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Pentru a răspunde la această întrebare am administrat un chestionar online structurat,
cu răspunsuri închise, care a vizat identificarea competenţelor de cetăţenie digitală
distribuite pe trei dimensiuni (respect, educaţie şi protecţie), ale studenţilor din
programele de licenţă în ştiinţele educaţiei din România. Studiul a arătat că respondenţii
au competenţe (în termen de cunoştinţe şi atitudini) de cetăţenie digitală bine
dezvoltate, dar că este nevoie de un accent mai pronunţat pe dezvoltarea abilităţilor
de a acţiona pentru a transforma aceste cunoştinţe şi atitudini în practică. De
asemenea, măsurile de distanţare socială şi digitalizarea, asociate procesului
educaţional, apar atât ca factori de stres, cât şi ca o oportunitate de dezvoltare a
competenţelor de cetăţenie digitală prin învăţare experienţială.
Cuvinte-cheie: cetăţenie digitală, educaţie în perioada pandemiei COVID-19, formare
iniţială a profesorilor.
Abstract
Social distancing measures imposed by the COVID-19 pandemic have led almost
overnight to the digitalization of educational activities in Romania and elsewhere.
This transformation has rendered visible the need to develop adequate and
responsible online behavior to an unprecedented extent and has led us to ask:
“Which are the digital citizenship competencies of the future professionals in the
field of education?”. To answer this question, we administered an online
questionnaire focusing on identifying digital citizenship competences of
undergraduate students in educational sciences in Romania. Digital citizenship
competences were structured along three dimensions: respect, education and
protection. Our study has shown that respondents had well developed digital
citizenship competences in terms of knowledge and attitudes and that there is a
need to insist more on skills that translate attitudes and knowledge into action.
Moreover, the study has shown that social distancing measures and the associated
rapid digitalization of educational activities can be interpreted both as stress
factors, as well as an opportunity to develop digital citizenship competences
through experiential learning.
Keywords: digital citizenship, education during COVID-19 pandemic, pre-service
teacher training.
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1. Introducere
Lumea este într-o continuă schimbare din perspectiva factorilor sociali şi
economici, aceştia lăsându-şi amprenta asupra impactului pe care îl are
tehnologia, în speţă noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării. Cantitatea
de informaţie se dublează la fiecare doi ani (Farmer, 2011), iar oamenii au
nevoie să evalueze resursele cu mai mare atenţie şi să afle cum să folosească
informaţiile într-o manieră relevantă pentru rezolvarea problemelor şi luarea
deciziilor. Mai mult ca oricând acţiunile petrecute în online au un impact clar
asupra vieţii în offline, de aceea se pune problema comportamentului nostru
social în mediul digital, respectiv cum acţionăm adecvat şi responsabil în
online. Pentru sistemul educaţional acest aspect reprezintă o nouă provocare,
atât în privinţa formării de competenţe pentru a acţiona responsabil în mediul
online, în rândul specialiştilor în educaţie, cât şi în privinţa dezvoltării de politici şi
practici educaţionale, care să susţină la nivel macro şi micro dezvoltarea de
competenţe necesare unui comportament adecvat în mediul digital în rândul
beneficiarilor sistemului educaţional. Sistemul educaţional are o mare răspundere
deoarece este sistemul social care facilitează transferul de norme sociale către
noua generaţie, o generaţie expusă încă de timpuriu la oportunităţile şi provocările
utilizării tehnologiei digitale în comparaţie cu generaţiile anterioare.
Recenta criză provocată de răspândirea COVID-19 a dus la suspendarea
activităţilor educaţionale faţă în faţă atât în sistemul preuniversitar cât şi în
cel universitar în România, dar şi în multe alte ţări. Pentru prima dată în
istorie, utilizarea tehnologiei digitale a devenit indispensabilă pentru
continuarea activităţilor educaţionale. Această criză a scos la iveală mult
mai repede decât ne-am fi aşteptat oportunităţile educaţionale oferite de
mediul digital, dar şi lipsa de pregătire în acest domeniu. Alfabetizarea digitală
a fost în România un element de interes în ultimii ani, aceasta fiind abordată
în 2015 prin Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România
2020, în care s-a pus accent pe dezvoltarea competenţelor TIC (MCSI,
2015). Din păcate, conform studiilor recente, alfabetizarea digitală încă se
află la început de drum, România fiind printre ţările din Uniunea Europeană
cu cele mai slabe competenţe digitale şi cu o discrepanţă semnificativă între
urban şi rural (Eurostat, 2019). Acest lucru este îngrijorător în relaţie cu
elementele centrale ale studiului, respectiv competenţele de cetăţenie digitală,
deoarece acestea sunt puternic influenţate de alfabetizarea digitală.
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Situaţia slabelor competenţe digitale, pe care o considerăm un aspect
problematic în contextul actual, a motivat şi fundamentat acest studiu,
generând întrebări legate de competenţele de cetăţenie digitală ale viitorilor
profesionişti în educaţie din România. Cât de bine ştiu studenţii de la
programele de licenţă din domeniul ştiinţelor educaţiei din România să se
raporteze la mediul digital? Care sunt atitudinile, cunoştinţele şi abilităţile
practice care marchează felul în care ei interacţionează în mediul digital?
Câte din aceste competenţe au fost dobândite în decursul programului de
studiu? Şi cât de pregătiţi se simt viitorii profesionişti în educaţie să transfere
aceste competenţe către mediul şcolar şi alte medii educaţionale în viitor?
Considerăm că rezultatele cercetării vor fi relevante dincolo de prezenta
criză provocată de răspândirea COVID-19, deoarece procesul de digitalizare
a educaţiei şi de întrepătrundere între viaţă şi educaţia online şi cea offline
sunt în plină desfăşurare. Mai mult decât atât, investigând competenţele de
cetăţenie digitală contribuim nu numai la discuţii despre abilităţi de utilizare a
tehnologiei, ci şi la cele despre normativitatea utilizării tehnologiei, vizând
comportamentele responsabile ale viitorilor profesionişti în educaţie în
utilizarea tehnologiei, dar şi capacitatea acestora de a susţine transferul
acestor competenţe în contexte educaţionale către ceilalţi.

