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THE IMPACT OF EMERGENCY REMOTE
TEACHING ON SCIENCE PRE-SERVICE

TEACHERS AT THE WEST UNIVERSITY OF
TIMIŞOARA

Dana Crăciun*

West University of Timişoara,
Teacher Training Department,

Timişoara, Romania
craciun.dana@e-uvt.ro

Abstract

According to the UNESCO reports, the health crisis caused by SARS-COV-2 affected
more than 1.7 billion students from around 150 countries worldwide this past spring.
Teachers at all levels of education were forced to switch to digital resources and
tools and were required to transition and adapt promptly to remote teaching. This
transition took place also within the Teacher Training Department at the West
University of Timisoara. Teachers together with their students had to find pragmatic,
technology-based, creative solutions that would allow them to carry out the remote
teaching, learning and assessment activities at a level that would ensure the
development of the desired skills and the achievement of the desired learning
outcomes.
This paper explores the way in which the teaching, learning, and assessment activities
have been adapted for emergency remote teaching at the West University of
Timisoara. We focus on the first and second levels of the Teacher Training Program
offered to future science teachers at this university.
We present the adopted strategies, communication tools, and the applications used
to deliver the proposed teaching, learning, and assessment activities. Furthermore,
we identify the most common technological and pedagogical difficulties encountered
throughout these activities, as well as the future science teachers’ concerns regarding
the transition to remote teaching.

Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy, 2020 (2), 7 – 30
https://doi.org/10.26755/RevPed/2020.2/7
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We conclude that the health crisis has had both negative and positive influences on
the training process of future science teachers at the West University of Timisoara,
providing a unique opportunity that allowed both teachers and their students to
jointly discover effective remote teaching-learning-assessment approaches.

Keywords: challenges and opportunities, emergency remote teaching, preservice
science teachers.

Rezumat
Criza sanitară generată de SARS-COV 2 a afectat, în primăvara acestui an, la
nivel mondial, peste 1,7 miliarde de elevi din peste 150 ţări, conform rapoartelor
UNESCO.
Profesorii, la toate nivelurile de învăţământ, au fost nevoiţi să utilizeze instrumente
şi resurse digitale şi să se adapteze rapid pentru a continua predarea online, fapt
petrecut şi în cadrul DPPD (Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic) din UVT (Universitatea de Vest din Timişoara). Studenţii împreună cu
formatorii lor au fost nevoiţi să găsescă soluţii pragmatice bazate pe tehnologie,
creative de multe ori, care să le permită desfăşurarea activităţilor didactice online,
la un nivel care să conducă la formarea competenţelor şi la obţinerea rezultatelor
dorite ale învăţării.
Articolul de faţă explorează modul în care au fost adaptate pentru predarea la
distanţă activităţile de predare-învăţare-evaluare la nivelul UVT, dar şi, specific,
în cadrul programului de formare psihopedagogică nivel 1 şi 2, ofertat viitorilor
profesori de ştiinţe din UVT.
Sunt prezentate strategiile abordate, modalităţile de comunicare sincrone şi
asincrone, aplicaţiile utilizate în activităţile propuse studenţilor, modalităţile de
evaluare şi feedback utilizate. De asemenea, sunt identificate probleme de natură
tehnică sau de învăţare şi îngrijorările studenţilor cu privire la trecerea la
învăţarea la distanţă.
Concluzia noastră este că situaţia de criză a avut atât influenţe negative, cât şi
pozitive asupra procesului de pregătire a viitorilor profesori de ştiinţe din UVT,
fiind o provocare prin care am descoperit împreună modalităţi, considerăm
eficiente, de predare-învăţare-evaluare în mediul online.

Cuvinte-cheie: predarea la distanţă, studenţi de la ştiinţe, provocări şi oportunităţi.
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1. Introduction

On March 11, 2020, the SARS-COV-2 crisis led to the adjournment of face-
to-face courses at all higher education institutions in Romania, including at
the West University of Timisoara (WUT) http://www.uvt.ro/. From that
moment, the challenge at university level was to continue the teaching process
entirely in an online environment while maintaining optimal conditions and
the highest possible level of quality of the teaching process. In this regard,
WUT has been in an favourable position as it was already in a process of
digitization, with IT services providing teachers and students of the WUT
access to various online eLearning platforms, Google Classroom, Microsoft
Office 365 or Moodle https://elearning.e-uvt.ro/ and EduRoam network
(https://www.eduroam.org/). Thus, the challenge for our teachers was in
fact related to the adequate use of these tools for teaching entirely online,
with the focus being on the pedagogical aspects.

A crisis committee was created at the level of WUT in order to manage all
the problems caused by the health crisis and to establish a set of general
measures for the continuation of the teaching process (Bran & Grosseck,
2020). These measures were later customized within each faculty, including
the Department of Teacher Training (DPPD).

The general set of measures at the WUT level included the organization of
webinars for teachers with various technical solutions accessible at
institutional level that could be used in online teaching, and the creation of
dedicated webpages where information and tutorials were posted (https://
it.uvt.ro/) regarding the tools recommended to be used online in the teaching
activity (https://resurse.e-uvt.ro/).

Since March 11, 2020, the WUT Board of Directors regulated the online
teaching activities, until the end of the academic year. After consulting the
teachers at the WUT, the Board of Directors opted to end the academic
year according to the structure already in force for the academic year 2019-
2020 and decided that both the summer and autumn exam sessions, as well
as the final exams for all WUT faculties, were to be held online https://
www.uvt.ro/ro/uvt/organizare/consiliul-de-administratie/sedinte-hotarari/.
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This is the context in which the Teacher Training Department (DPPD) at
WUT has been operating since March 11, 2020.

Moving the teaching and assessment process to the online environment led
to a major change in the way DPPD teachers conducted their teaching and
interacted with students and colleagues at WUT.

This article highlights the way in which this change was implemented, starting
with the didactic strategy adopted, the tools and resources used, the
communication and interaction with students, but also with the management
of department-specific activities, such as the Teaching Practice. We identified
both the opportunities and the risks of the adopted approach, taking into
account the opinions of both the DPPD teachers as well as the students
who will be the future science teachers (specializations Mathematics,
Computer Science, or Physics) and participated in the activities within the
Didactics and Teaching Practice courses.

This article also presents the way in which the health crisis and implicitly the
Emergency-Remote Teaching (ERT) approach have left their mark on the
training of future science teachers. We identify diverging perspectives on
the online teaching process from students and teachers from DPPD, as well
as similar opinions on communication and interaction in an entirely online
environment.

2. DPPD’s strategy for ERT

In order to implement at DPPD level the measures established by the WUT,
the teaching staff in charge of CAI (Computer Assisted Instruction) and/ or
the Didactics of Informatics created a support group for the teachers in the
department. This support group established several measures to reorganize
the activity and sustain the online teaching process which were folded on
the recommendations of international bodies such as UNESCO, World Bank,
International Association of Universities (IAU), The Commonwealth of
Learning (COL), Educause, etc.

First of all, this support group took into account that ERT did not actually
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involve an online transition according to all the classic rules of this type of
education, trying through the measures taken to be able to continue the
teaching process quickly and without changing the curriculum or methodology
(Hodges et al., 2020). 

Secondly, this support group sought to take advantage of the experience of
educational institutions that have already faced this transition to online teaching
(Bao, 2020; McAleavy &  Gorgen, 2020).

Thirdly, this group tried to make small changes in the teaching activity that
would enhance the quality teaching in the digital age, even after the pandemic
crisis (Bates, 2020; Doucet et al., 2020).

As steps that effectively target the teaching process, we highlight:
1. Keeping in touch with all students, using all existing means of

communication before the health crisis (email, WhatsApp, Facebook,
Google Classroom, etc.);

2. Quickly choosing a video conferencing platform and continuing the
synchronous activities. The platform Google Meet was chosen which
was part of the platforms provided by WUT and which in this case had
the advantage of being folded on the eLearning platform already used at
DPPD, i.e. Google Classroom. In a study conducted by the Center for
Academic Development (CDA) at the WUT level, by the end of April
2020, data show that 87% of the DPPD teachers used Google Classroom
and 100% Google Meet (Bunoiu et al., 2020); and

3. Reorganizing teaching resources and rethinking the teaching strategy so
as to propose to students both synchronous and asynchronous activities
according to the principles of flexible learning (Huang et al., 2020), dividing
the teaching content into smaller units to help students focus (Bao, 2020;
Bates, 2019), etc.

The underlying desire was to restructure the courses and seminar activities
so that they would be folded on individual topics, students being informed
through eLearning platforms about the learning outcomes, contents and
assessments expected, and being frequently asked to browse various learning
resources in advance (flipped classroom strategy).
Thus, each teacher from DPPD rethought their own teaching-evaluation

 Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 11



process with respect to
 the selection of appropriate online tools;
 the management of their teaching activity and resources - according to

the principles of flexible learning;
 the organization of the teaching practice activity for students (where

applicable);
 the communication with students;
 the evaluation of students’ activity, with emphasis on formative evaluation

and feedback (generally chosen alternative methods of summative
evaluation).

The strategy adopted at DPPD level is summarized in Figure 1 (https://
coggle.it/diagram/).
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Teachers in the DPPD support group presented to their colleagues the
potentially useful resources and tools, a comprehensive description of free
web-based digital tools being taken from Bower and Torrington’s (2020)
paper. They also proposed to use the tools recommended by UNESCO,
useful for distance teaching in pre-university education, considering that
DPPD students will be future science teachers.

Table 1 presents a detailed view on different ways of organizing the training
proposed to DPPD students, wherein useful tools for teachers and students
have been exemplified. It should be noted that this strategy can be used in
future online teaching activities by DPPD graduates who will teach in pre-
university education.
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All measures implemented to reorganize teaching in DPPD considered the
interests of students, aiming at
 ensuring access to online education;
 training learning skills using self-learning;
 the successful completion of the academic year, including the graduation

exam for the graduate years;
 ensuring communication with teachers and maintaining the unity of student

groups.

All these measures outlined the framework in which teachers at DPPD
started and carried out the online teaching activity in the disciplines
Pedagogical Practice, Didactics of Specialization, and CAI from Level 1
and 2 of the Teacher Training Program with preservice science teachers.

3. Methodology

This study targets preservice science teachers at Level 1 and Level 2, from
our teacher training program.

We started from the assumption that the SARS-COV-2 health crisis and the
transfer to the online environment of teaching activities influenced the entire
psycho-pedagogical training program of future science teachers in DPPD,
both regarding teaching activities and the evaluation process.

Our objective was to identify the extent to which training in ERT was affected,
from the perspective of preservice science teachers. Their opinions were
compared with those of the teachers from DPPD. As ERT also assumed a
certain heterogeneity in the approach to the teaching process, we chose to
analyze the opinions of a homogeneous group of preservice science teachers,
also finding support in the learning activities proposed in a common discipline,
i.e. the Teaching Practice course in the second semester of the academic
year 2019-2020.

It is noteworthy that this discipline has a specificity with respect to the other
disciplines because it involves teaching in various schools.



After online teaching practice activities, we applied at the beginning of May
2020 a short questionnaire, the results of which we compared with the
answers of teachers from DPPD to a questionnaire on online teaching (with
similar questions) applied at WUT around the same time.

The questionnaire for students was structured in 3 parts: the first part focused
on the use of ICT in current activities and the general attitude towards
online learning and teaching activities, technical and learning problems
identified by preservice teachers; the second part addressed concerns about
the transition to ERT, but also the way in which the finalities of the psycho-
pedagogical training program were achieved; and the third part aimed at the
concerns and opportunities regarding the transition to emergency distance
learning, identified following the effective teaching practice activities.

The questionnaire was developed with the QuestionPro, a tool offered by
the university and accessible free of charge to WUT teachers. The preservice
science teachers filled-in the questionnaire online.

We briefly present some of the teaching activities proposed to the group
targeted by this study, within the Pedagogical Practice, activities that we
consider to have influenced the favourable responses of preservice teachers,
while also being an example of good practices for their future teaching activity
in the online environment (if the case).

3.1.     Organizing teaching activities for preservice science teachers during ERT

The Teaching Practice being coordinated at department level in a unitary
way, the DPPD council decided to form distinct groups on Google Classroom
for each specialization and level and invite all the tutor teachers from the
schools, as co-teachers of the respective discipline.

The activity as a whole was minimally modified: the teaching activities (the
effective teaching activities and assistance classes to tutors and colleagues)
and the evaluation mode (practice portfolio) were kept unaltered, and the
effective organization of the activity according to ERT for each pre-university
school involved was left to the discretion of the teacher in the DPPD.

                                         Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 17



Thus, DPPD students had different teaching experiences, even within a
single specialization, involving various strategies and tools, the teaching being
done on WhatsApp, e-mail, Google Classroom, Moodle or on the school’s
platform.

In this context, in the case of the exemplified discipline, the following strategy
was chosen:
1. Building a WhatsApp group for tutors in order to easily keep in touch

regardless of the tools used by each of them.
2. Creating Google classes for each specialization at Level 1, respectively

one for all the 3 specializations in the case of Level 2 (the emphasis
being placed here, both on the didactics of science and on the teaching
practice, on inter- and trans-disciplinarity).

3. Organizing online teaching activities in parallel with the classic activities
of teaching practice (these classes being coordinated by the supervising
practice teacher from DPPD) in order to supplement the class attendance
activity (carried out only in 2 schools out of the 10 schools involved in the
specializations considered in this study) and having deadlines posted every
2 weeks.

These online activities were mostly asynchronous (topics uploaded on Google
Classroom) but some were also synchronous meetings, e.g. mainly for
feedback, evaluation or inter-evaluation.

Preservice science teachers were proposed the following structure of
Teaching Practice activities:
 Designing and implementing 4 online or offline teaching activities / lessons,

posting lesson plans on Google Classroom and discussing them with their
supervisor from WUT or their practice tutors.

 Online Activity 1: a synchronous online activity on the topic of electronic
presentations, types of presentations and their adaptation for ERT (with
emphasis on Mentimeter https://www.mentimeter.com/ and Google
presentations applications).

 Assisting to didactic activities in the application schools (in general the
students received the materials used by the teachers and explanations on
how they were used in the online teaching) where they did not actually
participate in the didactic process.
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 Online Activity 2: posting at least 2 assistance sheets, online formative
evaluation sheets / quizzes, individual activity sheets, tests or activities
designed with various applications (Wordwall https://wordwall.net/ro,
Kahoot https://kahoot.com/, Quizlet https://quizlet.com/, Quizizz https://
quizizz.com/, Google Forms, etc.) on a virtual panel (Padlet https://
padlet.com/)– which would be followed by peer evaluation (at least 2
colleagues) of the posted file (fig. 2).

Figure no. 2. Science preservice teachers’ posts on the collaborative
Padlet panel

 Online Activity 3: assisting/watching to lessons simulated by the student
- each student was asked to record using Flipgrid flipgrid.com two distinct
lesson moments aimed at two of the lessons that would be taught or
were taught (fig. 3). The moments were watched by colleagues and
then evaluated and discussed with teachers in a synchronous activity on
Google Meet. Thus, preservice science teachers were able on the one
hand to self-correct their didactic performance by making successive
recordings, and on the other hand to follow at the most appropriate time
for each of them the activities performed by colleagues - learning flexibility.

 Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 19
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Figure no. 3. Sample teaching activity posted on Flipgrid

 Online Activity 4: optional - aimed at designing a flipped classroom
activity and creating a support material (interactive video) using the
Edpuzzle https://edpuzzle.com/   application.

 The evaluation of the teaching practice activity was made online by the
teachers involved from both the university and pre-university level, the
students presenting their activities and discussing together with all
colleagues from the same specialization, in a synchronous final session
on Google Meet. This online meeting focused on:
- The presentation of a practice portfolio which included the activities

above.
- The description of an activity carried out online in the application

school where the internship activity took place.
- Individual or group reflections on the didactic activity carried out online.

To create teaching materials, attendance sheets or lesson plans, students
were provided with internationally recommended software tools and various
local resources, such as
 Educred -An online platform launched by the Ministry of Education and

Research which centralizes different types of free digital resources.



 Manuale - The digital version of all school textbooks approved by the
Ministry of Education and Research.

 Telescoala - A partnership between the Ministry of Education and
Research and the Romanian National Television TVR(on YouTube, on
the program’s Facebook page, and on the websites of the TV channels)
taken from the UNESCO report https://en.unesco.org/covid19/
educationresponse/nationalresponses.

 https://www.digitaliada.ro/, https://digitaledu.ro/, https://emalascoala.ro/
etc.

4. Results and discussions: opinions of prospective
teachers concerning the implementation of ERT

4.1.  Participants

The study targets 33 preservice science teachers at Level 1 (Physics,
Computer Science specializations) and 20 preservice science teachers at
Level 2 (Physics, Computer Science and Mathematics specializations).

Of the 53 preservice science teachers involved in teaching activities, 33
answered all questions off the applied questionnaire, i.e. 62.3%. With Level
2 students also included, 19.9% of respondents said they were already
working in pre-university education as substitute teachers.

4.2.  Findings

First, we were interested in the devices and the digital resources used by
preservice science teachers in the transition from face-to-face to distance
learning. Thus, 80% used a desktop or laptop, and 52% a smartphone, which
in the future involves rethinking the teaching materials offered to preservice
teachers for mobile learning. As tools for synchronous learning, 82.5% used
Google Meet, and for asynchronous learning 75% Google Classroom, 17.5%
Moodle and 12.5% Microsoft Teams.

Regarding software applications, 90% of preservice science teachers stated
that they used the Google suite for education, followed by resource repositories
such as YouTube, Flickr, etc., presentation editors, applications for online
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tests and questionnaires, open resources accessible online and various
applications respectively for formative assessment. Resources such as wiki
applications, collaborative sites or comic book applications were less used.
Given the diversity of digital tools used in ERT and the imminent start of the
new academic year, we can assume that at least some of these software
applications will be used in case of face-to-face or blended learning.

Secondly, we were interested in the technological and pedagogical issues
that posed a challenge for preservice science teachers in the transition from
face-to-face to distance learning.

They considered that the teacher’s discomfort in using technology / lack of
integration of specific applications to online teaching and unclear expectations
regarding the technology and applications they are required to use were the
biggest technical challenge, a result that is in contradiction with the confidence
of teachers at WUT, and implicitly DPPD, that distance education tools are
clear and easy to understand, being easy for them to implement (Bunoiu et
al., 2020).

The main learning issue (in the transition to distance learning) identified by
preservice teachers was their personal preference for face-to-face learning.
In general, preservice science teachers were confident in their digital skills
and they consider themselves familiar with the technologies or applications
needed for online interaction.

Preservice science teacher main concern in this period was the level of
completion of the requirements of the proposed practical activities and the
evaluation good performance in class. They were least concerned about
personal needs (home and food safety) and online privacy or protection of
their personal data. This may indicate, on the on hand, that students are not
concerned with this last issue, but also those who are, consider that the
WUT has ensured their access to education in a safe environment.

Starting from the difficulties identified by the DPPD teachers in the case of
distance teaching, we were also interested in the opinion of the future teachers
on the teaching competencies acquired within DPPD, particularly after
completing their online learning period (table 2).



Table no. 2. Competences formed after the Teacher training program
(1 total disagree- 5 total agree)

Preservice teacher competence Score Standard
Deviation

1. I know various e-learning strategies (synchronous / asynchronous,
individual / collaborative, etc.) and can apply them selectively
according to the advantages of each of them

4.333 0.828

2. I have improved my digital skills and media skills 4.167 1.028
3. I know how to use online applications to facilitate the teaching of

the content of my discipline
4.472 0.774

4. I can coordinate and evaluate individual or group projects based on
online accessible applications

4.083 1.079

5. I can integrate a diversified palette of collaborative web 2.0
applications in the teaching process

4.056 1.040

6. I know various applications to integrate blended learning 4.222 0.797
7. I know how to search / select and integrate open educational

resources accessible online
4.389 0.766

8. I can integrate useful applications to motivate my students for
online learning in their specialization

4.278 0.849

9. I can create educational resources (presentations, concept maps,
quizzes, tests, etc.) useful in my own teaching activity

4.500 0.775

10. I became aware of the need for a pedagogical foundation for the
efficient use of ICT in teaching activities

4.528 0.696

11. I have developed effective communication skills (verbal, written,
and multimedia in a variety of styles and contexts)

4.167 0.878

12. I am confident in my ability to integrate ICT into my online /
blended / face-to-face teaching activities

4.417 0.692

All answers received to this question, as a percentage, are presented in figure 4.

Figure no. 4. Preservice science teachers’ competences formed during/after
completing the initial teacher training program
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Thus, preservice science teachers consider that first of all they have become
aware of the need for a pedagogical foundation for the efficient use of ICT
in teaching activities, respectively that they can create educational resources
(presentations, concept maps, quizzes, tests, etc.) useful in their own teaching
activity. This indicates that the period spent online did not affect their opinion
on the teaching activity based on technology and favoring the creation of
digital educational resources.

Less developed skills are those of online communication and use of
collaborative applications (in the teaching process). This result reflects the
way in which the teaching activities took place, at least during the ERT
period, and respectively that they have felt that the difficulty in teaching was
primarily the lack of tools for feedback. The former aspect is in accordance
with the opinion of DPPD teachers who considered that pedagogical aspects
matter most in distance teaching (statement made by 73% of DPPD teachers).
We observed that there is a close connection between the resources, methods
and tools used by future teachers in the training process and the confidence
in their subsequent use (Admiraal et al., 2016; Starkey, 2020).

Finally, we were interested in the science preservice teachers’ opinion on
the concerns (figure 5) and opportunities (figure 6) regarding the
transition to distance learning - in their future teaching activity.

For this last two questions in the questionnaire, they could tick all the answers
that apply.
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With the following items:
Con.teach.1. Lack of necessary technology in school or support for its use
in the classroom / in teaching
Con.teach.2. Lack of a coherent strategy at the level of the educational
institution regarding the management of online activities
Con.teach.3. Absence of students’ autonomous learning skills (secondary /
high- school / higher education level)
Con.teach.4. Increasing cybersecurity risks, exam fraud, intellectual property
concerns
Con.teach.5. Lack of potential involvement in monitoring activities and
student progress (primary / secondary school level)
Con.teach.6. Job security, considering the restructuring of the teaching
process 
Con.teach.7. My limited ability to provide students with varied opportunities
to express what they have learned
Con.teach.8. My limited ability to provide students with a variety of learning
resources and communication channels

Figure no. 5. Preservice science teachers’ concerns about the future online
teaching activity (as a teacher)
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Con.teach.9. My limited ability to select the optimal tool to enhance the
online learning of pupils / students folded on the type of skills developed
Con.teach.10. My discomfort or limited skills regarding the integration of
technology in a specific pedagogical context and folded on the contents taught 
Con.teach.11. Others

We observed that the lack of technology in school or the support for its use
was the biggest concern of preservice science teachers. Nevertheless, they
were confident in their ability to select the right technology, regardless of the
type of skills they would have to develop in their students.

The major opportunities identified by future teachers, following the
pedagogical practice activities carried out online in ERT, regarding their future
teaching activity aim at accelerating the integration of technology in the
classroom and increasing the learning autonomy of students. These
opportunities were also identified by the DPPD teachers for university
education and are in agreement with the opinions expressed at international
level (Marinoni et al., 2020; UN Report, 2020).

All answers targeting online teaching opportunities, as a percentage, are
presented in fig. 6.

Figure no. 6. Opportunities about the future online teaching activity
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With the following items:
Op.teach1. There is the possibility to take accelerated steps in the integration
of technology in the classroom, a situation that will remain even after the
end of the crisis (for some applications / tools / pedagogical methods)
Op.teach2. Students develop an autonomy in learning, have taken control of
their own learning, to explore new ideas and experiences
Op.teach3. Teachers have the chance to be creative and design challenging
learning activities for their students
Op.teach4. Many companies in the field of education offer their tools /
technology free of charge to support teachers and students.
Op.teach5. There are unprecedented opportunities for interdisciplinary
cooperation, finding creative solutions and trying new tools.
Op.teach6. The opportunity for increased collaboration of teachers to solve
the current problems generated by online teaching, the formation of online
communities
Op.teach7. It is an excellent opportunity for teachers to establish closer
links with their students
Op.teach8. Others

Finally, preservice science teachers considered that this period did not lead
to the formation of a closer relationship between teachers and their students,
respectively it was not a period of online collaboration, not even between
their teachers. This result may also reflect the experience gained in online
pedagogical practice, many tutor teachers maintaining minimal contact with
their students, the activity being focused on sending teaching materials and
evaluating homework.

4.1.  Limitations

This study also presents limitations, given primarily by the small number of
respondents, but also by the fact that the data are self-reported, i.e. obtained
by applying a survey. It is also noteworthy that we cannot generalize the
results obtained in this study to the level of all initial training programs for
prospective science teachers in Romania, because the opinions of the
participants were influenced by the particularities of the teaching process in
ERT at the WUT.
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Nevertheless, we consider that our study is relevant for the initial training of
the science teachers at DPPD within the WUT, as the study involved over
60% of all the preservice science teachers in training at WUT.

5. Conclusions

In this article we presented the strategy adopted at the West University of
Timisoara (WUT) and the Teacher Training Department (DPPD) for the
Emergency Remote Teaching (ERT) period during the second semester of
the academic year 2019-2020, exemplifying in detail the way in which the
teaching practice activity of preservice science teachers was organized.

In order to see how this period was perceived by the preservice science
teachers, we applied a short questionnaire, with items build on the specific
educational process in DPPD. We found that although it was a difficult
period, preservice science teachers considered it a valuable experiential
learning for their future profession, seeing opportunities for both teachers
and their students. It is gratifying to observe that they considered themselves
ready to support technology-based teaching activities, being confident in
their ability to select digital resources and aware of the need for a pedagogical
foundation of the online teaching approach.

We also identified the technological and learning difficulties encountered by
the preservice science teachers. We noticed that although the lack of
adaptation of courses and seminars for the online environment is pointed
out, there were other activities and personal preferences (for learning face-
to-face) that made learning more difficult.

Last but not least, this study shows the need for training in-service teachers,
including university teachers, for online teaching, both in terms of integration
of digital resources and tools, and especially in terms of the strategy adopted
to encourage self-regulated, flexible learning with learning outcomes clearly
communicated to their students.
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Abstract
The present study deals with the use of a weblog in the further training of teachers
at Romanian public schools with German teaching. The question whether an
educational blog meets the needs, wishes and expectations of the target group was
investigated using the IMMS questionnaire based on the ARCS model by Keller
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Rezumat
Această cercetare a avut ca obiect de studiu organizarea activităţii de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice din învăţământul cu predare în limba germană
din România prin intermediul unui blog. Scopul cercetării a fost de a evalua cu
ajutorul chestionarului IMMS, elaborat în cadrul modelului ARCS (Keller, 1983,
1987), dacă un blog folosit în context educaţional informal este în măsură să vină
în întâmpinarea nevoilor, dorinţelor şi aşteptărilor grupului ţintă mai sus
menţionat. Rezultatele evaluării arată un impact pozitiv al blogului asupra
participanţilor la studiu şi scoate în evidenţă importanţa factorilor motivaţionali
în designul conţinuturilor de învăţare online. Printre aceşti factori se numără
prezentarea multimedială narativă şi structurarea clară a unor subiecte
psihopedagogice de actualitate, cu relevanţă practică pentru grupul ţintă.

Cuvinte-cheie: blog, design motivaţional, dezvoltare profesională, învăţare
online, modelul ARCS.

1. Introduction

The socio-political reform in Romania, which has been going on for the last
30 years, has had a rather negative impact on the education system as,
among other things, the Romanian results of the last PISA study show
(OECD, 2019). The intended curricular and methodological changes often
failed because of the incoherence of the educational policy measures. To
make permanent and successful modernization of the Romanian education
system happen there is, among others, a strong need for adequate training
of psycho-pedagogical skills for the teachers (Proiect al Preşedintelui
României Klaus Johannis, România Educată, 2018, p. 9). From that point of
view teachers are under pressure to attend accredited training but the time
and freedom to look at quality, to assess quality and to demand it are massively
limited. Due to various access limitations to good training opportunities and
in absence of guidance about professional development through proper
knowledge management in communities of practice, many teachers find
themselves left alone and are discouraged (Zoppelt et al., 2015). As a result
teachers are less motivated to take in consideration informal further training
offers which negatively influences their professional performance and thus
reduces the chances of real progress for the desired educational reform.
Considering these facts, the use of digital tools accessible on the Internet to
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provide further training for teachers may be part of the solution to the
problems mentioned above.

There is empirical evidence that the systematic use of weblogs for online
informal educational purposes can be an impetus to bring out considerable
learning effects in adults (Churchill, 2009; Glogoff, 2005; Kerawalla et al.,
2009; Moore et al., 2010). Adult learners benefit from web-based learning
arrangements as informal education alternatives that enable them to access
information and social networks online (Hsu & Wang, 2010; Selwyn, 2007).
With regard to learning, Heo and Lee (2013) identify three dimensions of
informal learning activities for adults in Web 2.0: (a) an acquisition process
of new information (b) a reflection process regarding personal experiences
from everyday work and (c) a practice-oriented community process that
refers to knowledge-sharing through social networking for cooperative
problem solving and decision making.

The blog is a participative Web 2.0 tool that enables mobile learning and is
suitable for the implementation of both cognitivist and socio-constructivist
theoretical assumptions about learning. Didactically relevant features, such
as personalization, learner focus, and situational, lifelong, ubiquitous learning
can be successfully implemented via blogging (Sharples et al., 2005). The
learners can actively expand their own existing knowledge through an active
examination of the blog content and deepen this in a critically reflected social
dialogue using the blog’s comment function (De Witt & Czerwionka, 2007,
p. 56). A blog used for educational purposes therefore fulfills three functions:
mediating factual knowledge (receptive learning), providing direct guidance
as feedback on learners’ comments (directive learning) and promoting self-
directed information processing (discovery learning) (Glogoff, 2005). The
results of a Korean study by Park et al. (2011) show that the majority of
adults noticed positive changes, including learning experiences in everyday
life after blogging. Bloggers felt that blogging was primarily an acquisition
and/or reflection-oriented learning process. In addition, adult bloggers
identified the features of learning through blogging as “self-directed”,
“practical”, “situative”, “unlimited and accessible” and “self-regulated” (ebd.,
2011). Chawinga (2017) found in his evaluation study that blogging and
microblogging are suitable for educational purpose, since learners used this
technology to exchange and discuss course materials, publish their course
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reflections, and interact with each other and with their lecturers in a timely
manner.

In this study an educational blog for teachers of Romanian public schools
with German teaching was developed and used in the form of a digital platform
for regularly published articles in German on current didactic and psychological
topics between December and March 2020. The blog was introduced to the
target group in a pilot phase lasting 3 months. Subsequently, there was a
measurement of the motivation level of the blog users to see if it was well
received and useful in satisfying the users’ learning needs. In order to measure
the motivation level of the blog users the ARCS model of motivational design
by Keller (Keller, 1987, 2010; Keller & Suzuki, 2004) was used. This model
is based upon the idea that there are four key elements in the learning process
which have a significant impact on developing really engaging digital learning
tools: Attention (gaining and maintaining learners’ attention), Relevance
(establishing relevance for the goals and needs of the learners), Confidence
(providing confidence regarding goal achievement) and Satisfaction
(adequately rewarding learning outcomes). Research done over the past
two decades has established the ARCS model as an important theoretical
and empirical tool for motivational optimization in the area of  †e-learning
and implicitly online learning. ChanLin (2009) applied e.g. the motivation
analysis in a web-based course and reported that the ARCS model is suitable
for the diagnosis of motivational problems of the learners and the search for
course improvements. Pittenger and Doering (2010) found that implementing
motivational design in online courses can improve their completion rate.
Further study results indicated that the two factors Attention and Relevance
have particularly strong effects on encouraging and sustaining learners’
motivation (Cook et al., 2009; Naime-Diefenbach, 1992; Nwagbara, 1994).

2. Methodology

2.1. Target group

The target audience for the training blog was made up of German public
school teachers in Romania at all school levels (pre-school, primary and
secondary). These teachers are largely Romanian who are graduates of the
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German-language educational path and have excellent knowledge of the
German language. A smaller part is made up of representatives of the German
minority in Romania and teachers sent by Germany. The age of the target
group corresponds to the legal professional age and varies from 19 to 65
years. Around 85% of the target group is female, the male proportion
accordingly low (National Institute for Statistics in Romania, 2015). Most of
the target group’s teachers are civil servants in public kindergartens or
Romanian schools with teaching in German; only a small proportion are
employees with fixed-term contracts. Regarding the education level, the
nationwide data collection from 2013 shows that 127 young professionals
have a high school or university degree, 182 have passed the “Definitivat”
as the first qualification level in their professional life, 166 have acquired
degree II (medium qualification level) and 269 have acquired degree I (highest
qualification level) (Hermann, 2014).

For this study, the number of potential blog users nationwide was estimated
at around 50 to 100, mostly female participants in young or middle adulthood
who are familiar with common Internet functions and have Internet access.
It was assumed that the users had little experience with online learning, but
were rather positive about it due to the advantages of mobile learning. Visiting
the blog was considered an informal learning measure on a voluntary basis.
The learning time available was estimated to be low, since it concerns full-
time employees. In view of the limited learning time and the lack of experience
with online learning, as well as the high motivational demands of self-directed
learning, it was assumed that the readiness of the users to read the blog was
low to moderate.

2.2. Didactic design and implementation of the blog

The blog, called “ProfEssentials - Inspiration for teachers: Dare, think, act”,
is a platform created in WordPress on which articles with psycho-educational
learning content were regularly uploaded every two weeks during the 6
week study phase. The educational focus relayed on promoting those
professional competencies that make teachers personally strong and
strengthen the relationship with their students, helping them work successfully
in class.
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In order to ensure the blog acceptance, the content was designed in
conformity with a learning-centered didactical approach implementing two
of the four ARCS criteria for successful media design (Keller, 1983, 1987).
In order to increase the interest of the users and motivate them to regularly
read the blog the Attention and Relevance ARCS criteria were choosed to
properly design the weblog (Tab. 1). These two criteria have been shown to
produce particulary strong effects on motivation. Regarding attention, news
effects and the variation in content and method influence the learner’s
reactions to the subject matter. Relevance strategies (goal orientation and
familiarity) proved to be particularly effective when learning materials were
originally judged to be of little relevance. (Naime-Diefenbach, 1992;
Nwagbara, 1994; Cook et al., 2009).
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Table no. 1. Attention and Relevance ARCS criteria for successful media
design (Keller, 1983)

ARCS motivational criteria Didactic strategy

Perceptual Arousal

- stimulating audio-visual effects
- specifically illustrated examples
- novelty and surprise
- incongruency and conflicting perspectives

Inquiry Arousal
- learners activation and stimulation of curiosity
by posing questions or problems to solve

Attention

Variability
- methods and media to meet learners’ various
needs (e.g. videos, advance organizer, chats)

Goal Orientation

- presentation of the objectives and useful purpose
of instruction
- use of specific methods for the successful
achievement of the goals

Motive Matching
- objectives match the learners needs and motives
- freedom to choose a learning strategy

Relevance

Familiarity

- presentation of the content in ways that are
understandable
- content that is related to the learners’
experiences and values

Didactically designing the blog content according to the ARCS motivational
criteria included the following measures:
1. Links on the homepage of the blog to present the learning objectives and

the author’s career in order to ensure motive adaptation and familiarity
(Relevance).



2. Choosing topics with high novelty and regarded as useful by the target
audience, such as positive discipline, learning skills or the new kindergarten
curriculum in Romania (Attention and Relevance).

3. Presenting case studies in a narrative manner at the beginning of the
most articles and referring to familiar situations from the everyday
professional life of teachers (Attention and Relevance).

4. Dealing with topics from multiple and conflicting perspectives, some of
which were already included in the title (Attention).

5. Open questions, often at the end of the article, to stimulate the active
participation of learners through exchange of experiences and opinions
in the comment section (Attention).

6. Posts containing in addition to the texts links to further internet sources
and illustrative videos as well as advanced organizers with the most
important terms of the article (Attention and Relevance).

7. Addressing the readers directly and personally (Attention and Relevance).

2.3. Research questions

This research project is a cross-sectional survey of non-experimental data
with the purpose of evaluating motivational features of an educational blog
based on the ARCS model by Keller (1983, 1987). The study participants
evaluated the blog content quantitatively with regard to two motivational
criteria: Attention and Relevance.

The key research questions of the study were:
1. How is the blog rated by the users regarding the two motivational ARCS

criteria: Attention and Relevance?
2. Is there a relationship between the age of blog users or their web

experience and the blog evaluation on the two motivational criteria?

The hypotheses were:
H1: If there was a good implementation of the didactic recommendations of
the ARCS model, the evaluation of the blog content on the Attention and
Relevance Scale of the IMMS will be on average over 3 on the 5-level
Likert scale.
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H2: The younger/more experienced the blog users are, the higher the
measured motivation level on the two IMMS scales.
H3: There are no statistically significant differences with regard to the
motivational criteria – Attention and Relevance –, on the IMMS in relation
with the educational level the blog users teach.

2.4. Evaluation

2.4.1. Sampling and data collection

Study participants were teachers at all educational levels from Romanian
public schools with German teaching. The invitation to participate in the
study came by mail, in the same way as the announcement of the blog, with
the support of the Center for Teacher Training in German from Romania
(CFCLG, n.d.). The participation was voluntary. The data collection took
place within two weeks at the end of the 6 week study phase by conducting
an online survey (UmfrageOnline, n.d.). All participants were informed about
the content and aim of the study, as well as data protection and agreed to
participate. Answering the questionnaire took approx. 10 minutes.

A total of 38 respondents, between the ages of 19 and 50, from various
teaching areas and from all educational levels took part in the study. 11
respondents were excluded from the evaluation due to answer inconsistencies
or missing data. Sample socio-demographic data on age, gender, teaching
level and web experience in years are shown in Table 2. The great difference
between male and female participants can be traced back to the professional
profile of the respondents (National Institute for Statistics in Romania, 2015).



2.4.2. Questionnaire and operationalization

For the study purpose two scales of the IMMS (Instructional Materials
Motivation Survey) (Keller 1983, 1987) were used. The IMMS is an integral
part of the ARCS model and has established itself as an internally consistent
and valid measuring instrument for recording of motivational features in e-
learning (Cook et al., 2009; Loorbach et al., 2014; Pittenger & Doering,
2010).

The theoretical construct to be evaluated was the intrinsic motivation of the
teachers to use the blog as a learning tool for their professional development.
For this the Attention Scale (12 items) and the Relevance Scale (9 items) of
the IMMS questionnaire were used in order to measure main motivational
features of the blog. The 12 items on the Attention Scale capture the quality
of the learning offer to stimulate and permanently bind the learner’s attention,
while the 9 items on the Relevance Scale measure the subjectively perceived
significance of the blog content (Cook et al., 2009; Keller, 1987). The answer
alternatives per each scale item varied on a five-point Likert scale from 1 to
5 (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly

Tabel no. 2. Description of the study sample

Characteristics Frequency Percent

female 25 92.6
Gender

male 2 7.4

under 25 8 29.6

between 25 and 34 2 7.4Age

between 35 and 50 11 40.7

50 plus 6 22.2

kindergarten 12 44.4

primary school 5 18.5Teaching level

secondary school 10 37.0

low experience 1 3.7

medium experience 12 44.4Web experience (self-rating)

high experience 14 51.9
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agree). Both IMMS scales were used in German translation and with items
slightly adapted to the research project. There was a total of 6 reverse items
that were formulated to the contrary (e.g. item M_V7 on the Relevance
Scale). These were inverted using SPSS before entering data processing.
The scale and item statistics are shown in Table 3.

3. Results

A scale reliability test was conducted to evaluate the IMMS result.
Afterwards, some descriptive statistics about motivation levels were analyzed.
Correlation coefficients were computed for testing the relationship between
motivation levels and age or web experience. Further, an ANOVA test was
arranged to check whether there was any difference in motivation levels of
the participants regarding their teaching level.

3.1. Reliability of the scales

The reliability of the two IMMS scales used to evaluate the motivational
features of the teaching blog was determined using the Cronbach Alpha.
According to Streiner (2003) values of the Cronbach Alpha between 0.6
and 0.9 are acceptable, although a good test should show a reliability around
0.80. Previous studies that determined the reliability of the IMMS scales
showed a good interitem correlation with values around 0.75 (Cook et al.,
2009; Huang & Hew, 2016; Pittenger & Doering, 2010; Loorbach et al.,
2014). This value could be replicated in this study, which suggested a good
reliability of both scale results: Cronbach’s alpha was 0.734 for the Attention
Scale, (n = 27 on 12 items) and 0.785 for the Relevance Scale (n = 27 on 9
items). Because it was an online survey, objectivity was guaranteed.

3.2. Participants motivation level

Among the 27 participants, the average measured value on the Attention
Scale of the IMMS was 3.27 (SD = 0.5) and on the Relevance Scale 4.00
(SD = 0.45). The highest measured averages were 4.67 on the Attention
Scale and 4.89 on the Relevance Scale. The lowest measured values were



1.50 on the Attention Scale and 3.33 on the Relevance Scale. Only 7.3% of
the study participants had average values below 3 on the Attention Scale,
whereas 55,5% of the participants average scores were above 3.5. These
results indicate that blog users rated the motivational features of the
educational blog on the Likert scale rather positively. See Table 3, 4 and 5
for the tabulated information.

Items 3, 7 and 10 received the highest scores on the Attention Scale, 4.30,
4.37 and 4.33 respectively. According to this data, learners were most satisfied
with the multimedia presentation of the content, their novelty value and the
quality of the texts. Items 5 and 9 received the highest scores on the Relevance
Scale, and 4.41 and 4.44 respectively. These results show that with regard
to relevance, the usefulness of the blog content and the modeling based on
concrete examples were particularly appreciated.

Table no. 3. Scale and item statistics for the two IMMS scales

Itemlabel Item M SD Alpha
                      ATTENTION 0.734

A_V1

Es gab etwas Interessantes zu Beginn dieses Blogs, das
meine Aufmerksamkeit angeregt hat.
There was something interesting at the beginning of this
blog that caught my attention.

4.22 0.97 0.719

A_V2
Die präsentierten Materialien fielen einem ins Auge.
These materials were eye-catching.

4.11 0.97 0.709

A_V3
Die Qualität der geschriebenen Texte half mir,
aufmerksam zu bleiben.
The quality of the writing helped to hold my attention.

4.30 0.87 0.685

A_V4
(reverse)

Die Inhalte waren so abstrakt, dass es schwer war,
dranzubleiben.
This course is so abstract that it was hard to keep my
attention.

1.85
(3.15)

1.10 0.732

A_V5
(reverse)

Die Seiten des Blogs machten einen trocknen,
unattraktiven Eindruck.
The blog content looks dry and unappealing.

1.81
(3.19)

1.04 0.751

A_V6

Die Art, wie die Information auf der Seite dargeboten
wurde, half mir, aufmerksam zu bleiben.
The way the information is arranged on the pages helped
keep my attention.

4.15 1.06 0.700

A_V7
Der Blog enthielt Informationen, die meine Neugier
angeregt haben.
This course has things that stimulated my curiosity.

4.37 0.84 0.692

A_V8
(reverse)

Die im Blog auftretenden Wiederholungen langweilten
mich manchmal.
The amount of repetition in this blog caused me to get
bored sometimes.

2.44 1.28 0.716
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Itemlabel Item M SD Alpha
                      ATTENTION 0.734

A_V9
Ich habe manche Aussagen gelesen, die überraschend und
unerwartet waren.
I learned some things that were surprising or unexpected.

4.19 0.62 0.714

A_V10

Die medial vielfältig dargebotene Information (Texte,
Bilder, Videos, Schemata) half mir, aufmerksam zu
bleiben.
The variety of reading passages, exercises, illustrations,
etc., helped keep my attention.

4.33 0.83 0.735

A_V11
(reverse)

Der Schreibstil war langweilig.
The style of writing is boring.

1.67
(3.33)

1.07 0.724

A_V12
(reverse)

Es gab so viele Wörter in jedem Artikel, dass es irritierend
wirkte.
There are so many words on each page that it is irritating.

1.79
(3.21)

1.10 0.707

                      RELEVANCE 0.785

M_V1

Es ist klar für mich, wie die Bloginhalte in Beziehung zu
Aspekten, die ich schon kenne, stehen.
It is clear to me how the content of this material is related
to things I already know.

4.04 0.71 0.742

M_V2

Es gab Geschichten, Bilder oder Beispiele, die mir gezeigt
haben, wie diese Inhalte bedeutend sein können.
There were stories, pictures, or examples that showed me
how this material could be important to some people.

4.37 0.57 0.743

M_V3
Alle Blogartikel zu lesen, war wichtig für mich.
Consequently, reading the blog articles was important to
me.

4.11 0.75 0.736

M_V4
Die Bloginhalte passten zu meinen Interessen.
The blog content was relevant to my interests.

4.22 0.75 0.731

M_V5

Es gab Beispiele oder Erklärungen, wie die Bloginhalte
von den Lesern genutzt werden können.
There were explanations or examples of how people can
use the knowledge in this blog.

4.41 0.57 0.735

M_V6

Die Inhalte und der Schriftstil der Blogartikel weckten
den Eindruck, dass es sich lohnt, weiterzulesen.
The content and style of writing in this blog convey the
impression that its content is worth knowing.

4.33 0.88 0.759

M_V7
(reverse)

Die Bloginhalte waren unwichtig für meine Bedürfnisse,
da ich die meisten schon kannte.
This blog content was not relevant to my needs because I
already knew most of it.

2.07
(2.93)

1.00 0.887

M_V8

Ich konnte die Bloginhalte in Zusammenhang mit dem
bringen, was ich in meinem Leben gesehen, getan oder
gedacht habe.
I could relate the content of this blog to things I have
seen, done, or thought about in my own life.

4.04 0.76 0.737

M_V9
Die Bloginhalte werden für mich nützlich sein.
The blog content will be useful to me.

4.44 0.58 0.756

M = mean, SD = standard deviation, sample size: N = 27
Answer alternatives: 1= „strongly disagree” to 5 = „strongly agree”



3.3. Relationship between age/web experience and motivation level

Bivariate correlations between the average values on the two IMMS scales
and the age or web experience of the participants were calculated. The
results show a significant negative correlation between age and the measured
level of motivation on the Relevance Scale (r = - 0.433, p = 024). Furthermore,
the values on the two IMMS scales correlated positively with one another (r
= 0.470, p = 013). All other calculated correlation values were low and not
significant. This indicates that the relevance of the teaching blog was rated
as lower as age group increases. The positive correlation between the two
IMMS scales can be interpreted as statistical evidence that they capture the
same theoretical construct.

3.4. Comparison on different learner groups’ motivation level

In order to determine differences in the motivation level on the two IMMS
scales depending on the teaching level of the participants an ANOVA with

Table no. 4. Average scores of motivation level on
the two IMMS scales (N = 27)

IMMS scale Minimum Maximum Mean Std. Dev.

Attention (12 items) 1.50 4.67 3.2685 .49911

Relevance (9 items) 3.33 4.89 4.0041 .44921

Table no. 5. Range of motivation level

Motivation level Medium scores on
both IMMS scales

Total number
(N=27) Percentage

High level 4.00 – 5.00 N = 2 7,3%

Upper medium level 3.50 – 3.99 N = 13 48,2%

Medium level 3.00 – 3.49 N = 11 40,7 %

Low level < 3.00 N = 1 3,7%
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three groups was arranged. The independent variable was the teaching level
(preschool, primary school, secondary education) and the dependent variable,
were the IMMS scale scores regarding the two motivational criteria, Attention
and Relevance. The comparisons between the three groups with respect to
the average attention and relevance values calculated using ANOVA showed
no significant differences (p> 0.447). As a result, there were no statistical
differences in the level of motivation of the study participants, in relationship
with the teaching level.

3.5. Limitations of the study

This study is a case study on 27 participants’ motivation levels. The motivation
levels results can only represent the involved participants’ perspectives.
Furthermore, an undesirable consequence of the strictly voluntary
participation of persons interested in the blog is that only particularly motivated
respondents took part in the study, which may have to some extent skewed
the results. In order to achieve more meaningful results in the future, larger
samples should be examined and one could use all four IMMS scales for the
measurement of the motivation level to expand the data basis for a better
interpretation. Future studies should also record performance parameters
(achieved learning performance) in order to demonstrate the effectiveness
of the motivational design of the blog on the learning performance.

4. Conclusion and discussion

In the present study, the examined question was whether a blog used for
psycho-educational training purposes in Romanian public schools with German
teaching is positively evaluated by the target group. For the evaluation of the
motivational design of the blog we used a measuring instrument developed
as part of the ARCS model by Keller (1983, 1987). Two motivational criteria,
Attention and Relevance, were considered to be particularly important for
the evaluation, since they reflect important aspects of a successful informal
online learning offer for adults.

The results of the study show an overall positive assessment of both



motivational ARCS criteria. The learner motivation was above 3 using a 5-
level Likert scale on the Attention, as well as on the Relevance Scale of the
IMMS. This confirms the first hypothesis of the study showing that the blog
design was a good implementation of the didactic recommendations of the
ARCS model. According to the data, the learners were the most satisfied
with the quality of the learning content, the multimedia presentation and the
specific content related to everyday working life and that they particularly
appreciated the usefulness and quality of the blog texts.

Regarding the second hypothesis, a negative correlation between the age of
the learners and the measured level of motivation could be shown on the
two IMMS scales. This means that the younger the study participants, the
stronger their opinion about the learning materials as being important for
their interest or their work. Since almost all learners indicated a medium or
high level of web experience, no relationship between the web experience
and the estimated level of motivation could be demonstrated.

The group comparison by teaching level using ANOVA showed no significant
differences regarding learners motivation due to their teaching level. It can
thus be concluded that all respondents, regardless of their teaching level,
have rated the blog positively on average. These results point to the fact, the
blog was broadly appreciated as an online training offer making effective
and self-paced learning possible.

