesul pentru a descoperi lucruri noi şi care fac parte din vieţile fiecăruia
dintre ei. În acest context putem discuta despre digitalizarea şcolii la nivelul
fiecăreia dintre dimensiunile climatului său şcolar.

Un susţinător al schimbării stilului în care trăim este şi scriitorul Alvin
Toffler care afirma că „oamenii şi societăţile au nevoie să înveţe modalităţi
prin care să se adapteze şi să gestioneze schimbările rapide prin transformarea
inovaţiilor tehnologice în ceva ce poate fi controlat colectiv”, făcând astfel
legătura dintre schimbare şi tehnologie (Toffler, 1981, apud Wan Fariza
Wan Zakaria, 2012, p. 7).

Ultimele studii despre modul în care elevii digitali preferă să utilizeze
tehnologiile şi cum este influenţată învăţarea acestora dacă se folosesc
tehnologii moderne au arătat că utilizarea echipamentelor moderne conduce
la creşterea calităţii învăţării şi a interacţiunilor din rândul elevilor (Raja et.
Nagasubramani, 2018). Se pare că transferul informaţiilor în memoria
copiilor se produce mai uşor dacă predarea este însoţită de mijloace moderne,
care sunt mai aproape de lumea reală a elevilor. Mediul fizic al şcolii, prima
dintre dimensiunile climatului şcolar pe care am propus-o în capitolul
anterior, are nevoie de o gamă variată de mijloace audio-vizuale care să îi
apropie pe copii de şcoală şi să le menţină şi stimuleze curiozitatea pentru a
susţine procesul de învăţare.

Utilizarea noilor tehnologii în procesele de predare-învăţare din clasele de
elevi este un îndemn prezent în majoritatea discursurilor publice pe tema
educaţiei, utilizarea tehnologiilor poate conduce la rezultate pozitive şi în
calitatea climatului educaţional. Apropierea copiilor de activităţile şcolare
poate fi facilitată de introducerea unor mijloace moderne de învăţare care
sunt accesibile şi care oricum fac parte din vieţile copiilor.

Lumea contemporană se împarte în două categorii de persoane în funcţie de
felul în care interacţionează şi utilizează noile tehnologii: nativii digitali şi
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imigranţii digitali. Nativii digitali sunt copiii care s-au născut în epoca
digitală şi care au avut acces la tehnologii moderne încă de la cele mai
fragede vârste. Marc Prensky (2001), cercetătorul care introduce în literatura
de specialitate termenii de nativi digitali şi imigranţi digitali, afirmă că
nativii digitali sunt copiii născuţi după anul 1980, an valabil pentru
constatările sale din Statele Unite ale Americii.

În România nu poate fi luat ca referinţă acelaşi an ca în SUA pentru această
categorisire, deoarece contextul naţional a condus la o dezvoltare mai lentă
a ţării noastre din perspectiva noilor tehnologii. Literatura de profil din
România îi numeşte drept nativi digitali pe cei născuţi după anul 1987 sau
chiar după 1994, în anumite studii.

Dacă anii naşterii nativilor digitali nu sunt foarte bine delimitaţi la noi în
ţară, sunt destul de clare criteriile pe care nativii digitali le îndeplinesc, mai
exact aceştia sunt copii care au crescut într-o lume în care au fost înconjuraţi
de computere, jocuri video, telefoane şi alte gadget-uri (Prensky, 2001).
Din acest motiv, Prensky (2001) afirmă că aceşti copii au competenţe de
utilizare a noilor tehnologii datorită accesului neîngrădit şi timpuriu la
utilizarea unor astfel de resurse.

Pe de altă parte, eticheta de „imigranţi digitali” este oferită persoanelor
care nu au avut acces la tehnologii moderne din primii ani de viaţă, ci au
învăţat mai târziu să le utilizeze şi să le transforme în parteneri în munca lor
cotidiană şi nu numai, ci şi să le integreze în vieţile lor.