2. Cetăţenia digitală – valenţe şi dimensiuni
Istoric, cetăţenia a fost asociată cu dreptatea şi responsabilitatea de a trăi în
comunitate. Într-o epocă digitală, cetăţenia străbate atât lumea offline, cât şi
online, acestea fiind reprezentate de viaţa reală, respectiv de viaţa virtuală.
Cetăţenia digitală merge dincolo de cetăţenia naţională sau regională, oameni
de pretutindeni intră în contact în mediul digital, de aceea avem nevoie de
norme şi comportamente responsabile, care să ne faciliteze utilizarea acestui
spaţiu digital împărtăşit.
Conceptual, cetăţenia digitală a apărut încă din anii 1980, odată cu apariţia
calculatoarelor proprii, când tehnologia a început să se dezvolte, acestea
reuşind să capete un rol important în vieţile oamenilor (Hamutoğlu & Ünal,
2015).
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În rândul profesioniştilor din educaţie, cetăţenia digitală a câştigat popularitate
odată cu creşterea numărului de instrumente pedagogice bazate pe tehnologie.
Recent, această popularitate a atins o nouă dimensiune prin digitalizarea
unei bune părţi din activităţile educaţionale în timpul crizei cauzate de
răspândirea COVID-19.
Doi teoreticieni centrali ai cetăţeniei digitale au definit acest concept ca fiind
„ansamblul de norme care guvernează utilizarea adecvată şi responsabilă a
tehnologiei” (Ribble & Bailey, 2007, p. 10). Prin urmare, din punctul de
vedere al proceselor de învăţare, cetăţenia digitală se situează în primul rând
în sfera atitudinală. Cu toate acestea, având în vedere că utilizarea
responsabilă a tehnologiei presupune atât abilităţi, cât şi cunoştinţe, putem
vorbi de mai multe tipuri de competenţe din sfera cetăţeniei digitale, care pot
fi dezvoltate prin învăţare în mediul şcolar şi nu numai.
În egală măsură, după cum observă şi Ribble şi Bailey (2007), în general
arhitecţii şi actorii procesului educaţional şcolar consideră că elevii vor şti de
la sine cum arată un comportament adecvat şi responsabil în mediul digital.
De multe ori elevii observă adulţii folosind tehnologia în moduri nepotrivite şi
trag concluzia că aceasta este norma pe care trebuie să o urmeze şi ei
(Ribble et al., 2004).
De-a lungul timpului, cetăţenia digitală a fost abordată de numeroşi autori şi
definită în repere de politici publice şi de practici prin diferite dimensiuni.
Conform lui Curran şi Ribble (2017), cetăţenia digitală se identifică prin nouă
elemente: (1) acces, (2) comerţ, (3) comunicare, (4) literaţie, (5) (n-)etichetă,
(6) legislaţie digitală, (7) drepturi si responsabilităţi, (8) sănătate şi bunăstare,
precum şi (9) siguranţă digitală, aceste elemente fiind organizate în trei mari
dimensiuni şi anume: respect, educaţie şi protecţie – REP. Spaţiul acestei
lucrări nu ne permite o detaliere corespunzătoare a acestui cadru de analiză,
dar menţionăm că el a făcut obiectul unei analize detaliate recente în limba
română (Maliţa & Grossek, 2019).
Comisia Europeană, prin instrumentul DigiComp 2.0 „Competenţa digitală.
Cadru pentru cetăţeni”, defineşte cetăţenia digitală ca fiind formată din
dimensiunile: informaţii şi alfabetizarea în prelucrarea datelor, comunicare şi
colaborare, realizarea de conţinut digital, siguranţă şi rezolvarea de probleme
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(Vuorikari et al., 2016). Tot din sfera demersurilor de conceptualizare pentru
îmbunătăţirea practicilor şi politicilor publice, Consiliul Europei structurează
conceptul de cetăţenie digitală, prin intermediul Proiectului „Digital Citizenship
Education”, în 10 dimensiuni, respectiv: conştientizarea consumatorilor,
confidenţialitate şi securitate, drepturi şi responsabilităţi, participare activă,
prezenţă online şi comunicare, sănătate şi stare de bine, etică şi empatie,
acces şi incluziune, media şi alfabetizare în gestionarea informaţiilor, învăţare
şi creativitate (Consiliul Europei, 2019).
Măsurile de distanţare socială impuse de guverne peste tot în lume, pentru a
încetini răspândirea COVID-19, au avut un impact simţitor asupra organizării
proceselor educaţionale, atât în învăţământul obligatoriu, cât şi în ciclurile
superioare de învăţământ. Putem remarca o accelerare a procesului de
digitalizare a educaţiei prin cursuri universitare şi şcolare transferate în online.
Putem vorbi despre o digitalizare alertă, în regim de criză, care presupune
prezenţa competenţelor necesare navigării cu succes a spaţiului digital la
toţi profesioniştii din educaţie, fără a construi aceste măsuri pe o pregătire
prealabilă. Această stare de fapt ne-a determinat să concepem următorul
parcurs de cercetare consolidat de abordările teoretice, prezentate anterior,
cu scopul de a afla care sunt competenţele de cetăţenie digitală ale viitorilor
profesionişti în educaţie (studenţi ai diferitelor specializări în ştiinţele educaţiei
ale mai multor universităţi din România).
Demersul nostru de cunoaştere este fundamentat pe presupoziţia că prezenţa
acestor competenţe în rândul acestei generaţii de studenţi, majoritar din
generaţii de nativi digitali (Prensky, 2001), poate avea un efect multiplicator
atât prin digitalizarea demersurilor de practică pedagogică şi implicit prin
transferul accelerat către practicieni în şcoli, cât şi pe termen lung prin
activitatea profesională în domeniul educaţiei a acestei generaţii de studenţi.