The positive results of this evaluation confirm the empirical findings from
other studies (Cook et al., 2009; Huang & Hew, 2016; Keller & Suzuki,
2004) and point out the importance of motivational aspects in designing online
learning content. Online training courses for adults should be newsworthy
and should meet the needs and interests of learners. A multimedia presentation
of the learning content and a good text quality containing information that is
relevant for everyday working life are particularly important according to
the results of the study. Young teachers in particular seem to benefit from
such online training programs.

To expand the generalizability of this research, further studies are needed
and a larger scale of investigation covering wider populations and timelines
could be conducted.
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Rezumat
În acest articol analizez contextul discursiv din două clase de elevi aducând în
discuţie conceptele de cunoaştere educaţională şi organizarea activităţilor de predare-
învăţare. Deşi există multe cercetări care oferă înţelegeri nuanţate asupra modului în
care profesorii şi elevii sunt implicaţi în construcţia socială a discursurilor de la clasă
despre cunoaştere, în literatura românească chestiunea interacţiunilor din clasa de
elevi a fost abordată din perspectiva percepţiilor profesorilor şi elevilor, în timp ce
cunoaşterea şcolară a fost abordată tangenţial. De aceea, prezint un studiu calitativ,
fundamentat pe o analiza de discurs de tip critic, prin care evidenţiez cum diferite
versiuni de cunoaştere sunt social construite în spaţiul discursiv al clasei, cu scopul
de a evidenţia modalităţi prin care clasa de elevi şi şcoala pot deveni spaţii în care
interacţiunile nu mai gravitează în jurul cunoaşterii definită doar prin raportare la
conţinuturile disciplinare. Observări bilunare şi înregistrări audio-video au fost
realizate în anul şcolar 2017-2018 în timpul activităţilor de  limbă şi comunicare, la
două clase din ciclul primar,  din două şcoli diferite. Rezultatele arată că interacţiunile
din clasă şi structurile de participare diferă în funcţie de scopul activităţilor, iar
participarea elevilor nu are la bază doar reguli de comunicare general acceptate, ci
variază în funcţie de scopul implicit sau explicit al activităţilor.

Cuvinte-cheie: analiză de discurs, cunoaştere şcolară, curriculum, interacţiuni,
participarea elevilor.
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Abstract

In this article I analyse the discursive context of two classes of students bringing
into discussion the concepts of educational knowledge and the organization of
teaching-learning activities. Although there is much research that provides
nuanced insights into how teachers and students are involved in the social
construction of classroom discourses about knowledge, in Romanian literature
the issue of classroom interactions has been approached from the perspective of
teachers ‘ and students’ perceptions, while school knowledge has been studied
only incidentally Therefore, I present a qualitative study, based on a critical
discourse analysis that highlights how different versions of knowledge are socially
constructed in the discursive space of the classroom, in order to point out ways in
which the classroom and school can become spaces in which interactions no
longer revolve around knowledge defined only by reference to disciplinary
content. Bimonthly observations and audio-video recordings were made in the
2017-2018 school year during language and communication activities, in two
classes, from two different schools. The results show that classroom interactions
and participation structures differ depending on the purpose of the activities,
and student participation is not only based on generally accepted communication
rules, but varies depending on the implicit or explicit purpose of the activities.

Keywords: classroom discourse analysis, curriculum, interactions, school
knowledge, students participation.

Introducere

Studiile discursive din clasa de elevi au evidenţiat încă din 1960 modul în
care interacţiunile şi conţinutul vorbirii oferă înţelegeri nuanţate asupra ordinii
sociale din acest spaţiu. Chestiunea interacţiunilor a fost analizată în strânsă
legătură cu discursurile de la clasă şi tipurile de cunoaştere educaţională
(Moje, 2008). Pentru ca discursul de la clasă să devină un spaţiu interacţional
participativ, literatura de specialitate ne spune că ar trebui să fie caracterizat
de tipare de interacţiune care să permită elevilor să participe prin limbaje
proprii (Rymes, 2016).

Analiza interacţiunilor utilizate în cadrul activităţilor de predare – învăţare
poate ilustra procesul de construcţie socială a cunoaşterii educaţionale, ca
parte a discursului din clasa de elevi. Această analiză poate fi realizată
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definind tiparele de interacţiune şi activităţile de la clasă, ca resurse de cadrare
a discursurilor, înţelese ca moduri de a vorbi şi cunoaşte (Edwards & Mercer,
1987; Moje, 2008).

Cercetările anterioare au urmărit, printre altele, şi înţelegerea şi descrierea
modului în care profesorii şi elevii sunt implicaţi în construcţia socială a
discursurilor din clasă (Cazden, 2001; Garton, 2012; Heller, 2017; Houen et
al., 2018; Philips, 1993), acordând atenţie specială limbajului, ca proces şi
instrument, prin care viaţa socială a clasei este creată, negociată. Tiparele
de interacţiune şi structurile de participare au fost studiate pentru a înţelege
modul în care este creată o ecologie epistemică colectivă sau una care
favorizează cunoaşterea individuală (Heller, 2017). Aceste studii au arătat
că gestionarea discursului la clasă este un factor important, dacă se doreşte
o predare orientată conversaţional, prin care să fie create spaţii interacţionale
incluzive, care să ducă la rezultatele şcolare dorite.

În literatura românească, problematica interacţiunilor din clasa de elevi a
fost abordată (Bercu, Nasta & Teşileanu, 2012; Iosifescu, 2012; Mihăilescu,
2016; Vlăsceanu, 2002) din perspectiva percepţiilor privind desfăşurarea
acestora la clasă. În privinţa cunoaşterii şcolare, abordarea este tangenţială,
în studii precum „Şcoala la răscruce”, dar şi în analizele ce însoţesc
documentele de politici curriculare (ISE, 2019). Ceea ce ar întregi tabloul
oferit de aceste documente şi studii este o analiză a modului în care
interacţiunile se desfăşoară la clasă, în timpul procesului de predare-învăţare.
În acest articol, mi-am propus să analizez contextul discursiv din două clase
de elevi, având în vedere concepte, precum cunoaşterea educaţională şi
organizarea activităţilor de predare-învăţare. Mai specific, prezint un studiu
fundamentat pe o analiza de discurs de tip critic, cu elemente de
microetnografie (Bloome et al., 2005; Rynes, 2016), în care, analizând
organizarea activităţilor de la clasă, evidenţiez cum diferite versiuni de
cunoaştere sunt social construite în spaţiul discursiv al clasei.

Scopul analizei este sublinierea modalităţilor prin care clasa de elevi, şcoala
pot deveni spaţii în care vocile elevilor sunt recunoscute ca fiind mai degrabă
productive, în procesul de construcţie a cunoaşterii din clasă, iar interacţiunile
nu mai gravitează în jurul cunoaşterii de tip şcolar definită doar prin raportare
la conţinuturile disciplinare.
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1. Cadrul teoretic

Conceptele pe care analiza prezentată în acest articol se sprijină se referă la
cunoaştere, cunoaştere educaţională şi şcolară, discurs, resurse de cadrare
şi structuri de participare.

1.1.  Cunoaşterea în clasa de elevi

În epistemologie, cunoaşterea este văzută ca fiind opusul opiniilor. În
psihologia cognitivă, conceptul de cunoaştere a fost extins pentru a include
toate convingerile unei persoane pe baza cărora acţionează (Bereiter, 2001).
Cunoaşterea este unul dintre conceptele de bază ale procesului educaţional
(Bruner, 1996; Cunningham & Fitzgerald, 1996), deşi nu este unica finalitate.
Goldman (1999) afirmă despre cunoaşterea de tip declarativ că reprezintă
scopul cel mai caracteristic: ceea ce numim conţinuturi şcolare sunt
prezentate în clasă sub forma a ceea ce poate fi, generic, numit „cunoaştere”
(chiar şi în condiţiile unei educaţii orientate către formarea de competenţe).
Edward şi Mercer (1987) menţionează despre cunoaşterea şcolară că nu
are graniţe clare, fuzionând uneori cu „înţelegeri sociale şi experienţe diverse
pe care copilul le achiziţionează de-a lungul anilor de şcolarizare” (p. 2). În
cadrul discursului de la clasă, spun autorii, cunoaşterea şcolară este continuu
marcată, delimitată şi întărită. Putem astfel vorbi despre ceea ce alţi autori
au numit culturi epistemologice sau ecologii epistemice (Heller, 2017).

Într-o altă ordine de idei, Cazden (2001) menţiona că una dintre întrebările la
care a răspuns în lucrarea „Classroom Discourse”  priveşte modul în care
tiparele de limbaj utilizate influenţează ceea ce reprezintă cunoaşterea şi
învăţarea în clasa de elevi. Autoarea remarca faptul că profesorii sunt
confruntaţi la clasă cu dilema reconcilierii a două scopuri: respectarea gândirii
elevilor şi transmiterea/facilitarea învăţării „cunoaşterii convenţionale şi a
procedurilor” (Cazden, 2001, p.56). Ceea ce e numit cunoaştere convenţională
se referă la ceea ce e prevăzut prin curriculumul şcolar. Cealaltă formă de
cunoaştere – cea exprimată de elevi – se poate afla într-un raport de opoziţie
sau complementaritate cu prima. Ceea ce mi se pare remarcabil la analiza
realizată de Cazden are legătură cu existenţa şi afirmarea dilemei în spaţiul
şcolar, implicând ideea ca prezenţa celor două forme de cunoaştere să fie
acceptată, supusă analizei.
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Există sisteme de educaţie în care conceptul de cunoaştere nu este chestionat,
statutul său epistemologic nu necesită vreo justificare. Cunoaşterea şcolară
este dată şi nu intră în competiţie cu alte forme, nu la nivel explicit. În acest
caz, dilema diferitelor forme de cunoaştere nu există, pentru că ceea ce
apare în spaţiul discursiv al clasei este separat de cunoaşterea exterioară.
Moore şi Young (2001) explică faptul că, într-o concepţie tradiţională asupra
curriculumului, nu există o preocupare pentru cunoaştere şi statutul său
epistemologic. Educaţia este orientată către formarea în spiritul valorilor,
normelor şi cunoaşterii întemeiate prin autoritatea tradiţiei.

În analiza prezentată în acest articol, conceptul de cunoaştere educaţională
desemnează versiuni de cunoaştere care apar în spaţiul şcolar, incluzând
ceea ce profesorul transmite – cunoaşterea şcolară – dar şi ceea ce elevii
exprimă sub forma cunoaşterii cotidiene şi personale, exprimată prin
naraţiunile şi intervenţiile lor spontane.

Cunoaşterea educaţională este analizată într-o perspectivă discursivă ce
presupune analizarea limbajului şi interacţiunilor utilizate în predare-învăţare
(Markee, 2015). În tradiţiile antropologiei lingvistice, sociologiei, lingvisticii
textului şi analizei critice de discurs (CDA), discursul este definit ca limbaj
în context, adică modul în care limbajul este utilizat în diferite situaţii sociale,
iar analiza de discurs se referă la studiul modului în care limbajul este influenţat
de contextul utilizării sale (Rymes, 2016). În studiul prezentat în acest articol
discursul despre cunoaştere educaţională se referă la limbajul din contextul
clasei, utilizat pentru a vorbi despre conţinuturile şcolare, dar şi despre alte
conţinuturi, din afara şcolii.

1.2. Resursele de cadrare din contextele discursive ale clasei

În logica abordării discursive, cunoaşterea fiecărei persoane participante la
o situaţie de comunicare este contextualizată prin convenţii de cadrare, astfel
construindu-se şi discursul de la clasă. Un elev ar putea şti să spună o poveste
într-o manieră diferită de cea agreată la şcoală. Când decide să participe la
spaţiul clasei cu povestea lui, afişarea ei este realizată în cadrul structurilor
de participare de la clasă, a obiectivelor pe care profesorul le are pentru o
anumită activitate. Astfel, cunoaşterea elevului privind forma poveştii şi
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conţinutul acesteia contribuie, productiv sau disruptiv, la construcţia discursului
din clasă (Rymes, 2016). Cu alte cuvinte, contribuţia elevului este văzută ca
fiind potrivită, valoroasă (productivă) sau este considerată a fi o întrerupere,
fiind ignorată sau invalidată (disruptivă).

Fundamentat pe abordarea discursivă propusă de Betsy Rymes (2016), acest
studiu utilizează conceptul de context discursiv tridimensional: de tip social,
interacţional şi individual. Cele trei trebuie înţelese în relaţie cu conceptul de
cadru (Goffman, 1974). În contextele discursive, putem regăsi cadre, numite
în continuare resurse de cadrare, care modelează interacţiunile şi limbajul,
iar ele sunt specifice fie contextului social, fie celui interacţional, fie celui
individual (acesta din urmă nu este abordat în articol). Contextul social se
referă, în termenii lui Rymes, la acei factori sociali din afara „interacţiunii
imediate” care influenţează modul în care este utilizat limbajul. Un astfel de
cadru poate fi reprezentat de scopurile şi obiectivele şcolii şi sistemului
educaţional (prin curriculum), precum şi ale activităţilor, la nivel micro. Prin
urmare, activitatea de predare – învăţare ar putea constitui un context care
modelează utilizarea limbajului în clasă, fiind una dintre resursele de cadrare
de la nivelul social. Contextul interacţional se referă la interacţiunile imediate
şi la secvenţialitatea vorbirii. Acesta influenţează ceea ce putem spune sau
nu (în activităţile de evaluare, intervenţiile libere ale elevilor sunt taxate, dar
în activităţile de predare sau de tranziţie, sunt acceptate şi apreciate). În
lumina acestui concept, putem analiza, de exemplu, rândul la vorbire, cine şi
când spune ceva, pentru a înţelege cum e cadrat discursul. Bloome et al.
(2005) arată că interpretarea interacţiunilor la clasă, în privinţa rândului la
vorbire, este dificil de realizat, recomandând utilizarea conceptului de structuri
de participare. Acestea sunt definite ca reguli mutual împărtăşite, care
reglementează intervenţiile participanţilor la  contextul discursiv. Philips, citată
de Rymes, le defineşte ca fiind „moduri de aranjare a interacţiunii verbale cu
elevii” (Philips, 1972, p. 377, apud Rymes, 2016), evidenţiind că în clasa de
elevi, pe măsură ce se face trecerea de la o structură de participare la alta,
se schimbă şi ceea ce spunem, şi cum spunem, şi cât spunem.

Studiul prezentat în acest articol nu are în vedere modul în care elevii învaţă
cunoştinţele şcolare, ci modul în care diversele versiuni ale cunoaşterii
educaţionale apar în evenimentele de comunicare de la clasă. De asemenea,
am în vedere ilustrarea modului în care contextul social şi interacţional al
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discursului de la clasă contribuie la afişarea, gestionarea şi producerea
cunoaşterii. Este important să abordăm modul în care cunoaşterea
educaţională este transpusă la clasă, deoarece discursul – limbajul în context
– este, în accepţiune social construcţionistă, nu doar constituit, dar şi
constitutiv (Cazden, 2001). În acest sens, am formulat următoarele întrebări
de cercetare: cum sunt organizate activităţile de predare-învăţare din punct
de vedere interacţional?; funcţionează activităţile de predare-învăţare ca
elemente care modelează discursurile din clasa de elevi?

2. Metodologie

2.1. Colectarea datelor

Datele analizate provin din observaţii bilunare şi înregistrări audio-video, care
au fost realizate în timpul orelor comunicare în limba română, în timpului
anului şcolar 2017/2018, şi însumează aproximativ douăzeci şi cinci de ore
de înregistrări video şi audio pe parcursul a 36 de ore de clasă. Participanţii
sunt elevi de la clasa pregătitoare, din două clase. Datele au fost culese în
două şcoli generale, alese prin eşantionare de convenienţă. O şcoală se află
în Bucureşti, cealaltă, într-o zonă rurală,  urbanizată, din judeţul Ilfov.
Consimţământul părinţilor a fost obţinut în scris. Datele audio-video obţinute
sunt utilizate doar în scopul cercetării autoarei şi nu vor fi făcute publice în
niciun context. Toate detaliile de identificare a şcolilor şi participanţilor au
fost anonimizate.

2.2. Analiza datelor

Studiul de faţă utilizează o abordare discursivă a interacţiunilor cu o serie de
elemente analitice împrumutate din analiza de discurs de tip microetnografic
(Bloome et al., 2005) şi analiză de discurs de tip critic (Rymes, 2016). Am
ales analiza de discurs pentru că această metodă îmi permite să dau seama
de diversitatea situaţiilor de comunicare din clasa de elevi şi de modul în
care tiparele de interacţiune funcţionează pentru a structura această
diversitate.
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Având în vedere că demersul de cercetare constă într-o analiză calitativă de
tip inductiv, am focalizat interesul asupra înţelegerii evenimentelor din clasa
de elevi şi a aspectelor interacţionale/discursive care decurg de aici, în context
instrucţional, rezultatele nefiind generalizabile. Utilitatea studiului este definită
în termenii îmbogăţirii semnificaţiilor şi interpretărilor date contextelor de tip
educaţional.

Pentru structurarea analizei am avut în vedere aspecte, precum: organizarea
activităţilor de predare-învăţare la clasă din punct de vedere al modului de
interacţiune; funcţionarea activităţilor de predare-învăţare şi identificarea
caracteristicilor lor interacţionale, ca elemente de modelare a discursurilor
din clasa de elevi. Am abordat aceste aspecte aplicând mai multe proceduri
analitice, într-o manieră iterativă.

Studiul s-a desfăşurat în două etape. În prima etapă,  am realizat o analiză
de tip tematic prin codarea materialelor (25 de ore) şi tematizarea codurilor
obţinute (Saldaña, 2009). Pentru codarea materialelor audio, am utilizat o
tehnică de tip deductiv – inductiv şi am utilizat programul Dedoose. În urma
primei faze a cercetării, am obţinut o nouă schemă de codare, ce a cuprins
următoarele categorii: metode de instruire, tehnici de sancţionare a participării,
modalităţi de atribuire a sarcinilor şi materialelor şi tipuri de interacţiuni.
Această schemă a fost utilizată pentru etapa a doua a cercetării, fiind aplicată
pe 12 lecţii, desfăşurate în primul semestru al anului şcolar 2017-2018. Pentru
codarea şi analiza calitativă din etapa a doua am utilizat programul MAXQDA.
În această etapă a cercetării, am avut un nivel de granularitate mai mare,
optând pentru activitate, ca unitate de analiză, înţeleasă ca tip specific de
interacţiune dintre elevi şi profesor, având graniţe verbale explicite, marcate
în general de cadrul didactic prin indicarea finalizării activităţii, anumite
interjecţii sau îndemnuri. Procesul a fost unul de tip iterativ, procedura de
codare reluându-se de aproximativ trei ori, până când, am constatat că datele
sunt descrise de codurile elaborate într-o manieră coerentă şi fidelă. De
exemplu, m-am asigurat că interacţiuni asemănătoare nu au fost codate
diferit. Analiza este de tip descriptiv – interpretativ. Ulterior, am transcris
fragmente din interacţiunile de la clasă, în funcţie de activităţile care au
prezentat interes analitic. Transcrierea a fost realizată cuvânt cu cuvânt şi
am utilizat sistemul Jefferson.
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3. Rezultate

3.1. Tipurile de activităţi dezvoltate la orele de limbă şi comunicare

Procedurile analitice mi-au permis codarea celor 12 lecţii înregistrate şi
definirea a 107 activităţi, care au reprezentat unitatea de analiză. Utilizând
schema de codare menţionată anterior, am realizat o caracterizare a tipurilor
principale de activităţi dezvoltate la clasă: activităţi în care sunt realizate
exerciţii de tip oral (24); activităţi în care sunt realizate exerciţii la tablă (8);
activităţi în care sunt realizate exerciţii individuale pe caiet (19); activităţi
fizice (1); activităţi cu caracter ludic – jocul didactic (3); activităţi de producţie
orală colectivă (cântece, poezii) (4); activităţi conversaţionale (42); activităţi
de ascultare/receptare a lecturii realizate de profesor (6). Se lucrează, în
general, frontal sau individual. Există două activităţi în care se utilizează
tehnica lucrului în pereche. De asemenea, în nicio activitate materialele de
învăţare nu sunt diferenţiate, nici sarcinile sau tipurile de activităţi.

Analiza individuală a activităţilor, din punctul de vedere al metodelor utilizate,
al tipurilor de interacţiuni şi al tiparelor de participare, pe de-o parte, şi din
punctul de vedere al conţinutului întrebărilor, al tipurilor de răspunsuri ale
elevilor, pe de altă parte, mi-au permis să identific o tipologie de activităţi în
funcţie de scopul acestora. Am identificat următoarele scopuri: de predare,
de exersare şi consolidare, de verificare şi de tranziţie, pe care le voi descrie
în continuare.

Categoria activităţilor de predare cuprinde activităţi orale, fie sub forma
unor exerciţii, fie sub forma conversaţiei. Din totalul de 107 activităţi, 15
sunt de predare.  În cadrul acestora, elevii sunt numiţi de profesor sau ridică
mâna, dar sunt acceptate şi intervenţiile libere. Atenţionările profesorului
sunt prezente, dar nu vizează restricţionarea rândului la vorbire şi au legătură
cu atenţia elevilor sau păstrarea liniştii. Elevii au ocazia să completeze ceea
ce spune profesorul,  vorbesc despre cum se simt sau despre experienţele
lor personale, subiecte care sunt în acord cu tema lecţiei predate.

Fragmentul nr. 1 face parte dintr-o activitate de predare, conversaţională.
Învăţătoarea (Î) a citit o poveste, după care a început o conversaţie cu elevii
(E). Discuţia nu este orientată către verificarea înţelegerii sau a memorării
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anumitor detalii şi putem observa o parte din caracteristicile activităţilor de
predare enunţate anterior: elevii răspund numiţi (rând 4),  dar fac şi intervenţii
libere (rând 6, 8, 9, 13), ceea ce permite replica din rândul 13, a elevei,
corectată ult0erior de cadrul didactic: „noi nu spunem aşa la şcoală”.
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Tabelul nr. 1. Fragment conversaţie nr. 1

Interacţiuni verbale
Structură

participare

1.I: El ce a făcut cu bietul iepuraş? Care era mai neştiutor. Î

2.I: Dacă l-a pus să plătească ce-a mâncat el? Î

3.I: Faptul că ogarul a mâncat şi a spus "ah, stai că mi-am uitat banii acasă,
plăteşte tu" asta ce înseamnă că încerca să facă cu iepuraşul? Gabriela.

Î

4.G: Ah…ah.. E

5.I: Faptul că iepuraşul era mai neştiutor, mai neumblat prin lume Î

6.E: Că….ahhhh E

7.I : A încercat să-l? Î

8.E: A încercat să-l... să-l… E

9.G: Ahhh...a încercat să-l păcălească? E

10.I: Zi, Gabriela, tare! Î

11.G: A încercat să-l păcălească... E

12.I: A încercat să-l păcălească, să-l jefuiască cu alte cuvinte, asta pentru că… Î

13.E: Să facă mişto de el! E

14.I: Daaaa… cum ar spune, aşa, popular, oamenii pe stradă. Dar noi nu
spunem aşa la şcoală. Da, a încercat să îl păcălească.

Î

Activităţile de tranziţie fac trecerea de la o activitate la alta şi constituie
o categorie de activităţi în care elevii realizează o activitate de relaxare sau
participă la organizare, la discuţii despre ceea ce urmează, fiind în număr de
26. Elevii pot face intervenţii libere, fără a ridica mâna, cadrul didactic se
adresează colectiv, dar şi individual. Atenţionările realizate de învăţătoare
nu vizează rândul la vorbire, ci conţinutul vorbirii sau păstrarea liniştii.

În tabelul nr. 2, în timp ce învăţătoarea împarte fişele pentru următoarea
activitate, un elev iniţiază o discuţie despre ora de sport. Intervenţia e liberă,
însă e invalidată de învăţătoare, nu pentru că ar încălca o regulă de



comunicare, ci din cauza conţinutului. Interesul lor – sportul - nu face obiectul
interesului profesorului, în acel moment. Cu toate acestea, în rândul 4,
observăm clarificările oferite, astfel încât elevii să se poate orienta temporal.
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Tabelul nr. 2. Fragment de conversaţie nr. 2

Interacţiuni verbale Structură
participare

1.E1: Doamna, e la trei? E
2.I: Ahhh... Alexandru, zău, dacă nu m-aţi obosit cu ora asta de sport, de m-aţi
ameţit de azi dimineaţă. Î

3.E2: Da’ nouă ne place sportul! E
4.I: Da’ nu mă interesează, acuma, ne vedem întâi de treabă şi, după, vă duceţi
şi la ora de sport. V-am spus că e ora a treia? Adică după ce mâncaţi masa de
dimineaţă?

Î

5.E2: Da. E
6.I: Bun. Eu cred ca am vorbit destul de clar. Î

Pe de altă parte, fragmentul nr. 3 reprezintă un dialog între învăţătoare şi elevi,
în cadrul unei activităţi conversaţionale de tranziţie, ce face trecerea către un
exerciţiu la tablă. Elevii răspund liber şi iniţiază conversaţii. În acest exemplu, un
elev o întrerupe pe învăţătoare pentru a-şi exprima dezamăgirea că nu învaţă
litera „L”. Învăţătoarea le răspunde, ceea ce atrage şi întrebarea „când le va
aduce o literă nouă?”.  Este o curiozitate căreia învăţătoarea, din nou, îi dă curs,
validând deci întrebarea elevului.  Intervenţiile elevilor nu sunt taxate.

Tabelul nr. 3.  Fragment de conversaţie nr. 3

Interacţiuni verbale Structură
participare

1.Î: Bun, gata! Hai ne apucăm şi noi de treabă? Î
2.Ee: Daaa! E
3.Î: Aveam…Ahh... Vreau să continuăm astăzi aventurile elefănţelului... Î
4.E1: Eli! (exclamă o elevă) E
5.Î: Gata! Î
6.E2: Eu credeam că îl învăţăm pe L (cu voce tristă)... E
7.Î: Ahh, nu încă! Am spus ca săptamâna aceasta vei primi fişa şi vei mai
primi o fişă… Î

8.E3: Când ne mai aduceţi o literă? E
9.Î: O să învăţăm săptămâna viitoare o literă nouă. Î
10.E4: Care? E
11.Î:  Pe N îl învăţăm. Î
12.Ee: Nnnn! E
13.Î: Ia, fiţi atenţi! Î



În activităţile de exersare/consolidare, în număr de 32, creşte numărul
situaţiilor în care elevii răspund fie numiţi, fie ridicând mâna şi scade numărul
situaţiilor în care elevii pot participa liber. Am observat că numărul situaţiilor
în care elevii participă prin ridicare de mână este mai mare decât numirile
realizate de profesor, ceea ce poate arăta caracterul voluntar al participării
la spaţiul exersării. Creşte şi numărul de atenţionări, însă acestea privesc
comportamentele elevilor care nu înlesnesc atenţia şi participarea. În plus,
spre deosebire de activităţile de verificare, în cadrul celor de exersare,
învăţătoarea oferă sprijin.

Fragmentul din tabelul nr. 4, face parte dintr-o activitate de exersare la tablă.
Învăţătoarea numeşte un elev, care anterior îşi exprimase dorinţa să iasă la
tablă. Elevilor nu le sunt permise intervenţii (rând 10), pentru că într-o astfel
de activitate este încurajată atenţia pe rezolvarea individuală a sarcinii.

Tabelul nr. 4. Fragment de conversaţie nr. 4

Interacţiuni verbale Structură
participare

1.Î: Hai să îl şi descoperim. Î
2.Î Ahh... Dragoş, ai zis că ştii să scrii pe-pe-ne. Hai!  (în jur, mai mulţi
elevi ridică mâna şi spun că vor să răspundă) Î

3.Î : Ştiu că mulţi ştiţi, dar scrieţi-l înainte să fie pe tablă. Î
4.E: Eu am scris! E
5.Î: Foarte bine! Î
6.Î: Uite, Dragoş va scrie PEPENE, să vedem dacă corect. Î
7.Î: Mai mare, Dragoş, vreau litere mari, uite, vezi ce litere mari au făcut
copiii, că la tablă dacă nu sunt mari, nu se văd. Aşa!

Î

8.Î: Peeee...uite-l cum a apărut primul e.  PEEEE. Aşa! Î

9.E:… (inaudibil) E

10.Î: Georgiana nu vorbi! Î
11.Î:Peeee-Pe-E! Ia uite şi al doilea E. Î
12.Î: Ne Î
13.Î: Foarte bine, Dragoşel! Î

Activităţile de verificare, în număr de 34, sunt activităţile în care elevii
participă numiţi sau ridicând mâna. Intervenţiile libere sunt în general taxate,
mai ales dacă reprezintă răspunsuri la întrebările adresate altcuiva. Sunt
activităţile în care este evidenţiată cunoaşterea şcolară  de tip individual.
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Uneori, scopul de verificare al activităţilor se împleteşte cu scopul exersării
sau al predării. Cu alte cuvinte, graniţa dintre cele două este, în contextele
studiate, foarte neclară. Următoarele două fragmente ilustrează
caracteristicile activităţilor de verificare.

De exemplu, în tabelul nr.5, putem vedea că elevilor nu le este permis rândul
la vorbire fără numirea profesorului. Fragmentul  face parte dintr-o activitate
conversaţională în care doamna învăţătoare verifică capacitatea elevilor de
a-şi reaminti o serie de detalii dintr-o povestioară pe care a citit-o în aceeaşi
oră. În fragment, am reperat întrebările de reamintire. Elevii răspund atunci
când sunt  numiţi, după ce au ridicat mâna. Intervenţiile libere ale elevilor
sunt taxate sau ignorate. În replica 2, învăţătoarea atrage tuturor elevilor
atenţia că nu se răspunde „aşa”, după care numeşte un elev. În rândurile 7-8,
putem observa aceeaşi situaţie.

Tabelul nr. 5.  Fragment de conversaţie nr. 5

Interacţiuni verbale Structură
participare

1.Î: Ia să vedem, cine este Eli? (se aud elevii vocalizând, ridicând mana
cu dorinţa de a răspunde). Î

2.Î:Nu aşa!! (le spune tuturor elevilor) Bogdan. Î
3.B:Elefantul. E
4.Î: Eli… hai sa răspundem şi noi cu mai multe cuvinte. Eli… Î
5.D:Eli este elefantul. E
6.E: Şi are trompa! E
7.I:Un elefant, dar ce fel de elefant? Că nu e un elefant obişnuit care
aleargă prin junglă, prin savană. Zi, ahhh..Carmen. Ce fel de elefant este
acesta?

Î

8.E: Talentat. E
9.I: Te cheamă Carmen, mai nou?! I
10.C: Eli este un elefant talentat. E

Am spus anterior că, uneori, activităţile de verificare se împletesc cu cele de
exersare. În tabelul nr. 6 putem observa o astfel de situaţie. Repetarea lunilor
de toamnă vine după precizarea învăţătoarei, realizată în rândul 1: le solicitase
să repete lunile toamnei, iar acum vrea să vadă „cine poate să spună”, urmând
a numi un elev. Scopul este clar de verificare, elevii nu răspund fără a fi
numiţi, însă modalitatea de desfăşurare este una specifică exersării, pentru
că oferă sprijin (rândurile 8-18) . În final, propune elevilor să repete în cor.
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3.2. Profesorul în interacţiune cu întreaga clasă

Procedurile analitice mi-au permis să descriu structurile de participare
prezente în cele două contexte, structuri care diferă de la o activitate la alta,
uneori chiar în cadrul aceleiaşi activităţi. În cadrul fiecărei activităţi, am
codat intervenţiile participanţilor cu coduri ce descriau cine cu cine
interacţionează. Ca o caracteristică generală, discursul clasei este dominat
de profesorul în interacţiune cu întreaga clasă sau cu un singur elev. În
tabelul nr. 7 se poate observa numărul interacţiunilor, după scopul activităţii.
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Tabelul nr. 6. Fragment de conversaţie nr. 6

Interacţiuni verbale Structură
participare

1.Î: Mai e ceva scris în colţul de sus şi eu v-am rugat zilele trecute să
repetaţi acasă lunile de toamnă. Cine poate să îmi spună care sunt
lunile de toamnă? (elevii se aud vorbind în fundal)

Î

2.Î: Vlad! Î
3.V: Decem...Septembrieee, octombrie, noiembrie. E
4.Î:Foarte bine! Cine poate să ne spună încă o data? Daniel! Î
5.D: Septembrie, octombrie, noiemmmbrie. E
6.Î: Bine, Daniel. Altcineva! Mihaela. Î
7.M:.... E
8.Î: Sep.. Î
9.M: Septembrie, octoooombrie, noieeemmmbrie. E
10.Î: Foarte bine. Altcineva. Mihai. Î
11.M: Setem.. E
12.Î: Septembrie! Cu P, Septembrie. Î
13.Mihai: .... E
14.Î: Oc... Î
15.M: Octombrie E
16.Î: No.. Î
17.M: noembrie E
18.Î: Noiembrie, da? Nu „noembrie”. Noiembrie. Încă o dată, le
spunem cu toţii în cor.

Î
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Tabelul nr. 7. Tipul de interacţiuni după scopul activităţii

Punând laolaltă datele prezentate anterior, au rezultat mai multe tipuri de
structuri de participare, care funcţionează în contextele de instruire investigate:
1. Învăţătoarea se adresează tuturor elevilor, iar aceştia pot face intervenţii

libere, fără să ridice mâna sau să aştepte să fie numiţi. În aceste situaţii
intervenţiile elevilor sunt fie individuale, fie colective (activităţi de tranziţie
şi predare).

2. Învăţătoarea se adresează tuturor elevilor sau unui singur elev, iar aceştia
pot face intervenţii doar dacă ridică mâna şi/sau sunt numiţi. Nu sunt
permise intervenţiile libere (activităţi de exersare).

3. Învăţătoarea se adresează unui singur elev. Elevii pot face intervenţii
libere pentru a solicita ajutorul  (în activităţi de exersare individuală, pe
caiet).

4. Învăţătoarea se adresează tuturor elevilor, iar elevii nu pot face intervenţii
(lectură).

5. Învăţătoarea se adresează elevilor sau unui singur elev, iar aceştia participă
dacă sunt numiţi sau dacă ridică mâna şi sunt numiţi (verificare).

6. Elevii se adresează învăţătoarei, individual sau în cor, fără să fie numiţi
sau fără să ridice mâna (predare).

7. Elevii se adresează învăţătoarei, individual, ridicând mâna şi/sau aşteptând
să fie numiţi (exersare şi verificare).

8. Elevii ascultă ceea ce spune/citeşte învăţătoarea, fără a face intervenţii
(lectură).

Să observăm, în primul rând, că interacţiunile dintre elevi lipsesc. Acestea
apar doar ca interacţiuni verbale „subterane”, neratificate în discursul şcolar
al clasei (Goffman, 1974) şi sunt taxate de profesor.

Elevi-Prof. Elev-elevi Elev-Prof. Prof.-Elev Prof.-Elevi
Predare 49 55 27 100 306

Exersare/
Consolidare

29 63 230 314 280

Verificare 43 295 150 606 400
Tranziţie 20 22 60 71 174
Total 141 435 467 1091 1160
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În al doilea rând, preponderenţa interacţiunilor dominate de profesor în
discursul clasei poate fi interpretată din perspectiva autorităţii epistemice a
acestuia. Cadrul didactic validează sau invalidează intervenţiile elevilor. Putem
observa în fragmentele de interacţiuni verbale, prezentate anterior, că
structura este de obicei Î-E-Î-E-Î, adică o succesiune extrem de predictibilă
a intervenţiilor celor doi actori, învăţătoare – elev. Există câteva excepţii în
cadrul activităţilor de predare (tab. nr. 1, rânduri 8-9), care arată structura
mai relaxată a participării. O excepţie putem observa şi în tabelul nr. 5,
rândurile 5-6, însă a doua intervenţie a elevului, dată fiind structura de
participare a activităţii de verificare, nu este ratificată, este ignorată.Activităţile
sunt, prin urmare, organizate în jurul intervenţiilor realizate de profesor,
adresate fie către un singur elev, fie către întreaga clasă. Există şi alte tipuri
de interacţiuni a căror utilizare pare a fi modelată de scopul activităţii. De
exemplu, în cadrul activităţilor de exersare, individuale, elevii se adresează
liber, solicitând ajutor învăţătoarei. Pe de altă parte, într-o activitate de lectură,
elevii nu pot interveni până când cadrul didactic nu le permite intervenţii.

3.3. Contribuţia elevilor la discursul clasei

În urma analizei, un alt rezultat obţinut se referă la măsura şi modul  în care
elevii contribuie la discursul clasei.  Analizând structurile de participare de la
clasă  acestea variază de la un tip de activitate la altul, ceea ce ar putea
însemna că interacţiunile verbale din clasă nu sunt coordonate doar pe baza
unor reguli de comunicare, ci şi pe baza scopurilor activităţilor.  Participarea
elevilor la activităţile de la clasă se desfăşoară după o serie de reguli, să le
spunem discursive, prin care este înlesnită, mai degrabă, comunicarea
cunoaşterii de tip şcolar, prescrisă prin curriculum. Elevii sunt încurajaţi să
participe şi să aplice anumite reguli, nu doar pentru a învăţa să comunice unii
cu alţii, dar mai ales pentru a se exercita control asupra a ceea ce pot spune
şi ceea ce nu pot spune, prin raportare la o cunoaştere de tip şcolar.

Există situaţii în care elevii, deşi nu încalcă nicio regulă de comunicare în
situaţia respectivă – intervenţiile lor sunt adecvate atât la scopul activităţii,
cât şi la structura de participare –, sunt taxaţi pentru intervenţia lor. Acest
lucru poate fi observat în tabelul nr. 2,  în care elevul întreabă despre ora de
sport. Nouă ne place sportul, spune el, iar cadrul didactic răspunde: „dar nu
mă interesează, acum ne vedem de treabă şi după, vă duceţi şi la ora de
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sport!”. Discursul educaţional al elevilor intră în opoziţie cu discursul şcolar,
pe care cadrul didactic îl favorizează. Elevul de clasa pregătitoare poate că
a deprins regulile de interacţiune - când poate întreba despre lucruri din
afara orei (în timpul activităţilor tranzitive) - dar nu a deprins încă regulile de
comunicare ale diferitelor discursuri: discursul şcolar vs. discursul, mai larg,
de tip educaţional, care poate include şi o discuţie despre ora de sport.Această
situaţie poate fi comparată cu fragmentul din tabelul nr. 3. Învăţătoarea este
întreruptă de un elev care aduce în discuţie o nemulţumire şi o preocupare
congruentă cu discursul şcolar – de ce nu îl învaţă pe „L” şi când învaţă o
nouă literă. Pare că intervenţiile elevilor sunt aici percepute ca fiind productive,
deşi ele încalcă regulile de comunicare, pentru că o întrerup pe doamna
învăţătoare.  Putem spune că spaţiul discursiv al clasei operează cu o graniţă
foarte clară între cele două tipuri de cunoaştere: cunoaşterea şcolară şi
cunoaşterea personală a elevilor care poate fi pusă sub numele de cunoaştere
educaţională, pentru că apare în spaţiul clasei. Organizarea activităţilor
cadrează, modelează, adesea, ceea ce elevii pot spune sau nu pot spune.

4. Concluzii

Prin acest studiu am propus o abordare pedagogică a cunoaşterii, adică
orientată către ceea ce se întâmplă în clasă, din punctul de vedere al predării
şi interacţiunilor (Păun, 2017), ca procese de construcţie a cunoaşterii
educaţionale. Prin acest concept desemnez versiuni de cunoaştere care apar
în spaţiul şcolar, incluzând ceea ce profesorul transmite – cunoaşterea şcolară,
dar şi ceea ce elevii exprimă sub forma cunoaşterii cotidiene şi personale,
exprimată prin naraţiunile şi intervenţiile lor spontane.

În spaţiul discursiv al celor două clase analizate predomină activităţile al
căror scop este exersarea şi verificarea cunoştinţelor, urmate de activităţile
de tranziţie şi de cele de predare. Pe baza datelor, apreciez că gestionarea
participării elevilor la aceste activităţi nu are atât legătură cu reguli de
comunicare, ci mai mult cu transmiterea şi construcţia cunoaşterii de tip
şcolar, în detrimentul celei cotidiene, a elevilor. Activităţile de predare-învăţare
funcţionează ca resurse de cadrare a discursurilor de la clasă, modelând
ceea ce elevii pot spune, cum pot spune şi când pot spune.
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În urma analizei datelor am identificat şi definit opt tipuri de structuri de
participare, definite ca reguli mutual împărtăşite, care reglementează
intervenţiile participanţilor la un context discursiv. Fiecare categorie de
activitate tinde să fie caracterizată de anumite structuri de participare, implicit
anumite limbaje şi modalităţi prin care elevii pot contribui la discursul clasei.
Cum activităţile predominante sunt cele de exersare şi verificare, structurile
de participare cele mai frecvente pun în centrul spaţiului interacţional al
clasei intervenţiile realizate şi controlate de învăţătoare: se adresează unui
singur elev sau întregii clase, numeşte elevii. Participarea elevilor este, astfel,
limitată. În plus, preponderenţa interacţiunilor dominate de profesor în
discursul clasei poate fi interpretată, totodată, din perspectiva autorităţii
epistemice a acestuia.

În cele două contexte, resursele de cadrare evidenţiate – scopul activităţilor
şi structurile de participare - favorizează  discursul cunoaşterii şcolare sub
forma unui  „un produs cognitiv finit, prefabricat, transmis de profesor, iar nu
un proces, în care elevul are de jucat un rol activ” (Iosifescu, 2012, p. 95).
Acest rezultat poate fi valorificat prin studii ulterioare, care să arate cum şi
dacă schimbările la nivelul activităţilor – creşterea numărului de activităţi de
predare – dar mai ales modificarea structurilor de participare – adoptarea
unor structuri specifice activităţilor de predare sau de tranziţie, în cadrul
celor de exersare şi chiar a celor de verificare, schimbă dinamica şi
participarea elevilor la clasă.

Abordarea propusă prin studiul de faţă ne invită să reflectăm, totodată, la
relaţia dintre practica şcolară şi conceptele care apar în programele şcolare
pentru limbă şi comunicare din învăţământul primar, precum „interesele
elevilor” sau „universul elevilor”, concepte care fac trimitere către acceptarea
în spaţiul şcolar a unei cunoaşteri cotidiene, personale, venite dinspre elev.
Dacă luăm în considerare datele analizate, constatăm că aceste idei îşi fac
cu greu loc în spaţiul discursiv al clasei, dominat de activităţi cu scop de
verificare şi exersare, dar şi de structuri de participare în care elevii nu îşi
pot exprima interesele sau modurile lor de a înţelege lumea prin naraţiuni şi
limbaje proprii, deşi sunt într-un spaţiu de învăţare dedicat comunicării.

O altă concluzie a acestui studiu este că, analizând caracteristicile contextelor
discursive ale clasei, putem creiona o anumită reprezentare despre ceea ce



                                         Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 67

intră sub umbrela cunoaşterii şcolare şi ceea ce este definit ca fiind în afara
acesteia. Consecinţa este aceea că, aşa cum a arătat şi Philips (1972),
discursul de la clasă, prin cadrele de participare, pot limita vocea elevilor.
Modul în care definim cunoaşterea şcolară include sau exclude şi validează
sau invalidează anumite spaţii sociale. Deşi în programele şcolare noţiuni
precum „universul elevului”, „interesele elevilor” sunt frecvent invocate, în
discursul de la clasă, aceste reprezentări încă mai luptă să îşi facă loc.

Mulţumiri

Acest studiu face parte din proiectul de cercetare doctorală a autoarei şi a
fost susţinut printr-o bursă de studiu acordată de Universitatea din Bucureşti.
Studiul va fi publicat inclusiv în teza de doctorat.
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Abstract

This study aims to explore the online communication habits and practices of 12-14-
year-old 50 students from an urban school. Measuring their answers on the Digital
Native Scale of Timothy Teo (DNAS), this study refers to the suggested four-factor
by the author, creating a framework for the analysis of their digital native profile:
grown up with technology, comfortable with multi-tasking, reliant on graphics for
communication, and thrive on instant rewards  (Teo, 2013). The results of the study
enhance the understanding of digital natives. As we expected, this research shows
a high degree of comfort in online communication in their differentiated profile. It is
relevant the issue of age when exemplifying digital natives’ skills. Also, it is estimated
that there are similar behaviours, related with the debut age of technology use (4-5
years old). The most common actions in virtual space are surfing on the Internet,
photographing, communicating, downloading, disseminating, adding to comments
on colleagues’ posts. According to this study, the online communication practices
of these 12-14-year-old students include in terms of content various symbols, instant
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bonuses, and feedback elements. From an educational point of view, these can be
included in a structured manner of learning. The article proposes, in this view,
several ways to integrate usual students’ communication practices in learning
activities with the support of digital resources (virtual bulletin boards, online
presentations, digital stories so on). The results indicate that students showed the
digital native characteristics, that can be successfully used in school.

Keywords: digital literacy, digital native, online communication, technology.

Rezumat

Acest studiu îşi propune să exploreze obiceiurile şi practicile de comunicare
online, specifice unui număr de 50 de elevi, cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani,
dintr-o şcoală urbană. Măsurând răspunsurile prin intermediul scalei digitale a
lui Timothy Teo (DNAS), acest studiu include cei patru factori propuşi de autor,
generând un cadru pentru analiza profilului nativului digital: familiaritatea cu
tehnologia, confortul cu sarcinile multiple, utilizarea grafică a limbajului, interesul
pentru recompense şi feedback (Teo, 2013). Rezultatele studiului îmbunătăţesc în
mod clar înţelegerea profilului nativilor digitali. Aşa cum ne-am aşteptat, studiul
indică un grad ridicat de confort al tinerilor utilizatori privind comunicarea
online, în profilul diferenţiat al acestora. Devine relevantă problema vârstei atunci
când exemplificăm abilităţile nativilor digitali. De asemenea, se estimează că
există comportamente similare în profilul acestora, corelate cu vârsta de debut în
utilizarea tehnologiei (4-5 ani). Cele mai frecvente acţiuni în spaţiul virtual sunt:
navigarea pe Internet, fotografierea, comunicarea, descărcarea, difuzarea,
adăugarea de comentarii la postările colegilor. Conform acestui studiu, practicile
de comunicare online ale elevilor de 12-14 ani includ în conţinut diverse simboluri,
bonusuri şi elemente de feedback. Din punct de vedere educaţional, acestea pot fi
incluse într-o manieră structurată în învăţare. Articolul propune, în acest sens,
modalităţi de a integra practicile de comunicare uzuale în activităţile de învăţare
cu suportul resurselor digitale (aviziere virtuale, prezentări, carţi digitale etc.).
Rezultatele indică faptul că elevii demonstrează caracteristici digitale native ce
pot fi valorificate cu succes în şcoală.

Cuvinte cheie: alfabetizare digitală, comunicare online, nativ digital, tehnologie.

72



Introduction

Recently, technology has become deeply rooted in the social and academic
life of middle school students. Static or dynamic digital content reaches the
younger students such as 12-14 years-olds easily and promptly. A laptop or
a mobile phone can locate diverse e-content, which means that all students’
communication needs can be fulfilled by an integrated system. These students
are early digitally literate.

We present below a conceptual framework that support the understanding
of our discussion:
 Gilster (1997) define digital literacy as the ability to understand and use

information in different formats from a wide range of digital and virtual
sources.  Digital literacy has changed from technical or specialized learning
into an everyday ability, deeply rooted in planning the future.

 Gilster (1997) identifies critical thinking as a basic skill in this digital literacy,
more significant than the technical skill. Digital literacy is the awareness
and ability to use digital tools, to identify, access, manage, integrate,
evaluate, analyse, and synthesize digital resources, build new knowledge,
create symbols, and communicate in specific situations. 12-14 years old
students put into practice some structural skills of digital literacy: online
understanding by asking questions and locating answers, critical
assessment, synthesis, and communication of resolutions.

 Warshauer and Matuchniak (2010) identified some multimedia literacy
skills, which are particularly useful for interpreting, designing, and creating
content with images, photos, videos, animation, music, sounds, texts. These
means are preferred by young users. They allow for easier communication
and are a wide-open gateway to a wide range of topics.

 Warschauer (2006) recognised the key skills vital for students: the ability
to identify the needed information for a specific task; the ability to locate
the information; the ability to critically evaluate the information and its
source; the ability to integrate selected data into the personal knowledge
system; the ability to understand social and economic issues around the
use of information; the ability to access information ethically and legally.

 Prensky (2001) used the term ‘digital native‘ to describe a full adaptability
for those who were born in the technology age.
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1. Literature Review

Technologies become embedded even in educational structures and processes.
Usually, teachers believe that young people do not have the critical skills to
assess the legitimacy of digital content (Mason & Rennie, 2008). However,
they understand that new generations are increasingly resilient to the routine
promoted by the school, which leads them to reconsider their pragmatic value.

Online communication is one of the items that can influence positively or
negatively both the students’ academic and social performance. While some
studies, those in low-tech cultures, did not find significant relationships, others
showed clearer results in terms of their linkage. For example, Tiene (2000)
showed that, through the way of written communication, cyberspace helps
students to carefully articulate thought out and structured ideas. A positive
impact on language development and interest in reading has been also
demonstrated by Tuan (2013). According to Boyd (2007), high-school students
are the most enthusiastic users. Deng and Tavares (2013) concluded that
the exercise of discussing ‘online‘ can develop critical thinking skills, because
young people pay attention to the quality of opinions. Online networks can
help introverted teenagers socialize more, behind the safety of various screens.
In a study by Bowers-Campbell (2008), the role of online communication in
reading was analysed. A system of virtual bonuses was used to increase the
interaction between students and students/teacher, which led to spectacular
effects. It should be noted, however, that the results of similar studies must
be correlated with those that involve, as a variable, the general attitude towards
learning. For students, the benefits occur when social networks are used for
learning and not for socializing.

On the other hand, the online communication has negative effects when
children and teenagers construe and understand the notion of friendship.
The virtual interaction, even if it is accepted, does not have a real emotional
basis. The friendship is unfeasible to replicate in the virtual environment, a
space for information, and not for action. In addition, online communication
can become a source of socialization, only if the purpose is to complete the
old real interactions. In the USA, Paul, Baker and Cochram (2012) revealed,
based on evidence, the negative impact of online communication on student
performance. Some studies have reported a significant negative corelation
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between online communication and student outcomes. Malaney (2005),
making an analysis of studies conducted between 2000 and 2003, reported
as an effect, a lot of time lost in the online environment. Cramer and Hayes
(2010) consider that young people, persistent digital users, tend to be more
vulnerable in real life interactions.