Au apărut însă dezbateri pornind de la teoria lansată de Prensky, dezbateri
care prezintă idei conform cărora nativii digitali nu ar deţine neapărat
competenţele necesare pentru utilizarea corectă a noilor tehnologii (ECDL
România, 2015). Profesorii, majoritatea imigranţi digitali, ar putea să preia
responsabilitatea educării elevilor în spiritul utilizării conştiente şi corecte
a noilor tehnologii.

Un alt aspect care se află în centrul interesului cercetătorilor în domeniul
impactului noilor tehnologii asupra sistemului educaţional este legat de
modul în care învaţă copiii şi tinerii numiţi „digital natives”. Comunitatea
cercetătorilor este de acord cu ideea conform căreia structurile cognitive
ale nativilor digitali sunt diferite de cele ale imigranţilor digitali. Aceasta
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este o concluzie pe care practicienii au nevoie să o analizeze în activităţile
lor, în aşa fel încât să înţeleagă particularităţile dezvoltării elevilor şi să
proiecteze experienţe de învăţare cu sens.

Cu privire la diferenţele dintre nativii digitali şi imigranţii digitali, în
„Teaching the digital generation”, Frank Kelly, Ted McCain şi Ian Jukes
(2009) exprimă puncte de vedere similare cu cele ale lui Prensky despre
felul în care noile tehnologii au influenţat comportamentele, gândirea şi
felul în care nativii digitali învaţă. Există numeroase studii cu privire la
stiluri de învăţare diferite ale copiilor, la inteligenţe multiple pe care este
imperios necesar să le avem în vedere în calitate de specialişti în educaţie,
în aşa fel încât să avem succes în activităţile educaţionale proiectate.

Dezvoltarea organizaţiilor şcolare, o dimensiune majoră a climatului şcolar,
presupune şi atenţia, în activitatea de proiectare a experienţelor educaţionale,
la elementele prezente în microsistemele sociale şi familiale din care aparţin
copiii. Pentru a crea un climat propice dezvoltării, care să îi motiveze pe
copii să devină parte activă în propriile procese de învăţare, climatul
educaţional în care se desfăşoară procesul de învăţământ este necesar să
includă elemente din realitatea copiilor. Utilizarea cu moderaţie şi atenţie a
gadget-urilor în activităţile de la clasă poate reprezenta un ingredient care
să facă diferenţa în eficienţa proceselor educaţionale.

4. Concluzii

În contextul societăţii secolului XXI, în care ritmul dezvoltării tehnologiilor
este foarte rapid, climatul educaţional are nevoie să ofere o mai mare atenţie
mijloacelor de învăţământ moderne, care fac parte din vieţile tuturor celor
implicaţi în procesul de învăţământ, mai ales ale copiilor.

Climatul educaţional reprezintă un termen complex care înglobează factorii
cheie ce pot asigura eficienţa procesului educaţional, precum activitatea
profesorilor, spaţiul fizic al şcolii, sentimentele asociate cu şcoala de către
profesori şi elevi, în primul rând.  O mai mare grijă pentru dezvoltarea
elementelor componente ale climatului educaţional ar putea conduce la
îmbunătăţiri semnificative în dezvoltarea sistemului nostru educaţional.
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Utilizarea noilor tehnologii în procesele instructiv-educative din şcoală
reprezintă un îndemn pentru practicienii din sistemul de învăţământ, care
ar putea obţine rezultate pozitive cu copiii atât în planul performanţei şcolare,
cât şi la nivelul atitudinii şi motivaţiei pentru învăţare a copiilor.

Ştim deja că rolul central al profesorului nu mai este cel de transmitere de
informaţii, ci de designer de experienţe de învăţare relevante pentru copii,
ceea ce presupune valorificarea potenţialului elevilor, implicarea acestora
în procesele decizionale de la clasă şi atenta îndrumare în fiecare etapă a
procesului de învăţare.
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 European and national level. Investments in human capital development in
education and training are needed to strengthen the system’s ability to respond
to rapid changes in society and the labor market.
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