3. Metodologia cercetării
Cercetarea curentă se bazează pe un chestionar cu răspunsuri închise, care
a fost administrat online studenţilor din programele de studiu de la nivelul de
licenţă din domeniul ştiinţelor educaţiei din România. Chestionarul a fost
trimis utilizând instrumente digitale. A rezultat un eşantion de convenienţă de
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438 de respondenţi de la 12 universităţi din ţară, acoperind toate cele trei
specializări (pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, pedagogie şi
psihopedagogie specială). Eşantionul de convenienţă prezentat aici este cel
mai probabil distorsionat în direcţia prezentării unui tablou mai favorabil
competenţelor de cetăţenie digitală ale viitorilor profesionişti în educaţie,
deoarece este posibil ca studenţii care au răspuns voluntar la rugămintea de
a completa un chestionar aflat în mediul digital şi care face referire în mod
explicit la această temă, să fie mai conştienţi şi dornici să-şi dezvolte propriile
competenţe de cetăţenie digitală comparativ cu studenţii din aceeaşi populaţie
care nu au avut acces sau nu au dorit să răspundă la chestionar. Mai mult
decât atât, în mod evident respondenţii sunt cel mai probabil persoane cu
acces relativ constant la mediul digital, lucru care este posibil să nu fie valabil
pentru toţi membrii populaţiei pe care o studiem.
Chestionarul administrat a fost construit cu obiectivul de a identifica prezenţa
competenţelor de cetăţenie digitală ale studenţilor de la diferitele specializări
din domeniul ştiinţelor educaţiei, precum şi disponibilitatea şi implicarea lor
în transferul acestor competenţe către spaţiul educaţional în scopul contribuirii
la calitatea procesului de digitalizare a educaţiei în timpul crizei provocate de
răspândirea COVID-19, precum şi dincolo de ea. Investigarea acestor
domenii se va face vizând orizontul de timp, atât în relaţie cu prezenta situaţie
a digitalizării accelerate în educaţie, provocată de distanţarea socială, cât şi
în relaţie cu un orizont de timp mediu spre lung, care are în vedere transferul
acestor competenţe către sistemul educaţional, prin intermediul activităţii
profesionale educaţionale a viitorilor absolvenţi ai diferitelor specializări din
domeniul ştiinţelor educaţiei.
Conform celor care au propus acest concept (Ribble & Bailey, 2007),
cetăţenia digitală se compune din nouă elemente, pe care chestionarul prezent
le operaţionalizează, în relaţie, pe de-o parte, cu mediul universitar, ca un
potenţial spaţiu al dobândirii acestor competenţe, şi cu mediul preuniversitar,
ca un potenţial spaţiu de implicare, în scopul transferului acestor competenţe,
pe de altă parte.
Cele nouă elemente, care au fost abordate anterior în partea de fundamentare
teoretică, au fost adaptate contextului educaţional studiat, însă nu toate
dimensiunile abordate în literatură au fost incluse în studiu, de exemplu:
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comerţul digital, deşi este un element definitoriu al cadrului de analiză al
cetăţeniei digitale, nu se regăseşte în chestionar, deoarece am considerat că
nu este un element cheie pentru analiza pe care dorim să o propunem. Eticheta
socială digitală (neticheta) a fost operaţionalizată pornind atât de la întrebările
orientative propuse de Ribble şi Bailey (2007), cât şi pornind de la lucrarea
de referinţă a lui John Suler (2004), „Efectul de dezinhibiţie online”, lucrare
care a fundamentat atât studiul, cât şi combaterea fenomenului de cyberbullying. Cum noţiunea şi combaterea cyber-bullyingului sunt aspecte centrale
pentru domeniul educaţional, dimensiunea de netichetă a fost redefinită pentru
a include şi fenomenul de cyber-bullying. Foarte recent fenomenul de zoombombing şi-a făcut locul în vocabularul de specialitate, cu referire la
comportamentul perturbator şi/sau anonim din timpul cursurilor online. Am
inclus un set de întrebări specifice, care să facă referire şi la acest fenomen.
De asemenea, am adăugat la elementele care compun noţiunea de cetăţenie
digitală şi noţiunea de sănătate şi stare de bine digitală ca un element de sine
stătător. Această extindere a conceptului se bazează pe abordarea promovată
de Consiliul Europei (Frau-Meigs et al., 2017), dar şi prin dezvoltarea
ulterioară a cadrului propus de Ribble (Curran & Ribble, 2017). Pentru a
operaţionaliza această dimensiune am interpretat elemente relevante din scala
psihometrică de evaluare a cetăţeniei digitale propuse de Nordin et al. (2016).
Elementele legate de legislaţia digitală, de drepturile şi responsabilităţile din
mediul digital au fost operaţionalizate ca parte a unei singure secţiuni. Mai
mult decât atât, am inclus la finalul chestionarului o meta-dimensiune
autoreflexivă a cetăţeniei digitale, care să ne permită să identificăm raportarea
individuală a respondenţilor la calitatea de cetăţean digital.
Pentru a facilita analiza datelor într-un mod uşor de urmărit, am folosit cele
trei dimensiuni propuse de Curran şi Ribble (2017), care încorporează
elementele cetăţeniei digitale într-un cadru coerent, anume: I. Respect
(încorporează dimensiunea accesului digital şi pe cea a netichetei), II. Educaţie
(include elementele legate de comunicare şi de alfabetizare digitală) şi în
final III. Protecţie (încorporează sănătatea şi starea de bine digitală, precum
şi drepturile şi obligaţiile legale în mediul digital). Considerăm că secţiunea
din chestionar referitoare la meta-competenţe de cetăţenie digitală se află la
intersecţia celor trei dimensiuni şi include aspecte relevante pentru toate
cele trei dimensiuni.