Following the analysis of these selected studies, we notice that the findings
are so contrasting that it is difficult to draw a coherent conclusion. The
diversity of contexts in which such exploratory studies take place, makes it
difficult to simplify. Regardless of the evidence, we have seen how, these
days, professionals in education have become increasingly firm in their
position on reducing time in online environment, and thus optimizing real
communication.

2. Research Design

2.1. Purpose of the study

Our study aims at measuring behaviours or habits linked to online
communication, as frequency or intensity.

2.2. The objectives of the study

Our study is focused on the following objectives:
 illustrate the degree of familiarity with technology, reflected by the ease

and the start of use;
 define multitasking skills as a phenomenon of early use of technology;
 identify the language tools and symbols used by young people;
 explain the expectations of young users regarding feedback and rewards.

2.3. Hypothesis

It is estimated that students aged 12-14 have the specific characteristics
described in the DNAS.
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2.4. Sample

The respondents were 50 students in middle school. They were informed of
the research goal in the beginning of the questionnaire application and spent
about 15 minutes on the application of DNAS in Google Forms. Their ages
ranged from 12 to 14. Of the 50 students who participated in the study, 34%
were boys and 66% were girls. The group of respondents was chosen from
the school population at random, from the urban environment.

2.5. Method

This study was structured by different items derived from the Digital Native
Scale of Timothy Teo (2013). Inspired from the literature, he developed a
psychometric perspective and suggested a list of habits and actions. Evolving
from this framework, a multi-item scale was designed to measure four traits
of digital nativity (see Table 1).
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Table no. 1. Digital Native Assessment Scale

Source: Scale T. Teo (2013)

Research
category

Item Description DNAS

GrowT
grow up with
technology

According to Prensky (2001), digital natives have a fluent and
consistent behaviour in the use of language, games, and the
Internet. Technology is a part of their biography. Digital literacy
also occurs early on as a life skill, not a technical or a
specialized one. All activities and associated processes use
intensively the technology and its related devices.

MultiT
comfortable
with
multitasking

Multitasking is the ability to blend different skills to achieve a
higher-level goal. Multitasking refers to an act of participating in
two or more tasks at the same time. Given the ability to create
applications and activities simultaneously, this phenomenon is
deeply embedded in young users’ habits, since primary school. Digital
natives can perform more tasks than adult users, and in a shorter time.

GraphicsC
reliant on
graphics for
communication

By comparison, digital natives appeared to be more visually
literate than previous generations who grew up with printed text
(Prensky, 2001).  They display preferences for graphics, images,
symbols and less for text. They communicate visually by images
with mobile phones or video cameras, then sharing via social
networks. There seems to be the evidence that the extraordinary
neuroplasticity of the brain has made it possible to reorganize
knowledge through the way of reading images.

InstantGR

thrive on
instant
satisfactions
and rewards

This exposure to technology has shaped the digital natives
through interactivity and the need for immediate response.
Video games and the internet have a special impact in this regard.



3. Data Analysis

3.1.  Grow up with technology

12-14 years old students use the internet every day in the percentile of 90%.
When they need to know something, 72% of young users search the internet
first. They use computers for many things in daily life (64% of them), keep
in contact with their friends through the computer every day (52%) and use
the computer for leisure every day (42%). Students are fascinated by the
mirage of technology, especially for communication (chat, forums, e-mail),
and entertainment (digital and virtual games). There is a big concern from
teachers and parents linked with the lost time in the online environment,
since teenagers and young people spend much more time for socializing and
playing and less for learning. The Internet has become a tool to navigate, to
get practical information or to explore new data. Unfortunately, the Internet
also opens an unfamiliar world. Early education regarding safety use is
necessary. Virtual socialization, although known by psychologists as a weak
socialization, given the lack of direct interaction, presents, in turn, a way to
expand real communication in the online environment. A compressed time
and a virtual space become new challenging landmarks for communication.
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3.2.  Multitasking skills

Multitasking is a behaviour that lets young people to manage dual tasks
simultaneously or alternate multiple tasks. Johnson (2006) describes one
kind of multitasking that usually involves skimming the surface of the incoming
data, picking out the relevant details, and moving on to the next stream.
According to the answers, most of the 12-14-year-old students, in proportion
of 64%, can use more than one application on the computer at the same
time. In equal proportions, 62% of students are able to surf the internet and
perform another activity comfortably; they can check email and chat online
at the same time when using the internet for their work; they are able to
listen to music as well and they can chat on the phone with a friend and
message another at the same time. In a lower percentage, of 48%, they can
communicate with their friends and do their work at the same time. Unlike
adults, who perform these communication activities in a sequential manner,
children have this speed of simultaneous execution of multiple actions. This
may seem striking to adults, who become concerned about the intensity of
these stimuli that interact with the child. Mobile phones are designed to
allow the use of applications at the same time, with multiple windows, which
requires fast skills from the user. This is a daily exercise that accustoms
pupils to this device.
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Learning is a resource-consuming activity for the brain. Our brain makes
probabilistic scores in every second about our actions and decisions.
Therefore, for example, there are limits to performing multiple tasks at the
same time. Recent studies showed a progressive expression of what
multitasking involves for Baby-Boomers, Generation X and Net Generation.
As a result, multitasking was declared by experts in Neurosciences, an
adversary of the brain.

3.3. The use of graphics in communication

The use of graphic representation was another item of the applied scale.
The most common practice refers to the use of ‘smiley faces‘ in messages,
by the 88% of respondents. The other practices have a comparative presence
in the habits of young users:
 Students use pictures to express their feelings better - 50%
 Students use a lot of graphics and icons when they send messages - 56%
 Students prefer to receive messages with graphics and icons – 67%
 Students use pictures more than words when they wish to explain

something - 22%

Communication networks have a marked iconic and graphic content. Children
and teenagers use signs, symbols, photos, MEMEs, pictures, graphics early.
These pathways include a stylised emotionality.

The language used in online space is a new type called cyber-language. It is
spontaneously assimilated by young people, having a practical, instrumental
aim. Interpersonal perception, nonverbal communication, listening, emotions,
all are represented here in a compressed, fluid, diverse form.

 Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 79



Students share instant messages using their own language codes, as markers
of their social identities (Boyd, 2007). The peer group becomes the main
source of behaviours norms and achievements recognition. In the early years
of school, parents and teachers set the rules of behaviour for technology
use. At the age of twelve, the students are interested in spending time together,
without adult supervision. The virtual space remains in the extension of their
life. Children aged 12-14 can think logically and are able to write, preserve
inclusion in classes, subordinate, and subordinate relationships, and create
symbolic representation. Memorization processes now reach a peak in their
cognitive development. Despite of this, their language in the virtual
environment seems to be superficial, incomplete, laconic. The question that
concerns us is the following: where is the edge between their complex
cognitive skills that they are capable of and the superficial use of online
language?  How can 12-14-year old students integrate these communication
practices in their learning? How can teachers help them?

3.4.  Feedback and rewards

Most of students, in proportion of 79,6 % expect to have the access to the
information when they need it. Other two habits are equally represented by
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63,3%: when they send out an email, they expect a quick reply; and they
expect the websites they visit regularly to be constantly updated. When they
study, almost half of them (44,9%), prefer to use those that they immediately
learn first. The lowest percentage is showed by those 18,4% who have the
wish to be rewarded for everything they do. That means that students’
behaviours can be changed in the focus of the feedback, which is formative
and stimulative. Online feedback tools are synchronous and speedy. Alert
systems, signals, animations, automatic and individual bonuses have been
created to provide a variety of motivational stimulus. This explains the fact
that there is an increased reactivity of the verbal behaviours. Young people
prefer synchronous messaging instead of asynchronous channels (the e-
mail, the mailbox).
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Figure no. 4. The distribution of answers on feedback and rewards

In this study we found that all students, typically good readers, had no
difficulty in posting messages, reading the text online, participating in online
surveys. Some students, usually poor readers, used more multimedia means
to avoid reading texts, and not to expand their knowledge. The observed gap
is based on differences in students’ reading ability (traditional literacy), rather
than on differential access to digital media (new literacy). These students



who live in urban areas, have state-of-the-art devices, and access to the
Internet.

Frequently, students surf on the Internet, photograph, communicate,
download, disseminate, add to comments on colleagues’ posts. On blogs,
portals, educational platforms, digital applications, students interact with a
diverse content: MEMEs - text images, video content, infographic content
and text-blog content. According to this research, animations, educational
video, and YouTube are their preferences. It is estimated that there are
different habits in their users’ profile, depending on the debut age in the link
with technology. It is redundant to point out that all these children started to
use technology at the age of 4 or 5. Due to the increased frequency, unfortunately,
they become experts in virtual communication being sometimes exposed to
potential risks in real life (social isolation, addiction, anxiety and depression).
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In the 1980s, when computers first appeared in a class of students, studies
on digital divide and gender showed that girls use computers less than boys
do. According to our empiric observation, this discrepancy disappeared. It is
only a difference in the aim of practice. Boys use it mainly for games and
competitions, and girls for communication or presentation. Anyway, positive
early experiences influence later success in all these activities.

Figure no. 5.  Communication practices of 12-14-year-old students



Students can build their own community, they can identify, apply, and transfer
knowledge in a variety of contexts by practicing multiple presentation and
writing skills, sharing resources among colleagues, creating new products,
guiding group discussions, and exchanging ideas between peers. Students
usually create their own communication experiences.

4. Conclusions and recommendations

In conclusion, the respondents demonstrate the four typical features of digital
nativity. To develop these skills, in a systematic manner, we consider that
the teacher’s role is essential and far from simple. One cannot ignore there
are significant changes in the communication practices of young people.
That is why specialists in education believe that, beyond all the difficult
changes, there is no longer acceptable to keep the gap between the
widespread use of technology and its use in schools. There is a contradiction
between school norms and these new practices.  For example, we think that
the attitude towards access to portable technology (mobile phones, tablets,
laptops) should be re-evaluated. The biggest challenge is the correct usage,
for a well-defined time and purpose.

Teachers can set some practices to make students’ communication more
efficient, in a structured manner. They can include daily communication
habits in classroom learning, by using new methods for developing language
(interactive learning resources: animations, tutorials, online lessons, videos,
music, simulations, and virtual experiments). These resources will be adapted
to communication needs, in a coordinated way, oriented towards the creativity
of the language, rendered by preferred digital means. From this point of
view, digital resources can be included for: creating virtual bulletin boards
(Padlet); making presentations or learning paths (PowerPoint, Prezi, Sway,
Symbaloo); creating stories (My storybook, Story Jumper); creating videos,
cartoons, comics (Voki, WeVideo, Toontastic, Edpuzzle); writing collaborative
documents (Google Docs); designing concept maps (Mind Map, SpicyNodes,
Bubbl.us, MindMeister); composing clouds of words (Wordle, WordArt);
participating in educational games and interactive exercises (ClassTools,
Kubbu); solving tests and questionnaires (examples: ProProfs, Hot Potatoes,
Socrative, Tricider). Blogs, YouTube tutorials can be successfully used for
language developing.
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Teachers and students can successfully integrate the technology of
communication in the teaching and learning objectives. They can create a benign
link including learning and socialization spaces, to change them into a joint goal.
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Rezumat

Contextul actual, generat de perioada de distanţare socială, a schimbat modul de a
realiza activităţile de învăţare ce urmau a fi predate şi evaluate la şcoala, punând
astfel sistemul de învăţământ românesc şi global în faţa unei provocări fără precedent,
respectiv transferul total al activităţilor şcolare în mediul online. Având în vedere
acest lucru, în această lucrare am analizat datele din studiile naţionale şi internaţionale
pentru a putea avea o imagine de ansamblu cu privire la caracteristicile digitalizării şi
a competenţelor digitale dezirabile şi existente, cu precădere în sistemul de învăţământ
românesc. Această analiză a permis înţelegerea structurii pe care s-a dezvoltat această
digitalizare bruscă şi care au fost premisele de politici publice pe care s-a construit
procesul. Analiza a fost îmbinată cu prezentarea unor proiecte desfăşurate în această
perioadă, cu scopul de a pregăti diferiţii actori şcolari în domeniul digitalizării sub
forma unor recomandări pentru susţinerea proceselor de abilitare în formarea
competenţelor digitale ale profesorilor şi elevilor în contextul actual, dar şi pe termen
lung.

Cuvinte-cheie: competenţe digitale, educaţia şi distanţarea socială, proiecte, politici
publice, şcoala online.
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Abstract

The current context determined by the social distancing has changed the way of
carrying out the learning activities which are taught and evaluated at school;
during this situation the Romanian and also the global education system faced an
unprecedented challenge, namely the transfer of the whole school activity to the
online environment. Given this situation, we analyzed data from national and
international studies in order to have an overview of the characteristics of
digitization and existing digital skills, especially in the Romanian education
system. This analysis allowed the understanding of the structure on which this
sudden digitization developed and the premises of public policies on which the
process was built. The analysis was combined with the presentation of projects
carried out during this period, in order to prepare the various school actors in the
field of digital education in the form of recommendations to support the
empowerment processes in training digital skills of teachers and students in the
current context and on a long-term.

Keywords: digital competences, education and social distance, online school,
projects, public policies.

Introducere

Cei mai mulţi dintre elevii şi studenţii din zilele noastre s-au născut în plină
dezvoltare tehnologică, au intrat în mediul online de la cele mai fragede
vârste cu acces nelimitat la informaţii, acest lucru influenţându-le modul în
care se raportează la învăţare, la educaţie. Contextul a fost dublat de transferul
activităţilor în online, în perioada de distanţare socială cauzată de criza
COVID-19. Astfel, atât profesorii, cât şi elevii, sunt puşi în faţa unei provocări,
aceea de a gestiona optim tehnologia pentru a susţine procesele educaţionale.

Cele mai multe dintre ţările lumii, printre care şi România, sunt nevoite să îşi
susţină sistemele educaţionale complexe în mediul online, să se adapteze şi
să găsească cele mai bune soluţii pentru a continua facilitarea contextelor
educaţionale. Având în vedere transferul în mediul online, dar şi schimbarea
caracteristicilor privind învăţarea la elevi (Battro & Fischer, 2012), un aspect
foarte important în contextul actual îl reprezintă competenţele digitale deţinute
de elevi şi profesori, dar şi capacitatea cadrelor didactice de a proiecta
contexte educaţionale susţinute de tehnologie, interactive şi antrenante pentru
elevi.
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În lucrarea de faţă am analizat studii naţionale şi internaţionale pentru a
contura o imagine generală asupra aspectelor legate de competenţele digitale
ale elevilor şi profesorilor, necesare pentru a continua demersurile educaţionale
în perioada de distanţare socială, dar şi a elementelor conexe privind procesul
de educaţie în mediul online înainte de şi în timpul perioadei de distanţare
socială. Analiza va servi structurării unei serii de propuneri pentru dezvoltarea
proceselor de alfabetizare digitală şi de formare a competenţelor pentru
utilizarea tehnologiilor în procesele educaţionale, cu elemente de strategii,
practici şi instrumente.

1. Competenţele digitale în România. O analiză
multidimensională

Odată cu perioada de distanţare socială, resimţim acum, poate mai mult ca
niciodată, că tehnologia a pătruns în toate domeniile vieţii contemporane
pentru a susţine funcţionarea acestora. Astfel, competenţele digitale devin
un aspect esenţial de abordat în procesele educaţionale pentru a susţine
funcţionarea şi pentru a dezvolta domeniile de activitate care au fost
transferate în mediul online în contextul distanţării sociale, dar şi dincolo de
aceasta.

Competenţele digitale prezintă capacitatea unei persoane de a utiliza
tehnologia în contexte variate. În literatura de specialitate se regăsesc diferite
denumiri ale acestor competenţe, precum „competenţe TIC”, „e-
competenţe” etc., însă acestea prezintă în mare măsură aceleaşi caracteristici
(Rizza, 2014). Competenţele digitale fac parte din cele opt competenţe-cheie,
„concretizându-se în utilizarea cu încredere şi în mod critic a întregii game
de tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru informare, comunicare
şi soluţionare a problemelor în toate domeniile vieţii” (SEG, 2020, p. 1).

Comisia Europeană (2019) defineşte competenţele digitale ca implicând
utilizarea sigură şi critică a tehnologiei societăţii informaţionale pentru muncă,
timp liber şi comunicare, acestea fiind bazate pe abilităţi şi cunoştinţe de
bază în domeniul TIC (utilizarea calculatorului pentru a prelua, evalua, stoca,
produce, prezenta şi schimba informaţii, pentru a comunica şi participa la
reţele de colaborare prin Internet etc.).
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În această primă parte a lucrării vom aborda competenţele digitale,
conceptual, dar şi în termeni de politici şi practici educaţionale, analizând
studii şi abordări unitare la nivelul Uniunii Europene cu accent pe
caracteristicile care vizează competenţele digitale în ţara noastră pe diverse
dimensiuni ale sistemului de educaţie şi tipuri de beneficiari.

2. Competenţele digitale ale profesorilor

Pentru a avea o înţelegere cuprinzătoare asupra a ceea ce înseamnă abilitatea
profesorului pentru a facilita contexte de învăţare susţinute de tehnologie,
vom descrie structura de competenţe elaborată de Parlamentul European şi
de Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă Cadrul european cu privire la
dezvoltarea competenţelor digitale ale educatorilor în conformitate cu profesia
lor, DigCompEdu (Comisia Europeană, 2017); acesta descrie şase dimensiuni:
1 - Implicare profesională, ceea ce vizează utilizarea tehnologiilor digitale
pentru comunicare, colaborare şi dezvoltare profesională; 2 - Resurse digitale,
care implică căutarea, crearea şi partajarea resurselor digitale; 3 - Predarea
şi învăţarea, ce priveşte gestionarea utilizării tehnologiilor digitale pentru
organizarea activităţilor specifice; 4 - Evaluare prin utilizarea tehnologiilor
şi strategiilor digitale pentru dezvoltarea competenţelor şi a evaluărilor;
5 - Autonomizarea cursanţilor ca rezultat al utilizării tehnologiilor digitale
pentru îmbunătăţirea incluziunii, personalizării şi implicării active a cursanţilor
şi 6 - Facilitarea dezvoltării competenţelor digitale ale cursanţilor care le
permit acestora să folosească în mod creativ şi responsabil resursele digitale.
Aceste dimensiuni oferă cadrul pentru transpunerea competenţelor digitale
în cele pedagogice, astfel, profesorii îşi pot găsi cea mai potrivită strategie
de învăţare prin intermediul noilor tehnologii.   

Conform Studiului Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare 2018
(TALIS), tehnologia informaţiei şi a comunicării este din ce în ce mai prezentă
în viaţa noastră, în special,  în ceea ce priveşte activitatea în şcolile şi sălile
de clasă. Utilizarea TIC atunci când elevii au de realizat lucrări sau proiecte
reprezintă doar câteva dintre exemplele practice şi interactive de predare şi
învăţare care promovează acele abilităţi de care elevii au nevoie pentru
asigurarea succesului academic şi inserţia pe piaţa muncii. Cu toate acestea,
modelele şi practicile tradiţionale de predare încă persistă în România, conform
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acestui studiu. De exemplu, la nivelul României, se constată că peste 25%
dintre profesori utilizează TIC pentru proiectele elevilor sau lucrările la clasă
(OECD, 2015, p.2). Tot acest studiu ne subliniază faptul că peste 30% dintre
profesorii din România au menţionat faptul că au nevoie de dezvoltare
profesională în privinţa abilităţilor TIC pentru predare şi utilizare a tehnologiilor
la locul de muncă (OECD, 2015, p. 3).

Implicarea motivaţiei constituie un element interesant menţionat într-un raport
al Eurydice elaborat recent,  Digital Education at School in Europe (2019),
sub forma unui îndemn pentru profesori în cadrul diferitelor tipuri de formări
profesionale pentru ca aceştia să-şi poată dezvolta aceste competenţe digitale,
cu „condiţia” ca motivaţia şi implicarea să existe, astfel încât aceştia să
cunoască modul de folosire a noilor echipamente şi soluţii care pot fi utilizate
şi introduse la clasă.

Raportul privind nevoile de formare ale cadrelor didactice din învăţământul
primar şi gimnazial în domeniul abilitării curriculare, realizat la nivel naţional
în 2018, evidenţiază faptul că, deşi majoritatea profesorilor au abilităţi de
operare cu noile tehnologii şi au acces la Internet, din totalul cursurilor de
formare organizate de Casele Corpului Didactic în perioada 2013-2018, doar
4% au vizat  formarea competenţelor digitale/utilizarea TIC în procesul de
predare-învăţare-evaluare (Horga, 2018, p. 25). Alte probleme semnalate
de către profesori au vizat lipsa infrastructurii/resurselor informatice
(videoproiectoarelor, softurilor educaţionale etc.) sau a altor dotări necesare
pentru realizarea activităţilor practice (de exemplu, la ştiinţe) care lipsesc în
multe şcoli (Horga, 2018, p. 58).

Observăm, conform celor analizate anterior, că formarea profesională în
direcţia dezvoltării competenţelor digitale şi a capacităţii profesorilor de a
proiecta contexte de formare cu suport TIC necesită îmbunătăţiri
semnificative. În contextul crizei COVID-19 şi al transferului şcolii în mediul
online, ne punem întrebarea dacă profesorii au suficiente resurse pentru a
putea face faţă noilor direcţii în domeniul educaţiei, în lipsa unei formări
uniforme în domeniul educaţiei digitale. De asemenea, ne putem întreba
dacă elevii au suficiente resurse şi competenţe digitale pentru a face faţă
noilor provocări sau dacă şcoala şi managementul şcolii sunt pregătite din
punctul de vedere al infrastructurii şi al comunicării, dacă factorii decidenţi
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pot asigura claritatea şi continuitatea unui proces de dezvoltare şi de evaluare
la nivelul învăţământului online. 

3. Competenţele digitale ale elevilor

Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor reprezintă o provocare pentru
sistemul educaţional românesc, în ultima perioadă realizându-se demersuri
în această direcţie, însă conform studiilor pe care le vom analiza în acest
subcapitol mai sunt multe de abordat pentru dezvoltarea extensivă a
competenţelor digitale în rândul elevilor din România, cu atât mai mult având
în vedere că deficitele în privinţa competenţelor digitale se resimt mai
accentuat în contextul actual de distanţare socială, când activitatea şcolii s-
a mutat în mediul online.

Am analizat o serie de studii naţionale şi internaţionale care au abordat
competenţele digitale ale elevilor şi accesul acestora la tehnologie pentru a
avea o imagine generală asupra caracteristicilor acestor aspecte în România,
dar şi în raport cu alte ţări.

Conform indicatorului DESI (Comisia Europeană, 2019), România se află
pe penultimul loc în raport cu ţările din Uniunea Europeană în privinţa
procesului de digitalizare, astfel, slaba digitalizare a societăţii româneşti se
oglindeşte şi în competenţele digitale ale populaţiei; doar 31% dintre români
au competenţe digitale medii sau peste medie, fiind cel mai scăzut nivel din
Uniunea Europeană, însă tendinţa este ascendentă, nivelul crescând cu 5%
din 2015 până în 2019 (Eurostat, 2019).

Acest lucru indică un sistem deficient de formare a competenţelor digitale,
iar slaba competenţă a adulţilor, cu precădere a profesorilor, după cum am
văzut anterior, influenţează competenţele elevilor. Conform studiului PISA
(OECD, 2018), în România, accesul la tehnologie şi la Internet este mai
scăzut în cazul elevilor dezavantajaţi, lucru care duce la o discrepanţă privind
nivelul de competenţe al elevilor.

Astfel, chiar dacă competenţele digitale sunt vizate prin Cadrul European al
Competenţelor Cheie şi prin curriculumul naţional, mai sunt multe aspecte
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de abordat şi gestionat atât la nivel social, pentru accesul la tehnologie, cât şi
la nivelul sistemului de învăţământ. Este necesară dezvoltarea profesională
continuă a cadrelor didactice în această direcţie pentru a determina mai
departe construirea de contexte de deprindere a competenţelor digitale în
rândul elevilor. De asemenea, este nevoie de investiţii majore în sisteme de
tip hardware şi software pentru învăţare digitalizată, pentru a îi familiariza
pe elevi cu acestea şi pentru a le oferi contexte de învăţare experienţială
utilizând tehnologia ca instrument pentru învăţare.

4. Evaluare şi dezvoltare instituţională în utilizarea noilor
tehnologii

România mai are un drum lung de parcurs în ceea ce priveşte digitalizarea,
educaţia digitală şi competenţele digitale. Iar dacă în primă instanţă am abordat
punctual contextele reprezentate de elevi şi profesori, în acest subcapitol
vom analiza instituţiile, ca întreg, pentru a identifica instrumente şi abordări
unitare în dezvoltarea instituţiilor educaţionale în privinţa educaţiei digitale.

Atunci când vorbim de digitalizarea educaţiei, nu putem trata doar separat
elevii şi profesorii, ci este nevoie să abordăm instituţiile ca întreg, ca sisteme
complexe care pot facilita contexte de dezvoltare a competenţelor digitale.
În acest sens, au fost dezvoltate numeroase proiecte şi instrumente care au
ca prim-plan dezvoltarea instituţiilor educaţionale în direcţia digitalizării, a
dezvoltării competenţelor digitale în rândul profesorilor şi elevilor, având în
vedere că este nevoie de demersuri în această direcţie, după cum am văzut
din studiile anterioare.

Analizând instrumentele care pot facilita procesele de digitalizare a instituţiilor
şcolare şi pot crea premise de dezvoltare a competenţelor în această direcţie,
am selectat două dintre acestea pe care le-am apreciat foarte relevante,
respectiv S.E.L.F.I.E (Self-reflection on Effective Learning by Fostering
the Use of Innovative Educational Technologies) - acesta este un instrument
de dezvoltare instituţională, care evaluează organizaţiile şcolare în privinţa
caracteristicilor digitale într-un proces de evaluare 360 de grade oferind o
imagine unitară cu privire la aspectele privind utilizarea tehnologiei în şcoală
şi cum pot fi îmbunătăţite punctele slabe conexe cu aceasta. Acesta poate fi
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un instrument ideal de utilizat în faza incipientă a unui proces de dezvoltare
instituţională în privinţa utilizării tehnologiilor digitale (Comisia Europeană,
2019). Utilizarea acestuia poate fi completată de DigiCompEdu (The
European Framework for the Digital Competence of Educators), care este
un instrument de evaluare şi gestionare a elementelor specifice competenţelor
digitale în rândul profesioniştilor din domeniul educaţional pentru a analiza şi
identifica concret, la nivelul competenţelor, aspectele forte şi elementele de
îmbunătăţit în rândul profesorilor în aşa fel încât să ghideze programe de
formare personalizate, adecvate nevoilor (Comisia Europeană, 2019).

Utilizarea celor două instrumente prezentate anterior reprezintă un aspect
esenţial pentru a realiza demersuri bazate pe elemente specifice, ancorate
în realitate, trecând astfel la etapa următoare, respectiv, la cea care vizează
formarea efectivă şi interacţiunea cu tehnologia, pentru a deprinde
competenţe relevante prin învăţare experienţială, respectiv prin utilizarea
acesteia în contexte educaţionale.

În acest sens, analizând perspectivele disponibile, am selectat următoarele
elemente care pot asigura susţinere în dezvoltarea instituţională privind
digitalizarea. Un prim element este proiectul TACCLE, care oferă un cadru
relevant pentru formarea profesorilor prin instrumentele de dezvoltare
instituţională, cu accent pe competenţele digitale ale profesorilor (TACCLE,
2019). Acest proiect a debutat în 2017, fiind un proiect finanţat prin programul
Erasmus+ (Project 2017-1-UK01-KA201-036754/ Strategies, Models and
Tools for Continuing Professional Development for Teachers in e-Learning),
care îşi desfăşoară activităţile cu 4 parteneri din diferite ţări europene: Marea
Britanie, Belgia, Germania şi România, cu experienţe variate din instituţiile:
Pontydysgu (www.pontydysgu.org), Institut Technik und Bildung, University
of Bremen (www.itb.uni-bremen), Instituut voor KennisManagement vzw
(IKM) (www.ikm.academy) şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei/Centrul
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (ISE/CNPEE) (www.ise.ro).
Printre obiectivele vizate în cadrul proiectului se numără: sprijinirea acelor
profesionişti adulţi şi alţi specialişti din educaţie în dezvoltarea şi punerea în
aplicare a strategiilor de integrare a tehnologiilor digitale în curriculum la
toate nivelurile educaţionale; dezvoltarea unui set de instrumente pentru
formatori şi profesori pentru elaborarea unor materiale şi resurse, de conţinut
şi idei de activităţi prin crearea şi facilitarea comunităţii de practică pentru
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cei implicaţi în sprijinul profesorilor care dezvoltă noile competenţe digitale,
în vederea integrării utilizării tehnologiilor pentru învăţare în sala de clasă (a
se vedea http://taccle4cpd.eu/).

În cele ce urmează, vom detalia, pe scurt, cum unele instrumente digitale
care sunt dezvoltate în cadrul proiectului Taccle 4 CDP pot fi utile şcolilor
sau instituţiilor de învăţământ. Astfel, pentru instituţiile educaţionale, utilizarea
instrumentului „rută de parcurs” (eng. Route Map) oferă perspective de
acţiune, pe baza unor seturi de materiale/ acţiuni, pentru a atinge un obiectiv/
a implementa o strategie managerială, cu elemente care necesită abordare
personalizată, în funcţie de contextul în care se află instituţia ţintă. Al doilea
instrument dezvoltat în cadrul acestui proiect, „Model de Maturitate e-
Learning sau eMM” (eng. e-Learning Maturity Model), vizează în principal
capacitatea unei instituţii sau unei şcoli de a se asigura că proiectarea,
dezvoltarea şi desfăşurarea învăţării în sistem e-learning răspunde nevoilor
elevilor, personalului şi instituţiei. Şcoala ar trebui, prin intermediul acestui
instrument, să susţină suportul didactic prin învăţare digitală pe măsură ce
cererea creşte şi/sau se produc schimbări în rândul personalului. Prin
intermediul „resurselor educaţionale deschise” (eng. Open Educaţional
Resources sau OER), orice elev, profesor, părinte şi alţi reprezentanţi ai
comunităţii şcolare pot accesa anumite resurse de învăţare, suporturi de
curs (fişe de lucru, teste), proiecte, ghiduri pentru profesori în mod gratuit.
Astfel, aceştia îşi pot adapta strategiile de învăţare în funcţie de disciplină,
vârstă sau clasă. Ultimul instrument digital pe care îl putem detalia este
„harta echipei” (eng. Team Map), care are scopul de a analiza impactul
diferitelor strategii şi scenarii de investiţii în zonele care vor avea cel mai
mare impact asupra rezultatelor echipei şcolare sau instituţionale. Astfel, în
cadrul echipei se pot lua decizii strategice în jurul dezvoltării competenţelor
digitale şi a capacităţilor instituţiilor de a implementa în practica didactică
tehnologiile informatice.

Pentru extinderea procesului de dezvoltare privind utilizarea tehnologiilor
digitale, dincolo de practica instituţională şi didactică, către experienţa
concretă cu tehnologia a elevilor, aducem în discuţie proiectul internaţional
eTwinning. Acesta poate fi încadrat cu uşurinţă în procesele de dezvoltare
instituţională privind utilizarea tehnologiei digitale datorită spectrului larg de
oportunităţi şi instrumente pe care le oferă, facilitând astfel contexte de
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utilizare a tehnologiei în scopuri educaţionale şi pentru interacţiuni ghidate
de profesor, care susţin dezvoltarea competenţelor digitale în rândul elevilor,
dar şi dezvoltarea capacităţilor de structurare şi planificare a practicilor
didactice pe bază de tehnologie.

Având în vedere instrumentele şi contextele selectate şi abordate în acest
subcapitol, putem spune că există elemente care creează premise favorabile
pentru dezvoltarea educaţiei digitale, însă este nevoie de deschidere atât la
nivel individual, cât şi la nivel de sistem. Astfel, în cele ce urmează, vom
aborda contextele actuale privind competenţele digitale în relaţie cu politicile
publice, curriculum şi o serie de proiecte pentru a analiza in extenso, la nivel
macro, problematica competenţelor digitale, adăugând elemente de
recomandări punctuale.

5. Politici educaţionale şi perspective de dezvoltare a
competenţelor digitale

În acest subcapitol, vom face referire la actele normative, legile de la nivelul
sistemului de învăţământ şi programele şcolare în vigoare care sprijină
dezvoltarea competenţelor digitale, la nivel naţional, pentru viitorul absolvent
care va intra pe piaţa muncii, dar şi la aspectele legislative privind formarea
profesorilor în direcţia utilizării tehnologiilor digitale în sala de clasă.

Potrivit Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României 2030 (2018),
statele membre au o serie de obiective prioritare (ţinte) ce trebuie realizate
în următorii ani, România nefăcând excepţie în aplicarea acestora. Prin
urmare, sunt prevăzute două aspecte majore pentru atingerea obiectivelor:
pe de o parte, „modernizarea infrastructurii în domeniul educaţiei şi formării
profesionale conform standardelor UE pentru întregul ciclu educaţional, de
la educaţia timpurie, ante-preşcolară la studiile post-doctorale şi învăţarea
pe tot parcursul vieţii pentru dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi relevante
pe piaţa muncii şi asigurarea egalităţii de şanse indiferent de statut social,
sex, religie, etnie sau capacităţi psihomotorii, îmbunătăţirea coeficienţilor din
formula de finanţare astfel încât să sprijine mai mult şcolile dezavantajate”
şi, pe de altă parte, „modernizarea sistemului de învăţământ prin adaptarea
metodologiilor de predare-învăţare la folosirea tehnologiilor informaţionale
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şi creşterea calităţii actului educaţional” (Celac et al., 2018, pp. 40-41). Se
poate conveni asupra faptului că punctele slabe ale sistemului educaţional
actual, care privesc lipsa unei infrastructuri adecvate a şcolii şi lipsa unor
metode de predare-învăţare-evaluare adaptabile la era digitală, devin un
„laitmotiv” pentru următorii ani.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis un ordin privind instrucţiunile pentru
crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar
prin învăţare online. Documentul precizează măsuri specifice pentru
desfăşurarea procesului de învăţare online din învăţământul preuniversitar
(Ordin nr. 4135/21.04.2020). Acest document stipulează, printre altele, faptul
că activităţile de predare-învăţare-evaluare vor fi realizate online, fiind
valorificate de profesor prin calificativ sau notă, cu acordul elevului sau al
părintelui/tutorelui legal. În speţă, este vorba de faptul că profesorii, indiferent
de ciclul de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ, inspectorii şcolari,
consilierii şcolari şi părinţii/reprezentanţii legali etc. trebuie să asigure atât
continuitatea procesului de învăţare, cât şi monitorizarea şi susţinerea
accesului la educaţie (art. 3, alin. 3).

În baza Legii educaţiei nr.1/2011, pot fi aprobate prin intermediul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, cu sprijinul hotărârii de Guvern, aspectele ce ţin de
finanţarea învăţământului: „finanţarea unor programe anuale sau multianuale
de investiţii, de modernizare şi dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor de
învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi
dotări” (art. 111, alin. f).  În acest sens, prin finanţarea programului „Şcoala
de acasă”, odată cu Hotărârea de Guvern nr.370/07.05.2020, s-a aprobat
alocarea a 150 de milioane de lei pentru sprijinirea elevilor prin cumpărarea
de tablete şi laptopuri din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

La nivelul învăţământului superior, potrivit Ordinului nr. 4020/2020 şi în aceeaşi
ordine de idei de mai sus, se prevede suspendarea cursurilor tradiţionale, în
favoarea celor online. Astfel, acest ordin prevede suspendarea activităţii
didactice directe (interacţiunea faţă-în-faţă) şi concentrarea pe utilizarea
metodelor didactice alternative de învăţământ (platforme online), pe baza
autonomiei universitare (art. III, alin. 1).

O altă Hotărâre de Guvern, potrivit Ordinului nr. 4247/2020, prevede anumite
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modificări în fişa postului cadrului didactic prin integrarea unor aspecte ce
privesc utilizarea TIC şi/sau a mediului online prin urmărirea realizării
anumitor criterii de performanţă în cadrul procesului de predare-învăţare-
evaluare: „folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării– TIC în activitatea
de proiectare didactică; proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în
mediul online şi a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva
principiilor de proiectare didactică; utilizarea eficientă a resurselor materiale
din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv
utilizarea TIC; utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor
online” etc. (art. 7, alin. 2).

După cum se poate observa, transformări evidente cu privire la modul de
desfăşurare a orelor sau a cursurilor desfăşurate în timpul anului şcolar 2019-
2020 au fost realizate atât la nivelul învăţământului preuniversitar, cât şi al
celui universitar, în urma ordinelor emise de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, în perioada pandemiei Covid-19. Acestea din urmă au fost nevoite
să se centreze pe dezvoltarea ad-hoc a competenţelor digitale (alfabetizarea
digitală), a unor forme de predare-învăţare-evaluare (online), a resurselor
materiale şi tehnologice (tablete, telefoane smart, laptop-uri etc.), ceea ce a
implicat un efort susţinut din partea elevilor, profesorilor, părinţilor şi a
comunităţii locale.

Pentru a concretiza premisele menţionate anterior în perioada de distanţare
socială, au fost derulate activităţi prin numeroase proiecte, activităţi care
vor continua şi dincolo de perioada de distanţare socială şi vor avea, în opinia
noastră, un impact benefic asupra abilitării cu competenţe digitale.

Un proiect care a susţinut dezvoltarea competenţelor digitale în perioada
transferării activităţii în mediul online s-a „născut” iniţial din nevoia de a
forma profesorii, de-a oferi mai multe resurse acestora, de a digitaliza
învăţământul românesc, iar acesta este proiectul „Curriculum relevant,
educaţie deschisă pentru toţi – CRED” (a se vedea http://www.educred.ro),
care prevede variate activităţi şi subactivităţi, însă ceea ce ne interesează în
legătură cu tematica abordată în această lucrare este faptul că acest proiect
vizează elaborarea/ pilotarea unor resurse educaţionale deschise (RED)
pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe şcolare. Astfel, resursele
educaţionale deschise sunt găzduite pe platforma CRED (a se vedea https://
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digital.educred.ro/), instrument cheie pentru activităţile de formare şi de
implementare a noului curriculum, pentru perioada de derulare a proiectului
şi după încheierea acestuia, pentru a asigura continuitatea platformei pe
termen lung. Platforma permite, în acest sens, valorificarea învăţării şi a
comunicării virtuale centrate pe aspectele didactice şi pe sprijinirea nevoilor
de predare-învăţare-evaluare atât ale profesorilor şi elevilor, cât şi ale
părinţiilor/tutorilor acestora.

Ultimul proiect pe care-l aducem în discuţie este proiectul „Internet în şcoala
ta” care vizează, în principal, conectarea şcolilor din mediul rural şi a unor
zone din mediul urban la Internet prin intermediul conexiunii de mare viteză.
Acest proiect are în vedere, printre altele, creşterea utilizării TIC şi facilitarea
accesului la Internet, pentru elevi, profesori şi inspectorate şcolare atât din
mediul rural, cât şi din unele zone din mediul urban etc. (a se vedea http://
internetinscoalata.edu.ro).

6. Concluzii

Astăzi, experimentăm situaţii inedite în toate domeniile vieţii, iar educaţia, ca
toate celelalte domenii trebuie, să se adapteze, să construiască pe ceea ce a
oferit dezvoltarea tehnologiei pentru a susţine continuitatea proceselor
educaţionale şi accesul tuturor la educaţie.

În urma analizei studiilor şi reperelor de politici publice, concluzionăm că
România nu a fost pregătită pentru digitalizarea accelerată, însă a încercat
să se adapteze la contextul actual, fără a avea o premisă foarte bine
structurată în privinţa educaţiei digitale şi a competenţelor digitale atât în
rândul elevilor, cât şi al profesorilor, lucru care a făcut dificilă reorganizarea
şcolii cu suport online şi a dus la crearea de inechităţi în privinţa accesului la
tehnologie şi, implicit, la educaţie.

Totuşi, analizând demersurile de politici publice şi direcţiile de acţiune ale
proiectelor, putem presupune că în perioada următoare competenţele digitale
vor fi abordate extensiv, existând un val semnificativ de suport din partea
numeroşilor actori din educaţie pentru a susţine procesele educaţionale,
dezvoltând ghiduri, resurse educaţionale deschise, programe de formare

                                       Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 99



gratuite, suport tehnic, acces la formare şi alte forme de suport care facilitează
continuitatea educaţiei şi susţine dreptul la educaţie.

În urma analizei, îmbinată cu o serie de recomandări de proiecte şi
instrumente care pot fi utilizate pentru a susţine dezvoltarea competenţelor
digitale, concluzionăm că România nu se află într-o etapă avansată privind
competenţele digitale, iar susţinerea de orice natură a desfăşurării proceselor
educaţionale este de un real ajutor, fie că aceasta se concretizează în suport
material prin distribuirea de echipamente TIC gratuite pentru a elimina
inechitatea şi a oferi dreptul la educaţie tuturor elevilor, fie prin instrumente,
materiale educaţionale care să susţină practica didactică, învăţarea şi
formarea continuă sau prin măsuri legislative bine structurate, în termeni de
politici publice, care să susţină procesul educaţional în acest context.

După încheierea crizei provocate de pandemie, este nevoie să învăţăm din
contextul experimentat, astfel că pe termen lung recomandăm o abordare
structurată a dezvoltării profesionale iniţiale şi continue în privinţa
competenţelor digitale ale profesorilor cu accent pe capacitatea acestora de
a proiecta şi implementa contexte de educaţie digitală. Acest lucru se poate
realiza prin integrarea şi utilizarea instrumentelor reglementate internaţional,
precum S.E.L.F.I.E sau DigiCompEdu, în procesele de formare a profesorilor
şi de digitalizare a organizaţiilor şcolare, prin creşterea accentului în formarea
iniţială pe competenţele de gestionare şi proiectare de materiale educaţionale
digitale sau prin facilitarea accesului şi formării profesorilor pentru utilizarea
de instrumente digitale (precum cele din proiectul TACCLE CDP4, de
exemplu), accesarea de materiale şi ghiduri (de ex., cele oferite de CRED)
sau utilizarea şi colaborarea în cadrul platformelor educaţionale digitale
(precum eTwinning) care să le ofere suport, contexte de învăţare experienţială
şi bune practici, în aşa fel încât dezvoltarea competenţelor digitale la profesori
să susţină dezvoltare de competenţe digitale la elevi.
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Rezumat

Conform datelor EUROSTAT, rata tinerilor NEETs (tineri care nu sunt încadraţi
profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare), în România,
în 2019, era una dintre cele mai ridicate din Europa (locul 4, după Italia, Grecia şi
Slovacia), fiind de 11,5% pentru bărbaţi (B) şi 27,8% pentru femei (F) (faţă de media
UE de 12,2% B şi 20,8% F) (Eurostat, 2020a). În plus, România are una dintre cele mai
mari rate de „alţi NEETs”, de tineri care nu se regăsesc în evidenţele agenţiilor pentru
ocuparea forţei de muncă (doar 4,8% erau înregistraţi în 2018, primind beneficiile
schemei de garantare pentru tineri) (CE, 2018). Date recente ale UE arată performanţa
scăzută a României în a monitoriza tranziţia de la educaţie la piaţa muncii, în a accesa
fondurile europene pentru a facilita inserţia tinerilor pe piaţa muncii (Beadle et al.,
2020). Cu toate acestea, România, la fel ca şi celelalte state membre ale Uniunii
Europene, nu îşi poate permite să piardă capitalul uman pe care îl reprezintă tinerii, în
condiţiile îmbătrânirii demografice accentuate şi a migraţiei transfrontaliere.
În decada pe care o încheiem, a fost dezvoltat un know-how avansat în a identifica
şi adresa tinerii NEETs. Procedând la reflectarea rezultatelor cercetărilor, studiilor,
rapoartelor, proiectelor H2020 dedicate NEETs, folosind cadrul teoretic al analizei de
guvernamentalitate aplicat domeniului de tineret (Besley, 2010), respectiv capitalizând
bunele practici identificate de atragere a NEETs la educaţie, articolul propune
recomandări privind practici educaţionale integrate preventive, respectiv remediale,
pentru ameliorarea situaţiei tinerilor NEETs in România.

Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy, 2020 (2), 105 – 124
https://doi.org/10.26755/RevPed/2020.2/105

* Prof.univ.dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Ştiinţe ale
Educaţiei, Timişoara, România. https://orcid.org/0000-0003-2398-1801
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Abstract

According to Eurostat data, the young NEETs (Not in education, employment or
training) rate in Romania is one of the highest in Europe. It ranks 4th in Europe
in 2019 (after Italy, Greece, and Slovenia) (Eurostat, 2020), with 11.5% for men,
and 27.8% for women (while the EU average is 12.2% for men, and 20.8% for
women). In addition, Romania has one of the highest rates of ’other NEETs’, not
registered by public employment agencies: only 4.8% were registered in 2018,
and received the NEETs benefits (CE, 2018). Recent data show the low performance
of Romania in monitoring the school to work transition of youths, in accessing the
European funds to support young people entering the labor market, or for offering
the Youth Guarantee (Beadle et al., 2020). Even so, Romania, like all other member
states, cannot afford to lose the youth capital, while it faces sharp population
ageing and outgoing migration.
During the last decade, we saw emerging a strong know-how for understanding
and addressing the NEETs issue. Reflecting on the research data from different
reports and studies, from various findings in large scale H2020 research and
innovation projects on NEETs, the paper elaborates on proactive or remedial
integrative solutions for improving the situation of young NEETs in Romania,
building up on the good practices in atracting NEETs, at national and European
level, while using the theoretical framework of the governmentality studies applied
to the youth field (Besley, 2010).

Keywords: educational policies, educational practices, NEETs, outreach, youth
policies, youth ’at risk’.

1. Situaţia tinerilor NEETs din România

Potrivit Legii nr.76/2002, tânărul NEET este „persoana cu vârsta cuprinsă
între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc
de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi
de formare profesională”. În această categorie intră, mai ales, tinerii care
au abandonat sistemul educaţional prematur, dar şi tinerii care au obţinut o
calificare, chiar de studii superioare, dar nu au reuşit să îşi găsească/ să
menţină un loc de muncă, aflându-se într-o situaţie socio-economică precară.
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Conceptul NEETs, deşi elaborat în spaţiul britanic, iar apoi adoptat la nivel
european acum mai bine de 20 de ani (Mascherini & Ledermaier, 2016), a
câştigat în importanţă mai ales în ultima decadă, ca preocupare pentru a găsi
soluţii la creşterea exponenţială a tinerilor NEETs după criza financiară din
2008.

Eticheta de NEET acoperă o varietate de situaţii tranzitorii (şomaj de scurtă/
lungă durată, tineri indisponibili din cauza unor dizabilităţi sau obligaţii familiale,
tineri descurajaţi în a căuta un loc de muncă, tineri fluctuanţi pe piaţa muncii,
tineri aflaţi la un moment dat în această situaţie, în tranziţie de la şcoală la
piaţa muncii, alţi tineri etc.) (Holte, 2018; Maguire, 2015; Mascherini &
Ledermaier, 2016). Conceptul atrage atenţia asupra implicaţiilor pe termen
mediu şi lung privind cariera şi statutul socio-profesional, cu efecte la nivelul
individului şi al societăţii deopotrivă. În plan personal, statutul de NEET are
implicaţii asupra stimei (scăzute) de sine, cu efecte privind calitatea vieţii şi
starea de bine, optimism scăzut faţă de viitor, sărăcie, scăderea încrederii în
instituţii, pierderea abilităţilor profesionale, scăderea capacităţii de a escalada
acest statut (Antonucci, Hamilton & Roberts, 2014; Eurofound, 2017; Ilieva-
Trichkova & Boyadjieva, 2019). În plan social, asistăm la segregarea tinerilor
pe piaţa muncii, „blocaţi” în joburi slab plătite, şomaj ridicat în rândul tinerilor,
aproape dublu decât cel pentru grupa de vârstă 15-65 ani, perspective incerte
de joburi etc. (Antonucci, Hamilton & Roberts, 2014; Eurofound, 2017; EC,
2018; Pastore, 2015).

Pornind de la propunerea editorilor pentru acest număr tematic de reflectare
asupra manierei în care rezultatele cercetărilor pot fi aplicate în practica
educaţională, cu referire, printre altele, la abordări eficiente cu elevi
dezavantajaţi, articolul de faţă propune o focalizare a analizelor asupra tinerilor
NEETs din România, evidenţiind amplitudinea problematicii, aşa cum este
evocată de diferite studii şi date, precum şi potenţiale (revizitări de) soluţii.
În 2019, în România rata tinerilor NEETs era una dintre cele mai ridicate din
Europa (locul 4, după Italia, Grecia şi Slovacia), fiind de 11,5% pentru bărbaţi
(B) şi 27,8% pentru femei (F) (faţă de media UE de 12,2% B şi 20,8% F)
(Eurostat, 2020). Foarte îngrijorătoare este, mai ales, rata foarte ridicată a
tinerelor aflate în această situaţie. Posibile explicaţii pentru situaţia tinerelor
sunt că multe dintre ele, din păcate, au o maternitate precoce (în 2017, 1 din
8 mame din România aveau prima naştere sub vârsta de 20 de ani, fiind pe
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loc fruntaş în Europa ca rată a tinerelor mame, alături de Bulgaria, conform
datelor Eurostat, 2019), sau sunt nevoite să se dedice muncii în gospodărie
(Mascherini & Ledenmeier, 2016).

În plus, România are una dintre cele mai mari rate de „alţi NEETs”, de tineri
care nu se regăsesc în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă
(doar 14% din totalul tinerilor 15-24 ani erau înregistraţi în evidenţele serviciilor
ANOFM, respectiv doar 11,6% din totalul tinerilor NEETs beneficiau de
schema de garantare pentru tineret în 2018) (EC, 2020). Această situaţie
ilustrează performanţa foarte scăzută a serviciilor publice de ocupare,
colaborarea deficitară cu instituţiile educaţionale, lipsa de încredere a tinerilor
în instituţii, slaba promovare a drepturilor şi facilităţilor de care pot beneficia.
Date recente ale UE arată performanţa scăzută a României în a monitoriza
tranziţia de la educaţie la piaţa muncii, în a accesa fondurile europene pentru
a facilita inserţia tinerilor pe piaţa muncii şi în a oferi servicii eficiente de
consiliere academică şi privind cariera, mai degrabă sporadice, decât sistemice
şi sistematice (Beadle et al., 2020).

Lipsa unor servicii adecvate de consiliere încă din şcoală determină, printre
altele, ca mulţi tineri, chiar cu rezultate şcolare bune, mai ales provenind din
medii defavorizate, să aibă ambiţii mai scăzute cu privire la traseul lor
academic şi profesional, comparativ cu potenţialul propriu de dezvoltare şi
cu performanţele şcolare. Astfel, datele PISA din 2018 arată că ponderea
tinerilor cu performanţe şcolare înalte care nu se aşteaptă să finalizeze studiile
terţiare este de 1 din 5 la nivelul celor care provin din medii defavorizate,
comparativ cu 1 din 30 în rândul celor care provin din medii sociale favorabile
(OECD, 2019). Pe de o parte, cifrele sunt elocvente pentru ceea ce Bourdieu
numea reproducerea habitus-urilor sociale, iar pe de altă parte arată că
repertoriul aspiraţional, „capacitatea de a aspira” (Baillergeau & Duyvendak,
2019) sunt destul de slab stimulate în mediul educaţional, fiind necesare
demersuri mai articulate pentru a lărgi orizontul de oportunităţi şi a dezvolta
capacitatea de a imagina o „viaţă bună”.

La conturarea tabloului tinerilor NEETs din România trebuie adăugată şi
rata de părăsire timpurie a şcolii. Deşi a scăzut foarte mult în ultimul an,
valoarea de 15,3% înregistrată în anul 2019 rămâne dintre cele mai ridicate
din Europa. Scăderea constantă a acestei rate în ultimii cinci ani (de la 19,1%
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în 2015) (EU, 2020) arată că mecanismele prin care poate fi abordată această
problemă au fost identificate şi trebuie continuat efortul în această direcţie,
întrucât suntem încă departe de ţinta asumată de România pentru anul 2020
(11,3%). În plus, situaţia pandemică adaugă noi provocări acestui demers, copiii
şi tinerii din grupuri sociale vulnerabile având de făcut faţă unor provocări
suplimentare de acces la educaţie şi de calitate a procesului de predare-învăţare.

Dacă la tabloul oarecum sumbru al performanţelor sistemului educaţional în
a pregăti tinerii pentru integrare pe piaţa muncii adăugăm şi faptul că 56%
dintre tinerii din România de 16-24 ani aveau în 2019 competenţe digitale de
nivel mediu, procent ce ne plasează pe ultimul loc în Europa, conform datelor
Eurostat (2020b), observăm că reconsiderări sunt de realizat şi pe această
componentă (CE, 2020b), date fiind evoluţiile din ultimele luni de criză Covid
şi efectele pe care le vor genera pe termen lung cu privire la angajabilitate.

De adăugat deopotrivă şi că indicele de calcul al calităţii vieţii, al progresului
social evidenţiază clar cum accesul scăzut la educaţie de calitate (ajunsă la
minimul istoric de 1,4% în 2020) (Delloite, 2020) influenţează în mod direct
degradarea calităţii vieţii. Mai afectaţi de această situaţie sunt tinerii, cu
prioritate cei din grupuri specifice: tinerii din mediul rural (Horga, Jigău, Apostu
& Fartuşnic, 2017; Mitulescu et al., 2015), expuşi unei infrastructuri
educaţionale mai precare;  tineri din alte grupuri vulnerabile, mai ales tinerii
NEETs, cu atât mai mult cu cât studiile au demonstrat implicaţiile acestui
statut asupra parcursului individual şi profesional pe termen mediu şi lung
(Contini, Filandri & Pacelli, 2019; Ilieva-Trichkova & Boyandjieva, 2019;
Kearney, Wood & Teare, 2015; McVicar & Polidano, 2018; Michel-Schertges,
2015; Pastore, 2015).

Tinerii români sunt îngrijoraţi de sărăcie şi de corupţie (Bădescu et al., 2019;
Mitulescu et al., 2015), în principal, de lipsa locurilor de muncă de calitate.
Mai expuşi acestei situaţii sunt tinerii NEETs, aşa cum studiul asupra lor din
2015 (Mitulescu et al., 2015) evidenţia, situaţia neîmbunătăţindu-se prea mult
în ultimii ani. În analiza extensivă asupra situaţiei tinerilor NEETs din România,
S. Ţoc (2020) concluziona: „Tinerii NEET locuiesc mai degrabă în mediu
rural, oraşe mici sau suburbii, decât în urban; sunt distribuiţi uniform din
punctul de vedere al nivelului de şcolaritate; sunt mai degrabă inactivi care
nu îşi caută sau nu sunt disponibili pentru a munci, decât şomeri care au
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căutat activ un loc de muncă în ultimele 4 săptămâni; jumătate dintre tinerii
NEET ar dori să muncească, indiferent dacă ei caută sau nu un loc de
muncă, lucru care infirmă stereotipurile conform cărora decizia de a munci
sau nu ţine de o alegere individuală” (p. 24).

România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, nu îşi poate
permite să piardă capitalul uman pe care îl reprezintă tinerii, în condiţiile
îmbătrânirii demografice accentuate, a migraţiei transfrontaliere. Cum criza
economico-socială pe care pandemia Covid o generează va presupune
provocări suplimentare pentru tineri pe piaţa muncii în contracţie, este de
reflectat o dată în plus la posibile soluţii adaptate pe care le putem implementa
în sistemul educaţional pentru a asigura tinerilor un parcurs educaţional cât
mai lung şi relevant, pentru a-i pregăti să facă faţă cu succes tranziţiilor
educaţionale şi inserţiei pe piaţa muncii, tot mai digitalizată.

Din aceste considerente, ca specialişti în domeniul educaţiei, vom încerca să
răspundem la întrebarea: Ce este de făcut la nivelul sistemului educaţional,
atât preventiv cât şi remedial, pentru ameliorarea situaţiei tinerilor NEETs
din România?

2. Măsuri de politică educaţională la nivel european şi
naţional pentru sprijinirea NEETs

Ca parte a studiilor şi a demersurilor pentru a sprijini tinerii, în cadrul axei
prioritare E2020 Tineret în acţiune/Youth on the Move, problematica NEETs
a devenit una centrală în ultima decadă, menită a atrage atenţia asupra
situaţiei precare a tinerilor şi a consecinţelor pe termen mediu şi lung, atât la
nivel individual, cât şi societal. Resurse şi un know-how impresionant au
fost dezvoltate în ultima decadă pentru a sprijini acest grup vulnerabil, dat
fiind statutul pe care îl au tinerii de capital strategic de dezvoltare pe termen
mediu şi lung.

Folosind cadrul teoretic al analizei de guvernamentalitate aplicat domeniului
de tineret (Besley, 2010; Pastore, 2015), care evocă rolul instituţiilor şi
serviciilor educaţionale şi al altor contexte instituţionale în implementarea
combinaţiei de măsuri şi instrumente de politică publică care se adresează
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tinerilor, vom reflecta critic, în cele ce urmează, la eforturile depuse şi la
realizările, dezvoltările în adresarea şi sprijinirea tinerilor NEETs, evidenţiind
totodată şi blocaje structurale de surmontat.

Tina Besley (2010), pornind de la conceptul de guvernamentalitate dezvoltat
de M. Foucault, propune o grilă de analiză, cu aplicabilitate specifică la
domeniul de tineret, a practicilor de guvernanţă, a manierei în care statul îşi
exercită puterea, recurgând la un mix de măsuri şi instrumente de politici,
pentru a aborda problematica tinerilor (legi, intervenţii, iniţiative, statistici,
programe, scheme de garantare şi de suport, servicii etc.), delegând mare
parte din responsabilităţi diferitelor entităţi autonome (şcoli, comunităţi,
organizaţii profesionale, tinerilor înşişi etc.). Basley punctează deopotrivă
noua etică a participării şi a colaborării (de tip reţea), pentru o înţelegere şi o
abordare mai holistă a tineretului, evidenţiind rolul educaţiei şi formării pentru
prosperitatea individuală şi socială, pentru abilitarea de a trece de la o „cultură
a dependenţei”, la o cultură a „încrederii în sine” şi a „responsabilizării”.
Pornind de la acest cadru explicativ, vom evidenţia mixtul de instrumente de
politici folosite, respectiv rolul instituţiilor educaţionale, maniera în care pot
acţiona preventiv şi ameliorativ pentru a preveni statutul de NEET sau a
escalada problematica tinerilor NEETs.

Multiple eforturi au fost depuse atât pentru o înţelegere mai diferenţiată a
diversităţii NEETs şi a manierei în care poate fi abordat tânărul NEET
(Eurofound, 2017 şi rapoartele anterioare: din 2012, cu privire la diagnoza
situaţiei NEETs; din 2014, cu privire la înţelegerea provocărilor cărora trebuie
să le facă faţă tinerii, în plan educaţional şi către/pe piaţa muncii; din 2016,
cu privire la înţelegeea diversităţii NEETs), cât şi pentru a eficientiza politicile
de tineret. Îmbunătăţirea politicilor de tineret, de la formulare până la
implementare, monitorizare şi evaluare, a presupus atât bazarea lor pe un
corpus de date actualizate, cât şi crearea de capacităţi, atât instituţionale,
cât şi de expertiză, de guvernanţă participativă, ori crearea de oportunităţi
de policy learning.

Datele pentru cunoaşterea cât mai detaliată a situaţiei tinerilor (NEETs)
sunt generoase, atât Eurostat, cât şi Eurofound sau European Knowledge
Centre for Youth Policy1 oferind date actualizate din fiecare stat membru,
respectiv analize, rapoarte şi studii comparative, spaţiu pentru co-creare
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colaborativă de conţinuturi dedicate (v. de exemplu Youth Wiki Platform).
De asemenea, pe Portalul European pentru Tineret sunt grupate informaţii
aferente domeniilor de acţiune din Strategia pentru tineret (CE, 2018), pe
problematici variind de la incluziune socială, până la educaţie, muncă,
voluntariat, cultură şi creativitate, sport şi fitness, implicare şi participare,
mobilitate etc.

Exemplele pot continua şi în ce priveşte formularea sau implementarea de
politici pentru tineret. Multitudinea de documente de poziţie care îi vizează
(CE, 2018; CE, 2020; CoE, 2015), atât pentru perioada până în 2020, cât şi
pentru perioada următoare, până în 2025, 2027, 2030, eforturile privitoare la
susţinerea implicării şi participării tinerilor NEETs, a mobilităţii lor (de ex.,
prin Programul Erasmus+, prin programele dedicate de incluziune socială,
Garanţia pentru Tineret etc.) sunt grăitoare pentru preocuparea constantă
privind îmbunătăţirea situaţiei tinerilor (inclusiv a celor din categoria NEETs),
a capitalului lor de competenţe şi social, a parcursului lor educaţional,
profesional şi social, indiferent de contextul socio-economic şi cultural. De
Garanţia pentru tineret, lansată în 2013, au beneficiat la nivel european peste 3,5
milioane de tineri, fiind instrumentul special creat pentru a sprijini tinerii care se
confruntă cu o tranziţie mai dificilă/lungă de la şcoală la piaţa muncii sau pe
piaţa muncii. Demersurile pentru sprijinirea incluziunii lor şi escaladarea
problemelor cu care se confruntă sunt, cu predilecţie, urmărite de Corpul european
de solidaritate, cu reprezentare în fiecare stat membru (Butika et al., 2020).

Preocupări şi dezvoltări similare, congruente cu cele evocate la nivel european,
întâlnim şi în spaţiul românesc. Documentele strategice naţionale care
adresează tinerii, educaţia şi formarea lor profesională, atât elaborate de
Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS, 2015), cât şi cele elaborate de
Ministerul Educaţiei şi adoptate de Guvernul României (MEN, 2016; strategiile
naţionale pentru 2015-2020 privind reducerea ratei de abandon şcolar, ori
privind accesul la studii terţiare, sau privind învăţarea pe parcursul întregii
vieţi), ori strategiile naţionale de ocupare a forţei de muncă, de competitivitate,
de dezvoltare durabilă etc. sunt grăitoare pentru viziunea decidenţilor politici
şi asumarea acestora de a adresa problematica tineretului, direct sau indirect.
Desigur, formularea voinţei politice trebuie însoţită şi de acţiuni determinate,
sistematice de transpunere în realitate, în scopul atingerii dezideratelor
formulate. Putem lista eforturi consistente, precum programul ROSE privind
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învăţământul secundar (2015-2022) ce urmăreşte să contribuie la reducerea
abandonului în învăţământul secundar şi terţiar, sau dezvoltarea învăţământului
dual, programul „A doua şansă la educaţie” etc. Pentru sprijinirea
angajabilităţii tinerilor, există linii distincte de finanţare în cadrul programului
POCU referitoare la aspecte precum: locurile de muncă pentru tineri, cu
prioritate pentru tinerii din zonele unde incidenţa statutului NEETs este mai
ridicată – (Mitulescu et al., 2015), viitor pentru tinerii NEETs, îmbunătăţirea
situaţiei tinerilor NEETs (16-24 ani), măsuri dedicate de identificare şi
înregistrare în baza de date a ANOFM, prime şi suvenţii care stimulează
angajarea tinerilor NEETs, activarea şi mobilitatea lor etc., peste 600 milioane
de euro fiind alocate acestor demersuri în perioada 2014-20202. Din păcate,
doar o mică parte din această sumă a fost folosită în ultimii ani, cu rezultate
mai notabile şi îmbunătăţite privind identificarea şi înregistrarea tinerilor
NEETs, prin proiectul INTEPSO (EC, 2020). În celelalte cinci proiecte ale
ANOFM privind stimularea angajării tinerilor NEETs sau integrarea lor în
programe şi stagii de ucenicie (ACTIMOB şi UNIT) rezultatele sunt mai
modeste, încă de îmbunătăţit, în proiectele aflate în derulare (CE, 2020b).

Suma alocată acestei problematici va fi şi mai ridicată în următoarea perioadă
de derulare a programelor finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+),
estimându-se aproximativ 724 milioane de euro pentru tinerii NEETs.
Demersuri mai consistente sunt de aşteptat, atât pentru a preveni statutul de
NEETs, cât şi pentru a-i sprijini mai funcţional pe tineri să depăşească acest
statut, de vreme ce aproximativ 69% dintre tinerii NEETs rămân inactivi
(CE, 2020b). Demersurile vor fi necesar să fie în mai mare măsură integrate,
parteneriatele instituţionale intersectoriale fiind de aşteptat să fie unele mai
consistente şi mai funcţionale (CoE, 2015).

Rezultatele relativ modeste în adresarea tinerilor NEETs pot avea cauze
multiple: unele cauze sunt comparabile cu cele întâlnite şi în alte ţări,
manifestate însă cu accente diferite în România; alte cauze sunt structural
naţionale sau specifice spaţiului românesc.

Astfel, unele confuzii în analiza şi interpretarea problematicii NEETs ar putea
fi generate de ambiguităţi şi desincronizări în delimitarea şi includerea tinerilor
în diferite stipulări legislative, ce provin şi din inconsecvenţe cu privire la
intervalul de vârstă luat în considerare. De exemplu, Legea tineretului 350/
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2006 are în vedere tinerii între 14-35 de ani, în timp ce Legea 76/2002 lua în
considerare doar tinerii între 16-25 ani ca putând fi acceptaţi în categoria de
NEETs. Aceleaşi ambiguităţi le întâlnim şi la nivel european şi internaţional;
astfel, grupa iniţială de vârstă 16-25 ani a fost extinsă la 29, apoi 35 de ani
(Holte, 2018; Maguire, 2015), pentru a acoperi cât mai multe parcursuri
educaţionale, experenţiale şi profesionale ale tinerilor, respectiv, pentru a-i
sprijini în tranziţiile lor de la educaţie la piaţa muncii, respectiv, în tranziţiile
ocupaţionale.

Desincronizări în abordarea problemelor tinerilor NEETs provin şi din
responsabilităţile ministeriale sectoriale, segmentate în adresarea tinerilor,
cu colaborare redusă între acestea (CE 2020b; EC 2020; Mitulescu et al.,
2015). Astfel, Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS, 2015) accesează mai
degrabă educaţia non-formală a tinerilor, educaţia în timpul liber, problematica
participării sociale, a dezvoltării personale, a solidarităţii sociale, adică
problematicile abordate la nivel european de iniţiativa şi platforma pentru
tineret. Mai ales organizaţiile de tineret, ONG-urile sunt active în acest
demers, fiind multe exemple de bune practici, iniţiative, resurse metodologice,
platforme colaborative etc. (de ex., Butika et al., 2020). Impactul lor poate
rămâne unul destul de limitat sau punctual, fără o colaborare amplă cu
instituţiile eduaţionale care şcolarizează tinerii. Ministerul educaţiei are atribuţii
în asigurarea educaţiei de bază, a educaţiei şi formării profesionale şi este
preocupat de a lărgi accesul la accesul la studii terţiare, de a oferi a doua
şansă la educaţie, educaţie relevantă pentru nevoile şi interesele fiecărui
tânăr. Acesta are resurse limitate de a realiza calitativ toate aceste deziderate,
fără sprijinul angajatorilor, al ofertanţilor de servicii educaţionale în toate
contextele de viaţă. Ministerul muncii gestionează Garanţia pentru tineret,
fondurile structurale, (re)inserţia pe piaţa muncii, însă impactul asupra tinerilor
este sub aşteptări, aşa cum datele anterior evocate o arată, din cauza
capacităţii instituţionale slabe (CE, 2020b), a procentului ridicat de tineri din
categoria „alţi NEETs”, care se pierd, fără o colaborare susţinută cu instituţiile
educaţionale. Procentul ridicat de tineri NEETs ce rămân inactivi poate fi
ameliorat, în colaborare cu ONG-urile de tineret, care să-i atragă, motiveze,
abiliteze complementar.

Impactul relativ limitat este cauzat nu numai de lipsa de colaborare, ci şi de
capacitatea instituţională relativ redusă, mai ales în mediul rural, unde trăiesc
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cei mai mulţi dintre aceşti tineri. Calitatea scăzută a serviciilor pentru tineri
şi capacitatea instituţională limitată reclamă o dată în plus nevoia de
colaborare. În proiectele derulate de ANOFM, anterior menţionate, s-au
făcut demersuri pentru a se adresa acestor tineri, în insuficientă măsură
însă. Din păcate, aşa cum studiile arată (Pastore, 2015), în ţările cu capacitate
instituţională scăzută, tinerii sunt blamaţi, fiind învinuiţi pentru statutul lor de
NEETs (Mascherini & Ledenmaier, 2016; Mitulescu et al., 2015),
aşteptându-se ca aceştia să devină cumva responsabili pentru a beneficia de
oportunităţile disponibile în diferite formate educaţionale şi de învăţare
(Banjac, 2018).

Comparând formularea de politici cu transpunerea lor în acţiuni concrete şi
analizând impactul acestor acţiuni, măsurat în rezultate oarecum modeste,
putem constata că multe soluţii au fost încercate, începute, dar nu urmate
consecvent. Uneori demersuri instituţionale experimentale, pilot, pe termen
scurt au fost mimate ca răspuns la ultimele priorităţi şi solicitări la nivel
(inter)naţional, dar nu temeinic implementate şi derulate (Eurofound, 2017;
Michel-Schertges, 2015). Desigur, sunt multe alte cauze pentru decalajul
dintre formularea şi implementarea politicilor de tineret, ce ţin de blocaje
administrative şi de comunicare instituţională şi către/între factorii interesaţi,
probleme financiare, determinarea politică şi instituţională de a îndeplini
angajamentele asumate etc. Articolul nu îşi propune să facă o analiză de
profunzime, fiind de datoria factorilor responsabili să realizeze o diagnoză lucidă.

Capitalizând lecţiile învăţate, ce este posibil de făcut pe mai departe?

3. Posibile soluţii pentru a preveni sau a ameliora situaţia
NEETs

Soluţiile de politică publică, educaţională, de angajabilitate, socială şi culturală,
adresate întregului ciclu de politici publice, este necesar să fie informate,
bazate pe date consistente. Desigur, este necesar ca demersurile investigative
şi de politică publică să fie realizate specific pentru fiecare tip de politică
publică, însă ne vom referi cu prioritate la cele de politică educaţională,
respectiv de abordare integrată. Studii investigative dedicate sunt necesare
să răspundă la întrebări precum: (a) care a fost impactul măsurilor de politică
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publică pentru tineret, ce măsuri sunt de menţinut, ajustat, iniţiat, reconsiderat
pentru a elimina obstacole structurale, pentru a îmbunătăţi impactul; (b) cum
se poate proiecta şi implementa o tranziţie mai echilibrată de la şcoală la
piaţa muncii pentru tineri; (c) ce reconsiderări curriculare, de sprijin
complementar sunt necesar a fi proiectate şi implementate în sistemul
educaţional, în vederea pregătirii tinerilor pentru tranziţia către o viaţă
productivă şi semnificantă, pentru a aborda deficitul de competenţe (mai
ales transversale) şi de conştientizare în rândul tinerilor, pregătindu-i în acelaşi
timp pentru un viitor imprevizibil, pentru meserii care nu există încă (Kirschner
& Stoyanov, 2020); (d) ce parteneriate instituţionale sunt de realizat pe baze
permanente, pentru a pune tinerii în contact cu serviciile de suport, pentru a
facilita accesul tinerilor la multiple oportunităţi de dezvoltare personală, de
autocunoaştere şi de conturare a unor opţiuni academice, de viaţă, de carieră;
(e) cum pot fi resursele cel mai eficient alocate (inclusiv cele digitale), pentru
a reduce decalajul calitativ dintre şcoli, pentru a asigura acces egal la educaţie
de calitate, relevantă pentru fiecare tânăr; (f) de ce formare profesională au
nevoie profesorii pentru a implementa măsuri educaţionale de prevenţie a
situaţiilor de NEETs; (g) cum cultivăm tinerilor capacitatea de a aspira,
mentalitatea de creştere, încrederea şi stima de sine; (h) cum putem
îmbunătăţi sistemul de monitorizare a absolvenţilor în tranziţiile lor educaţionale
şi către piaţa muncii (OECD, 2010; Sava, 2010; Souto-Otero, 2015). Desigur,
lista întrebărilor poate continua, mai generale sau mai specifice, la nivel macro,
meso sau micro-educaţional, pe arii de intervenţie educaţională.

Demersuri determinate sunt de realizat pentru dezvoltarea de capacităţi
instituţionale, cât şi pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic
sau a celor din serviciile de suport publice sau asociative, care lucrează cu
tinerii, în scopul de a le oferi acestora un suport holist. Abordările
intersectoriale (CoE, 2015), colaborarea interministerială şi interinstituţională
sunt esenţiale pentru a viza comprehensiv, contextual, problemele cu care
se confruntă tinerii NEETs, atât în ce priveşte tranziţia de la şcoală la piaţa
muncii şi gestionarea efectelor pe care aceasta le reclamă (tranziţie din
familie la viaţa independentă, tranziţie de la liceu la viaţa academică, tranziţie
de la gimnaziu la liceu, din rural în urban etc.), cât şi pentru a oferi sprijinul
complementar de care tinerii au nevoie pentru conturarea proiectelor de
viaţă, pentru creşterea încrederii în forţele proprii. Serviciile suport sunt cu
atât mai necesare, cu cât distanţa tinerilor faţă de educaţie şi de piaţa muncii
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creşte (Antonucci, Hamilton & Roberts, 2014; Ilieva-Trichkova &
Boyandjieva, 2019; Mitulescu et al., 2015).

Colaborările instituţionale sunt necesar să fie unele proiectate sistemic, pentru
a cuprinde toţi tinerii, valorificând experienţe şi iniţiative ce şi-au dovedit
eficienţa. În primul rând este necesar a fi asigurat un circuit informaţional
funcţional. Bazele de date integrate despre tinerii din sistemul educaţional
trebuie să fie unele la care să fie asigurat acces interministerial, pentru a
diminua numărul tinerilor NEETs necunoscuţi, pentru a spori eficienţa
monitorizării diferitelor parcursuri educaţionale şi ocupaţionale, acordând
sprijin personalizat.

În plus, acţionând preventiv, pentru tinerii care sunt în pericol de abandon
şcolar sau pentru cei care au abandonat deja studiile, se pot identifica soluţii
de colaborare între sistemul educaţional şi serviciile de protecţie socială şi
de ocupare, pentru ca aceste categorii de tineri să fie consiliaţi şi cu privire
la facilităţile complementare de care pot beneficia, pentru a-şi continua
şcolaritatea sau pentru a-şi găsi un loc de muncă. Colaborarea între sistemul
educaţional şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie una
constantă, fiind necesară informarea tinerilor cu privire la facilităţile de care
pot beneficia în tranziţia de la şcoală la piaţa muncii, în mod constant şi în
diferite contexte şi forme educaţionale (ore de consiliere a carierei, activităţi
de educaţie nonformală dedicate în „Săptămâna Altfel”, de exemplu, mai
ales la clasele terminale etc.). Toţi profesorii (diriginţi) trebuie să asigure
aceste oportunităţi pentru elevi, prin demersuri specifice diferitelor discipline
de studiu sau prin  colaborarea cu consilierii şcolari şi/ sau de ocupare
profesională. Astfel de demersuri este necesar să fie specific stipulate ca
obligativitate pentru toate şcolile. Doar astfel de activităţi de informare
reciprocă ar mări mult conştinetizarea cu privire la facilităţi precum Garanţia
pentru tineret, mărind rata de accesare a lor, respectiv ar reduce rata tinerilor
NEETs „pierduţi” din statisticile naţionale.

Consilierea tinerilor este de dorit să acopere un spectru mai larg, de la
reglementări socio-economice şi facilităţile de suport existente pentru tineri,
până la consiliere privind cariera, privind deschiderea unei afaceri, privind
ofertele de (re)calificare şi de resurse complementare de accesat de către
tineri; identificarea nevoilor de formare complementară etc. Activităţile de
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consiliere trebuie adresate atât tinerilor, cât şi familiilor lor, mai ales când
vorbim despre cei sub 18 ani. Oferirea calitativă a acestor servicii necesită nu
numai formarea profesorilor şi a consilierilor, dar şi formarea specialiştilor din
agenţiile de ocupare a forţei de muncă, a specialiştilor din administraţiile locale şi
judeţene, ce coordonează activităţile educaţionale, pentru a facilita cooperarea
dintre diferiţii factori relevanţi din sectoarele public, privat şi al societăţii civile.

Majoritatea factorilor de succes şi a strategiilor eficiente de atragere a NEETs
(Eurofound, 2017; Santos-Brien, 2018) propun abordări holiste ale
angajabilităţii şi ale educabilităţii, listând soluţii precum: implicare multi-
stakeholders (colaborarea responsabililor din sectoare variate), e-outreach
(atragere a tinerilor prin canale digitale), evaluare în profunzime a nevoilor
tinerilor şi consiliere personalizată, management de caz, plasamente în
internship-uri sau la locuri de muncă, one-stop shop suport (servicii integrate
care să ofere toată paleta de măsuri de suport în acelaşi loc, procedând la
combinaţiile personalizate necesare pentru fiecare tânăr, în funcţie de nevoile
sale specifice: de evaluare, identificare de competenţe şi de nevoi de formare/
de suport, consiliere, plasare loc de muncă, „tichete” pentru formare, ghidare
educaţională pentru timp liber şi centre de tineret, pentru dezvoltare personală
şi extinderea reţelei sociale; mentorat şi îndrumare, consiliere personalizată
din partea unui consilier de caz care mediază comunicarea instituţională
între agenţiile de ocupare, de ajutor social, respectiv furnizorii de educaţie
generală şi la locul de muncă, aplicând pachetul de activare al garanţiei
pentru tineret etc.), stimulente pentru formare şi piaţă concurenţială calitativă
(McVicar & Polidano, 2018) etc.

Din simpla listare anterioară se poate evidenţia că multe dintre soluţii sunt
apanajul instituţiilor educaţionale sau ar putea fi oferite complementar de
acestea, ca instituţii de proximitate (mai ales în mediul rural sau mic urban,
unde serviciile de ocupare şi cele educaţionale sunt mai limitate din punct de
vedere numeric, şcolile putând acţiona deopotrivă ca centre comunitare de
educaţie permanentă care să ofere programe şi servicii educaţionale pentru
tineri şi alte categorii, prin existenţa unor consilieri abilitaţi).

Rolul instituţiilor şi al specialiştilor educaţionali nu se reduce doar la
demersurile preventive, ci şi la cele remediale, pentru reintegrarea
educaţională şi/sau pe piaţa muncii a tinerilor, în diferitele faze de tranziţie
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de-a lungul vieţii. Instituţiile educaţionale sunt abilitate pentru a oferi a doua
şansă la educaţie, pentru a oferi actualizarea competenţelor, perfecţionări
profesionale, calificări alternative în sistem dual, completarea studiilor prin
învăţământ seral etc. Toate aceste oferte educaţionale complementare le
pot adresa cu o mai largă extensie, prin colaborări interinstituţionale
funcţionale, constante.

În ce măsură decidenţii educaţionali şi de politici publice vor găsi cele mai
potrivite aranjamente instituţionale formalizate pentru a putea acţiona integrat,
individualizat, potrivit  nevoilor tinerilor NEETs, rămâne de văzut.

Am insistat mai ales pe exemple de soluţii ce ţin de instituţiile educaţionale,
pentru că, în logica liberală actuală, responsabilitatea se mută de la nivelul
instituţiilor statutului la nivelul individului, abilitat, care trebuie să deţină
cunoştinţele, deprinderile şi competenţele ce îi pot permite să evite şomajul,
să facă faţă necunoscutului şi riscului (Banjac, 2018; Kirschner & Stoyanov,
2020), autonom şi autodeterminat (Besley, 2010, evocând ideea de
autoguvernamentalitate a lui Foucault). Şcolile trebuie să se asigure că tânărul,
odată ce părăseşte şcoala, este corect informat şi abilitat. Desigur, este de
aşteptat ca instituţiile statului să îşi îmbunătăţească serviciile, fiind de
monitorizat în continuare cum o vor face, pentru a acţiona mai eficient în
sprijinirea tinerilor.

4. Concluzii

Pe parcursul articolului, pornind de la conturarea situaţiei actuale a tinerilor
NEETs din România, în baza analizei unui larg corpus de informaţii pe această
temă, disponibile la nivel naţional şi european, am încercat să punctăm câteva
dintre realizările şi dificultăţile de guvernanţă care au condus la situaţia în
care tinerii se află.

Am reflectat procesul de politici ca o serie de măsuri şi instrumente de
guvernanţă şi de practici instituţionale care au condus la impactul descris în
adresarea tinerilor (Banjac, 2018; Besley, 2010), mai ales a tinerilor NEETs.
Slaba capacitate instituţională şi slaba colaborare instituţională au fost în
mod particular avute în vedere, respectiv adresate ca soluţii.
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În analizele şi soluţiile formulate, am făcut referire în primul rând la instituţiile
educaţionale. Este necesar ca aceste instituţii să îşi reconsidere multe dintre
practicile manageriale, concepţiile şi designurile curriculare, pentru a
îmbunătăţi abilitarea tinerilor să facă faţă riscurilor şi viitorului imprevizibil,
să se adapteze pentru profesii încă inexistente pe piaţa muncii, „echipaţi”
fiind cu abilităţi transversale precum gândire critică, capacitate reflexivă şi
de metareflecţie, competenţe digitale, capacitate de transfer, de a învăţa
pentru viitor etc. (Kirschner & Stoyanov, 2020). Instituţiile educaţionale
trebuie, deopotrivă, să reflecteze asupra rolurilor complementare pe care le
pot îndeplini, proactiv, pregătind tinerii cât mai bine pentru viaţă şi pentru
piaţa muncii. Pregătirea pentru viaţă şi pentru piaţa muncii este necesar a fi
asigurată nu numai la nivelul abilităţilor formate, dar şi cu referire la
cunoştinţele de care tinerii au nevoie pentru a se orienta mai bine în peisajul
de oferte, servicii, beneficii care să îi sprijine, o informare şi o consiliere mai
dedicată în acest sens fiind necesare.

Desigur că instituţiile educaţionale nu pot suplini slaba calitate a serviciilor
de ocupare, nu pot acţiona pentru pregătirea tinerilor fără sprijnul angajatorilor
şi al altor actori relevanţi, nu pot asigura pregătirea holistă pentru viaţă a
tinerilor, pregătire la care trebuie să contribuie complementar, în contexte
non-formale, instituţiile de tineret. Dar, cu o mai largă extensie, instituţiile de
educaţie trebuie să acţioneze colaborativ, deschis şi în compelementaritate
cu aceste organizaţii, pregătind cu mai multă eficienţă şi determinare tranziţiile
educaţionale ale tinerilor.

S-au evocat o serie de exemple de practici de succes în adresarea tinerilor
NEETs. Cu siguranţă, majoritatea acestor exemple de bune practici sunt
cunoscute de factorii abilitaţi şi, parţial, sunt aplicate în contexte punctuale.
Rămâne ca aceştia să decidă asupra mixului celui mai funcţional şi să acţioneze
consecvent şi determinat în aplicarea sa, pentru beneficiul tinerilor NEETs.

NOTE
1 Pentru mai multe detalii privind varietatea datelor ce adresează tinerii, se pot

accesa resurse precum: https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs, https://
ec.europa.eu/eurostat/web/youth/publications, https://pjp-eu.coe.int/en/web/
youth-partnership/other-publications, https://europa.eu/youth/EU_en etc.

120



2 https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-
operational-capital-uman#po-axa-25
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Rezumat

Sub presiunea evoluţiei pandemiei Covid-19, activităţile didactice s-au mutat din
sala de clasă în mediul online. În aceste condiţii, profesorii au depus un efort
substanţial să îşi adapteze metodele de predare şi de evaluare la posibilităţile oferite
de spaţiul virtual. Aceştia au utilizat diverse platforme educaţionale şi resurse digitale,
încercând să fie alături de elevii lor, învăţând „din mers” să le utilizeze cât mai eficient
în demersul didactic.
Fiind un subiect de actualitate, prezentăm, în articolul de faţă, rezultatele evaluării
online la disciplinele Fizică şi Chimie ale unor elevi de gimnaziu, realizată prin
intermediul platformei educaţionale Kahoot. Aceste rezultate susţin opinia că şcoala
faţă în faţă sau varianta mixtă sunt, în general, mai eficiente decât şcoala online.
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Au fost evidenţiate şi unele avantaje pentru acest tip de evaluare, cele mai multe de
natură atitudinală, cum ar fi faptul că elevii au fost încântaţi de posibilitatea de a
participa la aceste evaluări, iar unii dintre ei au revenit pe platformă şi au rezolvat a
doua oară unele teste, acestea fiind astfel folosite pentru învăţare. Rezultatele
evaluării online au evidenţiat o parte dintre elementele programelor care se transformă
mai greu în achiziţii ale elevilor şi pentru care sunt necesare reluări sau explicaţii
suplimentare.

Cuvinte-cheie: evaluare online, instruire centrată pe competenţe, învăţământ
gimnazial.

Abstract

Under the pressure of the Covid-19 pandemic, the school activities have moved
from the classroom to the online environment. Considering these circumstances,
the teachers have made serious efforts to adapt their teaching and assessment
methods to the possibilities offered by the virtual space. They have used various
educational platforms and digital resources, trying to be in contact with their
students, learning “on the go” to make the most efficient use of them in the teaching
process.
Being an important topic in education in the current period, we present, in this
paper, the results of the online testing for Physics and Chemistry of some middle-
school students, realized through the Kahoot educational platform. These results
support the opinion that face-to-face school or even blended-learning are, in
general, more efficient than online school.
Some advantages of the online assessment were also highlighted, most of them
attitudinal; for example, most of the students were excited about the opportunity
to participate in this assessment, and some of them returned to the platform and
solved some tests twice, so using them for learning. The results of the online
assessment have also underlined some components of the school curricula that
are harder to be transformed into student’s acquisitions, and for which more time
and explanations are needed.

Keywords: competence-based education, middle school education, online
assessment.
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1. Introducere

Modelul educaţional al formării competenţelor pune în centrul actului didactic
elevul, astfel încât acumularea şi transferul achiziţiilor, utilizarea tehnologiei
disponibile, precum şi sistemul de valori vizat să răspundă realmente
caracteristicilor elevului şi să susţină dezvoltarea optimă a potenţialului său
intelectual (Cheng, 2000; Ţăranu, 2009). Din perspectiva formării
competenţelor, învăţarea se produce ca urmare a unor înlănţuiri de situaţii
de învăţare, prin care se formează progresiv competenţele ştiinţifice prevăzute
de programele în vigoare. Situaţiile de învăţare/evaluare ar trebui să conţină
elemente de interdisciplinaritate, astfel încât întregul demers didactic să fie
caracterizat de un principiu de interconectare al temelor şi nu de fragmentare.
În această logică, evaluarea îşi nuanţează funcţia pedagogică, deoarece rolul
său principal devine acela de a verifica dacă elevii pot rezolva situaţiile
problematice propuse, utilizând raţional resursele puse la dispoziţia lor,
demonstrându-şi astfel competenţa. Testele ar trebui să aibă un context mai
vast, care să integreze diverse domenii, iar dimensiunea teoretică inclusă să
fie generală, să nu vizeze conţinuturi sau perspective punctuale,
monodisciplinare (Mândruţ et al., 2012; Mândruţ & Dan, 2014). Situaţiile de
evaluare ar trebui să facă posibilă încadrarea elevului pe un anumit nivel de
competenţă, ceea ce presupune generarea de întrebări/probleme/aplicaţii
prin care să poată fi evaluat cât mai exact potenţialul acestuia.

Articolul de faţă prezintă un studiu de caz care evidenţiază avantajele şi
dezavantajele testării online, delimitând nivelurile de competenţă pentru ştiinţele
din învăţământul gimnazial, utilizând modelul lui Webb. Au fost utilizate teste
online asincrone, astfel că elevii au avut posibilitatea de a alege momentul
de testare (Planchard, 1992; Popovici, 2012). Au fost resimţite diverse
avantaje, dar şi unele dezavantaje, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori,
care ţin de posibilităţile şi de limitările tehnologice. De exemplu, acest tip de
evaluare a eliminat stresul elevilor, fiind percepute de elevi în mod similar cu
autoevaluarea, şi le-a permis acestora „să îndeplinească o funcţie altădată
rezervată profesorului” (Căpiţă, 2011, p. 78). Pe de altă parte, evaluările de
acest tip oferă feedback rapid prin intermediul calculatorului, dar deseori
insuficient sau limitat, fără explicaţii/detalii privind cauza unei posibile erori
(Cosmovici & Iacob, 1999).
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Principalele caracteristici ale examinării online ar putea fi sintetizate astfel
(Rey & Feyfant, 2014):
- este considerată de elevi ca fiind mai interactivă, personalizată, securizată

şi de încredere, în comparaţie cu alte tipuri de examinare;
- poate fi realizată prin intermediul unor dispozitive diverse (de exemplu,

laptop, desktop, telefon, tabletă);
- poate conduce la performanţe mai ridicate, poate facilita un tip de învăţare

autoreglabilă, adaptată fiecărei persoane;
- pentru profesor este o soluţie eficientă şi rapidă de evaluare şi poate

furniza situaţii de învăţare autentice şi complexe (există diverse aplicaţii
online pentru elaborarea testelor, unele oferind chiar şi prelucrări statistice,
iar feedbackul poate fi distribuit automat către elevi şi către părinţii
acestora);

- sunt evitate efectele nedorite ale evaluării, cum ar fi subiectivismul, lipsa
de precizie (aprecierea este realizată nepărtinitor, de calculator);

- evaluarea achiziţiilor elevilor poate fi programată la intervale de timp, cu
ritmicitatea dorită, pentru a surprinde progresul şcolar şi a asigura succesul
învăţării;

- articulează mai bine dimensiunea formatoare şi sumativă a evaluării;
- poate să amelioreze validitatea şi fiabilitatea evaluării.

Testarea digitală poate avea şi o serie de dezavantaje, însă sunt relativ puţine
articole şi lucrări care evidenţiază aceste aspecte. Într-un raport PISA (Main
Survey Review Report, PISA, 2018) sunt menţionate: neîncadrarea corectă
în pagină a itemului; caractere/formule/imagini care nu se văd bine; mod
lent de navigare în cadrul unui grup de itemi; viteza mică de vizualizare şi de
încărcare a unui răspuns; indicaţii neclare; formatul/cerinţele itemului este/
sunt diferit(e), comparativ cu itemii pe care i-a întâlnit elevul anterior; blocarea
platformei. Alte studii evidenţiază dificultăţile unor elevi şi profesori de a
utiliza tehnologia modernă (Băluţoiu, 2013; Ionescu & Bocoş, 2017) sau
efectele utilizării excesive a aplicaţiilor online, cum ar fi: oboseala oculară şi
intelectuală, dependenţa de internet, de jocurile şi aplicaţiile oferite de mediul
virtual, neglijarea unor sarcini şcolare (Şandru & Ioan, 2015). Testele ar
trebui să provoace elevii într-o măsură moderată, deoarece „dacă prin testare
nu i se oferă elevului nicio provocare, atunci şi valoarea feedbackului este,
probabil, nulă” (Hays et al., 2010; Hattie, 2012, p. 240) şi este necesară o
„învăţare” a interfeţei instrumentului digital utilizat (Bostan, 2016).
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În cazul Fizicii, cele mai frecvente răspunsuri eronate au la bază elementele
teoretice neasimilate, aplicaţii incorecte ale cunoştinţelor sau intuiţii incorecte,
fiind o consecinţă a numărului relativ redus de activităţi experimentale
desfăşurate în şcoli sau a unor prejudecăţi preluate din diverse surse.

În cazul disciplinei Chimie, o serie de factori precum terminologia ştiinţifică
utilizată, reprezentările abstracte şi sensurile multiple pentru unii termeni sau
simboluri, dar şi prejudecăţile de natură ştiinţifică afectează înţelegerea
conceptelor disciplinare şi determină rezultate modeste la teste (Gulacar et
al., 2020). De exemplu, dintre noţiunile care nu pot fi înţelese utilizând „bunul
simţ” sau intuiţiile comune privind lumea materială, pot fi amintite: elemente
submicroscopice de structură a materiei sau a amestecurilor, structura
învelişului de electroni, valenţe sau tipurile de legături chimice ce se stabilesc
între diferiţi atomi. Aceste noţiuni sunt însă extrem de importante pentru a
continua învăţarea acestor discipline şi fundamentează înţelegerea
caracteristicilor fizico-chimice a substanţelor chimice complexe anorganice
(Ebenezer, 2001; Gulacar et al., 2020).

2. Modelul de evaluare aplicat

Modelul de evaluare utilizat în articol este cel propus în 2002 de Webb, care
are la bază taxonomia lui Bloom şi care operează cu patru niveluri de
competenţă, după cum urmează:
a. Reamintirea unor informaţii (reamintirea unor fapte, definiţii, termeni

sau procedee simple/algoritmi sau o aplicare directă a unor reguli/formule/
procedee).

b. Înţelegerea unor concepte. Acest nivel angajează deprinderi mentale
care depăşesc nivelul reproducerii unor informaţii în alcătuirea unui
răspuns. Acest nivel de complexitate include a aplicarea unei formule
sau a unui algoritm, precum şi realizarea de comparaţii sau conexiuni
între formule sau concepte disciplinare.

c. Rezolvarea unor aplicaţii complexe. Elevii demonstrează capacitatea
de a utiliza raţionamente ştiinţifice. La acest nivel, elevul utilizează
evidenţe, relaţii, observaţii personale sau diverse elemente teoretice, pe
care le conectează cu scopul de a-şi planifica acţiunea, de a lua decizii
sau de a rezolva o problemă mai complexă.
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d. Utilizarea conexiunilor intra- şi interdisciplinare. Pentru a formula
un răspuns, elevul sesizează conexiuni între diverse concepte, transferă
informaţii, face presupuneri, investigaţii, încercări, verificări şi realizează
generalizări/formalizări. La acest nivel, problemele nu mai pot fi rezolvate
algoritmic, fiind implicată imaginaţia elevului, creativitatea sa, gândirea
critică şi anticipativă.

Deşi nu este singurul model de evaluare care poate fi aplicat, acest model a
fost preferat, deoarece s-a considerat că se poate evalua mai bine, cu ajutorul
său, atât dificultatea itemilor din teste, cât şi nivelurile de competenţă ale
elevilor.

3. Metodologie

Situaţia de evaluator este considerată de mulţi profesori o corvoadă, nu numai
din cauza activităţilor implicate, dar şi pentru că profesorii oscilează deseori
între rolul de „antrenor” al elevului şi cel de „arbitru” (Merle, 1998; Rey &
Feyfant, 2014). Evaluarea prin intermediul unei platforme eliberează
profesorul de această contradicţie de rol şi acest tip de evaluare ajută la
aprecierea mai obiectivă a elevilor.

Scopul studiului de faţă a fost de a evalua online competenţele ştiinţifice
ale elevilor din învăţământul gimnazial din România, în contextul pandemiei
de Covid 19, iar obiectivele cercetării au vizat aprecierea nivelului achiziţiilor
ştiinţifice ale elevilor prin intermediul testelor online, precum şi evidenţierea
unor avantaje/limitări datorate utilizării platformei educaţionale Kahoot, atât
pentru elevi, cât şi pentru profesori.

Platforma Kahoot este utilizată de multe cadre didactice din România,
deoarece, faţă de alte aplicaţii, oferă posibilitatea de a proiecta itemi de
diferite tipuri, indiferent de disciplină, şi oferă o vizualizare corectă pentru
simboluri şi formule. Platforma are însă un inconvenient în acest moment:
nu permite revenirea la o întrebare anterioară, astfel că un rezultat înregistrat
devine permanent. Din alt punct de vedere, statisticile generate automat de
platformă ajută profesorul să aprecieze rapid nivelul de competenţă şi
progresul realizat de fiecare elev.
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3.1. Grupul ţintă

La testare au participat 305 elevi dintr-o şcoală gimnazială din Bucureşti,
repartiţia pe clase fiind următoarea: 60 elevi în clasa a VI-a, 120 elevi în
clasa a VII-a şi 125 elevi în clasa a VIII-a.

Au fost încărcate în platforma Kahoot şase teste sumative, fiecare având
câte 10 itemi cu acelaşi punctaj atribuit (1000 puncte). Toate aceste teste au
fost disponibile online câte o săptămână (în perioada martie - aprilie 2020).
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Tabelul nr. 1. Date referitoare la testele distribuite

Disciplina Clasa Nr.
elevi

Titlul
testului Tipuri de itemi

Fizică a VI-a 60
Fenomene
termice

Au fost utilizaţi 7 itemi cu răspuns dual
pentru verificarea unor elemente teoretice
sau aplicaţii simple, 2 itemi cu răspuns
multiplu şi un item tip puzzle, de ordonare.

Fizică a VI-a 60 Interacţiuni Au fost utilizaţi 5 itemi cu răspuns dual şi 5
itemi cu răspuns multiplu.

Chimie a VII-a 120 Ioni
Toţi cei 10 itemi au fost cu răspuns
multiplu.

Chimie a VII-a 120
Compuşi
ionici

Au fost utilizaţi 4 itemi cu răspuns dual, 5
itemi cu răspuns multiplu şi un item tip
puzzle.

Chimie a VIII-a 125
Substanţe
compuse

Toţi cei 10 itemi au fost cu răspuns
multiplu.

Chimie a VIII-a 125 Săruri
Testul conţine 4 itemi cu răspuns dual, 5
itemi cu răspuns multiplu şi un item tip
puzzle.

Elevii participanţi au obţinut diverse scoruri, în funcţie de numărul de
răspunsuri corecte şi de viteza de reacţie. Modul de calcul al scorurilor pe
platforma Kahoot este realizat automat, pe baza unui algoritm care are în
vedere modul de proiectare al itemului. Pornind de la acordarea unui punctaj
pentru rezolvare corectă şi de la stabilirea unui interval de timp pentru găsirea
acestui răspuns (în secunde), o întârziere de răspuns este penalizată astfel:
se împarte timpul de întârziere la timpul destinat rezolvării itemului şi apoi
rezultatul se împarte la 2. Acest rezultat se scade din 1 şi apoi se înmulţeşte
rezultatul cu punctajul itemului. Rezultatul se rotunjeşte obţinând un scor
parţial. Scorul final se obţine prin însumarea scorurilor parţiale obţinute pentru
fiecare item al unui test. Pentru un răspuns rapid este acordat un punctaj



suplimentar, pe baza unui procedeu similar, care ia în calcul diferenţa între
timpul acordat itemului şi timpul de răspuns.

Principala limitare metodologică a cercetării este lipsa relevanţei statistice,
fiind un studiu de caz. O altă limitare evidentă este gradul de acoperire al
competenţelor specifice, prevăzute în programele în uz, prin testele distribuite
online. Spiritul competitiv influenţează elevii şi aceştia vor depune mai mult
efort în momentul testării pentru obţinerea celui mai bun rezultat, învăţarea
fiind realizată de multe ori numai cu acest scop; este posibil să fie încurajate
memorarea şi utilizarea de shortcut-uri, învăţarea superficială fiind mai
profitabilă decât o învăţare profundă şi pe termen lung (Black & Wiliam,
1998, apud Rey & Feyfant, 2014).