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2020 (1) • LXVIII 145

4. Analiza şi interpretarea datelor
Cum am menţionat mai sus, interpretarea rezultatelor s-a făcut pornind de la
cele trei dimensiuni sumative ale cetăţeniei digitale: respect, educaţie şi
protecţie prin analiza statisticilor descriptive, care au rezultat în urma agregării
răspunsurilor tuturor respondenţilor la întrebările închise din chestionar.
Elementele care constituie cele trei dimensiuni au fost operaţionalizate în
chestionar pornind de la contextul actual marcat de transferul activităţilor
educaţionale universitare în mediul online, precum şi din punctul de vedere
al potenţialului unui transfer de competenţe către mediul educaţional pe
termen mediu şi lung. Vom aborda rezultatele cercetării cu privire la aceste
dimensiuni în cele ce urmează.

4.1.

Descrierea eşantionului

Eşantionul pentru acest studiu a fost unul de convenienţă, format din 438 de
studenţi de la ciclul de licenţă din domeniul ştiinţelor educaţiei, distribuţia pe
specializări fiind următoarea: 67,7% - pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar, 27,7% - pedagogie şi 4,6% - psihopedagogie specială. Respondenţii
frecventează cursurile la zi (84,5%) şi la distanţă (15,3%) din 12 universităţi
din România (Universitatea din Bucureşti – 25,1%; Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu – 23,1%; Universitatea de Vest din Timişoara – 19,9%;
Universitatea „Valahia” din Târgovişte – 17,1%; Universitatea „Eftimie
Murgu” din Reşiţa – 7,1%; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – 2,5%;
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj – 1,5%; Universitatea Transilvania
din Braşov – 1%; Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – 1%;
Universitatea din Piteşti – 1%; Universitatea „Ovidius” din Constanţa – 1%;
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – 0,5%). Distribuţia pe gen a acestora
este 96,8% gen feminin, 1,6% masculin şi 1,6% care preferă să nu răspundă.
Vârstele studenţilor participanţi la studiu sunt distribuite astfel: 18 - 25 ani (65,1%),
26 - 30 ani (6,4%), 31 - 40 ani (16,4%), peste 40 de ani (11,2%), iar un procent
de 0,7% preferă să nu răspundă.
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4.2.