4. Principalele rezultate obţinute la disciplina Fizică (selecţie)

Testul Fenomene termice a fost distribuit elevilor după o recapitulare a
achiziţiilor specifice disciplinei şi, după rezultatele obţinute, a fost considerat
de dificultate medie, itemii fiind rezolvaţi corect de către 74% dintre elevi.
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Scorul mediu obţinut a fost de 8711 (scorul maxim obţinut fiind de 13461, iar
cel minim 550). În cazul celui de-al doilea test, numit Interacţiuni, procentajul
răspunsurilor corecte a fost mai scăzut, de numai 57%, la fel şi scorul mediu
(de 6228 puncte, pentru acelaşi punctaj maxim). Deşi cele două teste de
fizică conţin întrebări teoretice şi aplicaţii de nivel scăzut sau mediu, au avut
putere de discriminare mare, diferenţele de scor obţinute fiind foarte mari
(de aproximativ 12000 puncte), iar ultimii itemi pot fi consideraţi destul de
dificili.

Încadrarea itemilor în niveluri de competenţă şi descrierea acestora:

Nivelul 1 - presupune cunoaşterea elementelor teoretice
Rezultate concrete: numai 66% dintre elevii testaţi pot selecta dintr-o listă
instrumentul care măsoară forţa; 76% dintre aceştia ştiu că temperatura
descrie starea termică a unui corp; numai 73% dintre participanţi recunosc
multiplii/submultiplii unităţilor de măsură pentru masă.

Nivelul 2 - presupune aplicarea directă a unor reguli sau formule
specifice disciplinei
Rezultate concrete: 55% dintre elevi au identificat un fenomen termic,
utilizând definiţia şi experienţa de viaţă; 72% dintre elevi au înţeles fenomenul
de dilatare/contractare a corpurilor solide sau fluide cauzate de diferenţele
de temperatură; 84% dintre elevi au înţeles procesul de transfer de căldură
şi noţiunea de „echilibru termic” şi au utilizat aceste concepte în raţionamente
ştiinţifice. Dacă au avut de aplicat algoritmi matematici de calcul, mulţi au
făcut erori de calcul (de exemplu, 20% dintre elevi au avut erori la calculul
unor diferenţe dintre o temperatură pozitivă şi una negativă, respectiv 31%
au greşit la transformări din grade Kelvin în grade Celsius).

Nivelul 3 - presupune combinarea unor algoritmi pentru a găsi o
soluţie
Rezultate concrete: numai 46% dintre participanţi efectuează transformările
corect, dacă sunt necesare achiziţii din matematică mai recente (compararea
unor mărimi care sunt exprimate prin numere fracţionare zecimale şi puteri
ale lui 10); numai 41% identifică denumirea corectă a unor multiplii şi
submultiplii ai newtonului şi fac transformări corecte, în scopul comparării
unor forţe, în timp ce 20% compară direct valorile, deşi unităţile de măsură
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sunt diferite (pentru aceştia, unităţile de măsură nu au semnificaţie).

Numai 54% dintre elevii testaţi înţeleg relaţia dintre masă, volum şi densitate,
deşi este studiată atât la fizică, cât şi la matematică. Din răspunsurile elevilor,
aproape o treime consideră volumul şi densitatea mărimi direct proporţionale
şi mai mult de 20% nu răspund la acest item. Relaţiile direct proporţionale
sunt mai simple pentru elevi (de exemplu, relaţia dintre masă şi greutate este
corect înţeleasă de 62% dintre elevi).

Nivelul 4 - presupune aplicare în viaţa cotidiană, deducţii logice
Rezultate obţinute: aproximativ 80% dintre elevi au explicat corect de ce
cablurile electrice sunt mai lungi decât distanţa dintre stâlpii de susţinere,
aplicând achiziţiile de la orele de fizică, însă numai 26% dintre elevi reuşesc,
pe baza unor deducţii logice, să ordoneze corect patru corpuri, în funcţie de
temperatura lor.

5. Rezultate obţinute la disciplina Chimie (selecţie)

La Chimie, rezultatele au fost, în general, mai modeste decât cele de la
Fizică, astfel că în cazul testului Ioni, răspunsurile corecte scad la un procentaj
de 56%, cu un scor mediu de 6146 (scor maxim 13316 puncte, minim 0
puncte). Coeficienţii statistici demonstrează o diversitate mai mare de rezultate
obţinute, comparativ cu testele de Fizică, iar datele sunt puternic asimetrice
faţă de media aritmetică (sunt mai multe rezultate sub medie, decât cele
peste medie). La testul Compuşi ionici rezultatele au fost mai bune, astfel
că sunt 62% răspunsuri corecte, cu un scor mediu de 7267 puncte. Distribuţia
scorurilor evidenţiază niveluri de competenţe foarte diferite între elevii
participanţi şi date simetrice faţă de medie. La ultimele două teste, Substanţe
compuse şi Săruri, răspunsurile corecte nu au depăşit 50%, respectiv 65%,
deoarece au fost teste mai complexe, care au inclus şi achiziţiile anterioare,
evaluate la testele precedente de chimie.
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Încadrarea itemilor în niveluri de competenţă şi descrierea lor a fost
următoarea, în testele destinate disciplinei Chimie:

Nivelul 1 - presupune cunoaşterea elementelor teoretice
Rezultate concrete: peste 90% dintre elevi au ales varianta corectă la scrierea
formulei chimice a unei substanţe compuse (azotatul de aluminiu). În alte
cazuri, răspunsurile au fost neaşteptat de slabe; de exemplu, numai 56%
dintre elevi au recunoscut definiţia corectă pentru moleculă; numai 61% au
identificat corect, dintr-o listă dată, elementele chimice care pot forma ioni
pozitivi (aproximativ 10% aleg elementele care formează ioni negativi).
Reluarea întrebării referitoare la ionii pozitivi într-un alt test nu a condus la
rezultate mult mai bune (învăţarea prin evaluare a produs o creştere mică a
răspunsurilor corecte - la 76%). Şi terminologia utilizată ridică deseori
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probleme elevilor la această vârstă, astfel că numai 40% dintre elevii testaţi
cunosc semnificaţia sintagmei ion izoelectronic (ioni cu structura învelişului
de electroni similară), deşi este inclusă în programă.

Nivelul 2 - presupune aplicarea directă a unor reguli sau formule
specifice disciplinei
Mai mult de 80% dintre elevii testaţi înţeleg structura unui atom utilizând
informaţiile din Tabelul periodic al elementelor, masa atomică şi numărul
atomic; numai 27% dintre elevi pot ordona o listă de elemente chimice în
funcţie de numărul de electroni; un procentaj ridicat de elevi sunt capabili să
identifice poziţia unui element în tabelul periodic pe baza numărului atomic
(83%); numai 55% dintre elevi pot identifica în tabelul periodic poziţiile în
care se află metalele; 65% de elevi pot calcula numărul de electroni de pe
ultimul strat pentru un element chimic dat şi numai jumătate dintre elevi
înţeleg semnificaţia configuraţiilor stabile de octet. În privinţa substanţelor
chimice compuse: 58% dintre elevi pot denumi corect o formulă chimică
pentru o substanţă compusă (oxid feric); mai mult de jumătate reuşesc să
încadreze o substanţă într-o clasă de substanţe pe baza formulei chimice
(68%); numai 45% dintre elevi recunosc dioxidul de carbon ca fiind un oxiacid;
53% dintre elevi identifică o bază solubilă dintr-o listă de substanţe; numai
17% identifică baze insolubile.

Nivelul 3 - implică realizarea unor conexiuni între nivelul micro şi
cel macro
Un alt aspect important este conexiunea dintre informaţiile teoretice imposibil
de verificat prin simţuri, referitoare la structura unor atomi, molecule, ioni
etc. şi cele verificabile prin simţuri (caracteristicile fizice observabile precum
aspect şi culoare, duritate, stare de agregare). De exemplu, numai 55%
dintre elevi ştiu că toţi compuşii ionici sunt substanţe solide; numai 48%
dintre elevi identifică un compus ionic dintr-o listă dată şi aproximativ 12%
consideră apa compus ionic; în mod eronat, unii elevi consideră că aceşti
compuşi sunt toţi incolori pentru că exemplele din unele manuale indică numai
substanţe incolore; alţii consideră, tot eronat, că în stare solidă aceste substanţe
conduc curentul electric. Numai 51% ştiu că moleculele se pot regăsi în
toate cele trei stări de agregare (în funcţie de anumite condiţii de temperatură,
presiune).
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Generalizările incorecte apar într-un număr relativ mare de răspunsuri (clorul
este solubil în apă, însă nu toate substanţele moleculare sunt solubile); mai
mult de o treime dintre elevi (36%) recunosc un compus molecular într-o
listă de substanţe şi amestecuri. Acest tip de item este reluat în următorul
test, fiind considerat mai dificil, însă procentajul de răspunsuri corecte rămâne
destul de modest (58%).

O trimitere la aspectul fizic al unui element chimic cunoscut devine uneori
un distractor puternic pentru elevi (numai 61% răspund corect la întrebarea:
„Grafitul este format din atomi de carbon. Este adevărat că atomul de
carbonul formează cu oxigenul o moleculă?”, deoarece la nivelul „bunului
simţ” elevii nu înţeleg cum o substanţă solidă, în combinaţie cu un gaz, ar
putea forma un alt gaz). Calculul numărului de moli, când se dă masa unei
substanţe compuse, presupune cunoaşterea unei formule de calcul şi aplicarea
acesteia. Calculul este realizat corect de numai 35% dintre elevi, în timp ce
22% nu realizează transformările necesare pentru a avea unităţile de măsură
din formula de calcul.

Nivelul 4 - presupune înţelegerea mecanismelor de interacţiune
chimică a substanţelor, cu aplicabilitate în viaţa cotidiană sau în
industrie
Un exemplu pentru acest nivel de competenţă îl constituie identificarea
compuşilor rezultaţi dintr-o reacţie chimică, atunci când se cunosc reactanţii.
Aceasta este o solicitare destul de dificilă pentru elevii de gimnaziu şi numai
jumătate dintre elevi au răspuns corect. Aproximativ 23% dintre elevi
demonstrează că nu înţeleg mecanismele care stau la baza reacţiilor chimice
sau modul de scriere a unor substanţe compuse şi fac diverse confuzii (de
exemplu, la reacţia dintre un oxid acid şi o bază). Într-un alt item, rezultatele
au fost chiar mai slabe, astfel că numai 2 din 5 elevi (re)cunosc reacţia
dintre un metal şi un acid şi calculează corect numărul de moli de hidrogen
rezultaţi (numai patru din zece răspunsuri au fost corecte); deoarece unii
elevi au competenţe de calcul matematic deficitar, se constată şi de această
dată că 16% dintre elevi fac diverse erori de calcul. Un alt item în care se
cere să se identifice o substanţă (acidul sulfuros) dintr-o listă, când se dă
raportul atomic, înregistrează performanţe modeste (38%).
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Concluzii şi recomandări

Se constată că evaluarea online asincronă reduce stresul cauzat de evaluare
şi stimulează interesul şi motivaţia elevilor pentru studiul disciplinelor ştiinţifice,
atât prin sentimentul de libertate datorat autonomiei în utilizare, cât şi datorită
aspectul ludic al testelor. Feedbackul instantaneu oferit de platformă a avut
un caracter formator pentru unii elevi, aceştia reluând elementele teoretice
asimilate defectuos şi completând ulterior testele, cu rezultate mai bune. Şi pentru
profesori au fost evidenţiate câteva avantaje importante: organizarea mai flexibilă
a activităţilor de evaluare, acces la diverse prelucrări statistice, monitorizarea
prezenţelor online şi comunicare mai eficientă cu elevii şi părinţii acestora.

Învăţarea online exclude însă din procesul didactic învăţarea pe baza
experimentului realizat în laborator sau investigaţia personală. Experimentul
virtual este limitat la oferirea unor stimuli vizuali şi auditivi, fără a accentua
importanţa unor procedee utilizate în laborator sau riscurile nerespectării
unor instrucţiuni. De exemplu, dacă la Chimie se discută despre o substanţă,
atunci aceasta ar trebui observată, analizată, iar proprietăţile sale chimice şi
fizice evidenţiate prin simţuri şi experimente de laborator. Discuţia ar trebui
extinsă şi la alte aspecte, de exemplu: utilitatea sa în viaţa cotidiană, dacă
substanţa respectivă este periculoasă, inflamabilă sau toxică, cum poate fi
neutralizată, dacă se găseşte în natură sau este sintetizată.

Se constată că mulţi elevi fac confuzii terminologice şi destul de mulţi elevi
nu cunosc nici măcar instrumentele de măsură prevăzute în programa şcolară
(de exemplu, dinamometrul). Din toate aceste rezultate se constată un aspect
îngrijorător: o parte importantă a elevilor de gimnaziu au lacune în educaţia
lor ştiinţifică şi, din acest motiv, nu pot interconecta achiziţiile pe care le
dobândesc. Este necesar ca orice activitate să fie contextualizată, iar
contextele să fie cât mai multe şi variate, astfel încât imaginea mentală a
elevului asupra unui proces, mecanism, concept să fie cât mai precisă şi
complexă. Decontextualizarea activităţilor de învăţare conduce la dobândirea
unei înţelegeri limitate a unor procese şi fenomene întâlnite frecvent în viaţa
de zi cu zi (de exemplu, la dilatare se fac câteva experimente „tradiţionale”
numai pentru corpuri solide, metalice, care se dilată, ignorând acest fenomen
pentru corpurile care sunt în altă stare de agregare). Transferul de cunoştinţe
nu se produce de la sine, de aceea este necesar să se insiste; de exemplu,
deşi elevilor le sunt prezentate instrumentele de măsură pentru temperatură,
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respectiv termometrul cu mercur sau termometrul cu alcool, aceştia nu reţin
tocmai esenţialul: că lichidele se dilată mai mult decât solidele, motiv pentru
care sunt utilizate în construcţia acestor instrumente.

Unii elevi fac erori când generalizează sau particularizează, ceea ce arată
necesitatea de a exersa aceste deprinderi intelectuale. De exemplu, la
Chimie, pe baza unor exemple izolate, elevii au tendinţa să transfere
caracteristici fizice sau chimice la o clasă întreagă de substanţe. Profesorul
ar trebui să sublinieze caracteristicile comune grupului de substanţe/compuşi
chimici şi pe cele specifice unei substanţe sau compus, pentru a fi evitate
erorile cauzate de generalizări incorecte.

Indiferent de disciplina ştiinţifică, se constată că elevii au dificultăţi mai mari
la înţelegerea conceptelor secundare (de exemplu, înţeleg ce sunt ionii, dar
nu pot identifica sau defini ionii negativi/pozitivi/izoelectrici), ceea ce invită
profesorii la sistematizarea informaţiilor.

O altă constatare este că elevii din gimnaziu au dificultăţi de a opera cu
numere, cu unităţi de măsură şi să facă transformări. Deşi aceste competenţe
există explicit în programe încă din clasele primare (de exemplu, în clasa a
III-a există la matematică competenţa operarea cu unităţi de măsură
standardizate folosind transformări, în limita operaţiilor şi a spaţiului
numeric cunoscut), pentru aproximativ unul din patru elevi o mărime este un
număr, fără unitatea de măsură asociată. Recomandăm să se insiste pe
importanţa asocierii numerelor cu unităţile de măsură, pe prezentarea
comparativă (vizuală, prin exemple) a multiplilor şi submultiplilor unităţilor
standard, pentru a construi astfel semnificaţia acestora.
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Rezumat

Prezenta cercetare urmăreşte rolul, importanţa şi complementaritatea activităţilor
extraşcolare tehnico-ştiinţifice, având ca punct de plecare analiza concepţiei elevilor
despre modul în care ar trebui să se desfăşoare cercurile ştiinţifice derulate în cadrul
Palatelor şi Cluburilor Copiilor, respectiv ce anume ar trebui să cuprindă tematica,
cum ar trebui să se deruleze activităţile. Datele provin din aplicarea unui chestionar
online (N=3945). În conceperea demersului de cercetare s-au valorificat opinii incluse
în lucrări de specialitate. Astfel, succesul activităţilor extraşcolare creşte direct
proporţional cu tematica abordată, strategia didactică folosită şi implicarea comunităţii,
a părinţilor şi a şcolilor cu experienţe relevante în desfăşurarea activităţii (Albulescu
& Catalano, 2019), iar organizarea activităţilor extraşcolare trebuie să aibă în vedere
caracteristicile de vârstă ale elevilor, nevoile lor psihologice, înclinaţiile şi intereselor
specifice (Cucoş, 2017). Activităţile tehnico-ştiinţifice înglobează ariile curriculare
implicate într-o paradigmă de învăţare coerentă bazată pe aplicaţii practice folosite
în viaţa de zi cu zi (Albulescu, 2014). În susţinerea unui mod inovativ de desfăşurare
a activităţilor extraşcolare vine şi legislaţia actuală.
Rezultatele ne arată rolul important al activităţilor tehnico-ştiinţifice extraşcolare,
activităţi care împreună cu educaţia formală ajută la îmbunătăţirea rezultatelor şi
sunt complementare în dezvoltarea competenţelor în ştiinţă şi tehnologie. Studiul
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ajută la analiza punctelor tari şi a celor slabe ale activităţilor extraşcolare, iar rezultatele
subliniază care sunt cerinţele elevilor şi în ce măsură folosirea strategiei educaţionale
extraşcolare centrate pe elev va ajuta la obţinerea unor rezultate mai bune în educaţie
şi la reducerea abandonului şcolar. Se confirmă ideea că finalităţile educaţionale
complexe impun îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extraşcolare (Bocoş &
Jucan, 2017).

Cuvinte cheie: activităţi extraşcolare, competenţe, interdisciplinaritate, palate şi
cluburi ale copiilor, ştiinţă şi tehnologie.

Abstract

The present study focuses on the role, importance and complementarity of science
and technology extracurricular activities. The research is based on the analysis
of the students’ views on how the science activities should be conducted in
Children’s Palaces and Clubs, namely which topics should be explored and how
the activities should be organised. An online questionnaire was designed for data
collection (N=3945). The research design included opinions from specialized
literature. Thus, the success of the extracurricular activities increases in direct
proportion to the approached topics, didactic strategies and the community
involvement – parents, schools – with relevant experiences in carrying out the
activities (Albulescu & Catalano, 2019). And as far as the organization of this
type of activity is concerned, the following should be considered: the pupils’ age
level characteristics, their psychological needs, and the specific inclinations and
interests (Cucoº, 2017). The science and technology activities include the
curricular areas involved in a coherent learning paradigm, which is based on
practical applications that are used in everyday life (Albulescu, 2014). The current
legislation also supports an innovative way of carrying out extracurricular
activities.
The findings show us the important role of the technical and scientific
extracurricular activities, which along formal education help to improve learners’
results, furthermore, they are complementary for the development of competences
in science and technology. This study helps in the analysis of the strengths and
weaknesses of the extracurricular activities, and the results tell us about the
needs of the pupils and to what extent the use of the pupil-centered educational
strategy will help to achieve better results in education and reduce school dropout.
This is a confirmation that complex educational objectives require the combination
of curricular with extra-curricular activities (Bocoş & Jucan, 2017).

Keywords: children’s palaces and clubs, competences, extracurricular activities,
interdisciplinarity, science and technology.
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1. Introducere

Creşterea complexităţii actului educaţional, interacţiunea ştiinţelor,
flexibilitatea şi caracterul deschis al educaţiei, cercetările din domeniul
ştiinţelor educaţionale, globalizarea, pedagogia comparată sunt câteva
elemente care necesită introducerea unui demers didactic susţinut de abordări
interdisciplinare (Albulescu, 2014). Activităţile extraşcolare au această
oportunitate de a organiza activităţile interdisciplinar, în aşa fel ca elevul să
fie plasat în centrul activităţii şi să răspundă nevoilor educaţionale, cu un
conţinut agreat de elevi, care îi ajută să transforme cunoştinţele teoretice în
cunoştinţe practice, dezvoltând competenţele şi creativitatea.

Interdisciplinaritatea, în cadrul activităţilor extraşcolare, poate să se refere
la inserţia conţinuturilor mai multor discipline, în cazul nostru Chimie, Fizică,
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice care, la gimnaziu, vor ajuta la o mai
bună înţelegere a fenomenelor fizice, chimice, tehnologice. Legătura dintre
disciplinele sus-menţionate şi activităţile extraşcolare tehnico-ştiinţifice, în
primul rând, trebuie să se realizeze la nivelul conţinuturilor şi al obiectivelor
acestora prin complementaritate; în acelaşi timp, se creează şi un mediu
prielnic pentru ca fiecare elev, fie că lucrează în echipă sau individual, să
dezvolte competenţele în ştiinţe şi tehnologie (Isvoran & Erdei, 2001). Inserţia
în cadrul activităţii extraşcolare poate să se rezume de multe ori la rezolvarea
de probleme sau situaţii problemă, iar aceasta necesită o strategie didactică
aparte, care trebuie să aibă în vedere o integrare la nivelul conţinuturilor,
deprinderilor şi a competenţelor.

Realizarea din perspectiva interdisciplinarităţii a nevoilor, cerinţelor copiilor,
dezvoltarea armonioasă şi complexă a educabilului poate fi pusă în practică
prin interacţiunea celor trei forme de educaţie: cea formală, nonformală şi
informală. Educaţia nonformală tehnico-ştiinţifică, dar nu numai, realizată
prin activităţile extraşcolare de la Palate şi Cluburi ale Copiilor, înglobează
achiziţiile specifice sistemului tradiţional de învăţământ cu un aport suplimentar
de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime. Aceste
activităţi au nenumărate beneficii, cum ar fi faptul că elimină stresul notelor,
valorifică cunoştinţele teoretice ale elevilor dobândite în cadrul educaţiei
formale, motivează o implicare mai relevantă în organizarea activităţilor,
deoarece aceste activităţi sunt organizate după interesul şi aspiraţiile copiilor.
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Aceste activităţi, gratuite, din cadrul Palatelor şi Cluburilor Copiilor sunt
accesibile tuturor, sunt caracterizate de adaptabilitate, nu impun restricţii
sau condiţionări, au un caracter interdisciplinar şi nu oferă recompense de
genul celor pe care le oferă educaţia formală. Ele oferă, pur şi simplu,
perspective şi oportunităţi în nenumărate domenii şi ajută la completarea
programei şcolare.

1.1. Specificul educaţiei extraşcolare în cadrul  Palatelor şi Cluburilor Copiilor

Specificul educaţiei extraşcolare din cadrul Palatelor şi Cluburilor Copiilor
este realizat prin interferenţa formelor educaţionale cu cerinţele comunităţii
locale, ale specificului zonei, cu utilizarea strategiei didactice centrate pe
elev. Activităţile didactice extraşcolare sunt interdisciplinare, centrate pe
elev şi organizate în jurul competenţelor cheie, în aşa fel încât să corespundă
cerinţelor educaţionale ale societăţii moderne, unde rolul principal îl  joacă
elevul, iar profesorul este dirijorul, facilitatorul activităţilor, într-o orchestră
cu foarte multe individualităţi, personalităţi (Albulescu, 2008). Formele
educaţiei prin „învăţarea centrată pe elev oferă elevilor o mai mare autonomie
şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, metode de învăţare şi
ritmul de studiu” (Gibbs, 1992, p. 23).

Educaţia prin activităţi extraşcolare pune un mare accent pe dezvoltarea
„capacităţilor practice, interese, dorinţe” (Cristea, 2008, p. 196); sunt în aşa
fel organizate încât să fie, într-un fel, complementare activităţilor formale,
să ajute la „aprofundarea şi diversificarea cunoştinţelor, să formeze şi să
dezvolte competenţele specifice vocaţiei şi să valorifice timpul liber al copiilor,
prin implicarea lor în proiecte educative”1. Un aspect pozitiv al activităţilor
extraşcolare este reprezentat de autonomia acestui tip de educaţie şi de
faptul că sunt adaptate comunităţii, grupului, fiind centrate pe un ritm propriu
de învăţare. Aceste activităţi au un grad ridicat de interactivitate, de
participare a elevilor la transpunerea cunoştinţelor teoretice în construirea
cunoştinţelor practice într-un mediu de învăţare care favorizează evaluarea
propriilor forţe şi prin care se pot îmbunătăţi propriile performanţe.

Conţinuturile sunt flexibile, perioada de obţinere a rezultatelor este mai scurtă
decât în educaţia formală, iar satisfacţia este mai mare în rândul elevilor.

146



Diversificarea, extinderea cadrului de învăţare, flexibilizarea spaţiului şi
timpului de învăţare sunt aspecte de care trebuie să ţină cont coordonatorul
de cerc. Activităţile respective completează educaţia formală, respectiv
acumularea de cunoştinţe, abilităţi, atitudini care ajută la dezvoltarea
competenţelor cheie (Căpiţă, 2011).

Palatele şi Cluburile Copiilor vin şi în ajutorul formării personalităţii elevilor,
„...locul de joacă se desfăşoară, în cadru instituţionalizat, dar în afara
sistemului de învăţământ, în instituţii care nu au destinaţie educaţională
explicită” (Bocoş & Jucan, 2017, p. 25). Interesul elevilor se schimbă, de
aceea, educaţia extraşcolară, parte integrantă a sistemului educaţional, trebuie
să fie interactivă, participativă, opţională, stimulativă, distractivă, motivantă,
sustenabilă, flexibilă, atractivă, creativă, dinamică, multiculturală, accesibilă
şi ajustabilă. Aceste caracteristici pot fi realizate cu ajutorul strategiilor
didactice activ-participative aplicate de profesori şi de managementul
instituţiei. Metodele de învăţare-evaluare sunt într-o continuă schimbare, iar
profesorii şi coordonatorii de cercuri trebuie să participe la programe pentru
dezvoltarea personală şi profesională, ca să ştie să utilizeze metode activ-
participative, altfel cercurile vor rămâne goale, se va instala monotonia, rutina,
boala care va afecta dezvoltarea cognitivă a tuturor participanţilor în educaţie
(Chiş & Albulescu, 2010).

1.2.  Activităţile tehnico-ştiinţifice în cadrul Palatelor şi Cluburilor Copiilor

O activitate aparte a Palatelor şi Cluburilor Copiilor o reprezintă activităţile
tehnico-ştiinţifice. Aceste activităţi integrează toate domeniile implicate
(Fizică, Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, Chimie, Biologie,
Matematică) într-o formă aparte, asemănătoare educaţiei STEM (Ştiinţă,
tehnologie, inginerie şi matematică), în care elevul are rolul principal de a
transforma elementele din cunoştinţe teoretice în activităţi practice (Baldea,
Garabet & Prisacariu, 2017).Aceste activităţi trebuie abordate din perspectiva
interdisciplinarităţii, a armonizării cu disciplinele ale căror competenţe vrem
să le dezvoltăm şi presupun rezolvare de probleme, investigaţie, descoperire
şi creativitate. Elevii din zilele noastre, mai ales din învăţământul gimnazial
(Kerekes, 2019), sunt mai motivaţi dacă subiectele sunt predate cu ajutorul
metodelor moderne şi dacă sunt bazate pe fapte din viaţa de zi cu zi.
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Motivaţia elevilor pentru ştiinţă şi tehnologie creşte odată cu implicarea activă
în procesul de asimilare de informaţii şi achiziţionare de noi operaţii şi
deprinderi ale jocului educaţional (Albulescu & Catalano, 2019).

Foarte mulţi elevi, mai ales de gimnaziu, nu sunt încurajaţi şi nici motivaţi de
către profesorii lor de la şcoală sau de către părinţi pentru a participa la
astfel de activităţi, astfel că cercurile tehnico-ştiinţifice au început să-şi piardă
elevii (Kerekes, 2019). Previziunile specialiştilor în domeniu şi cercetările
arată că vom avea tot mai puţini specialişti care vor alege o carieră importantă
pentru economie într-o lume a tehnologiei (Baldea, Garabet & Prisacariu,
2017).

Pentru a dezvolta competenţele în ştiinţă şi tehnologie coordonatorul de cerc
trebuie să-şi pună întrebări referitor la conţinutul programelor de dezvoltare
a cercurilor, iar în construirea lor să-şi clarifice obiectivele şi să-şi asume
responsabilitatea pentru ce să înveţe elevul, cum să înveţe, în ce scop să
înveţe, care este şi care va fi rostul programului de dezvoltare în viaţa de zi
cu zi. Coordonatorul de cerc al activităţii din domeniul tehnico-ştiinţific are
sarcina foarte importantă de a găsi acele domenii de activitate care să
acapareze atenţia copiilor şi, în acelaşi timp, să satisfacă cerinţele societăţii
de a dezvolta abilităţile elevilor, de a rezolva problemele şi de a lua decizii, de
a dezvolta capacitatea de gândire creativă şi critică, de a creşte curiozitatea
şi abilitatea de a căuta informaţii, de a le selecta şi de a le evalua în funcţie
de sfera lor de aplicabilitate (Stan, 2009).

Activităţile extraşcolare, achiziţiile elevilor realizate în cadrul Palatelor şi
Cluburilor Copiilor, relaţia şcoală - activităţi extraşcolare vor presupune o
schimbare a demersurilor clasice de învăţare, dar şi reevaluarea unor tehnici
şi metode considerate un bun câştigat pentru toţi cei implicaţi şi vor veni în
ajutorul elevilor. O şcoală/palat sau club al copiilor care vrea să ofere o
educaţie, respectiv, activităţi de calitate trebuie să participe în trioul educaţie
formală, nonformală şi informală (Căpiţă, 2011).

Rolul profesorului, al prietenilor, al familiei este de a valorifica potenţialul
elevilor, chiar dacă activitatea câteodată necesită un efort suplimentar;
întotdeauna reuşita va şterge amintirile neplăcute aferente activităţii (Barabás,
2019).
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2. Metodologie

Pentru derularea cercetării, am realizat şi aplicat un chestionar online, care
a cuprins 19 întrebări şi a fost aplicat în perioada februarie-martie 2019 în 38
de judeţe din România. Participanţii la studiu au constituit un eşantion de
3945 de copii care frecventează educaţia formală şi diferite forme ale educaţiei
nonformale. Printr-un alt studiu, realizat pe raza judeţului Covasna, în anul
şcolar 2018-2019, pe un lot de 150 de elevi, am explorat rolul activităţilor
tehnico-ştiinţifice în dezvoltarea competenţelor în ştiinţe şi tehnologie. Analizele
statistice au fost realizate cu ajutorul programului SPSS26.

Scopul chestionarului online a fost de a evidenţia rolul activităţilor extraşcolare
organizate de către Palatele şi Cluburile Copiilor în dezvoltarea competenţelor
cheie şi a petrecerii timpului liber a copiilor prin educaţie şi joacă. În egală
măsură, prin rezultatele obţinute, investigaţia întreprinsă atrage atenţia asupra
regresului activităţilor din cadrul cercurilor tehnico-ştiinţifice.

2.1. Întrebările de cercetare s-au grupat în jurul următoarelor aspecte:

1. Motivele pentru care cercurile tehnico-ştiinţifice din cadrul Palatelor/
Cluburilor Copiilor (karting, electronică, aero-navomodelism, informatică,
chimie experimentală, electronică aplicată) sunt mai puţin frecventate de
elevi.

2. Măsură în care este influenţată dezvoltarea competenţelor în ştiinţă şi
tehnologie prin activităţile tehnico-ştiinţifice.

3. Cum se raportează copiii la complementaritatea între disciplinele ariilor
curriculare şi activităţile tehnico-ştiinţifice din cadrul Palatelor şi Cluburilor
Copiilor.

Activităţile extraşcolare din cadrul Palatelor şi Cluburilor Copiilor trebuie să
fie complementare educaţiei formale şi să ajute în dezvoltarea competenţelor
cheie. În primul rând, trebuie să intervină în motivaţia elevilor de a dezvolta
acele abilităţi care sunt punctele lor tari, dar şi de a găsi soluţii pentru situaţiile
în care întâmpină dificultăţi, pentru a reuşi să obţină rezultate mai bune la
evaluările naţionale şi cele internaţionale. Activităţile extraşcolare pot avea
impact, de asemenea, şi în cunoaşterea de sine sau în descoperirea unor
hobbyuri, pentru a-şi petrece timpul liber şi a-şi dezvolta personalitatea. Acest
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proces necesită din partea cadrelor didactice un efort în plus pentru a
reorganiza strategiile didactice, folosind metodele moderne de învăţare-
evaluare, pentru o mai bună apropiere de generaţia lumii moderne, pentru a
cunoaşte importanţa fenomenelor ştiinţifice, a tehnologiei moderne şi pentru
a reduce analfabetismul funcţional şi abandonul şcolar în rândul elevilor.

2.2. Desfăşurarea demersului de cercetare

Cercetarea abordează întrebările mai sus menţionate şi oferă un set de
informaţii practice pe care profesorii le pot folosi pentru a spori interesul
pentru activităţile extraşcolare.

Numărul elevilor care au participat la cercetare a fost de 3945 de elevi,
reprezentând 0,14% din totalul elevilor şcolarizaţi. Considerăm că este un
număr destul de relevant, care ne permite să tragem câteva concluzii despre:
importanţa acestor activităţi; care sunt beneficiile şi limitele pentru activitatea
elevilor; lipsurile, nu numai materiale, dar mai ales metodologice. În funcţie
de aceste rezultate, putem explora factorii care generează nivelul de interes
faţă de ştiinţele naturii şi tehnologie şi cum sunt „afectate” activităţile
nonformale din cadrul Palatelor şi Cluburilor Copiilor.2

Educaţia nonformală prin curriculum extraşcolar îi îndeamnă pe profesori în
mod constant să organizeze activităţi educative, dar şi distractive în domeniul
ştiinţei şi tehnologiei, o abordare care poate îi  ajută pe elevi să-şi
îmbunătăţească înţelegerea şi cunoştinţele teoretice, mai ales, pe cele practice.
Jocul didactic, care caracterizează în special activităţile extraşcolare, cu un
scop bine definit, şi cu un conţinut atractiv îi poate motiva pe elevi şi pentru
activităţile tehnico-ştiinţifice (Albulescu, 2019).

Pe baza cercetării realizate (Tabelul nr. 1, pagina următoare) se poate observa
scăderea importanţei activităţilor tehnico-ştiinţifice odată cu înaintarea în
vârstă a elevilor. Elevii ciclurilor primare participă într-un procent de 24,9%
la activităţi extraşcolare tehnico-ştiinţifice, de multe ori, alese de părinţi, la
propunerea şcolii. Activăţile respective trebuie abordate şi prin joc, mai ales
în cazul elevilor claselor primare şi al celor din primele clase gimnaziale
(clasele V-VI). Ei pot ajunge, astfel, la descoperiri de adevăruri mult mai
uşor cu ajutorul unui joc didactic.
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Jocurile şi instrumentele didactice (de exemplu, un LEGO) pot antrena
capacitatea elevilor de a acţiona creativ, în care se manifestă isteţimea,
spontaneitatea, inventivitatea, initiaţiva, răbdarea, îndrăzneala. Procedând
astfel, elevii vor putea realiza proiecte propuse de profesor şi vor capăta o
viziune despre finalitatea proiectului (Albulescu & Catalano, 2019).

Cel mai mare aport al activităţilor extraşcolare tehnico-ştiinţifice este pentru
elevii din ciclurile gimnaziale. Ei participă într-un procent de 46,03% la aceste
activităţi interdisciplinare, care sunt complementare educaţiei formale, sunt
gratuite şi care ţintesc să dezvolte personalitatea, abilităţile, creativitatea elevilor.

La vârsta adolescenţei, copiii încercă toate tipurile de activităţi extraşcolare,
până le găsesc pe acelea de care sunt atraşi. Rolul activităţilor extraşcolare
scade semnificativ odată cu accederea într-un ciclu superior, numai 14,44%
dintre respondenţi participând la aceste activităţi nonformale la nivelul liceului.
Potrivit opiniilor exprimate în cadrul chestionarului, liceenii participă la aceste
activităţi pentru a-şi  dezvolta stima de sine, cunoştinţele practice, precum şi
pentru a se dedica unor hobbyuri.
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Tabelul nr. 1. Procentul elevilor care frecventează activităţiile tehnico-
ştiinţifice extraşcolare pe cicluri şcolare

Activitate
extraşcolară

Activităţi
tehnico-
ştiinţifice

Da Nu Da

Total

Nr. copii 809 136 202 945
% copii/ciclu 29,6% 85,6% 14,4% 24,9% 100,0%Primar
Adjusted
Residual

12,4 -12,4

Nr.copii 1134 538 522 1672
% copii/ciclu 41,3% 67,8% 32,2% 46,03% 100,0%Gimnazial
Adjusted
Residual

-1,9 1,9

Nr.copii 796 532 115 1328
% copii/ciclu 29,1% 59,9% 40,1% 14,44% 100,0%

Ciclul

Liceal
Adjusted
Residual

-9,2 9,2

Nr.copii 2739 1206 839 3945
Total

% copii/ciclu 100% 69,4% 30,6% 30,63% 100,0%

Nprimar=945, p<.001, adj.resid>3, Ngimnazial= 1672, p<.001, adj.resid>1,5,
Nliceal=1328, p<.001, adj.resid>3, N=3945



Ca obiectiv general al activităţilor tehnico-ştiinţifice, pentru toate ciclurile de
învăţământ, este stimularea creativităţii în vederea modernizării demersului
didactic şi a realizării unui act educaţional de calitate, prin stimularea interesului
pentru studiul aprofundat în domeniile vizate, dezvoltarea capacităţii de
documentare, comunicare şi folosirea mass-media, în vederea accesibilizării
noilor descoperiri. De aceea, conştientizarea profesorilor pentru a folosi noi
metode de învăţare şi evaluare şi de a promova experienţele în context
multidisciplinar devin foarte importante.

Activităţile tehnico-ştiinţifice sunt frecventate de 55,4% de elevi, dintre care
26,9% băieţi din ciclul primar, 22,8% din ciclul gimnazial şi 12% din ciclul
liceal. Aceste date sunt în concordanţă cu statisticile realizate de Consiliul
Uniunii Europene în anul 2019 (Behtoui, 2019).

Activităţile tehnico-ştiinţifice din cadrul Palatelor şi Cluburilor Copiilor le
dezvoltă elevilor gândirea logică, creativitatea şi se concentrează pe
rezolvarea de situaţii-problemă prin aplicarea soluţiilor din viaţa reală. Acest
tip de educaţie poate fi aplicat începând de la cele mai mici clase, gimnazial,
liceal şi până la facultate, inclusiv. Cercurile tehnico-ştiinţifice din cadrul
Palatelor şi Cluburilor Copiilor propun activităţi care ajută la dezvoltarea
competenţelor de bază în ştiinţă şi tehnologie pentru că sunt proiectate
interdisciplinar. Astfel, graniţele artificiale dintre disciplinele matematică,
chimie, fizică, biologie, educaţie tehnologică şi alte discipline sunt depăşite,
iar rezolvarea de probleme, care poate fi considerată cea mai importantă
forţă motrică a integrării, poate fi abordată cu mai multă uşurinţă, datorită
relevanţei sale practice (Albulescu,  2008).

Activităţile practice din domenii precum aero şi navomodelism, electronica
aplicată, karting, chimie experimentală sunt câteva exemple care pierd teren
faţă de cercurile umaniste. Strategiile didactice moderne, în special folosirea
metodei investigaţiei, a descoperirii, a experienţei directe, necesită un
management eficient care să-i îndrume pe profesori la cursuri de formare
(de exemplu, formare în domeniul STEM), formări care să îi ajute să îşi
îmbunătăţească activitatea la cerc. Stimularea implicării elevilor de liceu,
mai ales în cazul fetelor, în domeniul activităţii extraşcolare tehnico-ştiinţifice,
dar şi promovarea participării autorităţilor şi comunităţilor locale, necesită o
reformă în strategia didactică extraşcolară care să motiveze, să stimuleze
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plăcerea elevilor de a participa la aceste activităţi importante pentru
societatea viitoare.

Cercetarea pedagogică pe care am realizat-o scoate în evidenţă dezinteresul
elevilor faţă de ştiinţă şi tehnologie, un dezinteres care se evidenţiază în
rezultatele slabe la evaluările PISA 2018. La o scală de 6 niveluri (nivel 1 a,
b, c, 2, 3...6), 56% dintre elevi s-au situat la nivelul 2 de competenţă în
domeniul ştiinţe obţinând o medie de 426 de puncte, mult sub media
europeană.3

Acest indicator realizat de OECD ne arată în ce măsură elevii pot transpune
cunoştinţele teoretice în cele practice, cum poate un elev să rezolve probleme
practice, probleme ivite în viaţa de zi cu zi. Activităţile tehnico-ştiinţifice,
prin proiecţia cunoştinţelor teoretice în cunoştinţe practice, vin în ajutorul
educaţiei formale pentru a completa lipsurile informaţionale pe care nu le
poate oferi educaţia formală. Pentru aceasta, organizarea activităţilor trebuie
să se facă în aşa fel încât să vină în sprijinul factorilor care influenţează
participarea şi motivarea elevilor pentru disciplinele respective şi pentru a
găsi soluţii alternative care să conducă la rezultate mai bune la evaluările
naţionale şi cele internaţionale (PISA şi TIMSS) şi la reducerea
analfabetismului funcţional în rândul copiilor.

Rezultatele din Tabelul nr. 2 de pe pagina următoare arată care sunt opiniile
elevilor de care ar trebuie să ţină cont profesorii, unde trebuie realizate
schimbări în strategia didactică folosită, pentru ca tactul pedagogic al
coordonatorului de cerc să reprezinte punctul forte al acestui gen de activitate.

Dotarea laboratoarelor, a cercurilor tehnico-ştiinţifice sunt principalele bariere
care îngreunează actul pedagogic şi constituie un motiv important pentru
care elevii de gimnaziu (73,4%) şi cei de la liceu (67,7%) nu frecventează
cercurile respective.

Atenţia şi răbdarea constituie două dintre problemele majore ale generaţiei
contemporane şi se dezvoltă în timp şi cu multă perseverenţă şi muncă.
Elevul este motivat să înveţe şi să participe la aceste activităţi importante
pentru a forma competenţele în ştiinţe şi tehnologie, dacă ceea ce învaţă
este legat de realitatea de zi cu zi. Aceste activităţi trebuie să fie utile şi să
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ajute în viaţa de zi cu zi. Şcoala, educaţia formală, pune bazele teoriei şi a
practicii, iar prin activităţile extraşcolare elevul porneşte de la ceea ce cunoaşte
şi încercă să transforme această cunoaştere în cunoştinţe practice, cu ajutorul
coordonatorului de cerc şi al colegilor. „El învaţă dacă face, interacţionează
direct, acţionează practic, aplică, dacă analizează, apreciază, observă, extrage
concluzii, adică dacă este implicat activ mental, mai ales la vârste mici,
senzorial şi motric”.4
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Tabelul nr. 2. Factorii care influenţează participarea la activităţile
tehnico-ştiinţifice a elevilor

Ciclul primar Ciclul gimnazial Ciclul liceal
Da Da Da

Profesorii nu ţin pasul cu tehnologia 26,1% 30% 30,6%
Aparatura, dotarea laboratoarelor sunt
învechite

86,2% 73,4% 67,7%

Lucrările/exerciţiile sunt prea
solicitante

29,3% 33% 34,7%

Timpul de realizare/exersare este prea
lung

24,8% 33% 39,9%

Nu am prieteni la cercuri 31,6% 37,2% 41,5%
Nu sunt folositoare 39% 38,1% 40,1%
Profesorii nu sunt bine pregătiţi 46,4% 41,7% 42,9%
Altele 46,4% 41,7% 42,9%

Învăţarea eficientă se poate realiza şi la nivelul Palatelor şi Cluburilor Copiilor
într-o atmosferă plăcută, în care elevul este personajul principal, care trebuie
să fie lăsat să decidă, să aibă libertate de opţiune. Fiindcă aceste activităţi îşi
propun să formeze competenţele de a rezolva probleme şi situaţii problemă,
elevii se află în contexte de învăţare în care au voie să greşească, sunt
încurajaţi şi chiar trebuie susţinuţi să corecteze greşelile, prin feedbackul
constructiv pe care îl primesc.

Rezultatele arată că elevii, mai ales cei din ciclul primar, cred că activităţile
sunt prea solicitante (70,7%). Deşi odată cu înaintarea în vârstă trebuie
realizate şi lucrări şi exerciţii, rezolvări de probleme mai sofisticate, şi elevii
de gimnaziu declară că nu participă la aceste activităţi tot din cauza exerciţiilor
solicitante (67%). În această situaţie, consider că introducerea în lumea
sofisticată a tehnologiei trebuie să fie progresivă.



Timpul de realizare şi exersare este perceput negativ în reprezentările elevilor:
67% dintre elevii de gimnaziu consideră timpul pentru a realiza o lucrare sau
un exerciţiu prea lung, fapt confirmat şi de liceeni (60,1%).

Elevii au opinii diferite cu privire la pregătirea profesorilor. Puţin peste jumătate
dintre aceştia consideră că profesorii sunt bine pregătiţi (53,6% la ciclul
primar, 58,3% la ciclul gimnazial şi 57,1% la ciclul liceal), ceea ce confirmă
opinia cu privire la efortul acestora de a ţine pasul cu tehnologia. Învăţarea
are şi latură relaţională, este importantă interconexiunea coordonatorului de
cerc, a părintelui şi a elevului în organizarea unor activităţi flexibile şi centrate
pe capacitatea şi domeniul de interes al elevului. Aceste elemente de reuşită,
din partea celor trei actori, în învăţarea practică necesită multă răbdare,
dăruire pentru a putea trece peste eventuale eşecuri (Cherciu & Şoitu, 2006).

Elevii au apreciat folosirea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi
platformele online, în general simulările PhET, metode care au la bază
educaţia extensivă şi antrenarea elevilor într-un mediu intuitiv, asemănător
jocurilor, unde elevii pot învăţa prin exploatare şi descoperire (Nyíri, 2002).
Aceste tehnologii informaţionale şi de comunicaţie (TIC) în educaţie sunt
mijloace care sunt pe placul multor elevi şi pot fi introduse în strategiile
didactice ca elemente de noutate. Tehnologia digitală face parte din viaţa
elevilor, este la îndemâna lor prin telefoanele inteligente, poate fi utilizată de
către coordonatorii de cercuri pentru a face activităţile mai atractive, mai
motivante şi în acord cu pedagogia modernă.

Ştiinţa şi tehnologia fac parte din viaţa noastră, iar profesorilor le revine
sarcina de a organiza procesul educativ, astfel încât să-i motiveze pe elevi
să participe activ la aceste activităţi, să îşi dorească să înveţe aceste discipline.
Palatul Copiilor Sf. Gheorghe, în cadrul unui program de dezvoltare intitulat
„Ştiinţă şi tehnologie în viaţa ta”, desfăşurat timp de un an de zile, a organizat
activităţi care să-i ajute pe elevi în dezvoltarea competenţelor în ştiinţe şi
tehnologie. Programul a avut un conţinut flexibil, complementar educaţiei
formale şi s-a bazat pe transpunerea cunoştinţelor teoretice învăţate la şcoală
în cunoştinţe practice folosind şi tehnologia modernă (TIC). Tehnologia în
sine nu este ceva rău, o folosim zi de zi, elevii au la dispoziţie numeroase
terminale inteligente, iar aici intervine rolul profesorilor, anume de a o folosi
în favoarea elevilor. TIC în educaţia formală şi/sau nonformală ne ajută să-i
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determinăm pe elevi să devină actori principali în procesul instructiv-educativ,
iar dacă pregătim activitatea aşa cum se cuvine şi este folosită în scopuri
educaţionale (de exemplu, în cazul Kahoot, Quizlet, PhET), atunci vom obţine
rezultatele dorite; dacă folosim tehnologia numai ca să îi ţinem ocupaţi pe
elevi şi într-o stare pasivă, atunci aceste instrumente nu pot fi dedicate
educaţiei.

Programul de dezvoltare „Ştiinţă şi tehnologie în viaţa ta” este un concept
care depăşeşte educaţia formală din şcoli, este flexibil, complementar
disciplinelor ştiinţelor naturii, este organizat după interesul, aptitudinile şi
aspiraţiile elevilor, are multe elemente de creativitate,  imaginaţie şi foloseşte
foarte mult pedagogia jocului. Programa îşi propune să promoveze şi să
utilizeze metode de predare bazate pe investigaţie, corelează cunoştinţe de
la diferite discipline, este complementară în educaţia tehnico-ştiinţifică a
elevilor, formează, pe lângă competenţele menţionate, flexibilitatea gândirii,
a capacităţii de a aplica cunoştinţele teoretice în practică. Un element
important al acestui program este că include cele şase competenţe vizate de
Evaluarea naţională la matematică şi ştiinţe ale naturii pentru clasele a VI-a.5

Această evaluare, prevăzută în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, are ca scop elaborarea planurilor
individualizate de învăţare ale elevilor.

După parcurgerea programului, s-a desfăşurat o cercetare la nivelul judeţului
Covasna. Lotul experimental a fost format din 75 de elevi din învăţământul
gimnazial care au urmat activităţile extraşcolare tehnico-ştiinţifice incluse în
program, iar lotul de control a inclus 75 de elevi care au urmat numai orele
de curs.

În graficul de pe pagina următoare (Figura nr. 1) se prezintă  rezultatele (RETF,
RCTF) obţinute de elevii lotului experimental şi ai lotului de control la cele două
testări (pretest, respectiv posttest). Rezultatele pun în valoare diferenţele
înregistrate de cele două loturi de elevi în privinţa cunoştinţelor teoretice şi
practice, precum şi la nivelul competenţelor relevante pentru domeniul tehnico-
ştiinţific. Ceea ce diferenţiază şi, probabil, influenţează rezultatele elevilor sunt
materialele, echipamentele, metodele folosite, dar şi nivelul de cunoştinţe al elevilor.
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Figura nr. 1. Comparaţia rezultatelor elevilor, lotul experimental şi
lotul de control

O comparaţie a datelor oferite de pretest şi posttest indică diferenţe
semnificative: elevii lotului experimental au obţinut rezultate mai bune
(58,71%) faţă de elevii lotului de control (40,72%) la evaluarea itemilor care
vizează dezvoltarea competenţelor; realizarea practică de produse utile şi/sau
de lucrări creative pentru activităţi curente şi valorificarea şi rezolvarea de
probleme şi situaţii-problemă cu caracter teoretic şi aplicativ, respectiv, a
competenţei, investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor
fenomene tehnologice şi ştiinţific simple, perceptibile. Considerăm semnificativă
diferenţa, având în vedere nivelul asemănător de la care au plecat elevii.

Datele de mai sus demonstrează importanţa activităţilor extraşcolare tehnico-
ştiinţifice organizate de Palatul şi Cluburile Copiilor din judeţul Covasna.
Competenţele care au fost dezvoltate relativ simetric, ca urmare a
implementării variabilei independente reprezentată de programul  „Ştiinţă şi
tehnologie în viaţa ta” la lotul experimental, au fost uşor de măsurat, au fost
fiabile şi stabile. Aceste date ne determină să credem că activităţile
extraşcolare din programul „Ştiinţă şi tehnologie în viaţa ta” au fost
complementare cu activităţile şcolare, în dezvoltarea competenţelor în ştiinţă
şi tehnologie. Tehnicile specifice utilizate în realizarea unor produse, dispozitive
simple, machete etc. au fost eficiente.



Un alt aspect pozitiv al programului „Ştiinţă şi tehnologie în viaţa ta” a fost
contribuţia la obţinerea, de către elevii din lotul experimental, a unor rezultate
mai bune la Evaluarea  Naţională pentru clasa a VI-a. Aceştia au obţinut
rezultate cu 15% mai bune decât elevii din lotul de control. În Figura nr. 2
sunt simbolizate cu CEN1-6 un set de competenţe de evaluat, comune la nivelul
disciplinelor aflate în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Aceste
competenţe se regăsesc şi în programul de intervenţie „Ştiinţă şi tehnologie
în viaţa ta”, care a fost conceput astfel încât să contribuie la dezvoltarea
competenţelor respective, prin activităţi interdisciplinare. Au fost organizate
activităţi educative în care elevii au fost puşi în situaţii educative semnificative şi
au desfăşurat activităţi prin care s-au dezvoltat competenţe specifice mai multor
discipline şcolare (Fizică, Educaţie tehnologică şi activităţi practice ş.a.).

Figura nr. 2. Comparaţia rezultatelor lotului experimental şi ale
celui de control cu rezultatele naţionale la Evaluările naţionale la finalul

clasei a VI-a, proba de Matematică şi ştiinţele naturii (an şcolar 2018-2019)
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Rezultatele studiului sunt confirmate şi de alte cercetări din care rezultă că
participarea la activităţi extraşcolare este privită de familie, în general, ca
fiind benefică (Shannon, 2006), în timp ce un alt studiu (Barnett, 2007) constată
efectele benefice ale încurajării primite de elevi, din partea familiilor, de a participa
la activităţi competitive. Studiile internaţionale asupra efectelor activităţilor
extraşcolare la nivelul elevilor de liceu arată că acestea sunt corelate pozitiv cu
note mai mari şi cu atitudini pozitive faţă de şcoală (Fredricks & Eccles, 2008).



Studiile citate vin şi întăresc opiniile prezentate în cercetarea de faţă şi
demonstrează că activităţile extraşcolare ajută la formarea unei atitudini pozitive
faţă de învăţătură, încurajează munca în echipă şi solidaritatea, dar şi capacitatea
de a găsi soluţii şi a rezolva mai uşor problemele (Barabás, 2020).

Rezultatele identificate în cadrul cercetării de faţă sunt în concordanţă cu
alte studii şi ne arată că, în general, participarea elevilor la activităţi
extraşcolare este corelată pozitiv cu performanţele şcolare, cu dezvoltarea
personalităţii şi cu acceptarea de către colegi, subliniind astfel atât avantajele
academice, cât şi pe cele sociale.

3. Discuţii şi concluzii

Cercetarea ştiinţifică a fost realizată pe un eşantion de 3945 de elevi în 38
de judeţe ale României (chestionar online), respectiv 150 de elevi din judeţul
Covasna, care au participat la un program de dezvoltare în domeniul ştiinţei
şi tehnologiei „Ştiinţă şi tehnologie în viaţa ta” (în anul şcolar 2018-2019)
desfăşurat la Palatul şi Cluburile Copiilor din judeţul Covasna. Au fost
abordate subiectele dezvoltării competenţelor în ştiinţe şi tehnologie, respectiv,
motivele care influenţează pozitiv sau negativ participarea elevilor la activităţile
tehnico-ştiinţifice, şi gradul de interes faţă de ştiinţele exacte.

Studiul realizat relevă importanţa activităţilor extraşcolare derulate în cadrul
Palatului şi Cluburilor Copiilor, activităţi care sunt complementare activităţilor
formale. Rezultatele cercetării scot în evidenţă faptul că motivaţia elevilor
pentru a participa activ la orele de chimie, fizică şi biologie, educaţie tehnologică
este în mare măsură influenţată şi de aceste activităţi extraşcolare, de
personalitatea profesorilor şi de metodele activ-participative folosite în timpul
orelor şi a cercurilor.

Combinarea şi găsirea raportului între metodele de predare tradiţionale şi
cele moderne constituie un atu al profesorilor în privinţa creşterii motivaţiei
elevilor pentru ariile curriculare respective şi se dezvoltă prin mai multe
formări profesionale, împreună cu schimbarea mentalităţii profesorilor.

Dotarea laboratoarelor şi a cercurilor din cadrul Palatelor şi Cluburilor Copiilor
constituie o barieră care stă în calea elevilor, mai ales a băieţilor, de a participa
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la aceste activităţi, fiind necesare dotări de bază necesare pentru a ţine
pasul cu dezvoltările tehnologice şi pentru a crea un cadru educativ care să
permite formarea elevului pentru un job al viitorului.

În urma prelucrării răspunsurilor primite la itemile testului (pretest, posttest)
şi a aplicării programului de dezvoltare „Ştiinţă şi tehnologie în viaţa ta”, la
lotul experimental am reuşit să formulăm câteva concluzii:
 Educaţia formală contemporană are nevoie de complementaritatea

educaţiei extraşcolare. Este necesară crearea, dezvoltarea şi promovarea
unui program de activităţi extraşcolare la nivel de Palate şi Cluburi ale
Copiilor complementar educaţiei formale, care să ofere elevilor o educaţie
extraşcolară completă, echilibrată şi de calitate.

 Elevii, indiferent de vârstă, trebuie încurajaţi să gândească profund pentru
a avea şansa de a deveni inventatori care pot rezolva cele mai presante
provocări cu care se confruntă viitorul nostru. 

Lucrările de specialitate consultate, la care am făcut referire în studiul de
faţă, susţin complementaritatea activităţilor extraşcolare din domeniul tehnico-
ştiinţific şi importanţa activităţilor în dezvoltarea competenţelor în ştiinţe şi
tehnologie.

Activităţile extraşcolare ocupă un loc important în paleta colorată a educaţiei
contemporane. Participarea la activităţile extraşcolare tehnico-ştiinţifice
formează, prin complementaritate cu educaţia formală, competenţele cheie,
în cazul de faţă competenţele în ştiinţe şi tehnologie ale elevilor, îmbogăţesc
cu informaţii noi volumul de cunoştinţe însuşite în cadrul orelor de la şcoală
şi, mai ales, aplicaţia lor în practică. Aceste activităţi sunt bazate pe aplicaţii
practice, problemele sunt rezolvate prin învăţare experienţială, prin
descoperire şi investigaţie. Activităţile extraşcolare reprezintă un mod de
recreere, dar în acelaşi timp şi de educaţie, sunt bazate pe curiozitatea elevilor,
dorinţa de a observa lumea care îi înconjoară, de a explora, de a investiga şi
de a înţelege fenomenele fizice, chimice, tehnologice. Sunt atractive, flexibile,
organizate după interesul şi aspiraţiile elevilor. Aplicarea cunoştinţelor teoretice
în paralel cu cele practice vine în ajutorul educaţiei formale prin dezvoltarea
aptitudinilor elevilor. Prin strategii didactice bine organizate, elevii pot fi
antrenaţi atât în iniţiere şi organizare, cât şi în modul de desfăşurare al acestor
activităţi, chiar şi în realizarea unor activităţi organizate de ei.
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Bunul mers al activităţilor cercurilor tehnico-ştiinţifice din cadrul Palatelor şi
Cluburilor Copiilor şi rezultatele pe care le aşteptăm depind de strategia
didactică folosită. Metodele, instrumentele folosite de profesor vor avea impact
la nivelul muncii depuse. Pregătirea activităţii este o provocare continuă şi
necesită creativitate şi efort permanent, dar rodul muncii merită această
muncă depusă.

Complexitatea finalităţilor educaţionale, formarea competenţelor cheie
necesită îmbinarea educaţiei formale cu activităţile extraşcolare şi cu cele
informale. Scopul activităţilor extraşcolare tehnico-ştiinţifice din cadrul
Palatelor şi Cluburilor Copiilor este dezvoltarea unor abilităţi speciale,
cultivarea interesului pentru activităţi tehnico-ştiinţifice, valorificarea talentelor
personale, obţinerea rezultatelor dorite la concursurile de specialitate şi
cultivarea interesului pentru un hobby căruia elevul i s-a dedicat. 

Recursul la programe de dezvoltare precum „Ştiinţă şi tehnologie în viaţa
ta”, în cadrul educaţiei extraşcolare, organizate pe unităţi de învăţare, nu
înseamnă o imitare a educaţiei formale, ci mai degrabă are ca rol să
materializeze conceptul de demers didactic personalizat, flexibilizând
proiectarea didactică şi definind, în acest sens, pentru practica didactică,
premise mai bine fundamentate din punct de vedere pedagogic. Considerăm
necesară organizarea activităţii conform unui program organizat pe unităţi
de învăţare, deoarece altfel nu putem realiza o complementaritate, nu putem
organiza activităţile în aşa fel încât să se dezvolte competenţele generale
propuse de discipline prin programele şcolare, prin ajutorul oferit de activităţile
extraşcolare.

Prin aceste activităţi li se oferă elevilor, pe lângă petrecerea timpului liber
învăţând, şi posibilitatea de a exersa rezolvarea de probleme şi realizarea
legăturii între partea teoretică şi cea practică a cunoştinţelor.

Rezultatele obţinute nu se referă numai la achiziţiile cognitive sau dezvoltarea
competenţelor în ştiinţe şi tehnologie, ci şi la cele comportamentale şi
atitudinale. Nu în ultimul rând, cercetarea realizată nu este una exhaustivă,
ci a avut ca obiectiv să identifice, prin analiza unor date,  perspective pentru
noi abordări investigative în domeniul activităţii extraşcolare.

                                       Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 161



NOTE
1 Ordinul M.E.C.S nr. 4624/2015 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al

unităţilor care oferă activităţi extraşcolare-art.1.-alin (1).
2 Din datele comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul şcolar

2018-2019,  un număr de 323.237 de elevi, reprezentând 10,72% din totalul elevilor
şcolarizaţi, au participat la cercurile Palatelor şi Cluburilor Copiilor.

3 https://www.edu.ro/rezultatele-elevilor-la-evaluarea-internaionalã-pisa-2018
4 https://www.scoalaintuitext.ro/blog/cum-sa-incurajam-interesul-copiilor-pentru-

educatie/
5 OMENCS-3051/2016-Anexa nr.1, Metodologie EN-2-4-6.
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Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu la care au participat, în septembrie 2020, 70
de elevi din clasa a IX-a, din două licee cu profil tehnologic, situate într-un oraş mare
din România. Tinerii de 15 ani au citit şi au răspuns la întrebările din cadrul uneia
dintre unităţile publicate după PISA 2018. De asemenea, ei au reflectat asupra
experienţei lor de lectură într-o fişă de autoevaluare. Rezultatele arată performanţe
bune în lucrul cu informaţiile provenite dintr-un articol şi capacitatea slabă de a
corobora informaţii contradictorii din două surse care vizează acelaşi subiect. Elevii
dovedesc puţină familiaritate cu informaţiile părtinitoare, chiar dacă majoritatea s-a
bucurat de provocarea de lectură a două puncte de vedere divergente. Rezultatele
sunt în concordanţă cu trendul de lectură PISA pentru România. Pentru a îmbunătăţi
comprehensiunea de text, este nevoie de o înnoire a practicilor de lectură prin
implicarea elevilor în citirea multor texte şi în rezolvarea de sarcini care se concentrează
pe evaluare şi reflecţie şi pe credibilitatea surselor.

Cuvinte-cheie: comprehensiunea textului, informaţii părtinitoare, PISA, practici de
lectură.

Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy, 2020 (2),165 – 180
https://doi.org/10.26755/RevPed/2020.2/165

* Cercetător ştiinţific dr., Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Unitatea de
Cercetare în Educaţie, Bucureşti, România.

** Cercetător ştiinţific dr., Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Unitatea de
Cercetare în Educaţie, Bucureşti, România.



Abstract

The paper presents the results from a study involving 70 students in grade 9, from
two technological highschools situated in a large town in Romania. In September
2020, the 15 year olds read and answered the questions from one of the released
units after PISA 2018, and then reflected on their reading experience in a self
assessment sheet. The results show good results in working with information from
one article and poor ability in corroborating conflicting information from two
sources that focus on a same topic. The students display little familiarity with
biased information even if the majority enjoyed the reading challenge of two
divergent points of view. The results are consistent with the PISA reading trend for
Romania. In order to improve reading comprehension, teachers should renovate
the reading practices by challenging students with work on multiple texts and
tasks that focus on evaluation and reflection and on the sources credibility.

Keywords: biased information, PISA, reading comprehension, reading practices.

Rezultatele mediocre ale elevilor români la studiile internaţionale sunt
cunoscute de actorii şcolii şi de către publicul larg. Ele atrag adesea reacţii
amestecate – de la negarea evidenţelor la teoria conspiraţiei şi la blamarea
lipsurilor materiale sau a slăbiciunilor şcolii. Dincolo de ierarhia mediilor
înregistrate, chestiunea cu adevărat importantă rămâne însă aceea de a-i
sprijini pe elevi să ajungă la învăţare de calitate, relevantă pentru viaţă, pentru
integrarea socială şi pe piaţa muncii (Sarivan, Novak, Mihăilescu & Pleşa,
2020).
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1. Contextul şi justificarea cercetării

Analiza pe care o prezentăm îşi propune să ofere repere pentru renovarea şi
inovarea practicilor de lectură din perspectiva modului în care elevii explorează
textele care includ informaţii părtinitoare. Cu precădere în contextul actual,
în care fenomenul „fake news” are o amploare endemică, identificarea
surselor părtinitoare devine relevantă pentru o raportare coerentă la lumea
în care trăim; iar elevii trebuie să fie pregătiţi, în şcoală, să facă faţă unor
astfel de provocări de lectură. Din această perspectivă, itemii publici PISA
constituie un punct de plecare valoros. Menţionăm că în Cadrul de referinţă
PISA lectura reprezintă „înţelegerea, utilizarea, evaluarea, reflectarea şi
interacţiunea cu textele în vederea atingerii scopurilor, a dezvoltării orizontului
de cunoaştere şi a propriului potenţial, precum şi în vederea participării la
viaţa socială” (OECD, 2019a, p. 28). Se observă că această definiţie aduce
în actualitate lectura, prin distanţare faţă de abordarea canonică şi prin
angajarea subiectului cititor într-o aventură cognitivă cu relevanţă personală
şi socială. În cadrul PISA, lectura eficientă implică activarea mai multor
procese care sunt clasificate în trei mari categorii: localizare, înţelegere,
evaluare-reflecţie (OECD, 2019a, pp. 33-38).

În studiul de faţă, propunem o analiză a răspunsurilor unui lot de 70 de elevi
de 15 ani la o serie de solicitări de lectură din testele PISA incluse în categoria
„evaluare-reflecţie”, vizând cu precădere procesul de detectare şi rezolvare
a conflictelor. În mod specific, întrebările din această categorie îi cer elevului
să determine dacă textele multiple pot fi coroborate sau se contrazic şi să
rezolve conflictul în cazul în care apare unul. Itemii care vizează acest proces
solicită identificarea poziţiilor, eventual diferite, eventual părtinitoare, ale unor
autori faţă de o problemă sau explorarea credibilităţii surselor, inclusiv
demonstrarea că o sursă este mai de încredere decât altele descoperite/
avute la dispoziţie (ibidem).

2. Metodologia cercetării

Analiza a fost orientată de următoarea întrebare: Cum operează elevii cu
texte care oferă puncte de vedere diferite asupra unei problematici?
Elevilor din trei clase a IX-a, liceu tehnologic, dintr-un oraş mare, li s-a
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propus spre rezolvare o unitate de lectură care face parte din antologia
itemilor publicaţi de OECD după evaluarea din 2018 (OECD, 2019b). În
evaluarea răspunsurilor elevilor la întrebările din unitate s-a utilizat ghidul de
codificare publicat de aceeaşi sursă. Elevii au completat şi o fişă de
autoevaluare, cuprinzând opt întrebări, dintre care patru au presupus un
răspuns deschis. Întrebările au vizat aspecte privind modul în care elevii s-
au raportat la experienţa rezolvării unităţii: aprecierea gradului de dificultate
privind textul şi sarcinile; gradul de satisfacţie privind activitatea de rezolvare
a sarcinii; experienţe prealabile privind înţelegerea textului care exprimă
mai multe puncte de vedere; strategii de recunoaştere/înţelegere a unui text
părtinitor. În context mai larg, a fost urmărit gradul de interes faţă de lectură.

3. Rezultate

3.1. Care sunt rezultatele obţinute de elevi la unitatea de lectură „Laptele
de vacă”?

Unitatea parcursă de elevi, „Laptele de vacă”, propune un scenariu care
contextualizează lectura: trei tineri observă un afiş, într-o cafenea, care anunţă
că nu se mai serveşte lapte de vacă, ci un substitut pe bază de soia. Tinerii
devin curioşi şi îşi folosesc telefoanele pentru a căuta informaţii referitoare
la laptele de vacă, apoi discută rezultatele.

Textul unităţii este multiplu, cuprinzând două pagini de internet. Prima aparţine
unei firme de produse lactate, iar cea de-a doua, unui site de sănătate care
include un articol cu titlul „Spune NU laptelui de vacă” (vezi figura nr. 1;
http://www.ise.ro/itemi-pisa).
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Figura nr. 1. Provocări de lectură: Elevii citesc ecrane în cadrul
unităţii „Laptele de vacă”

La început, elevul citeşte pagina producătorului de lactate şi rezolvă sarcinile
aferente conţinutului articolului. După o actualizare a scenariului, care indică
o a doua pagină de internet, elevul citeşte articolul de pe site-ul de sănătate
şi răspunde la întrebări, pe marginea acestuia. În cele din urmă, este solicitată
coroborarea informaţiilor din cele două surse. Motivaţia acestei etapizări
este următoarea: „Acest tip de abordare îi permite elevului să-şi demonstreze
performanţele în cazul întrebărilor care se raportează la un singur text şi,
apoi, abilităţile de a opera cu informaţii din mai multe texte. Această modalitate
de dezvoltare a testului este foarte importantă pentru că există cititori care
procesează informaţia când este prezentată într-un singur text, chiar şi atunci
când trebuie să integreze informaţii la nivelul respectivului text, dar care au
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probleme când trebuie să integreze informaţii din mai multe texte. Acest
design de test le permite elevilor cu niveluri diferite de abilitate să-şi
demonstreze performanţele, măcar pentru unele secţiuni ale unităţii” (OECD,
2019b, p. 18).

Rezultatele obţinute de cei 70 de elevi la cele 7 întrebări de lectură din
cadrul unităţii „Laptele de vacă” sunt sintetizate în graficul de mai jos. Barele
portocalii reprezintă răspunsuri adecvate, cele albastre, răspunsuri
neadecvate, iar cele gri reflectă absenţa răspunsului.

Performanţele cele mai bune s-au înregistrat la întrebările 1 şi 3 a, b, c,
respectiv, în cazurile în care elevii s-au raportat la un singur articol. A doua
jumătate a unităţii, când solicitările au vizat coroborarea informaţiilor din
cele două articole şi rezolvarea conflictului cognitiv rezultat din punctele de
vedere diferite, a pus probleme cititorilor. Cu precădere, întrebarea 5a s-a
dovedit a avea un grad mare de dificultate pentru elevii participanţi.

Figura nr. 2. Rezultatele obţinute de elevi la întrebările de lectură din
unitatea „Laptele de vacă”



În mod concret:
- Elevii obţin cele mai bune rezultate la întrebarea 1. Aceasta este catalogată

ca având un grad minim de dificultate (solicită o parafrază a unui citat din
articol); este cu alegere multiplă; vizează procesul de reprezentare literală.

- Rezultate bune se obţin şi la întrebarea 3. Aceasta conţine trei afirmaţii
pentru care elevul trebuie să stabilească valoarea de adevăr, în raport cu
informaţiile din text (prin completarea într-un tabel cu DA/NU). Întrebarea
se referă la înţelegerea scopului pentru care autorul a scris articolul (de
pe pagina de sănătate). Procesul vizat este de reflectare asupra
conţinutului şi a formei. Nivelul de dificultate este moderat (3). Menţionăm
că în cadrul PISA, sunt 6 niveluri de dificultate.

- La polul opus, cea mai grea întrebare s-a dovedit a fi 5. Aceasta solicită
recunoaşterea unor fapte sau opinii din text, prin bifarea într-un tabel
F/O. Procesul vizat se referă la generarea inferenţelor. Gradul de
dificultate este ridicat (5). Cea mai problematică afirmaţie a fost prima:
„Studiile recente vizând beneficiile consumului de lapte sunt
surprinzătoare”. Cei mai mulţi elevi nu au recunoscut că aceasta reprezintă
opinia autorului, ci au considerat-o un fapt prezentat în articol. O asemenea
confuzie conduce la reprezentarea greşită care presupune preluarea
mesajului textului ca şi când ar avea valoare de adevăr.

- Întrebările 6 şi 7 sunt relativ dificile pentru elevi. Nr. 6 solicită identificarea
dezacordului dintre cei doi autori, pe bază de alegere multiplă. Nr. 7 este
o întrebare cu răspuns construit: elevul trebuie să explice cu care dintre
cei trei tineri, Ana, Chris sau Sam, este de acord (cei trei tineri îşi exprimă,
fiecare, punctul de vedere în legătură cu consumul de lapte).

- Întrebarea 2, deşi se referă la informaţiile dintr-un singur articol, deşi se
prezintă, ca şi întrebarea 1, sub formă de alegere multiplă, deşi are un
nivel de dificultate relativ scăzut (2), pune totuşi probleme elevilor,
conducând la performanţe similare celor de la finalul unităţii (respectiv,
pentru acele întrebări care solicită coroborarea informaţiilor contrastante
din două articole). O posibilă explicaţie a acestei situaţii îşi află originea
în descrierea făcută în antologia PISA: „În cadrul acestui item, elevul
trebuie să identifice scopul principal al paginii. Atenţie! Nu se solicită
identificarea ideii principale. Elevul va trebui să înţeleagă semnificaţia
globală a textului şi apoi să aprecieze de ce i se prezintă pagina web
respectivă şi cum este redactată aceasta. Elevul trebuie să reflecteze
asupra conţinutului şi a formei textului” (OECD, 2019b, p. 20). De aici,
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putem face presupunerea că o anumită rutină de extragere a ideilor
principale interferează cu solicitarea din întrebarea 2 şi îi trimite pe elevi
pe o falsă pistă de reprezentare cognitivă.

Majoritatea întrebărilor din unitatea „Laptele de vacă” sunt fie cu alegere
multiplă, fie de tip adevărat/fals (cu variaţiuni: Fapt/Opinie, Da/Nu). Observăm
că nu forma itemului face diferenţa, ci natura procesului de lectură implicat.
Totodată, putem afirma că dificultatea apare şi în cazul ciocnirii dintre sarcina
specifică de lectură şi o practică de lectură care îl vulnerabilizează pe cititor:
acesta „citeşte” ceea ce crede că se cere, în virtutea obişnuinţei de a realiza
un anume demers (a se vedea mai sus dificultatea pe care am presupus-o
că ar fi derivată din obiceiul de a extrage idei principale).

3.2. Cum au reflectat elevii asupra experienţei de lucru cu unitatea de
lectură „Laptele de vacă”?

La încheierea sesiunii de rezolvare a sarcinilor de lucru din unitatea „Laptele
de vacă”, elevii participanţi la studiu au completat un chestionar, care a vizat
experienţa de lucru a acestora, prin intermediul a 4 întrebări închise şi 4 cu
răspuns deschis.

Figura nr. 3. Opiniile elevilor cu privire la experienţa de lucru cu
unitatea „Laptele de vacă”



Reflecţia asupra propriei experienţe de lucru a fost vizată prin întrebările
1 şi 2 din chestionar, focalizate pe identificarea modului în care elevii au
perceput textul şi exerciţiile din unitatea de testare. Pentru formularea unor
aprecieri, elevii au avut la dispoziţie două serii de calificative: a. dificil (D)/
uşor (U)/ aşa şi aşa (A); b. interesant (I)/plictisitor (P)/aşa şi aşa (A). După
cum se poate observa din figura de mai sus, rezultatele relevă faptul că atât
textele cât şi sarcinile din unitatea „Laptele de vacă” au fost apreciate de
elevi ca fiind interesante şi uşoare sau medii, ca solicitare. Gradul de dificultate
resimţit de elevii care au ales să ofere un răspuns este foarte mic. Se observă
un procent de aproape un sfert dintre respondenţi care nu şi-au exprimat
opinia pentru seria a doua de calificative. Faptul că în acest caz numărul
ocurenţelor de nonrăspuns este mult mai mare poate indica o citire
superficială.

În genere, unitatea „Laptele de vacă” a fost percepută de majoritatea elevilor
ca fiind accesibilă, interesantă, ca text şi sarcini/exerciţii. O treime dintre
respondenţi apreciază că exerciţiile au fost plăcute pentru că au fost simple,
interesante, creative, distractive şi educative. Atât sarcinile, cât şi textul,
„sursa”, au fost atractive deoarece „am mai aflat ceva nou”; „mi-a plăcut,
deoarece sursele au fost interesante”.

Aproape toţi elevii participanţi la studiu şi-au exprimat opinia în legătură cu
modul în care au perceput această experienţă de lucru (întrebarea 4: Ţi-a
plăcut să rezolvi exerciţiile din această unitate?) şi au furnizat o explicaţie.
Accesibilitatea sarcinilor a fost marcată prin frecvenţa mare a opiniilor care
relevă confortul respondenţilor în raport cu sarcina: „plăcut”; „au fost simple”;
„interesante”; „puţin dificile”; „uşoare”; „mi-au plăcut itemii”. De asemenea,
răspunsurile elevilor relevă afinitate faţă de acest gen de probă, insitând pe
atractivitatea întrebărilor şi a subiectului abordat: „Sursele au fost interesante”;
„Mi-a plăcut să rezolv exerciţiile, pentru că au fost interesante şi, în plus, că
am mai aflat ceva nou”; „Textele au fost interesante şi întrebările relativ
uşoare”; „Exerciţiile mi s-au părut uşoare de aceea mi-a plăcut să le rezolv”.

Pentru unii dintre elevi, răspunsul la test a fost perceput ca o provocare şi ca
o ocazie de a reflecta la specificul sarcinii şi la strategii de rezolvare; „Mi-a
plăcut să rezolv exerciţiile din această unitate din cauză că au fost interesante
şi chiar dacă au fost simple, a trebuit să fie gândite cu atenţie”; „Da, deoarece
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îmi pune mintea la contribuţie şi aflu cât mai multe”; „Deoarece mă ajută să
gândesc mult mai bine”; „Da, pentru că îţi pune creierul la treabă”. Din nou,
potrivit opiniilor exprimate, motivarea elevilor pentru a rezolva sarcinile s-a
datorat şi faptului că au apreciat testul ca fiind prietenos şi atractiv.

De partea opusă, a puţinilor respondenţi care au declarat că nu le-a plăcut
unitatea, merită să fie aduse în discuţie, din aceeaşi perspectivă reflexivă,
faptul că ei au dorit să explice (deşi nu li s-a cerut acest lucru în cadrul
întrebării) care au fost motivele lor, în ce a constat disconfortul lor, ceea ce
îl poate ajuta pe profesor să înţeleagă anumite dificultăţi ale elevilor referitor
la sarcinile de lectură. În acest caz, au fost aduse în discuţie câteva aspecte
legate de înţelegerea textului („Nu mi-a plăcut deoarece informaţiile nu erau
destul de clare”), de lungimea textului („Nu prea, că a fost cam mult de
citit”) sau de modul/soluţia de rezolvare („Nu prea, deoarece nu eram sigură
de răspuns”).

Răspunsurile elevilor cu privire la modul în care au perceput dificultatea
textului şi interesul suscitat de problematica abordată au pus în evidenţă, în
procente mai mari decât cele referitoare la sarcinile de lucru, faptul că textele
au fost considerate uşoare şi interesante. Din explicaţiile oferite de elevi,
observăm o valorizare a textelor din perspectiva corelării tematicii cu ideea
de cultură generală („Mi-a plăcut să rezolv aceste exerciţii fiindcă este legat
de cultura generală, ajutându-mă să ştiu mai multe”) sau a accesului, prin
problematica dezvoltată, la informaţii noi („În timp ce am citit, am aflat lucruri
noi”; „Da, pentru că am citit mai multe opinii”; „Într-un fel, da, pentru că am
avut parte de nişte informaţii care mă pot ajuta”).

În aceeaşi ambianţă, deschiderea orizontului personal şi motivarea pentru a
afla mai multe sunt valorizate, plecând şi de la diferite opţiuni/convingeri
personale prealabile: „Mi-a plăcut să rezolv exerciţiile din această unitate,
deoarece eu ţin cu ecologiştii şi fiindcă am intenţii bune pentru oameni, dar şi
pentru natură”; „Da, pentru că am avut parte de nişte informaţii bune care
mă pot ajuta pentru dieta zilnică”; „Mi-au plăcut, deoarece a fost vorba de
laptele de vacă şi mie îmi place laptele de vacă, în genere”. Într-o notă
singulară, remarcăm interesul pentru experienţa rezolvării unităţii conectat
la contextul evenimentelor generate de pandemie: „Da pentru că îmi era dor
să completez ceva pentru şcoală”.
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În ceea ce priveşte experienţa prealabilă a elevilor (întrebarea 5. Te-ai mai
întâlnit la şcoală sau în viaţă cotidiană cu texte care susţin puncte de
vedere diferite? Dacă da, oferă un exemplu), aproape trei sferturi dintre
participanţi la studiu afirmă că nu s-au mai întâlnit la şcoală sau în viaţa
cotidiană cu texte care susţin puncte de vedere diferite. În situaţia
răspunsurilor afirmative, elevii au spus că ar fi mai avut astfel de texte la
şcoală, dar nu-şi mai aduc aminte, exact, contextul. Alţi participanţi şi-au
amintit că experienţele acestea s-au derulat în contextul unor discuţii de
interes în comunitate, legate de articole care susţin puncte de vedere diferite
privind vaccinarea copiilor, subiectul încălzirii globale sau a sănătăţii mediului.
Ca experienţă considerată relevantă pentru întrebare de către un elev, cităm:
„În clasa a V-a am ales un preşedinte şi un vicepreşedinte, dar ei aveau
puncte de vedere diferite deoarece unul voia să facă un lucru, iar celălalt
altul”.

Strategii de lectură şi înţelegere a textelor părtinitoare. Elevii au fost
rugaţi să explice cum recunosc că un text este părtinitor (întrebarea 6).
Toate aceste strategii de identificare a textului părtinitor la care elevii afirmă
că recurg pot fi corelate cu rezultatele itemului 7 al unităţii, din care rezultă
faptul că majoritatea elevilor care răspund la această întrebare susţin că
sunt de acord cu Sam („Cu cine eşti de acord? Marchează varianta pe care
o consideri adecvată: Chris/Ana/Sam. Formulează o explicaţie pentru
răspunsul ales. Raportează-te la informaţia din cel puţin unul dintre textele
citite”).

Contextul itemului din unitatea „Laptele de vacă” este următorul:
„Ana, Chris şi Sam discută despre cele două texte.
Chris: Nu mă interesează ce face proprietarul cafenelei. O să continui să
beau lapte zilnic. E un aliment benefic.
Ana: Eu, nu! O să beau mai puţin lapte de acum încolo. Cred că nu e
benefic.
Sam: Ştiu şi eu? Cred că trebuie să aflăm mai multe înainte de a trage o
concluzie ” (OECD, 2019b).

Una dintre strategiile de identificare a textelor părtinitoare aduse în discuţie
de către respondenţi se axează, în general, pe lectura textului şi pe analiza
de conţinut: „prin informaţiile pe care le dă”; „Îl citesc cu atenţie, apoi
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analizez”; „După conţinutul lui”; „Din faptele care se exprimă în text”; „Le
citesc cu grijă şi scot informaţii din el”.

Unii respondenţi consideră că se pot orienta în identificarea unui text părtinitor
plecând de la experienţe prealabile referitoare la diverse teme care au suscitat
controverse (abordări contradictorii) în spaţiul/percepţia public(ă). În acest
context, elevii afirmă că pot recunoaşte un text părtinitor după titlu, dacă
focalizează atenţia pe un subiect sau o persoană („Când se referă la ceva/
cineva”; „Se axează asupra unei teme”) sau dacă selectează teme de interes
pentru persoană/comunitate, aflate în atenţia publică, teme pe care acesta le
percepe ca fiind controversate sau manipulative („Dacă arată nişte informaţii
importante pe viitor, pentru viaţa de zi cu zi”; „Se vorbeşte mult de sănătatea
omului”).

O altă modalitate de identificare a textului părtinitor adusă în discuţie de unii
dintre elevii participanţi la studiu se focalizează pe observarea structurii
textului şi a strategiilor argumentative desfăşurate. Experienţele acestora
de lectură schiţează o tipologie de situaţii în care, la nivelul textului, se observă
un dezechilibru de abordare („Când o opinie e favorizată mai mult decât
alta”; „Când observi că favorizează ceva anume”; „Aduce argumente fără
documentare ştiinţifică”; „Atunci când cineva aduce argumente pozitive acelui
text”). În acest context, merită amintite, ca psihologie inversă, câteva opinii
exprimate de elevi cu privire la raportarea lor la textul părtinitor, dintre care
amintim aspecte structurale, precum: „Prin faptul că îmi explică toate punctele
de vedere”; „Când se bazează să alegi propriile tale păreri”; „Îl recunosc
prin faptul că este un articol bazat pe studii”/ „Deoarece arată nişte studii
care te pot ajuta” sau „Mă lasă să îmi aleg propriile alegeri”.

Nu în ultimul rând, elevii amintesc strategii de identificare/înţelegere a
intenţiilor persuasive dezvoltate de un text care presupun căutarea de dovezi/
ancore în afara textului, prin documentare suplimentară şi căutarea de
confirmări şi din alte surse („Încerc să aflu dacă mai există texte care susţin
textul precedent, caut mai multe dovezi”; „Căutând mai multe opinii,
informându-te şi din alte surse”).

Atitudini/obiceiuri de lectură. Elevii au fost întrebaţi dacă le place să
citească şi ce anume le place (întrebările 7 şi 8 din chestionar). Mai mult de
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trei sferturi dintre elevii participanţi la studiu au declarat că le place să
citească. În timp ce unii dintre aceştia afirmă că interesul lor merge, generic,
către lectura de ficţiune, a romanelor, de orice fel, sau că nu au vreo preferinţă
anume („Orice fel de cărţi”; „Îmi place cam orice”; „Nu am o preferinţă”),
cea mai mare parte a respondenţilor se declară interesaţi de literatură,
preferând să citească cărţi de dragoste, aventură, poliţiste, de mistere, SF,
fantasy (Harry Potter). De asemenea, sub influenţa culturii cinematografice,
unii elevi aduc în discuţie drama sau comedia sau, explicit, cărţi care au
devenit subiect de film sau de serial. Tot în contextul ficţiunii, pe lângă romane,
unii dintre elevi preferă să citească basme. Unii dintre elevi se arată interesaţi
şi de banda desenată (manga).

Cărţile sau articolele cu rol de lectură de informare şi de documentare
(„Lucruri despre viaţă, întâmplări, experienţe”; „Cărţi care conţin capitole
cu titluri diferite”) se situează, în preferinţele unora dintre elevi, în domeniul
istoriei („În general, îmi plac cărţile de istorie”), dar şi în domeniul naturii sau
al dezvoltării personale.

În ceea ce priveşte motivaţiile de lectură, unii elevi au adus în discuţie
beneficiul formativ, al deschiderii propriului orizont („Îmi place pentru că
totul este interesant şi învăţ lucruri noi”; „Îmi place să citesc documentare
despre diferiţi oameni şi să le văd părerea”) sau un aspect al receptării unei
opere de artă („Pentru că îmi imaginez lucrurile spuse din o anumită carte”).
Dacă unii dintre respondenţi pun în valoare faptul că citesc mult şi au o
diversitate de interese („Îmi place să citesc chiar foarte mult. Recent, vara
asta am citit 5 cărţi. Trei dintre ele erau din seria „Fluturi” de Irina Binder, o
carte de dezvoltare personală şi o autobiobrafie a unui tenisman. Citesc mai
mult cărţi de dezvoltare personală, uneori romantice, de dragoste. Cele de
SF nu mă prea dau pe spate, ba chiar mă plictisesc uneori”), alţii ar selecta,
mai curând, o variantă alternativă, cum ar fi o ecranizare („Personal, nu
prea îmi place să citesc. Prefer să văd un filmuleţ bazat pe acţiunile unui
text, decât să îl citesc pentru că ai parte de mai multă acţiune şi înţelegi mult
mai uşor”), sau ar prefera selecţii făcute de profesori („Îmi place când
profesorii mă pun să citesc diferite fragmente”).
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4. Concluzii: pledoarie pentru înnoirea practicilor de
lectură

Analiza noastră ne conduce spre următoarele constatări:
- Pe baza răspunsurilor oferite la întrebările din unitatea „Laptele de vacă”,

elevii din lotul participant la cercetare identifică cu dificultate informaţiile
părtinitoare. Din perspectiva opiniilor exprimate în fişa de autoevaluare,
observăm abordarea naivă a conceptului de text părtinitor. Prin urmare,
considerăm oportun un demers didactic care să vizeze, pe de o parte,
procesul de lectură privind rezolvarea de conflicte (dincolo de analiza
textului literar canonic sau de preluarea comentariilor asupra literaturii
canonice!) şi, pe de altă parte, operarea cu textul informativ multiplu,
care susţine, prin varietatea surselor, puncte de vedere diferite asupra
aceleiaşi problematici. Totodată, în privinţa alegerii unei astfel de
problematici, este utilă considerarea subiectelor de actualitate (de exemplu,
pandemia, vaccinarea, explorarea planetei Marte etc.) sau de mare interes
pentru grupul de elevi (personalităţi din sport, muzică, film etc.). În acest
mod, lectura şcolară pregăteşte în mod adecvat pentru viaţă.

- Adecvarea răspunsurilor oferite la unitatea aplicată confirmă trendul de
lectură din România relevat de PISA. De la începerea participării la
studiu, în 2006, elevii noştri au obţinut rezultate mediocre la lectură. Trendul
a fost uşor ascendent, urmat de un platou în perioada 2012-2015, pentru
ca în 2018 să aibă o uşoară descreştere (OECD, 2018). În condiţiile în
care curriculumul de limba şi literatură română este compatibil cu Cadrul
de referinţă PISA, rezultatele României, situate sub acelea ale statelor
din regiune (cu care împărţim o istorie similară şi condiţii socio-economice
asemănătoare), ne fac să căutăm soluţia în renovarea practicilor didactice.
Analiza noastră a indicat, ca posibile explicaţii, situaţii în care rutina
didactică poate antrena elevul pe piste de interpretare neadecvate.

- Elevii de la liceul tehnologic declară că citesc. Interesul lor pentru lectură
poate fi cultivat şi exploatat prin sarcini interesante (respectiv, non-
rutiniere, în afara canonului, fără accentuarea metatextului), care să
conducă tânărul cititor pe itinerarii de cunoaştere consonante cu definiţia
avansată de PISA (aceea a unei lecturi active, care implică lărgirea
orizontului cognitiv).

- Nu în ultimul rând, şcoala digitală experimentată de noi toţi din cauza
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pandemiei promovează, mai mult ca oricând, lectura pe ecran. Unitatea
aplicată în cercetarea noastră aparţine noilor texte, cu aplicare pe
calculator. Acestea fac mai uşoară navigarea de la un text la altul,
suprapunerea ecranelor, lectura nonliniară, abordarea multi-coduri de
simbolizare, preferată de „Homo Zappiens” (Veen & Vrakking, 2011).
În aceste condiţii, noul format PISA (aplicat în format digital, format la
care România va participa şi ea începând din 2021) invită la inovarea
practicilor de lectură prin schimbarea accentului de la lectura paginii de
carte la lectura ecranelor, prin specularea facilităţilor de navigare. Nu
facem o pledoarie pentru o lectură digitală de dragul PISA, ci pentru a
sprijini o lectură de profunzime în contextul digitalizării, pentru a limita
efectul de superficialitate evidenţiat de N. Carr (2012). Aceasta se poate
face în mod sistematic în şcoală, ca o componentă fundamentală a
dezvoltării competenţei de literaţie şi a celei personale, sociale şi de a
învăţa să înveţi.

Orientarea spre o lectură cu scop, relevantă pentru subiectul cititor, care să-
i mobilizeze interesele şi să-i extindă orizontul de cunoaştere depinde de
şcoală. Nu se va realiza automat şi nici din întâmplare, prin utilizarea extensivă
a noilor media de către elevi, ci prin efortul susţinut al echipei de profesori
din fiecare şcoală.
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Rezumat

Analiza de faţă pleacă de la constatarea că profesorul care se adresează elevilor cu
dizabilităţi intelectuale întâmpină o multitudine de provocări în gestiunea învăţării,
din cauza limitelor copiilor de a desfăşura diferite activităţi (generalizare, abstractizare
sau operaţii inductiv-deductive), şi este pus în situaţia de a alege activităţi eficiente
pentru dobândirea competenţelor vizate. În acest context, nu poate fi vorba de
reuşită fără o reală raportare la nevoile de învăţare ale fiecărui elev şi în afara unei
relaţii afective, de încredere, construită între profesor şi elev, alături de părinţi.
Dezvoltarea competenţei de comunicare este o necesitate, doar în acest fel elevii
deficienţi se pot integra în societate, îşi pot exprima sentimentele, nevoile şi părerile.
Provocarea de a proiecta strategii didactice adecvate este corelată cu înţelegerea
problemei reale a copilului şi rezolvarea la timp a acesteia: cu cât dizabilitatea
intelectuală a unui elev este mai mare, cu atât limbajul său se dezvoltă mai târziu şi
rămâne la un nivel mai scăzut la vârsta adultă, ducând la dificultăţi în exprimarea
gândurilor şi a emoţiilor. Indiferent dacă este vorba de o pseudodizabilitate, declanşată
de lipsa stimulării educative a elevilor, ori de o dizabilitate intelectuală autentică,
aceşti elevi au nevoie de sprijin susţinut. Exemplele de intervenţii prezentate în
articolul de faţă sunt rezultatul încercărilor noastre de a valorifica cât mai bine
potenţialul intelectual al acestor copii şi, implicit, de a găsi soluţii pentru adaptarea
diferenţiată la nevoile tuturor copiilor, prin proiectarea unor activităţi didactice
creative, axate pe competenţe.
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Cuvinte-cheie: competenţe de comunicare, (pseudo)dizabilităţi intelectuale, strategii
de învăţare adaptate.

Abstract

The current analysis starts from a teacher’s experience with cognitively disabled
students. In such cases, the management of the teaching-learning process is
challenged by the limitations of various activities (generalizations, abstraction
or inductive-deductive operations). In these situations, the teacher has to select
effective activities for developing the competences in the curriculum. In this context,
success could only be obtained if proper attention is given to the individual
learning needs of each student. At the same time, an emotional relationship, that
is based on trust needs to be developed between the teacher and the students and
their parents. The communication competence is a priority since it is absolutely
necessary for the social integration of students with disabilities as it provides the
means to express feelings, needs and views. The challenge to plan adequate
teaching strategies is correlated with understanding the child’s real issue and its
timely solution: the more serious the cognitive disability, the later speech develops
and remains at a low level in the adult life, generating difficulties in expressing
thought and emotion. If the youngsters experience a false disability triggered by
the lack of educational stimulation or if they have an authentic cognitive disability,
these students need sustained support. The examples of interventions we present
in this paper come from our attempts to best value the intellectual potential of
these children and, consequently, to find solutions for a differentiated adaptation
to each child’s needs by planning competence-oriented creative teaching activities.

Keywords: adapted teaching strategies, communication competences, (false)

cognitive disability.
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1. Context general

Se spune că a fi profesor nu e o meserie, e o vocaţie, înseamnă să dăruieşti
o părticică din tine copilului ce stă în faţa ta. Copiii aşteaptă să primească
„bucăţi de viaţă”: cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Fiecare copil e diferit. Unii
copii sunt mereu veseli şi optimişti, alţii sunt melancolici şi visători, unii puternici,
alţii mai slabi, unii sunt înzestraţi intelectual, alţii au anumite deficienţe.
Indiferent de toate acestea, profesorul trebuie să-i dăruiască copilului
competenţe, să îl sprijine în procesul său de dezvoltare. Şi oare nu e mai
înălţător pentru un profesor să ofere ,,bucăţi de viaţă” elevilor slabi, neajutoraţi,
pierduţi şi cu deficienţe, elevilor care nu au şi poate aşteaptă să primească?
Tocmai din această cauză, profesorul trebuie să privească drept o provocare
să aibă în clasa sa un elev cu dizabilităţi intelectuale. Trebuie să studieze
caracteristicile acestor copii pentru a-i putea sprijini în activitatea lor, să
înveţe să se autodepăşească şi să îşi adapteze întreg procesul educaţional la
nevoile lor.

În cadrul acestui articol, pentru a înţelege elevul cu cerinţe educaţionale
speciale, am avut în vedere precizările privind clasificarea internaţională a
funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii (OMS, 2004) în care se precizează că
„Dizabilitatea este produsă de interacţiunea dintre trăsăturile de sănătate şi
factorii contextuali. Aşa stând lucrurile, indivizii nu trebuie să fie reduşi la,
sau caracterizaţi exclusiv din perspectiva afecţiunilor, limitărilor în activitate
sau restricţiilor în participare cu care se confruntă. De exemplu, în loc să
folosească termenul de „persoană handicapată mintal”, clasificarea utilizează
expresia „persoană cu o problemă de învăţare” (p. 247). Am avut în vedere,
de asemenea, aspecte privind copilul cu dizabilităţi intelectuale, de învăţare,
şi soluţii pe care le-am identificat pe parcursul orelor de limbă şi literatură
română, în contextul noului curriculum bazat pe competenţe, la nivelul
gimnaziului.

În spaţiul educaţional apar frecvent discuţii generate de întrebări legate de
problematica competenţelor: ce înseamnă, ce tipuri de competenţe sunt
necesare pentru a forma o persoană autonomă, cum pot fi formulaţi
descriptorii de nivel pentru a realiza un profil al elevului etc. Competenţa se
dobândeşte prin învăţare, înţeleasă ca activitate intelectuală şi fizică derulată
într-un cadru formal sau informal, în mod spontan sau organizat, prin care o
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persoană dobândeşte cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare dezvoltării
continue a propriului potenţial. Educaţia actuală este organizată în jurul a
patru elemente fundamentale de învăţare, care, pe parcursul vieţii, constituie
pilonii cunoaşterii: a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea
instrumentelor cunoaşterii, a învăţa să faci, formarea unor abilităţi, astfel
încât individul să intre în contact cu mediul înconjurător, a învăţa să fii,
respectiv, însuşirea unui set de valori şi atitudini. Putem spune că educaţia
s-a concentrat, până la apariţia noii reforme curriculare, pe a învăţa să ştii
şi, într-o mică măsură pe a învăţa să faci. Componenta referitoare la a
învăţa să fii pare să fi fost lăsată la voia întâmplării sau se presupune că
rezultă în mod natural din primele două. Prin urmare, competenţa înseamnă
atât cunoştinţe şi abilităţi, cât şi atitudini. Pentru a fi competentă, o persoană
trebuie să deţină cunoştinţe, date şi informaţii din domeniul în care activează
şi chiar din mai multe domenii, să îşi pună în practică cunoştinţele dobândite,
formându-şi astfel abilităţile necesare profesării unei meserii, ca prin
intermediul atitudinilor, a setului de valori şi principii personale, să poată să
îşi câştige respectul semenilor şi să îşi practice meseria cu demnitate.
Competenţa reprezintă ,,un potenţial cognitiv, operaţional, afectiv-atitudinal
care se manifestă cu succes atunci când situaţia o cere” (Mircea, 2006, p. 57).

În educarea elevilor cu dizabilităţi intelectuale, profesorul trebuie să pornească
de la componenta atitudinală, de la ,,a învăţa să fii”. Aceşti elevi au nevoie
să se descopere, să capete încredere în propriile puteri, să îşi creeze o atitudine
pozitivă faţă de învăţare.Acţiunile de predare ale profesorului, cât şi acţiunile
de învăţare ale elevilor cu dizabilităţi intelectuale sunt influenţate de moralul
grupului, ca şi de natura relaţiilor cu ceilalţi membri ai grupului. De aceea,
interacţiunea într-un context afectiv devine determinantă pentru elevii
vulnerabili. Pentru că are nevoie de un mediu în care să se simtă acceptat, în
care să se poată manifesta liber în încercarea de a deveni independent,
copilul cu dizabilitate intelectuală trebuie încurajat, atmosfera din clasă trebuie
să fie primitoare.