Respectul în mediul digital

Cum am menţionat şi mai sus, dimensiunea respectului digital se compune,
în cazul cercetării noastre, din elementele de acces la mediul digital şi acelea
de netichetă (de etichetă socială în mediul digital). Pe scurt, din punctul de
vedere al accesului, respondenţii par o categorie privilegiată, reuşind să
continue cu succes studiile în online. Totuşi, este de remarcat că un număr
semnificativ de studenţi participă folosind mijloace mai puţin adecvate (de
tipul telefonului smart) sau împart utilizarea dispozitivului cu alte persoane.
Din punctul de vedere al netichetei, respondenţii au înfăţişat un tablou
interesant: deşi mulţi sunt de părere că pot recunoaşte comportamente
inadecvate în online (cyberbullying, hatespeech, flaming şi zoom-bombing),
un număr semnificativ mai mic este şi capabil să acţioneze pentru a limita
astfel de comportamente. Această tendinţă riscă să se perpetueze în mod
negativ în mediul şcolar, deoarece viitorii profesionişti în educaţie vor putea
într-o mai mică măsură să explice altora cum să acţioneze pentru a opri
aceste comportamente.
Pe larg, majoritatea covârşitoare a respondenţilor a putut participa la activităţi
online în timpul pandemiei (80,6%) şi numai o mică parte (19 respondenţi)
nu au putut participa deoarece nu au avut acces la un mijloc tehnologic
adecvat. Din punctul de vedere al accesului, este de remarcat că un număr
deloc neglijabil de studenţi participă la cursuri folosind telefonul smart (mai
mult de 30%) şi că există studenţi (în jur de 4%), care au răspuns la chestionar
şi nu pot participa la cursuri online în mod regulat, din lipsa mijloacelor
tehnologice. Luând în considerare lipsa de reprezentativitate a eşantionului,
discutată la secţiunea metodologică, numărul real de studenţi aflaţi în această
situaţie este cel mai probabil semnificativ mai mare. De asemenea, 8,4% nu
au putut participa la cursuri online din cauza prezenţei altor responsabilităţi.
Dacă ne uităm cu atenţie la modalitatea de participare, doar puţin peste
60% folosesc laptopul pentru a participa la cursuri, iar mai mult de 30%
folosesc telefonul smart, fapt care ne face să deducem că, pe termen lung,
o participare la cursuri prin intermediul telefonului smart poate duce la o
scădere a calităţii învăţării, precum şi la o stare de bine diminuată, cauzată
de utilizarea improprie şi îndelungată a unui instrument care nu a fost destinat
participării frecvente la întâlniri virtuale.
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Întrebaţi despre entitatea care ar trebui să asigure instrumentele necesare
participării la activităţile universitare online a studenţilor care nu deţin aceste
mijloace, numai 50,9% sunt cu totul de acord că universitatea ar avea această
răspundere. Când vine vorba despre mediul preuniversitar, tabloul se schimbă,
întrucâtva coerent cu diferenţa între învăţământul obligatoriu şi învăţământul
facultativ. Mai mult de 66,2% sunt complet de acord că Ministerul Educaţiei
şi Cercetării sau şcoala ar trebui să asigure instrumentele necesare, în aşa
fel încât elevii să poată participa la şcoala online, iar 47,4% sunt complet de
acord că şi autorităţile locale ar trebui să aibă aceeaşi responsabilitate.
Este, de asemenea, important să remarcăm că măsurile de distanţare socială,
impuse pentru diminuarea răspândirii COVID-19, au avut un impact simţitor
asupra digitalizării educaţiei universitare, dacă 58% dintre respondenţi
apreciază că, înainte de criza COVID-19, mai puţin de 20% din activităţile
de învăţare academică se petreceau online, iar după măsurile de distanţare
socială, 62,6% dintre respondenţi sunt de părere că este vorba de mai mult
de 80% din activităţi.
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Figura nr. 2. Activitățile de învățare nî online după criza

Figura
nr. 2. Activităţile de învăţare în online după criza COVID-19
COVID-19

Din toate elementele constitutive ale cetăţeniei digitale, neticheta este poate
cea mai importantă, deoarece explorează dintr-o perspectivă normativă
comportamentul online în relaţie cu cel offline. Studenţii respondenţi
demonstrează un grad înalt de reflexivitate în relaţie cu propriul comportament
online (majoritatea covârşitoare este relativ sau complet conştientă de faptul
că oamenii pot acţiona mai puţin cumpătat online şi se gândesc relativ mult
sau chiar foarte mult la consecinţele acţiunilor lor online pentru alte persoane
şi mai ales pentru viitorul propriu). De asemenea, majoritatea covârşitoare a
respondenţilor ştie să recunoască o situaţie de cyber-bullying sau o situaţie
de zoom-bombing (comportamente anonime şi/sau răuvoitoare afişate în
timpul unor cursuri online), o majoritate relativă ştie să recunoască o situaţie
de propagare de ură în mediul digital. Totuşi, întrebaţi dacă ar şti să acţioneze
pentru a opri aceste comportamente, un număr mult mai mic de respondenţi
a fost de acord că ar şti cum să acţioneze, iar un număr similar de respondenţi
s-ar simţi capabili să explice altcuiva cum ar trebui să acţioneze. Din aceste
date putem concluziona că, deşi viitorii profesionişti în educaţie deţin elemente
extinse de cetăţenie digitală la nivel de cunoştinţe, ei nu deţin în aceeaşi
măsură abilităţi în acest sens. De aceea, ar fi important ca abilităţile de a
acţiona în mediul online în solidaritate cu persoane sau grupuri vulnerabile
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Figura nr. 3. Cyberbullying
Figura nr. 3. Cyberbullying

sau pentru a păstra un climat favorabil de studiu, să fie dezvoltate în cadrul
programelor de ştiinţele educaţiei.
4.3.

Educaţie digitală

În ultimele luni, lumea a cunoscut o creştere a utilizării tehnologiei în scopuri
educaţionale şi personale, această pandemie făcând ca tehnologia să devină
o parte vitală a modului în care noi interacţionăm unii cu alţii, dar şi cum ne
educăm, afectând multe aspecte ale vieţii cotidiene. Tinerii din ziua de azi
(nativi digitali) şi nu numai sunt obişnuiţi să acceseze sursele media oriunde
şi oricând, dar fără alfabetizare digitală, ei rămânând simpli utilizatori amatori
de tehnologie.
În ceea ce priveşte dimensiunea educaţiei pentru cetăţenia digitală,
comunicarea în mediul online se bucură de atenţia respondenţilor. De exemplu,
56,2% se gândesc bine înainte să formuleze un mesaj scris către colegi sau
cadrele didactice, deoarece ştiu că mesajele rămân salvate. Doar 1,4% nu
acordă niciodată atenţie acestui aspect.
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Figura nr. 4. Video-conferințe
Figura nr. 4. Video-conferinţe

Pregătirea pentru susţinerea unui curs în mediul online nu primeşte o atenţie
la fel de mare ca pregătirea unei întâlniri faţă în faţă, în mediul universitar.
Mai mult de jumătate dintre respondenţi susţin că sunt atenţi întotdeauna la
ţinuta pe care o au într-un apel prin video-conferinţă. 114 (26%) susţin că
uneori sunt atenţi la ţinuta pe care o au şi la ce se poate vedea în jurul lor în
timpul unui apel prin video-conferinţă. Comunicarea online se poate realiza şi
fără a fi camera pornită, acesta putând fi un motiv care îi face pe studenţi să nu
acorde atenţie mereu ţinutei pe care o au în timpul unui curs prin video-conferinţă,
lucru pe care, de cele mai multe ori, nu îl neglijează când merg la facultate.
Totuşi, lipsa contactului vizual poate afecta climatul interacţiunii din timpul videoconferinţei.
În ceea ce priveşte procesarea informaţiei, o componentă esenţială a
albabetizării digitale mai ales în mediul academic, doar 41,8% declară că ştiu
să folosească cu încredere motoarele de căutare online, inclusiv pentru
identificarea de surse academice precum: Google Scholar, Jstore etc., acest
număr fiind mai redus decât ne-am fi aşteptat.
Deşi competenţele de cetăţenie digitală implică utilizarea cu încredere şi în mod
critic a tehnologiei din societatea informaţională, doar 26,7% dintre respondenţi
au declarat că pot face diferenţa între o sursă de încredere, care poate fi folosită
în contextul educaţional şi o sursă mai puţin de încredere, în timp ce 29,9%
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declară că nu sunt foarte siguri că pot face diferenţa. Viitorii formatori trebuie
să fie creatori de conţinut responsabili, pe lângă consumatorii de conţinut, însă
doar 14,4% declară că pot alege cel mai potrivit program de video-conferinţă
pentru o anumită activitate didactică şi doar 16,6% că pot alege cea mai potrivită
aplicaţie educaţională digitală pentru o anumită activitate didactică.
Având în vedere meta-competenţele de cetăţenie digitală, putem afirma că
tehnologia joacă un rol important în viaţa respondenţilor. Astfel, aceştia
consideră în proporţie de 49,3% că pentru a se bucura pe deplin de beneficiile
tehnologice trebuie să respecte anumite norme de comportament, într-o foarte
mare măsură. Totodată, ei susţin în proporţie de 50,7% că în foarte mare
măsură universitatea ar trebui să promoveze valori şi norme necesare pentru
o utilizare responsabilă şi adecvată a tehnologiei, depăşind chiar şi familia
(43,6%) în ceea ce priveşte acest aspect.