Din cauza dificultăţilor întâmpinate în însuşirea materialului şcolar, elevii cu
dizabilităţi intelectuale nu au interese adânci şi de durată pentru activitatea
intelectuală. Sub influenţa adulţilor, aceştia pot dobândi anumite judecăţi
apreciative cu privire la importanţa învăţăturii, a absolvirii şcolii, însă acestea
nu sunt interiorizate şi nu au caracter mobilizator. Interesele de cunoaştere
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ale elevilor cu dizabilităţi intelectuale sunt mult mai scăzute decât ale celorlalţi
elevi. Printr-o educaţie corectă şi susţinută li se poate trezi interesul pentru
anumite aspecte ale activităţii şcolare. În această situaţie, este de dorit ca
acţiunea educativă să vizeze stimularea nevoilor profunde ca, de pildă, dorinţa
copilului de a progresa şi de a avea experienţe noi, nevoile sale de creaţie,
de expresie şi de relaţii sociale. Această atitudine conduce în chip firesc
către o pedagogie axată pe persoană şi pe interesele sale.

În plan educativ, şcolar, elevii cu dizabilităţi intelectuale au nevoie de o
educaţie specială, adaptată cerinţelor speciale de învăţare. De aceea, în
cadrul şcolar se foloseşte sintagma elev cu CES, respectiv elev cu nevoi/
cerinţe educative speciale. Integrarea acestor elevi cu diferite dificultăţi de
învăţare într-o şcoală obişnuită este un beneficiu, deoarece aceştia au şansa
de a interacţiona cu ceilalţi elevi, participând la activităţi educative variate,
integrându-se în societate. Şcoala incluzivă este şcoala tuturor, dreptul la educaţie
este al oricărui copil. O şcoală incluzivă se ocupă de educaţia tuturor copiilor
unei comunităţi, indiferent de mediul de provenienţă al acestora, de capacităţile
lor intelectuale sau de deficienţă. Şcoala obişnuită este una incluzivă atunci
când acceptă diversitatea. Acceptarea diferenţelor, empatia, incluziunea, sprijinul
necondiţionat, egalitatea de şanse sunt deziderate ale educaţiei moderne.

1.1. Rolul curiozităţii în învăţare

Pentru ca elevii să continue să manifeste interes pentru o problemă, trebuie
să le fie moblizată curiozitatea, în felul acesta, ei vor consimţi să facă eforturile
necesare pentru lămurirea tuturor aspectelor nou întâlnite. Fiinţa umană
percepe ceea ce o interesează şi ceea ce caută. Procesul educaţional este
eficient dacă elevul are interesul şi nevoia de a şti, de a face experienţe
personale şi de a progresa. În primă instanţă, interesul elevilor este stimulat
cu predilecţie de lecţiile în care se introduce elementul ludic, jocul. Ulterior,
elevii cu dizabilităţi intelectuale ajung să se simtă confortabil, devin activi şi
implicaţi. Totuşi, aceştia trebuie să ajungă să înţeleagă şi valoarea educativă
a jocului, ceea ce implică asumarea răspunderii, respectarea regulilor jocului,
canalizarea efortului şi a atenţiei. Privind activitatea educativă ca un joc pe
care îl poate câştiga, elevul cu dizabilităţi intelectuale se mobilizează şi poate
obţine rezultatele aşteptate de profesor şi de el însuşi. Un rol important în
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trezirea şi menţinerea interesului de cunoaştere îl are legarea cunoştinţelor
teoretice de experienţa de viaţă a elevilor, deoarece ei sunt capabili să
surprindă legătura dintre cunoştinţele teoretice şi activitatea practică.

1.2. Rolul dialogului în învăţare

Elevul cu dizabilităţi intelectuale este adesea incapabil să extragă idei dintr-
o situaţie concretă şi, tocmai aici, dialogul cu profesorul favorizează acest
proces de generalizare a noţiunilor. Comunicarea didactică are mai multe
caracteristici, care o deosebesc de comunicarea interumană din situaţii
cotidiene de viaţă. Aceasta presupune o interacţiune cooperantă între educator
şi educabil, este preocupată de ceea ce se transmite şi de cum se transmite.
Comunicarea în situaţie didactică urmăreşte un scop educativ, îndreptat către
formarea unor competenţe văzute ca ansambluri de cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini ale elevilor. Pentru atingerea acestui scop, este nevoie să se
stabilească o interacţiune care să favorizeze activităţile desfăşurate de elevi
în cooperare cu profesorul, adică să se caute un mod de se crea o coeziune
de grup şi un parteneriat real între profesor şi elevi.

Pentru a stabili în clasă un dialog autentic, profesorul trebuie să creeze situaţii
semnificative de învăţare, ceea ce presupune, pe lângă multe altele, să
manifeste şi el însuşi disponibilitatea de a învăţa de la elev.

Empatia constituie, de asemenea, o calitate importantă pe care trebuie să o
aibă un profesor. Elevul care primeşte răspuns la o întrebare ce-l interesează
învaţă mult mai bine decât atunci când i se predă, lui revenindu-i un rol pasiv.
Un dialog autentic nu poate fi redus la întrebări limitate din partea profesorului
şi la răspunsuri scurte date de un elev sau altul. El presupune ca profesorul
să accepte întrebările elevilor şi, mai mult, să îi încurajeze să gândească, să
caute răspunsuri la propriile nelămuriri şi să pună întrebări pentru clarificare
sau pentru satisfacerea unor curiozităţi. Elevului trebuie, aşadar, să i se lase
acest spaţiu de intervenţie şi să înveţe să îşi pună întrebări.

Aşadar, comunicarea şcolară, dialogul autentic dintre profesor şi elev, trebuie
să fie axată pe procesul de învăţare al elevilor şi pe dezvoltarea personalităţii
lor. În cazul elevului cu dizabilităţi intelectuale sau a elevului cu cerinţe
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educaţionale speciale, profesorul întâmpină mai multe dificultăţi în dezvoltarea
unui dialog autentic şi în realizarea activităţilor didactice, deoarece copiii nu
pot face acest lucru, nu au capacitatea de a desfăşura anumite activităţi de
bază, în special, activităţi de generalizare, abstractizare sau operaţii inductiv-
deductive.

1.3. Rolul părinţilor/ parteneriatul cu părinţii

Randamentul scăzut al copiilor poate fi cauzat atât de deficienţa intelectuală,
cât şi de insuficienta stimulare educativă din partea părinţilor. În cea de-a
doua situaţie, neimplicarea părinţilor în educaţia copiilor poate produce tulburări
în sfera afectivă, care să blocheze dezvoltarea intelectuală, ducând la
pseudodizabilitate intelectuală. Cu cât carenţele afective sunt mai mari, cu
atât intelectul copilului e mai scăzut. Pseudodizabilitatea intelectuală se
deosebeşte greu de autentica dizabilitate intelectuală. De exemplu, un copil
dintr-o famile dezorganizată, instabil emoţional, cu probleme de ataşament,
poate să aibă dificultăţi de comunicare, care derivă din frica copilului de a
greşi, de a fi judecat, certat, pedepsit. De aceea, părinţii au un rol fundamental
în dezvoltarea intelectului copiilor lor. Având în vedere aceste aspecte, ne
dăm seama cât e de dificil să ne raportăm la un diagnostic privind dizabilităţile
intelectuale ale copilului pentru construirea unor strategii de învăţare eficiente.
Atenţia şi creativitatea copiilor trebuie stimulate începând cu primele luni din
viaţă şi se bazează pe comunicare. Părinţii trebuie să le vorbească copiilor,
să le dezvăluie lumea înconjurătoare pentru ca aceştia să se poate integra
ulterior în societate.

Comunicarea dintre părinte şi copil necesită doar resurse de timp, puţină
disponibilitate şi creativitate din partea părintelui. Copilul are nevoie de timp,
timp să i se vorbească, timp să i se citească, să i se prezinte obiecte, imagini,
culori şi forme, timp să i se arate afecţiunea. În acest mod, copilului i se
dezvoltă afectivitatea, atenţia, învaţă să aibă răbdare, să asculte. În secolul
vitezei, în era tehnologiei, în care lumea e în continuă mişcare şi schimbare,
copilul trebuie învăţat să aştepte. Am observat că operând la nivelul sferei
afective, stimulând atenţia şi răbdarea, copilul are şanse mari să se dezvolte
intelectual corespunzător.
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1.4.  Rolul lecturii

Timpul petrecut de părinte citindu-i copilului e unul în care se creează o
legătură puternică de ataşament, e o situaţie de comunicare învăluită în duioşie.
Astfel, copilul asociază cartea cu acel moment special în care mama sau
tata îl ţine în braţe şi îi citeşte, ajungând cu timpul să iubească lectura, reuşind
să citească singur şi să înveţe pe tot parcursul vieţii.

Competenţa de comunicare în limba maternă se dobândeşte aşadar treptat,
începând cu primul an de viaţă al persoanei, câştigând permanent mai multă
autonomie, până la maturitate, şi devenind astfel capabilă să participe la
diverse situaţii de comunicare şi să îşi exprime opiniile.

Roman Jakobson în studiul ,,Lingvistică şi poetică” (1964) elaborează o
schemă a comunicării, inspirată din modelul tehnic al telecomunicaţiilor, care
cuprinde şase factori: emiţătorul, receptorul, codul, mesajul, canalul, contextul.
Emiţătorul sau vorbitorul concepe, organizează, structurează logic mesajul
(informaţia, ideea) şi o emite folosindu-se de un cod, respectiv de un sistem
de semne, ce poate fi lingvistic (limba), gesturile, semnalele vizuale, sonore,
coduri artistice (plastic, muzical, cinematografic), codul Morse, sistemul Braille
etc. Transmiterea mesajului se realizează printr-un canal (vizual, auditiv,
chinestezic, tactil, olfactiv). Receptorul (ascultătorul, spectatorul, cititorul)
receptează mesajul, îl prelucrează şi astfel reuşeşte să-l decodifice. În acelaşi
context al comunicării, Borchin (2005) consideră că ,,Receptarea este actul
de interiorizare a unui mesaj, care se desfăşoară, de asemenea, în mai multe
etape: de la manifestarea desponibilităţii de a primi mesajul, la perceperea şi
apoi interpretarea acestuia” (p. 35).

Codul trebuie să fie cunoscut atât de emiţător, cât şi de receptor. După
decodificare, receptorul preia rolul de emiţător şi oferă feedbackul său în
legătură cu informaţia primită. Transmiterea mesajului se realizează într-un
context, care constituie circumstanţele comunicării: timpul şi spaţiul în care
are loc, participanţii, lumea la care face referinţă mesajul. Referentul poate
fi real (lumea înconjurătoare, realitatea) sau fictiv (în operele literare,
cinematografie).
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1.5.  Dezvoltarea limbajului

Posibilităţile individului de a face faţă cerinţelor se ameliorează când i se
oferă condiţii educative şi o viaţă adecvată, observaţie valabilă şi în cazul
dezvoltării limbajului. În urma activităţii mele de pedagog, am observat că un
copil care stă mult timp în prezenţa adulţilor, mai ales dacă aceştia îl stimulează
să vorbească, îşi va dezvolta mai repede limbajul decât un altul care îşi
petrece aproape tot timpul cu copii de o vârstă apropiată.

Întârzierile în dezvoltarea limbajului pot fi semne ale dizabilităţii intelectuale
ale unui copil, putându-se stabili corelaţii între întârziere şi gravitatea
deficienţei. Acelaşi fenomen de întârziere a apariţiei limbajului poate apărea
atât din cauza unor boli sau deficienţe organice, cât şi din cauza insuficientei
stimulări verbale în mediul de viaţă al copilului sau chiar din cauza unui şoc
afectiv puternic. Pot fi amintite cazurile unor copii care au început să
vorbească după trei ani, iar mărturisirile lor privind această întârziere sunt
valoroase (de exemplu, experienţa poetului Lucian Blaga povestită în Hronicul
şi cântecul vârstelor, 2012). S-a observat că nu există la copiii cu dizabilităţi
intelectuale tulburări ale limbajului specifice, toate deficienţele constatate la
această categorie de copii putând fi întâlnite şi la ceilalţi copii. Copiii normal
dezvoltaţi reuşesc să îşi însuşească limbajul în timp, îşi remediază prin exerciţiu
deficienţele vorbirii, fără a fi nevoie de o activitate corectivă specială, ca în
cazul copiilor cu probleme de dezvoltare: ,,La deficienţii mintali limbajul se
dezvoltă, în general, cu întârziere, sub toate aspectele sale” (Roşca, 1967,
p. 113).

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au acordat o importanţă deosebită
conţinutului şi formei exprimării, deoarece prin intermediul limbajului se pot
face cunoscute gândurile, ideile, sentimentele. Limbajul reprezintă totalitatea
modurilor de comunicare. Fenomen complex, limbajul reuneşte trăsături de
diverse naturi: fizice, fiziologice, psihice, logice, sociale şi, nu în ultimul rând,
particularităţi individuale. ,,Studiile anatomice au demonstrat că pentru
realizarea laturii de expresie a limbajului sunt puse în mişcare diferite organe,
sisteme şi aparate cu funcţii specifice; sistemul respirator, auditiv, dispozitivul
fonator, aparatul articulator etc. sunt orchestrate de creierul uman în activitatea
de producere de semne şi de combinare a semnelor în structuri, de antrenare
a acestora în relaţii sistematice” (Borchin, 2005, p. 31). Orice problemă de
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la nivelul acestor sisteme şi aparate poate crea tulburări, handicapuri de
limbaj. De aceea, dezvoltarea limbajului cât şi eventualele sale deteriorări
trebuie urmărite cu atenţie, în cadrul evoluţiei întregului sistem psihic uman.
,,Rămânerea în urmă a copiilor deficienţi mintali apare în mod şi mai evident
atunci când se ia în considerare etatea la care vorbirea începe să se
desfăşoare sub formă de propoziţii. La normali acest mod de comunicare se
observă la 1,7 ani, iar la deficienţi mintali abia la 3 ani” (Roşca, 1967, p.
112). Dacă la un copil pronunţarea primului cuvânt apare cu întârziere, dar
la un scurt interval se trece la propoziţii, trebuie exlusă ipoteza că ar fi vorba
de un copil cu dizabilităţi intelectuale. ,,Deficienţele limbajului se manifestă
la copiii cu deficienţă mintală sub variate aspecte: al percepţiei şi înţelegerii
vorbirii interlocutorului, al volumului vocabularului şi al complexităţii frazelor
utilizate, al expresivităţii vorbirii, al articulării, fonaţiei şi ritmului vorbirii, al
mijloacelor auxiliare de comunicare etc.” (Roşca, 1967, p. 115).

2. Strategii didactice utilizate la clasă

Strategiile didactice propuse sunt dedicate elevilor cu dizabilităţi intelectuale
din ciclul gimnazial, integraţi în învăţământul obişnuit. Selectarea în mod
adecvat a strategiilor didactice pentru formarea competenţelor de comunicare
în situaţia elevilor cu dizabilităţi intelectuale îl pune pe profesor în situaţia de
a lua în considerare particularităţile specifice elevului cu dizabilităţi intelectuale.
Strategia didactică descrie modul în care elevul este pus în contact cu
conţinuturile de învăţare, aceasta conferă soluţii cu privire la proiectarea şi
combinarea diferitelor metode, mijloace, forme şi resurse de predare-învăţare,
pentru ca elevii să ajungă la achiziţiile dorite, iar obiectivele educaţionale să
fie atinse.

Rezolvarea tulburărilor afective, utilizarea instruirii programate, a muncii
organizate, îmbinarea eficientă a activităţilor frontale cu cele individuale şi
chiar în echipă sunt cerinţe de bază în educarea copiilor cu dizabilităţi
intelectuale. Deoarece limbajul este un fenomen complex, activitatea
educativă de dezvoltare şi de corectare a acestuia trebuie să fie multilaterală.
Punctul de plecare îl constituie dezvoltarea unei motivaţii adecvate. Cu alte
cuvinte, este necesar, în primul rând, să se obţină cooperarea copilului, să i
se trezească interesul pentru activitatea de comunicare prin limbaj şi dorinţa
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de a vorbi corect. În al doilea rând, activitatea educativă nu se poate reduce
la corectarea articulării, a ritmului şi a fonaţiei. Trebuie să se urmărească
dezvoltarea limbajului ca instrument al gândirii şi ca mijloc de reglare a
activităţii. Gândirea elevului se dezvoltă odată cu limbajul, de aceea profesorul
trebuie să îmbogăţească bagajul de reprezentări al elevilor, stimulând
activitatea de reflecţie. Exerciţiile de vorbire nu trebuie să aibă caracter
formal, nu se vor reduce la repetarea, mai mult sau mai puţin corectă, a unor
cuvinte, ci se vor axa pe exprimarea unor impresii şi idei personale. Exprimarea
impresiilor şi ideilor personale este o provocare chiar şi pentru elevii normal
dezvoltaţi, cu atât mai mult pentru elevii deficienţi. Profesorul nu trebuie să
neglijeze activităţile care pun în valoare formularea unor răspunsuri personale
şi creative pe marginea unor texte de diferite tipuri. Textele abordate trebuie
însă să abordeze teme familiare şi să aibă un nivel scăzut de dificultate.

În vederea dezvoltării competenţei de a exprima idei, opinii, păreri personale
cu privire la anumite texte studiate, profesorul poate utiliza la orele de lectură
jurnalul cu dublă intrare. Această metodă le oferă elevilor libertatea de a
comenta, de a face aprecieri cu privire la anumite secvenţe din textele literare
studiate la clasă. De exemplu, după lectura unui fragment din Micul prinţ,
de Antoine de Saint-Exupery, elevii au fost provocaţi să îşi exprime părerea
în legătură cu următoarea secvenţă din text: ,,Nu se vede bine decât cu
inima. Esenţialul e invizibil pentru ochi”. Citatul presupune un grad destul de
înalt de abstractizare, profesorul având sarcina de a-i sprijini pe elevi, prin
întrebări ajutătoare, să înţeleagă secretul dezvăluit de vulpe micului prinţ.
Elevii au reuşit să enumere lucrurile care nu se văd cu ochii, de exemplu,
prietenia, iubirea, respectul, sentimentele umane, dar se simt în inimă,
descoperind că tocmai lucrurile care nu se văd dau valoare vieţii noastre.
Vocabularul elevilor cu dizabilităţi intelectuale este mai limitat decât cel al
celorlalţi copii, mai ales sub aspectul cuvintelor-noţiuni, cu caracter abstract.
Adeseori, aceste cuvinte sunt greşit utilizate într-un context diferit de acela
în care ele au fost învăţate. De aceea, această activitate îi provoacă pe
elevii cu dizabilităţi intelectuale să gândească şi să îşi formeze capacitatea
de abstractizare.

Elevii cu dizabilităţi intelectuale nu au capacitatea de a înţelege şi de a utiliza
figurile de stil: comparaţiile, epitetele şi metaforele. Înţelegerea acestora
implică un grad înalt de abstractizare. În schimb, aceştia au dezvoltat gustul
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artistic, pot aprecia un text artistic. Profesorul trebuie să îi familiarizeze pe
elevi cu diferitele tipuri de texte: literare şi nonliterare, îmbogăţindu-le astfel,
permanent, vocabularul. În vocabularul copiilor cu dizabilităţi intelectuale
apar mai mult substantive, deoarece acestea denumesc lucruri sau fiinţe ce
pot fi uşor de asociat în realitate. Cu toate acestea, nici substantivele nu sunt
utilizate întotdeauna corect. Numărul de verbe de care dispun aceşti copii
pentru a exprima diferitele acţiunii este mult mai mic decât la celalţi copii.
La fel se întâmplă şi în situaţia adjectivelor, din această cauză limbajul elevilor
cu dizabilităţi intelectuale părând că este lipsit de expresivitate, de coloratură
stilistică. Aceştia au dificultăţi în a asocia substantivelor adjectivele adecvate.
Pentru a oferi un suport activităţii de vorbire, am utilizat cât mai multe
machete, obiecte, imagini, cărţi, suporturi audio şi video. Copilul reuşeşte să
îşi însuşească noţiunile noi mult mai uşor dacă primeşte şi un stimul vizual,
clar şi concret.

Viaţa modernă a adus cu sine o mare gamă de mijloace imagistice de
comunicare: afişul, posterul, fotografia, ilustraţiile sau chiar televiziunea şi
cinematografia. Printre acestea, cartea ilustrată este o resursă educativă de
o valoare incontestabilă. Ilustraţia stimulează atenţia şi imaginaţia elevilor.
Dacă textul scris este pentru cei care ştiu să citească, imaginea se adresează
atât cititorilor avizaţi, cât şi celor care nu ştiu să citească. Există cărţi alcătuite
exclusiv din imagini, care pot fi citite de fiecare dată altfel, descoperind de
fiecare dată alte nuanţe ale povestirii. De exemplu, câţiva elevi cu dizabilităţi
intelectuale au fost provocaţi să descrie imaginile de mai jos, urmărind acţiunile
personajelor. În acest fel se realizează o impregnare a copilului cu material
verbal. În urma acestei activităţi, elevii au învăţat cuvinte noi, utilizând corect,
adecvat şi eficient limba în procesul comunicării orale.
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Tot legat de lectura imaginii, am realizat şi o activitate de asociere a imaginii
cu textul. De exemplu, pornind de la Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum
(2016), elevii au avut de asociat imaginile din coloana A cu versurile din
coloana B. Asocierea imaginii cu textul a facilitat înţelegerea naraţiunii.
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Figura nr. 1. Lectura unei imagini
Sursa: Hoinari prin anotimpuri, de Rotraut Susanne Berner, Editura Casa, Oradea 2018



În vederea formării competenţei de comunicare scrisă, respectiv de redactare,
am folosit metoda cvintetului, deoarece am constatat că este îndrăgită de
copii. Metoda constă în alcătuirea unei poezii pe baza unor sugestii privind
fiecare vers. Următorul cvintet are în vedere textul Cartea cu Apolodor
(Naum, 1988). Structura cvintetului trebuie să ţină seama de imaginile
prezentate şi de câteva reguli de redactare.

Primul vers este format dintr-un singur cuvânt, care să denumească personajul
din imagine. Al doilea vers este format din două cuvinte, care definesc
caracteristicile acestuia (două adjective). Al treilea vers este format din trei
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Figura nr. 2. Asocierea imaginii cu textul
Sursa: Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum (2016)

IMAGINE

1.

2.
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TEXT

a.
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c.



cuvinte, care exprimă acţiuni (de exemplu, verbe la infinitiv, indicativ prezent
sau gerunziu). Al patrulea vers reprezintă o propoziţie care exprimă starea
indusă elevului de respectiva imagine. Al cincilea vers este format dintr-un
cuvânt care să prezinte însuşirea ilustrată de imaginea în cauză.
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Figura nr. 3. Realizarea unui cvintet
Sursa: Cartea cu Apolodor (Naum, 1988)

În redactarea cvintetului, elevii cu nevoi educaţionale speciale au reuşit să
identifice trăsăturile şi acţiunile personajului din imaginile expuse, prezentând
dificultăţi în exprimarea stării lor faţă de personajul Apolodor. Unii au reuşit
însă să scrie: ,,Îmi place de Apolodor.”, ,,Ne face trişti când ni se adresează”
sau ,,Mi-e milă de Apolodor că plânge.” Se poate observa dificultatea cu
care elevul deficient îşi exprimă propriile stări şi idei.

Poezii realizate de elevi:



Alteori, am organizat ateliere de creaţie, în care elevii au redactat diverse
texte pornind de la imagini sau de la diferite filmuleţe de animaţie. În vederea
dezvoltării competenţei de redactarea a textului scris de diverse tipuri, am
folosit jocul educativ ,,Zarurile cu poveşti”.
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Figura nr. 4. Atelier de creaţie
Sursa: Cuburi de poveste, Joc Rory’s Story Cubes

Pornind de la joc, le-am oferit copiilor ocazia de a-şi dovedi îndemânarea,
confecţionând din carton cele nouă zaruri. Pentru realizarea sarcinii, i-am
împărţit pe copii în trei grupe şi i-am rugat să confecţioneze câte trei cuburi,
având de ilustrat pe feţele acestora diferite obiecte, vieţuitoare, emoticoane
etc. Fiecare cub trebuia să ilustreze alte elemente, să nu se repete imaginile.
Ulterior, pornind de la cuburile realizate, elevii au avut sarcina de a redacta
o naraţiune, de minimum 120 de cuvinte, folosind ilustraţiile de pe feţele
celor nouă zaruri. Elevii cu un nivel mai scăzut de cunoştinţe au alcătuit
propoziţii scurte. Unii elevi au reuşit să îşi imagineze întâmplări scurte. Am
observat că unii elevi nu au respectat succesiunea logică a întâmplărilor.

După cum aminteam în paginile de mai sus, este determinant pentru reuşita
învăţării ca elevii cu dizabilităţi intelectuale să fie puşi în situaţii de comunicare
concrete, care să răspundă nevoilor acestora, deoarece capacitatea lor de
exprimare, atât în comunicarea orală, cât şi în cea scrisă, presupune utilizarea
unui număr mic de cuvinte, precum şi limite în respectarea normelor
gramaticale. De exemplu, am constatat că elevii nu fac acordul între subiect
şi predicat, omit predicatul, în unele cazuri, sau că manifestă posibilităţi reduse



de exprimare cu intonaţii expresive. Mai ales când citesc, elevii cu dizabilităţi
intelectuale nu respectă pauzele şi nu pun accentul logic. Citirea este greoaie,
cu multe poticniri, cuvintele sunt silabisite. Provocaţi să povestească diferite
întâmplări din viaţa personală, elevii cu dizabilităţi intelectuale nu reuşesc să
îşi organizeze amintirile, se limitează la o relatare superficială. Atunci când
sunt întrebaţi, aceştia răspund monosilabic, cu ,,Da” sau ,,Nu”, răspunsurile
nu sunt organizate în propoziţii, uneori răspund prin gesturi. În vederea formării
competenţei de a dialoga în situaţii din viaţa cotidiană, i-am pus pe elevi în
situaţia de a-şi imagina un scurt dialog între personajele reprezentate în
imaginile de mai jos.
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Figura nr. 5. Dialog în situaţii cotidiene
Sursa: colaj realizat din imagini de pe pinterest (https://ro.pinterest.com)
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Elevii au lucrat în perechi, reuşind să asocieze imaginile cu situaţiile concrete
din viaţa de zi cu zi. Fiecare pereche a selectat o singură imagine. Pornind
de la imagine, elevii au redactat un dialog de minimum şase replici. După
redactarea dialogului, elevii au interpretat dialogul în faţa clasei. Am observat
faptul că activitatea a generat o stare de bună dispoziţie, elevii au participat
activ, reuşind să realizeze cu succes sarcina de lucru. Unii elevi au manifestat
o atitudine critică faţă de interpretarea colegilor.

În practica de la clasă, am constatat că pentru dezvoltarea expresivităţii
vorbirii sunt utile scenetele, jocul de rol sau piesele de teatru. De asemenea,
elevii mai mari pot fi învăţaţi să conducă teatrul de păpuşi, la care vor participa
ca spectatori elevii mai mici. Un joc de rol interesant a fost realizat plecând
de la cartea pentru copii Gruffalo, de Julia Donaldson. Elevii citesc textul
pentru a se familiariza cu subiectul şi cu personajele. În continuare, elevii
pot viziona animaţia, în vederea sesizării elementelor nonverbale şi paraverbale
utilizate în completarea comunicării verbale. Filmul de animaţie reprezintă
un model concret pentru modul în care elevii au de interpretat fiecare
personaj. După această etapă, pe grupe de câte şase elevi, se trece la
interpretarea textului. Fiecare dintre cei şase elevi va primi un rol, respectiv
rolul naratorului/ al povestitorului, cel al şoricelului, al lui Gruffalo, rolul vulpii,
al bufniţei şi cel al şarpelui. Pentru a-i motiva, le-am propus să înregistrăm
interpretarea lor, s-o putem asculta şi comenta împreună (vezi figura nr. 6 de
pe pagina următoare). În acest context de lucru, am constatat beneficii privind
modul în care copiii îşi dezvoltă spiritul critic, devenind mai interesaţi faţă de
exprimarea corectă.

În contextul dezvoltării competenţelor de comunicare ale elevilor cu dizabilităţi
intelectuale, nu pot fi neglijate nici mijloacele comunicării nonverbale, respectiv
mimica, poziţia corpului, gesturile. În acest scop, am organizat jocuri în care
un elev imită aumite stări: veselia, uimirea, supărarea, tristeţea, iar ceilalţi
elevi traduc în cuvinte ce au observat. Am constatat că jocul de rol activează
elevii prin implicarea lor într-o activitate nouă, interesantă, iar interacţiunea
dintre participanţi le permite elevilor să-şi dezvolte autocontrolul, în ceea ce
priveşte comportamentul.
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3.  Concluzii
 
În situaţia în care profesorul se adresează copiilor cu dizabilităţi intelectuale,
devine mult mai evident faptul că reuşita lui este determinată de modul în
care pune accentul pe dimensiunea formativă şi creativă a actului didactic.
Este mult mai evident, în egală măsură, faptul că profesorul este pus în
situaţia de a reflecta şi de a evita clişeele didactice, deoarece acestea limitează
nu doar creativitatea elevilor, ci şi rezultatele învăţării. Fără această
creativitate şi flexibilitate a profesorului, elevii nu vor putea să creeze idei
noi, originale. Elevii prosperă dacă au libertatea de a se manifesta, trebuie
să li se creeze un climat al posibilităţilor, activităţile de învăţare să fie centrate
pe interesele lor, pe dezvoltarea de competenţe şi pe motivarea intrinsecă a
acestora. Dacă acest aspect poate reprezenta o aserţiune generală în raport
cu anumiţi copii, în situaţia copiilor cu dizabilităţi intelectuale, aplicarea acestor

Figura nr. 6. Interpretarea unor roluri
Sursa: Fragment şi imagini din Gruffalo, Julia Donaldson

Fragment şi imagini din Gruffalo, de Julia

Donaldson:

Un şoricel plecă la plimbare prin pădurea ferită de

soare. Un vulpoi văzu şoricelul şi pe loc îi plăcu.

- Încotro mergi şoricel drăguţ? Haide, te

invit la cină în a mea mică vizuină.

- Drăguţ din partea ta vulpoi, dar nu! Sunt

invitat la masă de un Gruffalo.

- Gruffalo? Ce e ăla Gruffalo?

- Gruffalo? Ce, nu ştii?

- Nu, răspunse vulpea.

- Are nişte colţi ascuţiţi, şi puternice gheare,

şi dinţi tăioşi în fălcile îngrozitoare, zise şoricelul.

- Uff, unde te vezi cu el?

- Aici lângă aceste pietroaie, iar mâncarea

lui preferată e vulpe împănată.

- Vulpe împănată? Am plecat! Rămas bun,

şoricelulule, strigă vulpea şi îndată dispăru.

- Ce vulpoi prostuţ, zise şoricelul. El chiar nu

ştie că Gruffalo există doar în poezie?
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principii devine condiţie de reuşită. Prin urmare, competenţa de comunicare
a elevilor cu dizabilităţi intelectuale poate fi dezvoltată doar prin competenţa
profesională a cadrelor didactice, prin curriculum personalizat şi prin strategii
didactice eficiente. Atât copiii cu dizabilităţi intelectuale, cât şi cei normal
dezvoltaţi învaţă mai uşor dacă profesorul ţine cont de ritmurile lor de învăţare
şi le propune trasee diferenţiate. De aceea, organizarea unei educaţii incluzive
pentru elevii cu nevoi speciale de învăţare aduce mai multe beneficii, în
sensul că un profesor este provocat să găsească soluţii adaptate nevoilor
copiilor şi că are posibilitatea de a constata mult mai clar cât de eficiente
sunt, de fapt, strategiile de predare - învăţare alese.
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Abstract

Teaching using a synchronous and an asynchronous online environment has
become increasingly widespread across the education sector and now this process
has been accelerated, temporarily or permanently, due to the Corona Virus (SARS-
CoV-2) pandemic. The mass closure of nurseries, kindergartens, schools, high
schools and universities has prompted the rethinking of the teaching and learning
processes. Educators were forced to shift to an online mode of teaching overnight
even if they did not properly feel capable to do so. Our study seeks to explore the
experiences on teaching and learning online encountered by preschool teachers
during their work in the context of COVID-19 physical school closure and explore
the meaning of such practices in shaping in-service kindergarten educators’
perceptions of digital media and online delivery. The participants of the present
study are kindergarten teachers (n=21) with a minimum of three years and a maximum
of 10 years of teaching experience. They work with the same age group (three- to six-
year-old children), from 9 public inner-city kindergartens. By making use of a
phenomenological qualitative inquiry, data was collected through participating at
semi-structured interviews via ZOOM videotelephony software program in June
2020. After the data was recorded and transcribed, three main themes were
distinguished. The key findings indicate that all the teachers experienced challenging
moments while delivering online, but they were also able to identify advantages in
such a stressful context. The results of the study show the need of a modernized
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approach to pedagogies on educational technologies and media that is driven by
research informed analysis.

Keywords: digital media, ICT, in-service kindergarten teachers, perceptions, young
children.

Rezumat

Predarea utilizând un mediu online sincron şi asincron a devenit din ce în ce mai
răspândită în domeniul educaţiei şi acum acest proces a fost accelerat, temporar
sau permanent, ca urmare a pandemiei cauzate de virusul Corona (SARS-CoV-2).
Închiderea în masă a creşelor, grădiniţelor, şcolilor, liceelor  şi a universităţilor a
determinat regândirea proceselor de predare şi învăţare. Educatorii au fost
obligaţi să treacă la un mod online de predare peste noapte, chiar dacă nu s-au
simţit capabili să o facă în mod corespunzător. Studiul nostru urmăreşte să
exploreze experienţele de predare şi învăţare online întâlnite de profesorii de
învăţământ preşcolar în timpul activităţii lor în contextul închiderii fizice a şcolilor
din cauza COVID-19 şi să exploreze semnificaţia unor astfel de practici în
conturarea percepţiilor educatorilor din grădiniţă în funcţie de media digitală şi
predarea online. Participanţii la studiul de faţă sunt profesori de grădiniţă (n = 21)
cu o experienţă de minimum 3 ani şi maximum 10 ani, care predau la aceeaşi
grupă de vârstă (copii cu vârste între 3 şi 6 ani), de la 9 grădiniţe de stat din
Bucureşti. În cadrul unei investigaţii calitative de tip fenomenologic, datele au
fost colectate prin participarea la interviuri semi-structurate prin intermediul
programului software de videotelefonie ZOOM în luna iunie 2020. După
prelucrarea şi analiza datelor, s-au distins trei teme principale. Cele mai
importante constatări indică faptul că toţi profesorii au experimentat momente
dificile în timp ce au predat în mediul online, dar au putut, de asemenea, să
identifice avantajele într-un context atât de stresant. Rezultatele studiului arată
necesitatea unei abordări modernizate a pedagogiilor privind tehnologiile şi
mediile educaţionale, care să fie ghidate de analize bazate pe cercetare.

Cuvinte-cheie: copii mici, media digitală, percepţii, profesori pentru învăţământ
preşcolar, TIC.
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1. Introduction

With the ever diversifying digital landscape of 21st century society, online
delivery can be found across a wide range of disciplines and education levels.
Used properly, digital media can offer notable advantages (Dubicka, Martin &
Firth, 2019). Evidence suggests that online education may enable new
opportunities for students and their institutions in terms of accessibility for
nontraditional students (Paulus et al., 2010), as well as for those who live in
isolated areas (Robinia & Anderson, 2010), encourage positive student
engagement (Anderson, 2008; Herrington & Herrington, 2006; Pederson &
Liu, 2003), offer a more student-centered environment (Barker, 2003;
Saltmarsh & Sutherland-Smith, 2010), and enhance students’ technology-
related abilities (Bonk, 2009).

Nevertheless, even though e-learning experiences have undergone rapid
expansion in the last few years and ICT’s role in children’s lives has proven
to be helpful in many ways, there is still a modest body of research reporting
on teachers’ preparedness to deliver online teaching (Bolliger & Wasilik,
2009; Dell, Hobbs & Miller, 2008; Downing & Dyment, 2013; McQuiggan,
2007). Also, multiple concerns remain around the appropriateness of
technology-mediated education for children, especially those in early childhood
education (Dong & Newman, 2016; Howard, Miles & Ree-Davis, 2012;
Leung, 2012).

Teaching using a synchronous and an asynchronous online environment has
become increasingly widespread across the education sector and now this
process has been accelerated, temporarily or permanently, due to the Corona
Virus (SARS-CoV-2) pandemic (Bolisani et al., 2020; Dhawan, 2020; Di
Pietro et al., 2020; König, Jäger-Biela & Glutsch, 2020; Teräs et al., 2020).
The mass closure of nurseries, kindergartens, schools, high schools and
universities has prompted the rethinking of the teaching and learning
processes. Therefore, in order to find solutions to deal with the challenging
situation, educators were forced to shift to an online mode of teaching
overnight. However, even if the adoption of distance learning is crucial to
ensure the continuity of education following the cancelled in-person instruction,
this context does not automatically transform educators into professionals
who have the technological and pedagogical competences required to teach

                                        Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 205



online. Therefore, they are left with no choice other than to teach online
even if they do not feel properly capable to do so (Buabeng-Andoh, 2012;
Guerriero, 2017; Lewis & Wang, 2015; McFarlane, 2019; McMurtrie, 2020).
Moreover, digitally mediated education has become a widespread matter of
concern not only for educational professionals, but also for parents.
Transitioning from face-to-face or face-to-screen teaching and learning has
been perceived as complex and problematic for all parties involved, all the
more so for parents with preschool children.

Against this background, the present paper addresses the experiences on
teaching and learning online encountered by kindergarten teachers during
their work in the context of COVID-19 physical school closure, and thus
might contribute to the further understanding of the changes brought by the
digital learning environment for both children and educational institutions.

2. Literature review

The integration of digital media in education has led to a growing debate in
relation to its contribution to the children’s development, especially in the
case of those in early education. Discussion around the pedagogical practices
in the technology-mediated environment reveal a diversity of perspectives
in relation to the positive or negative contribution to the pre-primary
educational process.

A growing body of research covers the advantages of using information and
communication technologies (ICT) in pre-school education. The utilization
of digital media has been found to encourage significant interactions among
children, leading to enhancement to their conversational skills (Hsin, Li &
Tsai, 2014). Technology in the kindergarten is perceived as positively
influencing early cognitive development as it impacts the quality of children’s
play and their learning by cultivating their collaboration skills, curiosity and
creativity. Furthermore, the new technologies considerably influence young
children’s literacy development, controlling and planning skills, as well as
their mathematical thinking and problem solving abilities (UNESCO, 2010).
In line with these findings, Magen-Nagar, Firstater and Schwasbky (2013)
assert that the integration of ICT in small children’s education leads to
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improvement in many areas, such as the cognitive functions (visual, analogical,
abstract, and mathematical-logical), literacy, memory, metacognition, and
motor-visual coordination.

Moreover, the integration of ICT into the classroom is of great interest to
policy-makers (Keengwe & Onchwari, 2009) and has been perceived as
valuable for making the educational process more efficient (Nikolopoulou &
Gialamas, 2015; Saude et al., 2005). For this reason, many governments
have begun to encourage the use of ICT with young children to sustain their
development (Bakia et al., 2011). Equipping kindergarten-aged children with
the knowledge and skills needed in the twenty-first century has been a priority
for many states in the last decade (Yelland et al., 2008), as the USA (NAEYC,
1996), New Zeeland (Ministry of Education, 2005) or Scotland (Learning
and Teaching Scotland, 2003) have made considerable progress in
implementing curriculum guidance or frameworks for early childhood
teachers with the focus on integrating ICT into the classrooms.

There are significant challenges, however, which are not left unnoticed by
both practitioners and researchers.  Magen-Nagar and Firstater (2019) note
that research on digital media has yet to show any direct correlation between
the use of ICT and achievements of children, regardless of their age. The
researchers also notice that the extensive use of ICT can limit young children’s
emotional, physical and cognitive development in the longer run. There are
also concerns over the interference of ICT with free play and the stimulation
of individual activities to the detriment of social interactions (Cordes & Miller,
2000). Opponents also claim that the communication process is not adequately
enhanced in the case of kindergarten-aged children (Hsu, 2016). Furthermore,
children are stopped from directly exploring the world using their active,
sensory, and exploratory learning nature. With the purpose of seeking the
perspective of educators, various studies revealed a common concern among
teachers regarding their lack of technical skills necessary for using ICT
effectively when teaching online (Mills et al., 2009; Wilson, 2004; Wray et
al., 2008).

Teachers in Romania have been carrying out educational activities using
digital tools and resources to some degree, so this situation should not
constitute a novelty for most of them. Furthermore, in the last few years, the

                                        Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (2) • LXVIII 207



Ministry of Education and Research and its subordinate institutions promoted
several initiatives and programs with a digital component (e.g., Computerized
Education System (SEI) program, eTwinning action, various teacher training
programs for developing technology-related competences, ROSE and CRED
projects) (Botnariuc et al., 2020).

However, there is no specific national ICT policy for the early childhood
education system and ICT professional development for kindergarten
teachers is hardly mentioned. In this regard and in line with the educational
change in 2020, the Ministry of Education and Research in Romania launched
the public consultation process on the Education Digitization Strategy
(SMART-Edu) and proposed a call for action for closer cooperation of all
stakeholders for the development of digital skills at all levels of education,
various Open Educational Resources (OER), and digital educational tools,
the improvement of digital infrastructure, the support of pre-service and in-
service digital training of teachers, the promoting of initiatives on online
security, data protection, cyber hygiene, IT ethics, etc. (MEC, 2020).

In August 2020, the Ministry of Education and Research, through the National
Center for Policy and Evaluation in Education - The Research Unit in
Education (CNPEE, 2020), conducted a research addressed to students,
teachers, school principals and parents, regarding the evaluation of the
educational process which was exclusively mediated by technology, during
the suspension of face-to-face courses. The aim was to identify the
perceptions and opinions of the educational actors, regarding access to the
teaching and learning process, the rate of participation at distance learning
activities, additional support needs and priority areas for intervention by central
and local authorities. Data was collected through 4 distinct online
questionnaires addressed to the above-mentioned categories of respondents
and more than 600.000 individuals from all around Romania completed the
surveys.

The results show that the family plays an important role in supporting children
to actively participate in learning online and their help was much appreciated
by the school, given the fact that kindergarten-aged children are not
completely autonomous in the use of educational applications. According to
the information provided by the principals, the use of electronic means and
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new technologies has been dominant in organizing the learning activities.
Nevertheless, there were also institutions that resorted to alternative forms
of distance learning (i.e., non-digital), but only in the case of weak Internet
connectivity or difficult access to ICT resources (CNPEE, 2020).

3. Methodology

As we already mentioned, this study’s main objectives are to explore the
experiences on teaching and learning online encountered by preschool
teachers during their work in the context of COVID-19 physical school
closure, and explore the meaning of such practices in shaping in-service
kindergarten teachers’ perceptions of digital media and online teaching and
learning. To achieve this aim, the study is designed as a phenomenological
qualitative inquiry. This design was carefully considered for the reason that
the spotlight is on thoroughly understanding the subjects’ experiences on a
particular phenomenon. The specific phenomenon under study is investigated
through collecting data (qualitative methods) and discovering commonalities
between the participants’ perceptions (Marshall & Rossman, 2011).
Accordingly, the phenomenological design supports the real-life experiences
of in-service kindergarten teachers from public kindergartens in the Romanian
educational system, during the COVID-19 in-person instruction closure.

3.1. Research participants

In the current study, the participants were selected based on availability
(Teddlie & Yu, 2007). The selection of participants was based on certain
criteria, such as: professional experience of a minimum of three years and a
maximum of 10 years of teaching experience, teaching the same age group
(three- to six-year-old children), completed Bachelor degree studies in Pre-
School and Primary Educational Pedagogy, as well as availability and
eagerness to participate.

The participants of this study are kindergarten teachers (n = 21) meeting the
above written criteria, alumna of the Pre-School and Primary Educational
Pedagogy programme in the Faculty of Psychology and Educational Sciences,
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part of the University of Bucharest in Romania. They are aged 22 to 32, and
work in similar contexts (9 inner-city kindergartens).

The first phase of the sampling process consisted of contacting the 37 teachers
via e-mail and explaining them their prospective involvement in the research
process. 21 of them agreed to be part of the investigation. Table no. 1 provides
an overview of the participants’ background information.
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Table no. 1. Background information of the participants

Background
information Participants Notes

Gender All female Representative as almost all in-service preschool teachers inRomania are female.
Age 22-32 Representative as a greatmajority begin their initialtraining immediately after highschool.
Stage of studies Bachelor’s Degree in Pedagogy of Primary andPreschool Education (n=15) and Master’sDegree in Educational Sciences (n=6) Information-rich cases as theyhad completed theircompulsory practicum period.
ICT training As part of the curricula for teacher trainingfor pre-school and primary education, theparticipants were required to completeintroductory courses to acquire fundamentalcomputer skills (Information andCommunication Technology – ICT, andComputer Assisted Instruction - CAI)

Representative as allparticipants have basiccomputer knowledge and skillssuch as using Word, Excel orPowerPoint, accessing theInternet etc., as well aselementary knowledge andskills in utilizing specializedsoftware in the educationalfield.
Personal ICT use All participants own a personal laptop andsmartphone. All of them have been usingsocial media for more than 5 years. Representative as 72.4% ofRomanian households hadaccess to the internet fromhome, according to the Instituteof National Statistics (2018).Also, mobile phones are themost used devices for accessingthe internet among pupils.



3.2. Data Collection

The data collection involved semi-structured interviews which were conducted
with each educational professional via ZOOM videotelephony software
program in June 2020. The length of the interviews ranged from 45 to 75
minutes, and the kindergarten teachers agreed to be audiotaped for a
transcription and a better analysis of their responses. The interview questions
focused on the research topic without revealing any privacy information or
exploring any sensitive topics. The interview items were the following:
(1) If you could make a list of the top three most stressful or challenging

experiences that you encountered in these last four months, what would
this list include?

(2) What are the top three positive aspects of the online teaching and learning
period? Please describe in detail why you considered them beneficial to
you, your children etc.

(3) Did you receive support from the national or local authorities for better
organizing your work? What about support from children’s families or
from your own colleagues? What kind of support did you receive? Was
it helpful or not?

(4) Do you feel you have learned something from this experience? Please
elaborate on your answer.

3.3. Data analysis

The interview data were analysed through qualitative content analysis
(Bernard & Ryan, 2010) for a better exploration of the acquired information.
The data which was mainly descriptive was transcribed verbatim and then
analysed. Based on the interview questions and the responses of the
participants, the process consisted first and foremost of coding the meaningful
broad categories so that the codes could be divided into different categories.
Through a cyclical process we were able to list three main themes in the
end: (1) teachers’ challenging experiences during online teaching and learning,
(2) teachers’ perceptions of digital media benefits and potential, (3) support
for online teaching.
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4. Findings

4.1. Teachers’ challenging experiences during online teaching and learning

In our study, data shows that all the teachers experienced challenging moments
while delivering online. The content analysis revealed four main obstacles
which made it difficult for teachers to utilize the online environment to its
fullest during the physical school closure (March - June 2020): the lack of
confidence and competence in the pedagogical and technological skills; the
integration of digital media (didactic obstacle); maintaining children
engagement; poor technological infrastructure.

According to professionals’ answers, all of them had trouble feeling at ease
while teaching online due to the fact that they did not believe they had the
suitable knowledge and skills to properly conduct an educational process for
small children in a technology-mediated environment. Educational institutions
in Romania, especially public ones, are currently based on traditional methods
of teaching and learning, and they follow the traditional set up of face-to-
face activities in a classroom. Therefore, even if teachers had prior knowledge
of how to deliver an online class, they did not have the occasion to exercise
the needed skills in a real setting and on a daily basis. Therefore, we reckon
that their fears are justified, as one of the teachers pointed out:

“I know how to access the Internet, to write a Word document or to
create a PowerPoint presentation, but it is a whole different world
to be able to create content for small children only with basic
knowledge. […] Also, I really don’t want to remember the first few
times when I had to get the hang of how to create meetings or to set
again the internet connection because of a power failure in my
neighborhood. […] I definitely was not prepared for this…” (Teacher
of three- to four-year-old children).

The introduction to the poly-synchronous world of teaching and learning
was difficult not only for children, as the study participants stated, but also
for the professionals. The rapid transition to online teaching found the teachers
poorly equipped with pedagogical knowledge on how to integrate digital media
into small children’s activities and, moreover, how to properly translate face-
to-face activities and content to the online-mediated environment. Only a
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handful of these educational professionals had ever done blended learning
before and none had taught their class entirely online, even as student-teachers
in their practicum period.

Therefore, the task was not a simple one: they were being asked to transition,
develop, and implement online teaching (Rennie & Morrison, 2013).
Successfully integrating digital media intro teaching and learning, especially
in an exclusively virtually mediated context is a more complicated
phenomenon than the mere use of technological devices, aspect which was
also highlighted by the educators:

 “It was really hard for me to suddenly integrate ICT into my teaching.
You can do it in a short time, of course, but only at surface level,
because if you want to do it properly so that it has a positive impact
on the child and it aims to develop certain aspects, then you should
really be concentrated on that. But I, and I think I can speak for all
educators, did not have the time to do so or learn how to do so.
Everything was fast-forward style!” (Teacher of three- to four-year-
old children).

Being able to maintain children’s engagement through online activities was
also a stress-provoking situation for teachers. Many of them observed that
after the first two months, children began to refuse to participate actively to
the synchronous classes and even more so to the asynchronous ones. A few
teachers even mentioned that some children became isolated and refused to
participate in any activity related to kindergarten, because they missed their
colleagues and the interactions. One of the teachers confessed that:

“As we, me and the children, became accustomed to the online
environment, I unconsciously began to focus more on demonstrating
on the screen various aspects, because next year they will go to primary
school and they need to be prepared, and less on building activities
with a focus on interaction with peers. And the children sensed that
it was not about them, but because I had to follow a schedule.”
(Teacher of five- to six-year-olds).

Also, in line with the above-mentioned struggle, one of the participants
confessed that:

“Of course it is a good thing that technology is now used even in
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early childhood education because online services have become a
big part of our everyday life, but I still think we should not dedicate
too much of our time to such digital media.” (Teacher of four- to five-
year-old children).

Another area of dissatisfaction involved the poor technological infrastructure.
For instance, teachers confessed that most families had difficulties in ensuring
children’s access to digital equipment which was adequate for educational
activities. Many households had more than one child and in the case that
also one or both parents had to work from home, the small child drew the
short straw. There were many instances, as reported by the participants,
where the child had to share the digital device or was not able to participate
regularly to online activities. Also, several problems arose from both sides
(teachers and children) because of the poor Internet connection.