Figura nr. 5. Timpul petrecut în fața unui dispozitiv electronic înainte și în
Figura nr. 5. Timpul petrecut în faţa unui dispozitiv electronic înainte şi în
timpul perioadei de distanțare socială
timpul perioadei de distanţare socială

4.4.

Protecţie digitală

Dimensiunea „Protecţie” în contextul cercetării noastre şi în acord cu
abordarea dezvoltată de Curran şi Ribble (2017) îmbină elementele „sănătate
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şi stare de bine digitală” şi „drepturi şi obligaţii legale în mediul digital”.
Protecţia în mediul online este un element foarte important al competenţelor
de cetăţenie digitală, iar modul în care studenţii se raportează la acest lucru
afectează atât siguranţa cât şi starea lor de bine şi a celorlalţi.
Analiza relevă o atenţie scăzută pentru modul în care studenţii se raportează
fizic atunci când lucrează la calculator. Aceştia tind mai degrabă să nu aibă
grijă cu postura lor la calculator şi manifestă comportamente care, în timp, le
pot afecta sănătatea, precum lipsa utilizării scaunelor ergonomice, nerespectarea
distanţei faţă de ecran sau utilizarea inadecvată a mouse-ului şi a tastaturii.
Acesta reprezintă un aspect care ridică îngrijorări, cu atât mai mult în această
perioadă, când timpul petrecut în faţa calculatorului a crescut semnificativ.

Figura
educaționale
Figuranr.
nr.6.6.Procent
Procenttimp
timppentru
pentruactivități
activităţi educaţionale

Dacă înainte de criza COVID-19 majoritatea studenţilor petreceau între o
oră şi patru ore pe un dispozitiv electronic, pe durata pandemiei acest timp a
crescut exponenţial, iar cea mai mare parte dintre studenţi utilizează un
dispozitiv electronic zilnic pentru o durată mai mare de 6 ore. Din acest timp,
82,2% dintre respondenţi afirmă că în proporţie de peste 40% îl alocă activităţilor
educaţionale. Având în vedere ponderea mare de timp petrecut pe dispozitive
electronice, starea de bine digitală capătă o valenţă foarte importantă. Datele
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cercetării arată o stare de bine care tinde să fie uşor afectată negativ, deoarece
timpul aproape dublu pentru activităţi în online din această perioadă este resimţit
ca fiind în mare măsură epuizant (43%) şi stresant (34%).
Un factor suplimentar care contribuie la diminuarea stării de bine este şi
nesiguranţa în utilizarea tehnologiei, o mare parte dintre studenţi considerând
că alte persoane se descurcă mai bine decât ei (46,8%). În contextul actual,
o tendinţă descendentă a stării de bine este de aşteptat, având în vedere
faptul că studenţii declară că reuşesc, într-o mare măsură, să menţină un
anumit echilibru, între viaţa reală şi cea virtuală şi că reuşesc să gestioneze
interacţiunile în mediul virtual, neavând tendinţa de a se compara cu ceilalţi,
putându-se remarca cu această ocazie o premisă pentru consolidarea stării
lor de bine în mediul online, o dată cu adaptarea la context.
Un alt aspect al dimensiunii protecţiei în mediul online, pe care l-am analizat
în cercetarea noastră, este cel legat de drepturi şi obligaţii legale în mediul
digital, care vizează necesitatea raportării adecvate la norme pentru a ne
asigura şi a facilita celorlalţi siguranţă şi o stare de bine, pozitivă, în mediul
online, în raport cu protecţia în acest mediu. Conform datelor din studiul
nostru, studenţii înţeleg într-un procent semnificativ drepturile şi obligaţiile
din mediul online, însă există perspective de dezvoltare în această direcţie.
Un procent de 15,1% dintre studenţii afirmă că nu ştiu să facă diferenţa
între acţiunile legale şi ilegale din mediul online. De asemenea, un procent
crescut de 32% dintre studenţi se află la mijloc, remarcându-se astfel o
nevoie de consolidare a cunoştinţelor în această direcţie.
Când aspectele privind drepturile şi obligaţiile din mediul online sunt tratate
specific, observăm că studenţii înţeleg în mare parte toate aceste aspecte,
dar şi modul de operare pentru respectarea drepturilor. Astfel, în proporţie
de 75,3% ştiu că este ilegal să împărtăşească informaţiile primite confidenţial
în mediul digital, fără să aibă acordul celui care le-a distribuit. De asemenea,
studenţii înţeleg într-o proporţie foarte mare (68,3%) că nu este etic să
folosească conţinuturile de pe internet ca şi cum ar fi personale. Acest aspect
este întărit şi de faptul că 63,7% susţin că ştiu cum trebuie citată o sursă
digitală şi că realizează acest lucru în activităţile lor.
Având în vedere datele anterioare, putem genera un rezultat pozitiv în vederea
cunoştinţelor pe care studenţii le deţin în legătură cu drepturile şi obligaţiile
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pe care le au în mediul digital, întrucât o mare parte dintre aceştia cunosc
normele de bază şi modul în care este necesar să protejezi atât informaţia
externă, cât şi modul de a opera cu aceasta, existând totuşi perspective de
dezvoltare mai aprofundată în această direcţie.
Studenţii au o bază solidă privind dimensiunea protecţiei în mediul online,
înţeleg în mare măsură drepturile şi obligaţiile din mediul online şi se raportează
relativ sănătos la mediul digital pentru a-şi susţine starea de bine. Cu siguranţă,
am observat că situaţia generată de criza COVID-19 a influenţat negativ
starea de bine a studenţilor, în special în raport cu timpul prea îndelungat
petrecut pe dispozitive, timp care, conform acestora, a devenit epuizant şi stresant
într-o măsură semnificativă, însă studenţii prezintă clare semne de capacitate de
rezilienţă. În egală măsură, trebuie să avem în vedere faptul că respondenţii
sunt acei studenţi care deţin anumite competenţe digitale şi că au avut
disponibilitatea de a completa un chestionar digital, însă şi în acest context există
structuri de competenţe de cetăţenie digitală preexistente care pot fi dezvoltate.

5. Concluzii şi recomandări
Rezultatele noastre sugerează că atât cunoştinţele cât şi competenţele
atitudinale de cetăţenie digitală ale viitorilor profesionişti în educaţie sunt
relativ bune în multe domenii. Totuşi, acestea nu sunt dublate de abilităţi de
a acţiona în concordanţă. Acest lucru se face remarcat când vorbim de
dimensiunea respectului în mediul digital, unde studenţii afirmă că pot
recunoaşte situaţii violente şi problematice online (de cyber-bullying, hate
speech, flaming şi zoom-bombing), dar nu sunt la fel de siguri cum ar putea
acţiona pentru a le opri. O nevoie similară de a dezvolta mai bine abilităţile
de a acţiona se remarcă şi în domeniul sănătăţii şi stării de bine digitale
(componentă a protecţiei în mediul digital). Aici rezultatele cercetării noastre
arată că studenţii au tendinţa de a neglija aspectele de raportare fizică la
tehnologie (poziţie corporală ergonomică etc.). Această tendinţă se face
simţită şi în dimensiunea educaţiei digitale unde, de exemplu, studenţii nu
deţin într-o măsură satisfăcătoare abilităţi de a selecta platforme educaţionale
adecvate procesului didactic sau de a căuta şi identifica informaţii online
prin intermediul motoarelor uzuale de căutare (inclusiv celor academice).
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Impactul măsurilor de distanţare socială asupra transferării procesului
educaţional către online s-a făcut puternic resimţit în cadrul eşantionului
studiat. Acest lucru se remarcă în primul rând în digitalizarea procesului
educaţional academic – educaţia în mediul digital, de la un fenomen marginal
a devenit o practică curentă şi indispensabilă. Deşi în cadrul eşantionului
nostru accesul la aceste noi practici cotidiene nu a fost puternic limitat, ne
punem totuşi întrebarea dacă acesta nu este un efect al distorsiunii eşantionului.
Digitalizarea bruscă şi de mare amploare are şi un efect negativ, mai ales
raportându-ne la dimensiunea de protecţie în mediul digital. Cu această ocazie,
putem observa faptul că starea de bine a respondenţilor a suferit influenţe
negative din cauza timpului crescut petrecut în faţa unui dispozitiv electronic,
studenţii resimţind acest lucru ca fiind epuizant şi stresant. Digitalizarea bruscă
a avut şi un impact pozitiv, prin crearea unor competenţe de cetăţenie digitală,
prin învăţarea experienţială, datorită timpului petrecut pe platforme
educaţionale online care a crescut simţitor.
În concluzie, viitorii profesionişti în educaţie au nevoie să-şi dezvolte mai
bine abilităţile de a acţiona responsabil şi adecvat în mediul online, un lucru
care ar putea fi mai bine încorporat în programele de studiu din domeniul
ştiinţelor educaţiei. În acelaşi timp, perioada de distanţare socială şi transferul
activităţii educaţionale în mediul online pot constitui o experienţă formativă
care, pe termen mediu, poate duce la dezvoltarea unei generaţii de profesionişti
în educaţie cu competenţe pronunţate de cetăţenie digitală.
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