4.2. Teachers’ perceptions of digital media benefits and potential

In comparison to the difficulties posed by teaching in an online context, the
teachers found it harder to explain the benefits of using digital media when
conducting an educational activity. They recognized the advantages of ICT
in a limited way, focusing mostly on the children’s joy when interacting with
ICT, at least in the first two months.

With changed spatial and temporal relations, educators had to make the
most of what they had. As a consequence of the fact that the children
admitted to missing the face-to-face contact with other colleagues, the
teachers began to look for fun and active games, which brought great
involvement from the little ones.

The digitally mediated environment offered flexible learning opportunities
for all children, because now, as some teachers stated, the professionals had
more time to adapt each activity to each child’s strengths:

“I admit that in the first month or so I was not able to see any
advantage to his situation, but slowly but surely I could see that I
had more time to give to each child. I could set up a meeting with
each child and parent and that time was entirely his/hers, with no

214



disruptions, which cannot happen when you have a class of 25 kids
around you.” (Teacher of five- to six-year-old children).

Another common trait of this period seemed to be the growing relationship
between the teacher and the parent. As the health and social situation was
getting worse, there was a better understanding of the struggles the two
parties face:

“These months have showed me that parents are important allies in
a child’s development and educational process. All I can say is that
I feel more connected to my children’s parents and we help each
other a lot these days for the benefit of the small one.” (Teacher of
three- to four-year-old children).

4.3. Support for online teaching

In terms of support, the most significant initiatives have come from families,
colleagues,  town halls, local councils, and some NGOs, through facilitating
the use of new technologies in educational contexts through platforms,
applications, tools made available on dedicated sites, but also online seminars
(webinars).

Help from other kindergarten educators was particularly noticed in the
participants’ responses. Even in the case of teachers that formerly had little
interest in online teaching, they struggled to adopt strategies specific to the
online environment in order to overcome the obstacles encountered by them
and their other colleague educators; and in this way, small communities of
teachers were fast created, with the purpose of easing each other’s
professional experiences.

5. Discussion and conclusions

According to Anderson (2020), the coronavirus crisis has led to “the world’s
biggest educational technology (edtech) experiment in history. With 1.5 billion
students out of school and hundreds of millions attempting to learn solely
online, the experiment will reshape schools, the idea of education, and what
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learning looks like in the 21st century”.

In the present study we attempt to understand what it was like for teachers
to deliver online classes to kindergarten-aged children during a crisis context
necessitating rapid adaptations of materials and activities. Three topics were
explored: teachers’ challenging experiences during online teaching and
learning, teachers’ perceptions of digital media benefits and potential, and
the support received by educators.

The data indicates teachers’ limited understanding regarding the way digital
media can be integrated properly into kindergarten activities, due to the fact
that they did not previously acquire proper knowledge and skills in this respect.
Had their training offered more opportunities for blended or online teaching
and learning they would not have experienced so many challenging moments.
There is no simple mapping of offline onto online. The use of digital media
with kindergarten-aged children is different from its use in higher grades,
due to the children’s poor reading and writing abilities, and the learning
methods are mainly founded on visual representations and auditory means.
Also, the new technology-related context constraints children’s direct tactile
and hands-on experiences.

A common concern expressed by the educators was over the negative effects
of prolonged media usage by small children, but, at the same time, they
confessed that if they had prior competences for integrating digital media
into teaching online, the after-thoughts would have been completely different
and on a more positive note.

Nevertheless, professionals also pointed to some benefits associated with
this mode of teaching and learning, mainly related to the curious nature of
children for the new mean of transmitting knowledge and the support received
from the families’ side.

The technological landscape is now more diverse than ever. Even so,
regardless of the help given by touch-screen technologies and educational
applications, which have surely empowered the use of digital media in the
educational process, many aspects of online education have remained
unexplored.
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The practices during the pandemic which characterized the education in
2020 call for a modernized approach to pedagogies on educational
technologies and media that is driven by research informed analysis.
Furthermore, we support research endeavors that not only take the current
pandemic as their priority of analysis, but proceed in improving our
understanding of the complex relationship between technology and education,
as well as in exploring new approaches to staff development.

All in all, one thing is for sure: the future appears more uncertain than ever,
but perhaps now is the perfect time to make more firm and significant
educational and digital changes.
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Rezumat

IDELA (Dezvoltarea internaţională şi evaluarea timpurie a învăţării) este un instrument
de evaluare elaborat în urma unei activităţi de trei ani, de către Ivelina Borisova, de
la organizaţia Salvaţi Copiii, cu ajutorul lui Vidur Chopra. Acesta permite să se evalueze
dezvoltarea şi educaţia timpurie a copiilor de vârstă mică (3,5-6,5 ani).
Ca urmare a activităţii de verificare şi modificare a instrumentului, de-a lungul unei
perioade de trei ani, în mai multe locaţii din 12 ţări diferite, a rezultat un instrument de
evaluare care include 24 itemi, este uşor de tradus şi gestionat şi prezintă niveluri de
fidelitate şi validitate ridicate.
Când s-a aplicat în diferite ţări, instrumentul a fost adaptat ţinând cont de fezabilitatea
administrării, de relevanţa instrumentului şi a politicii la nivel de ţară, precum şi de
aplicabilitatea la nivel internaţional.
În România, aplicarea instrumentului a fost realizată în clasa face to face la evaluarea
iniţială a 300 de copii cu vârsta de 3-6 ani de la Grădiniţa „Căsuţa Bucuriei”, nr. 11 din
Braşov. Dimensiunea inovativă a aplicării a constat în faptul că evaluarea finală s-a
realizat într-o „clasă virtuală”, cu 230 de copii, dar adaptându-ne contextului pandemic
în care s-a desfăşurat învăţarea, fie în scenariu hibrid, fie exclusiv online.

Cuvinte-cheie: clasa face to face, clasa virtuală, educaţia timpurie, evaluare inovativă,
instrument internaţional de evaluare.
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assessment tool developed following a three-year activity by Ivelina Borisova,
from Save the Children, with the help of Vidur Chopra. It allows to evaluate the
development and early education of young children (3.5-6.5 years).
The assessment tool resulted after three years of verifying and modifying the
instrument, in several locations in 12 different countries. The tool includes 24
items, is easy to translate and manage and presents levels of high fidelity and
validity.
When applied in different countries, the instrument has been adapted taking into
account the feasibility of administration, the relevance of the instrument and
policy at country level, as well as its applicability at international level.
In Romania, the application of the instrument was made face to face during the
initial evaluation of 300 children aged 3 -6 at the Kindergarten “Căsuţa Bucuriei”,
no. 11 from Braşov. The innovative dimension of the application was the final
assessment: it  was conducted in a “virtual classroom” with 230 children, but
adapted to the pandemic context in which the learning took place, either in a
hybrid scenario or exclusively online.

Keywords: early education, face to face class, innovative assessment,
international assessment tool, virtual class.

1. Contextul cercetării

Instrumentul IDELA (Dezvoltarea internaţională şi evaluarea timpurie a
învăţării), dezvoltat de Fundaţia Salvaţi Copiii, a fost introdus în cadrul de
monitorizare şi evaluare a  proiectului Pe locuri-fiţi gata-start! (engl. Ready-
Set-Go RSG), implementat de Fondul de Educaţie pentru Romi (REF)
România, şi a primit asistenţă tehnică de către Banca Mondială şi sprijin
financiar din Granturile norvegiene (Banca Mondială,  2015). Obiectivul vizat a
fost de a evalua impactul activităţilor RSG atât asupra dezvoltării copiilor, cât şi
asupra mediului de învăţare la domiciliu, în familiile care au beneficiat de program.

Aplicarea instrumentului IDELA, în anul 2019-2020, în grădiniţa noastră, a
pornit de la interesul de a demonstra că dezvoltarea copiilor se află în strânsă
relaţie cu mediul de învăţare şi cu practicile educaţionale, în contexte şi
scenarii de învăţare foarte diferite (scenariu faţă în faţă - septembrie 2019-
februarie 2020,  scenariu roşu - exclusiv online- martie-iunie 2020).

Aceste schimbări ale mediului de învăţare (faţă în faţă, online sau hibrid) au
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avut impact asupra a tot ceea ce presupune învăţarea, asigurarea
feedbackului, evaluarea, rezultatele copiilor, practicile cadrelor didactice,
relaţia cu familiile. În instituţiile de învăţământ preşcolar, cadrele didactice
s-au adaptat şi au continuat activitatea, dar simpla conversie la conţinutul
digital nu a fost suficientă.

Curriculumul (MEC, 2019) a fost adaptat noului context de învăţare, astfel
încât dimensiunile dezvoltării, comportamentele vizate ca aşteptări pentru
dezvoltarea la aceste vârste să rămână neschimbate. Conţinuturile învăţării
au fost flexibilizate şi adaptate în funcţie de mediu, de cine acordă suport,
pentru că la această vârstă învăţarea se poate desfăşura doar cu sprijinul şi
îndrumarea adulţilor de referinţă - cadrele didactice, respectiv, familia.

Schimbarea a vizat structurarea conţinuturilor în stil de prezentare şi adaptarea
acestora pentru a se potrivi cu o platformă de livrare. Aceasta a însemnat
reorganizarea conţinutului, îmbinarea stilurilor didactice de predare, alegerea
activităţilor care invită copilul la participarea constantă la activitate în mediul
virtual, utilizarea softurilor educaţionale la dispoziţie, a filmelor educative, a
înregistrărilor făcute de către profesoare pentru a demonstra şi explica modul
de lucru, al testelor şi al jocurilor online sau cu ajutorul altor activităţi  necesare
pentru a creşte implicarea copiilor în procesul de învăţare.

Cadrele didactice au trecut prin etapa de a transpune predarea faţă în faţă
în mediul virtual, al tehnologiei, aceasta fiind considerată mai degrabă o
interfaţă utilă în condiţiile date.

Treptat, după perioada de încercare a tehnologiei şi de reglare, de adaptare
a predării tradiţionale la noile contexte, au început să apară noi direcţii de
abordare orientate către extinderea orizontului de conţinut, a formelor de
organizare a învăţării şi a evaluării. De asemenea, optimizarea designului de
învăţare în clasa virtuală, a interactivităţii şi implicării copiilor asistaţi de
părinţi a continuat să rămână o prioritate.

Experienţa noastră a demonstrat că este benefică crearea unui spaţiu virtual
cu utilizare directă pentru dezbateri, schimburi de informaţii, sesiuni de aplicaţii,
activităţi, jocuri, socializare pentru a menţine legătura cu copiii şi părinţii
care au asigurat suport în învăţare.
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În perioada stării de urgenţă am creat clasa virtuală prin intermediul platformei
Padlet, care oferă numeroase beneficii pentru activităţile de predare, învăţare,
evaluare. Padlet este o platformă unde profesorii pot crea clase, discuta şi adăuga
imagini, fiind multe lucruri care se pot adapta. Spre exemplu, poţi face padlet-ul
public/privat/protejat cu parola. Cu ajutorul platformei Padlet se poate: să adaugi
un hyperlink, o fotografie sau un document (word, pdf),  să scrii, să încarci o
înregistrare, un film etc. Activităţile pot fi structurate după cum se doreşte (pe
tipuri de activităţi, pe zile, pe niveluri de vârstă), se poate trimite un singur link
părinţilor pentru materialele strânse, structurate şi explicate. Platforma oferă şi
alte facilităţi: se pot descărca documente în format Word sau Pdf interactiv (cu
click pe link-uri); se poate personaliza pagina (poză de fundal, culori diferite
pentru fiecare postare, simboluri etc.) şi devine atractivă pentru copii; se acordă
feedback imediat şi se pot pune simboluri-recompensă, în scop de apreciere şi
motivare, pentru copiii care lucrează şi pentru cei care lucrează bine.

Această aplicaţie poate restricţiona editarea, lăsând Padlet-ul în  modul de
vizualizare în perioada când nu te afli la activitate. Ca să deschizi clasa
virtuală în Padlet se poate trimite link-ul în multe modalităţi: apăsând butonul
de distribuire, se poate trimite prin email, Tweet şi alte aplicaţii.

Chiar dacă preşcolarii nu s-au mai văzut fizic, învăţarea, colaborarea,
interacţiunea socială nu au dispărut, ci au fost încurajate chiar şi în mediul
virtual. Interacţiunile fizice sunt vitale pentru dezvoltarea abilităţilor de
comunicare şi colaborare, dar şi pentru lărgirea orizontului în sfera
competenţelor, în special ale acelora socio-emoţionale, a capacităţilor şi a
atitudinilor în învăţare.

S-au desfăşurat activităţi distractive, atractive şi interactive, copiii au colaborat
şi au experimentat. Prin intermediul acestor activităţi, copiii au putut împărtăşi şi
beneficia, la rândul lor, de competenţele celorlalţi parteneri educaţionali. La
momentul actual, există o diversitate de strategii de învăţare care ajută la ghidarea
şi adaptarea experienţelor de învăţare  şi interacţiune socială, chiar şi virtuală.

Organizarea clasei virtuale a fost primul pas asupra căruia ni s-a concentrat
atenţia şi a fost urmată de sincronizarea conţinutului cu demersurile didactice
şi acordarea de sprijin  părinţilor, copiii mici având nevoie permanent să fie
asistaţi de adulţi.
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Desigur că s-a pus şi problema cum să se realizeze evaluarea la aceste
vârste în clasa virtuală. Evaluarea reprezintă un factor cheie al strategiilor/
metodelor de învăţare/competenţelor (Manolescu, 2015) pentru a asigura
un flux continuu în dezvoltarea adecvată a competenţelor. Probabil, cel mai
mare atu al învăţării în mediul virtual este multitudinea de metode captivante
şi interesante de evaluare, cum ar fi jocuri, probe, softuri, precum şi alte
instrumente care pot fi aplicate şi faţă în faţă.

Evaluarea în clasa online oferă şansa de a identifica acele comportamentele
care au nevoie de îmbunătăţire. Rolul formativ al evaluării este dat şi de
formularea feedbackului pentru cadrele didactice, dar şi pentru părinţi, pentru
a vedea ce comportamente, dintre cele vizate, sunt dezvoltate, pentru câte
se impune acordarea de sprijin şi care dintre dimensiunile dezvoltării au nevoie
de activităţi de remediere.

Provocarea a fost şi mai mare în cazul nostru, în condiţiile în care evaluarea
iniţială am realizat-o utilizând instrumentul IDELA în clasa faţă în faţă. Se
punea întrebarea dacă, pentru a observa, pe baza acestui instrument
rezultatele, progresul copiilor, reuşeam să realizăm o evaluare reală, validă
în mediul online. Era important să ne asigurăm că evaluarea putea fi
transparentă şi că reflecta adevăratul potenţial al copiilor.

Aplicarea IDELA în evaluarea iniţială şi la evaluarea finală a înlăturat temerile
cadrelor didactice faţă de utilizarea unui format digital pentru evaluare, pe
baza unui instrument testat şi aplicat până acum numai în clasele faţă în
faţă. Astfel, am constatat că rezultatele evaluării au demonstrat progresul
copiilor şi au permis părinţilor să fie parte din procesul educaţional şi chiar
din cel de evaluare. S-au realizat dialoguri constructive împreună cu copii,
iar anumite recomandări ale profesorului (legate de evaluare) au putut fi
urmărite şi de către părinţi.

Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menţinute ca modalităţi curente de
evaluare. Astfel, percepţia părinţilor faţă de educaţia timpurie, evaluarea în
acest segment şi relaţia lor cu grădiniţa vor deveni mult mai bune, deoarece
vor fi implicaţi continuu în acest proces.
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2. Instrumentul de cercetare

Instrumentul IDELA a fost aplicat în numeroase ţări în care populaţia are
venituri mici şi medii, cu scopul de a sprijini îmbunătăţirea continuă a
programului, de a spori responsabilitatea la nivelul iniţiativelelor ECCD (engl.
Early Childhood Development Initiative) la nivel mondial şi de a oferi date şi
dovezi despre relaţia dintre învăţare şi dezvoltarea copiilor.

Instrumentul s-a bazat pe o serie de surse şi instrumente existente dintr-un
număr de ţări unde acestea au fost disponibile, precum şi pe numeroase
instrumente dezvoltate şi utilizate de echipele naţionale ale Organizaţiei Salvaţi
Copiii. Instrumentul a parcurs mai multe etape de validare: în prima etapă a
procesului de validare, peste 65 de itemi au fost testaţi cu scopul reducerii
numărului acestora şi a identificării itemilor fezabili, care pot fi utilizaţi în cât
mai multe ţări şi contexte, la copiii cu vârste cuprinse între 3-6 ani. Ca urmare
a activităţii de verificare şi modificare a instrumentului, de-a lungul unei
perioade de trei ani, în mai multe localităţi/centre din 12 ţări diferite, s-a
obţinut un instrument de evaluare care include 24 itemi, care este uşor de
tradus şi gestionat şi care prezintă niveluri de fidelitate şi validitate ridicate
(IDELA TOOL, 2015, p. 2). În Etiopia, spre exemplu, evaluarea IDELA
pentru copii a fost utilizată pentru a măsura învăţarea timpurie şi dezvoltarea
copiilor implicaţi în program (ELM, 2016).

Rezultatele obţinute prin aplicarea IDELA permit analiza relaţiilor dintre
dezvoltarea copiilor şi mediile de acasă. Astfel, se constată relaţia direct
proporţională între abilităţile mai înalte ale copiilor şi mediul favorabil de
învăţare la domiciliu (mai multe materiale şi activităţi de învăţare). De
asemenea, pentru toate categoriile incluse în IDELA, copiii din familiile în
care veniturile sunt mai mari tind să aibă scoruri de dezvoltare anterioară
mai bune în comparaţie cu colegii din familii care dispun de mai puţine resurse
financiare, cu excepţia categoriei dezvoltare motorie emergentă (vezi Figura
nr. 1). Nu s-au găsit diferenţe semnificative între abilităţile timpurii ale băieţilor
şi fetelor. Interesant, nu au existat relaţii semnificative între perioada de
timp petrecută de copii în centrele ECCD şi abilităţi de învăţare timpurie.

Având în vedere natura cuprinzătoare a instrumentului, precum şi utilizarea
globală extinsă, în contexte diverse (de exemplu, în proiecte care au vizat

228



incluziunea romilor în Bulgaria şi Slovacia), IDELA a fost selectat în comun
de REF România şi Banca Mondială drept instrumentul principal pentru a evalua
impactul activităţii de Ready-Set-Go atât pentru dezvoltarea copiilor, cât şi pentru
mediul de învăţare la domiciliu în familiile care beneficiază de program.

Aplicarea instrumentului IDELA în cercetarea noastră a avut ca obiectiv
evaluarea impactului intervenţiilor educaţionale realizate în clasa virtuală,
atât asupra dezvoltării copiilor, cât şi asupra mediului de învăţare la domiciliu,
copiii fiind sprijiniţi de către diferiţi membrii ai familiei şi de profesorii care
au asumat rolul de facilitatori.

Elementele componentă ale evaluării, incluse în IDELA, sunt incluse în tabelul
de mai jos.
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Brut şi fin
Abilităţi motorii

Alfabetizare
emergentă

Alfabetizare
numerară

Dezvoltare socio-
emoţională Alţi itemi

Ţopăit Înţelegerea tipăriturii Mărime/greutate Prieteni
Abordări la

învăţare

Copiază o formă Vocabular expresiv Indicaţii Recunoaştere
emoţii de sine

Inhibitor control

Desenează o figură
umană Identificarea scrisorii Sortare

Recunoaştere
emoţii în altele Sortează itemi

Împachetează hârtia Scriere emergentă Identificarea
numărului Conflict rezolvat De memorie

Conştientizarea
auzului fonematic

Identifica formei Informaţii personale

Înţelegere orală Corespondenţa
unu la unu

Operaţii simple
Puzzle complet

Figura nr. 1. Elementele incluse în IDELA

Înainte de a începe orice evaluare, este important să se stabilească un context
relaxat, stimulativ pentru copilul evaluat.

Instrumentul recomandă a se începe evaluarea prin câteva întrebări cu privire
la subiecte care îl interesează, astfel încât copilul să perceapă evaluarea ca
pe un joc, mai curând, decât ca pe un test serios.



3. Aplicarea instrumentului şi interpretarea rezultatelor

Instrumentul IDELA acoperă toate domeniile de dezvoltare cuprinse în
Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului,
documentul de referinţă pentru monitorizarea şi evaluare achiziţiilor copiilor
din învăţământul preşcolar.1

Având în vedere aceste similitudini, IDELA a fost aplicat în Grădiniţa „Căsuţa
Bucuriei”, nr. 11 Braşov, în perioada septembrie - octombrie 2019 pe parcursul
a două săptămâni de evaluare iniţială, la toate cele 11 grupe de copii din
grădiniţă (N=300): patru grupe mari, patru grupe mijlocii şi trei grupe mici;
aşadar, în evaluare au fost cuprinşi copii între 3 şi 5-6 ani. Instrumentul a
fost aplicat în clasa faţă în faţă de către educatoarele grupelor. La grupele
mici, perioada de evaluare a fost extinsă până la o lună, prin urmare, aplicarea
instrumentului s-a finalizat în săptămâna 24-30 octombrie 2019.

Datele au fost prelucrate şi interpretate de către directorul grădiniţei şi de
un părinte sociolog.

Acest instrument a fost aplicat încă o dată la finalul semestrului I, în perioada
ianuarie 2020, de asemenea, în clasa faţă în faţă. Au fost culese datele,
interpretate şi comparate cu cele de la evaluarea iniţială.

Evaluarea finală s-a realizat în iunie 2020, dar în clasa virtuală, având în
vedere starea de urgenţă. Numărul copiilor evaluaţi în acel moment a scăzut
uşor la 230, fiindcă mulţi dintre copii au fost lăsaţi în grija bunicilor sau nu au
avut acces la internet sau la aparatura specifică activităţii de învăţare la
distanţă.

Interpretarea datelor s-a făcut în programul SPSS.

Rezultatele obţinute de copii la evaluarea iniţială (din septembrie-octombrie
2019), în clasa faţă în faţă şi la evaluarea finală (din iunie 2020), în clasa
virtuală sunt redate în tabelul nr. 1. Tabelul include doar rezultatele copiilor
care au participat la evaluarea iniţială şi la cea finală.

Rezultatele pun în valoare progresul realizat de către copii, de la evaluarea

230



iniţială la cea finală, datorat unui program de intervenţie educaţională, într-un
mediu de învăţare diferit (mediul online).
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Tabelul nr. 1. Centralizarea rezultatelor la evaluarea iniţială şi la cea finală

Nr.
Crt.

CATEGORII/
TERMENI DE REFERINŢĂ

EVALUARE
INIŢIALĂ
(230 COPII

EVALUAŢI)

EVALUAREA
FINALĂ

(230 COPII
EVALUAŢI)

1. CONŞTIINŢĂ PERSONALĂ 4,76% 5,35%
2. MĂRIME/LUNGIME 3,19% 3,81%
3. SORTARE/CLASIFICARE 1,42% 1,84%
4. FORME 3,23% 4,32%
5. IDENTIFICARE  DE NUMERE 8,73% 11,6%
6. CORESPONDENŢA UNU LA UNU 2,83% 3,80%
7. ADUNARE/SCĂDERE 1,43% 2,37%
8. COMPLETARE PUZZLE 3,66% 5,33%
9. PRIETENI 4,05% 7, 35%

10. CONŞTIINŢĂ EMOŢIONALĂ 2,84% 3,65%
11. EMPATIE 2,13% 2,70%
12. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR 1,63% 2,50%
13. MEMORIE DE LUCRU 2,07% 3,15%
14. JOCUL CAP/PICIOARE 6,11% 7,63%
15. VOCABULAR ORAL 10,87% 12,07%
16. CONŞTIENTIZAREA LITERELOR SCRISE 1,81% 2,67%
17. IDENTIFICAREA LITERELOR 4,04% 6,31%
18. PRIMELE SUNETE/LITERE 1,27% 2,14%
19. SCRIERE 1,47% 2,64%
20. ÎNŢELEGERE VERBALĂ 5,06% 6,33%
21. COPIERE  DE FORME 1,53% 3,13%
22. DESENUL UNEI PERSOANE 5,72% 6,75%
23. ÎMPĂTURIREA HÂRTIEI 2,79% 5,28%
24. SĂRITURI 6,97% 8,65%

Pentru a calcula un scor total IDELA, răspunsurile copiilor la fiecare cerinţă
inclusă în instrumentul de evaluare sunt adunate şi împărţite la numărul total
de răspunsuri. Altfel spus, rezultatul IDELA este dat de numărul (absolut şi
în procente) al copiilor care se încadrează într-una din cele şase categorii de
răspuns (de la nici un răspuns până la şase răspunsuri corecte).

În imaginile de mai jos, prezentăm rezultatele obţinute de copii (evaluarea
iniţială) la categoria conştiinţă personală. Tabelul prezintă frecvenţa
răspunsurilor copiilor participanţi la evaluare, pentru variabila „conştiinţă
personală” şi procentajul înregistrat de fiecare copil raportat la numărul total
de subiecţi.
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Figura nr. 2. Răspunsurile copiilor la categoria Conştiintă personală
(evaluare iniţială)

Figura nr. 3.  Ierarhia punctajului (de la 0 la 6 puncte) la categoria
conştiinţă personală

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

zero puncte 2 ,9 ,9 ,9
un punct 4 1,7 1,7 2,6

doua puncte 20 8,7 8,7 11,3

trei puncte 20 8,7 8,7 20,0
patru puncte 35 15,2 15,2 35,2
cinci puncte 43 18,7 18,7 53,9

sase punctaj maxim 106 46,1 46,1 100,0

Valid

Total 230 100,0 100,0



4. Programul de intervenţie bazat pe metoda stimulării
optime a creierului (engl. brain friendly manner) şi
rezultatele obţinute la evaluarea finală pe baza IDELA

De la evaluarea iniţială până la evaluarea finală s-a înregistrat un progres în
rezultatele copiilor, aşa cum reiese şi din datele prezentate în tabelul nr. 1.
Rezultatele sunt explicabile prin faptul că între cele două etape de evaluare,
copiii care au frecventat cursurile în perioada stării de urgenţă (N= 230) au
participat la programul de intervenţie pregătit de educatoare având ca punct
de plecare noul curriculum pentru educaţie timpurie.2 Intervenţia a fost
fundamentată pe proiectarea conţinuturilor pornind de la rezultatele copiilor
obţinute în cadrul evaluării iniţiale, pentru fiecare item din instrumentul de
evaluare.

Activităţile de predare au utilizat metoda stimulării optime a creierului (engl.
brain friendly manner). Predarea bazată pe această metodă este aliniată la
modul în care creierul funcţionează cel mai bine şi anume: să participe, să
proceseze, să reţină şi să reactiveze informaţii. Cu ajutorul acestei metode,
predarea devine mai veselă, iar învăţarea este mai distractivă şi mai eficientă
(Kagan, 2020). Construind un mediu plin de respect, utilizând cuvinte
încurajatoare, feedbackul pozitivşi rutine familiare, acordăm creierului copilului
răgazul de a se relaxa şi de a primi noi informaţii. Emoţiile copiilor sunt
implicate în învăţare şi, atunci când profesorii sau părinţii asigură unui copil
o atmosferă de siguranţă, este mai uşor pentru ei să transfere cunoştinţele în
memoria lor pe termen lung. Copiilor li s-a oferit ocazia de a participa la
activităţi care să le ofere o mulţime de oportunităţi de a practica noi abilităţi.
S-au creat activităţi antrenante care ocupă nu numai creierul, ci implică şi
mişcarea fizică, prin care copiii învaţă şi mai mult. Folosind activităţi care
permit copiilor să manipuleze obiecte şi să utilizeze imagini ca instrumente
de învăţare, i-am ajutat îşi concentreze atenţia asupra sarcinii de lucru.

Datele adunate pe parcursul evaluării sugerează că materialele de lectură şi
activităţile de lectură la domiciliu, sub îndrumarea familiei, anticipează
semnificativ scorurile legate de literaţie, în timp ce numărul de jucării
disponibile anticipează scoruri legate de numeraţie. Situaţia descrisă implică
faptul că adaptarea activităţilor de intervenţie s-ar putea baza pe punerea la
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dispoziţie a materialelor de citire şi a jucăriilor pentru copiii şi familiile
participante, precum şi pe încurajarea continuă a activităţilor de lectură cu
copilul.

Toate activităţile bazate pe metoda stimulării optime a creierului au condus
la rezultate mai bune la evaluarea finală, prin scorurile obţinute la evaluarea
finală (vezi tabelul nr. 1). Astfel, programul de intervenţie pare a oferi o cale
promiţătoare către progresul în învăţare, indiferent de mediul în care se
desfăşoară învăţarea.

5. Concluzii

Aplicarea instrumentului IDELA în etapa de evaluare finală a evidenţiat o
creştere a scorurilor la majoritatea domeniilor evaluate prin acest instrument,
pentru toţi copiii participanţi la cele două etape de evaluare. Deşi datele nu
sunt relevante statistic, din cauza dimensiunii eşantionului, ele permit totuşi
formularea unor aprecieri referitoare la progresul copiilor participanţi la
programul de intervenţie bazat pe metoda stimulării optime a creierului.

Rezultatele finale sunt cu atât mai relevante cu cât sunt asociate unor activităţi
de învăţare desfăşurate la distanţă. Astfel, prin aceste rezultate este validat
nu doar programul de intervenţie, dar şi aplicarea online a instrumentului. Pe
baza continuării proiectului în anul şcolar 2020-2021, folosind un eşantion
mai mare, există premise pentru extinderea programului, în parteneriat cu
organizaţia Salvaţi copiii, la mai multe grădiniţe din oraşul Braşov. Printre
beneficiile acestuia menţionăm încurajarea bunelor practici parentale, prin
implicarea continuă a părinţilor în procesul de învăţare şi evaluare.

Prin participarea la programul de intervenţie, cadrele didactice au conştientizat
cum se  lucrează cu instrumentul IDELA, inclusiv în mediul virtual. Ele au
lucrat intens cu familiile copiilor, trimiţând materiale suport, unde a fost cazul,
pentru a veni în sprijinul părinţilor. De asemenea, au conştientizat că pot
acorda o mai mare atenţie individualizării, centrării pe copil, pe parcursul
evaluării online şi au avut ocazia de a-şi extinde şi perfecţiona practicile de
evaluare, mai ales în privinţa oferirii şi primirii de feedback. Participarea
cadrelor didactice la programul de intervenţie a însemnat o ocazie de dezvoltare
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personală mai ales în zona competenţelor digitale prin provocările cărora a
trebuit să li se răspundă. Deseori, educatoarele au intervenit cu sugestii de
activităţi concrete, sarcini şi explicaţii lămuritoare, pe parcursul activităţilor,
pentru a remedia comunicarea între copiii care nu ştiau cum să vorbească în
mediul virtual, sau pentru a derula activităţile de evaluare.

Nu în ultimul rând, activitatea online a constituit prilejul reflecţiei cu privire la
necesitatea îmbunătăţirii abilităţilor parentale, prin evenimente de motivaţie
comunitară, pentru creşterea gradului de conştientizare a practicilor parentale.
Dintre problemele care ne-au atras atenţia, amintim subiectivitatea părinţilor,
care au avut tendinţa de a se implica şi a ajuta copilul, influenţând obiectivitatea
evaluării în mediul virtual, sau lipsa de implicare a unor familii, care şi-au
exprimat neîncrederea în viabilitatea evaluării făcute online.

Notă finală cuprinzând instrumentele pe care s-a fundamentat instrumentul
IDELA:
• The Early Development Instrument
• The Ages and Stages Questionnaire
• The Multiple Indicator Cluster Survey
• The Denver
• The East Asia-Pacific Scales of Child Development
• The Early Learning Development Standards

NOTE

1 http://www.isjiasi.ro/documente/invatamant%20prescolar/ORDIN% 203851_
2010_ANEXA_RFIDT.pdf

2 (https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-
469402082019-privind-aprobarea-curriculumului-pentru).
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Apărută la Editura Sigma începând cu vara 2019, Alya şi cutia muzicală
reprezintă o serie dedicată micilor cititori, iscoditori, căutători de comori...
de cunoaştere!

Prezentând un text după tehnica povestirii în ramă, „Alya...” este concepută
în opt episoade, până acum apărând trei dintre acestea. Personajele recurente
sunt doi fraţi - Teo şi Timeea, precum şi zâna Alya care este captivă într-o cutie
muzicală, în urma unui blestem. Pentru a o elibera, cei doi copii călătoresc în
timp şi în spaţiu, în fiecare volum vizitând o civilizaţie străveche şi întorcându-se
acasă cu câte un indiciu necesar eliberării Alyei. La capătul celor opt episoade,
cele opt indicii vor oferi formula de ştergere a blestemului.



Cei doi copii sunt ataşanţi, cu pasiuni şi personalităţi complementare, oferind
astfel cititorului multiple ocazii de identificare. Itinerariile parcurse reprezintă
oportunităţi pentru descoperirea unor lumi apuse: în primele trei volume Teo
şi Timeea intră într-un templu mayaş, ajung la Olympia pe vremea jocurilor
antice şi într-o celebră şcoală de gladiatori de la Roma. De fiecare dată, ei
trec prin aventuri şi încercări care le solicită inventivitatea şi rezolvarea de
probleme practice; în fiecare episod sunt ajutaţi şi ajută pe cineva, după un
model similar basmelor. Diferenţa este dată de situarea celor doi copii în
lumea contemporană şi de călătoriile în timp. Chiar dacă acestea au loc cu
un mijloc de transport magic (un cufăr fermecat!) „Alya...” nu este un basm
clasic, căci îi lipseşte atemporalitatea. Ancorarea în lumea de azi – acasă
reprezintă o casă din zilele noastre, într-o localizare obişnuită – şi excursiile
în timp dau poveştii caracterul de modernitate, cu priză la publicul tânăr.

„Alya...” este literatură fantasy de bună calitate, motivantă pentru cei mici.
Dincolo de lumile imaginare pe care le deschide, seria aduce multe informaţii
cu caracter istoric şi cultural, extinzând universul de cunoaştere al cititorului.
Ca un supliment pentru... bună purtare şi educare (sic!), copiii descoperă la
finalul fiecărui volum jocuri şi probleme distractive legate de textul citit şi un set
de întrebări pentru orientarea unei reflecţii de profunzime asupra textului citit.

Seria „Alya şi cutia muzicală” face parte din Colecţia Comoara cu virtuţi,
iniţiată la Editura Sigma pentru a sprijini o educaţie centrată pe promovarea
binelui, frumosului şi adevărului.
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Volumul semnat de cei doi autori reprezintă un tip special de reflecţie asupra
educaţiei, în orice caz un text cu o scriitură în egală măsură tradiţională şi
inovatoare, iar un echilibru între tradiţional şi novator nu este niciodată uşor
de atins. Chiar şi titlul ales, Cum are loc învăţarea: lucrări fundamentale
din psihologia educaţiei şi ce înseamnă ele pentru practică, indică miza
lucrării, anume aceea de a combina reflecţia teoretică cu practică şcolară.
Este un text care atrage atenţia asupra relaţiei dintre teorie şi practică, dintre
reflecţia născută din cercetarea fenomenului educaţional şi soluţiile practice
utilizate în clasă. De altfel, P. A. Kirschner este (co)autorul mai multor lucrări,
unele dedicate TIC în educaţie, altele educaţiei în general care sunt axate pe
problema complexităţii procesului de predare-învăţare dar şi pe analiza
miturilor legate de procesul educaţional1 (2010, 2015, 2018). Deşi textul
porneşte, în toate cele 29 de capitole ale sale, de la tot atâtea articole, el
reprezintă mai mult decât o culegere sau parafrazare a unor texte academice.

Textul, însoţit de numeroase scheme care ilustrează punctele teoretice
formulate în text şi de casete tematice (care cuprind mici texte referitoare la
personalităţi ale domeniului, teorii formulate cu privire la învăţare şi predare,
sau experimente de psihologie a învăţării), este structurat în şase părţi care
încearcă să acopere întregul câmp conceptual asumat prin titlu. Pornind de
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la explicarea fundamentelor neurologice ale învăţării şi ale memoriei, textul
abordează (în succesiune) prerechizitele necesare învăţării, activităţile care
o susţin, rolurile profesorului, contextul învăţării şi o parte finală dedicată
mai degrabă dimensiunii morale care subîntinde problematica învăţării.

Prima parte, dedicată cogniţiei, ridică o serie de probleme legate atât de
substratul neurologic, cât şi de fundamentarea, în psihologia emoţiilor, a actului
învăţării. Faptul că învăţarea este un fenomen atât biologic, cât şi cultural
pare să fie clar în momentul în care este introdusă şi dimensiunea tipului de
comunicare. Fără a o spune ca atare, autorii par să fie de acord cu ideea că
elevii învaţă diferit şi că în practica şcolară este important să combinăm
diferitele medii de comunicare a informaţiei (dar vezi şi cap. 29, în care
aceştia resping teoria stilurilor de învăţare). A doua parte continuă abordarea
cognitivistă, de data aceasta pornind de la teoriile formulate de Bandura şi,
cam în acelaşi timp, de Ausubel. Faptul că cunoaşterile anterioare determină
atât eficacitatea învăţării, cât şi retenţia informaţiei este fundamental. Până
la urmă, elevii nu sunt o pagină albă pe care cadrul didactic o poate amprenta
cum consideră el/ea de cuviinţă. Dimpotrivă, elevii aduc cu ei o încărcătură
de cunoaştere mai mare sau mai mică, mai apropiată sau mai depărtată de
dimensiunea scolastică, dar în orice caz, bine ancorată (mai ales emoţional)
în experienţele lor cotidiene. Ignorarea acestei dimensiuni poate reduce mult
din eficienţa învăţării. A treia parte, dedicată unor tehnici de predare şi învăţare,
continuă pe aceiaşi linie, anume analiza critică a unor termeni mai degrabă
invocaţi decât aplicaţi în practică. Ceea ce par să afirme autorii este că
tehnicile de predare-învăţare trebuie să fie în egală măsură eficiente şi plăcute.
Dar capitolele acestei părţi nu sunt o simplă înşiruire de metode; mai degrabă
sunt capitole (mai ales capitolul al 15-lea) care dau consistenţă teoretică
unor metode deja folosite în şcoală. Regăsim aici unul din pilonii întregului
volum, anume importanţa teoriei pentru practică, căci într-adevăr consistenţa
teoretică este cea care duce la practica informată. Următoarele capitole,
adunate sub titlul modest Profesorul, continuă analiza tehnicilor de predare-
învăţare. Dincolo de cadrul teoretic, ceea ce este semnificativ şi în
continuarea abordărilor propuse de Marzano şi echipa din jurul său este
efortul de a identifica tehnicile eficiente fără a le clasifica în moderne şi/sau
clasice (cap. 21, în special). Această problemă a discriminării între clasic şi
modern este una fundamentală, căci dincolo de modernitate, eficienţa este
criteriul fundamental; au fin de compte, trebuie să vedem în ce măsură o
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tehnică modernă de predare-învăţare aduce plus-valoare (dacă presupune
mai mult timp consumat în raport cu ţintele educaţionale, de pildă, este o
metodă inadecvată – ceea ce nu înseamnă că ar fi ineficientă). Ceea ce
realizează această a cincea parte este, de fapt, un sumar integrativ al
problemelor ridicate în paginile anterioare ale cărţii şi o prezentare
(nedeclarată) a complexităţii factorilor implicaţi în învăţarea de succes. Ultima
parte este mai degrabă un caveat cu privire la riscurile legate de proasta
înţelegere a fenomenului învăţării, fie din acceptarea necritică a unor teorii
şi aplicarea lor mecanică la clasă, fie din respingerea dimensiunii informative
pe care o dă o posibilă fundamentare teoretică. De altfel, ultimul capitol,
intitulat semnificativ Cele zece păcate de moarte în educaţie, este şi o
analiză pertinentă cu privire la o serie de mituri educaţionale care invadează
atât practica şcolară, cât şi discursul public cu privire la educaţie.

Dar textul celor doi autori este mai mult decât o analiză pertinentă şi uşor de
citit a teoriei şi practicilor învăţării. Felul în care este organizat textul reprezintă
o construcţie meta-analitică menită să conducă cititorul spre analiza propriilor
sale fundamentări teoretice şi experienţe educaţionale practice. Textul
fiecărui capitol porneşte de la un articol considerat fundamental (în formularea
autorilor, imposibil de tradus în limba română altminteri decât generator de
şcoală) şi este structurat pe câteva puncte: de ce merită să fie citit articolul,
rezumatul acestuia, prezentarea sintetică a acestuia, implicaţii pentru practica
şcolară, cum pot fi utilizate concluziile în practica şcolară, idei cheie
(„takeaways”), resurse suplimentare (în cheia preocupărilor autorilor, acestea
sunt disponibile online cu ajutorul unui cod QI). Pe cale de consecinţă, textul
poate fi extrem de util atât practicienilor, cât şi celor preocupaţi de o abordare
teoretică. Şi poate că aici se află un alt pilon important al perspectivei oferită
de cei doi autori. Discuţia (foarte prezentă în şcoala şi societatea românească)
despre diseminarea elementelor de bună practică ridică problema relaţiei
dintre teorie şi practică, centrală pentru textul de faţă. De fapt, ce leagă
două experienţe (pozitive) din contexte şcolare adesea foarte diferite? Mai
bine, cum pot fi acestea relaţionate? O analiză sumară va indica faptul că
elementul care poate asigura transferul unei experienţe pozitive într-un alt
context educaţional este teoria, înţeleasă ca mecanism fundamentat de analiză
a celor două situaţii concrete şi de reducere a informaţiei la esenţialul
transferabil. Credem că textul lui Kirschner şi Hendrick tocmai acest lucru
îl demonstrează, anume funcţia adaptativă a teoriei şi rolul acesteia în
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structurarea unei învăţări de calitate. În plus, faptul că fiecare capitol porneşte
de la un studiu considerat fundamental este foarte important, căci permite
cititorului să vadă cum se construieşte cunoaşterea şi, la fel de important,
cum poate fi aplicată aceasta la practica şcolară. Din acest punct de vedere,
volumul de faţă reprezintă o contribuţie fundamentală (şi o lectură plăcută şi
stimulativă) la literatura de specialitate.

NOTE

1 Wolpers, M., Kirschner, P.A., Scheffel, M., Lindstaedt, S., & Dimitrova, V. (Eds.).
(2010, September 28 - October 1). Sustaining TEL: From Innovation to Learning
and Practice. 5th European Conference on Technology Enhanced Learning,
EC-TEL 2010 Barcelona, Spain, Proceedings Springer-Verlag.
de Bruyckere, P., Kirschner, P.A., & Hulshof, C.D. (2015). Urban Myths about
Learning and Education. Elsevier.
van Merrienboer, J.J.G., & Kirschner, P.A. (2018). Ten steps to complex learning:
a systematic approach to four-component instructional design (3rd ed.).
Routledge.
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The prestigious publishing house Brill Sense, with over three century
experience in scholarly publishing, is publishing for the first time a book
under Romanian coordination, of three scientists from West University of
Timişoara, Simona Sava, Claudia Borca, and Gheorghe Clitan.

The Romanian editorial team managed to unite contributions of more than
30 authors out of eight countries, from Cyprus, Germany, Greece, Latvia,
Romania, Serbia, Spain, and Sweden. In a transdisciplinary and
interdisciplinary manner, scientists in diverse fields, such as philosophy,
education, sociology, political science, economy, theology, and psychology,
give their multifaceted perspectives on the complex issue of capacity building.
The contributors to the book bring insights on the ways the collective capacity
is built, or acts, at institutional, community or societal level, in learning systems,
for fostering cultural heritage and identity, for (social media) communication
and interaction, for training professionals and researchers, and in the wider
democratic society. As mentioned by Simona Sava while presenting the
concept of the book in the introductory part, the omnibus concept of capacity
building required a wide coverage of expertise, to analyze and illustrate it in
various contexts, and from various theoretical perspectives, reflecting and
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underlying how collective capacity building can “foster progress in some of
the most intricate educational, social, cultural, geopolitical and economic
issues” of nowadays society. The innovative contribution of the book lies on
the transdisciplinary perspectives on capacity building, analyzed so far more
on sectorial focus.

The book contains 14 contributions, which are presented in two parts. In the
first one (chapters 1-8) there are grouped transdisciplinary perspectives of
various social scientists, with different lenses of interpreting the built capacity
at individual, group, community, institutional and societal levels. In the second
part of the book (chapters 9-14) there are reunited evidence, solutions,
reflections, research on how capacity building is fostered in universities, as
main institutions of producing know-how and professionalization of actors
expected to build capacities in all respects.

Thus, the first part of the book displays, step by step: the philosophic grid of
analyzing the way the truth is built and defended in the democratic society;
the educational interpretations of the ways the individuals build their identity,
skills and competences in various contexts, and their capacity to cope with
the societal challenges, both as single actors, and members of the community
groups; the sociologic theoretic framework of analyzing the way different
social groups, mainly the vulnerable ones, built their capacities to overcome
inequalities; the cultural lens highlighting the heritage of communities, its
construction and affirmation; the political scientists’ analysis of collective
learning and mobilization, as response to political activity; the interdisciplinary
grid of analysis of social scientists while decoding different communication
campaigns and collective capacities, built sometimes ad-hoc, to address
conjunctural or long-lasting challenges.

The capacity building taking place in university is discussed in the second
part of the book, with regard to: structures and practices fostering research
skills, and capacities; implications from didactic and economic points of view
while training the new generations of students; solutions to conceptualize
tailored training programs, of pre-service and in-service training, face to
face and at a distance, paying attention in the same time to the ethic and
transdisciplinary implications and impact.



Within the current scientific debate on capacity building the book is focusing
on interdisciplinarity with a keen eye on the role of education. It shows that
the process of capacity building is linked to a broad variety of societal factors,
mainly of human will, power and commitment. Even this short mapping of
the topics covered in the book is illustrative and convincing for the wide
range of topics and inputs for a diverse spectrum of beneficiaries: students,
scientists, researchers, practitioners and managers in higher education
institutions, policy makers, from different disciplinary fields.

The overall message of the book is that capacity building calls for collective
impact, activated at different levels. In this regard, both theoretical approaches
of capacity building are illustrated in the book, the one empowering the
individual with enhanced ability to co-construct his future and well-being, as
well as the one on creating of friendly and vivid ecosystems in society, by
integrating all the existing resources and synergies, through collective learning,
action, and cooperation.
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PROIECTUL PULCHRA
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie,

Unitatea de Cercetare în Educaţie,
     Bucureşti, România

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, prin Unitatea de Cercetare
în Educaţie, derulează în perioada septembrie 2019 – august 2022 proiectul
„PULCHRA - Ştiinţa în medii urbane: construirea de centre comunitare de
învăţare participativă prin cercetare şi activare”, finanţat prin programul de
cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene şi coordonat de
Universitatea Naţională şi Kapodistriană din Atena. Din Consorţiu, alături
de cele două instituţii deja menţionate, fac parte următoarele: University of
Cologne – The Institute of Geography din Germania, Narodowa Fundacja
Ochrony Srodowiska Environmental Information Centre UNEP/GRID din
Polonia, TEREZA Vzdelavaci Centrum Zu şi Charles University din
Republica Cehă, Universita Degli Studi di Udine din Italia, Bernu Vides
Skola din Letonia, ATHENA Research and innovation Center in Information
Communication and Knowledge (CORALLIA) din Grecia, Kungliga
Tekniska Hoegskolan (Royal Institute of Technology) din Suedia, Open
University of Cyprus din Ciprus şi An Taisce, The National Trust of Ireland
din Irlanda.

În cadrul proiectului se explorează conceptul de şcoală deschisă în contextul
temei „Oraşele ca ecosisteme urbane”. Astfel, se facilitează transferul de la
o provocare şcolară la o provocare a oraşului, deoarece se trece dincolo
de spaţiul şcolii stimulând realizarea de parteneriate, în comunităţile locale,
cu actori cheie, cum ar fi cercetători, administraţia locală, companii, industrie
ş.a.m.d., care au un rol activ în identificarea soluţiilor unor astfel de provocări.
Relevanţa socială şi conexiunea imediată cu propriul mediu de viaţă fac ca
aceste provocări ale oraşului să fie deosebit de motivante pentru a învăţa
şi a experimenta descoperirea ştiinţifică.

5 licee din Bucureşti, Câmpulung, Galaţi şi Mediaş, împreună cu entităţi sau
actori cheie vor deveni agenţi ai bunăstării comunităţii, un aspect extrem de
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important având în vedere că urgenţa de a aborda oraşele ca ecosisteme
urbane este subestimată şi prea puţin pusă în legătură cu educaţia ştiinţifică
a tuturor cetăţenilor.

Proiectul îşi propune identificarea căilor prin care se poate asigura învăţarea,
explorarea şi activarea, privite ca un concept vizibil public şi integrator
care asigură un mediu de învăţare coerent pentru elevi, reprezentând un
punct de acces către comunitatea locală şi societatea urbană mai largă.
Acest concept serveşte drept model pentru şcoală şi comunitate şi permite
dezvoltarea propriei abordări în ceea ce priveşte predarea/învăţarea.

Oportunităţile de învăţare analoge, cum ar fi experimentele practice sau
observaţiile asupra mediului, sunt completate de cele digitale, precum
aplicaţiile telefoanelor inteligente pentru realizarea observării ghidate sau
accesul la date din surse externe, cum ar fi fotografia aeriană sau datele
colectate prin satelit.

Scopul este de a încuraja educaţia pentru mediu şi educaţia pentru
dezvoltare durabilă, de a facilita participarea activă şi de a consolida
cetăţenia prin (i) conectarea învăţării din clasă cu cea din afara clasei,
(ii) facilitarea cooperării cu experţii locali, (iii) folosirea abordărilor bazate
pe învăţarea digitală şi (iv) realizarea de investigaţii.

Pentru a afla mai multe despre proiect, contactaţi-ne la:
PULCHRARomania@ise.ro
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