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Rezumat

Măsurile de oprire a răspândirii Covid-19 au avut un impact major asupra organizării
procesului educaţional. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar s-au
confruntat cu digitalizarea activităţilor educaţionale fără să beneficieze mereu de
forme adecvate de sprijin. Lucrarea de faţă prezintă rezultatele unui proiect de
cercetare-acţiune care a căutat să înţeleagă şi să răspundă acestor provocări. Proiectul
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a luat forma unei intervenţii de învăţare deschisă adresată profesorilor în perioada
aprilie – iunie 2020, urmată de o etapă de colectare şi analiză de date calitative. 37 de
profesori din patru judeţe au beneficiat de sprijin personalizat oferit de 20 de tutori
studenţi ai Departamentului de Ştiinţele Educaţiei ai Universităţii de Vest din Timişoara.
Activităţile s-au desfăşurat la distanţă, în principal online. Prin analiza datelor generate
de proiect (jurnale online de reflecţie ale studenţilor, interviuri calitative şi focus
grupuri cu profesori şi studenţi), ne propunem să răspundem la întrebarea: Cum s-a
constituit procesul de învăţare colaborativă într-un program de cercetare-acţiune
desfăşurat în perioada de debut a învăţării online?. Învăţarea colaborativă a răspuns
anumitor nevoi ale profesorilor de dezvoltare a competenţelor digitale, precum şi de
sprijin pedagogic şi emoţional. Prin programul de tutorat s-au reconfigurat rolurile
tradiţionale ale studenţilor ca beneficiari ai procesului educaţional, ei devenind
facilitatori ai procesului de învăţare. Astfel, s-a produs un transfer de competenţe
din mediul universitar către cel preuniversitar într-un ritm mai alert.

Cuvinte-cheie: cercetare acţiune, competenţe digitale, învăţare colaborativă, predare
la distanţă în situaţii de urgenţă.

Abstract

The measures put in place to stop the spread of the Covid-19 have had a major
impact on the organization of educational processes. School teachers have been
faced with overnight digitalization of their activities without always receiving
adequate support with this transition. The present paper reports on a participatory
action research project in the form of a tutoring program that sought to understand
and respond to these challenges. The project took the form of an open learning
initiative addressed to teachers in April – June 2020, followed by a data collection
and analysis phase. 37 teachers in four Romanian counties benefited from
personalized forms of support offered by 20 student- tutors enrolled in the
Educational Sciences Department at the West University in Timişoara. All project
activities were carried out at a distance, in the vast majority of cases, online. In
analyzing the data produced by the project (tutor reflection log entries, qualitative
interviews and focus groups with teachers and tutor students) we seek to answer
the following research question: How did a collaborative learning process emerge
as part of a participatory action research project carried out during the onset of
online teaching and learning practices?. The collaborative learning responded to
teachers’ immediate and individual needs regarding the development of digital
competences, as well as related to pedagogical and emotional support. Through
the tutoring program, the expected roles of the educational actors were reversed:
since the undergraduate students were not primarily beneficiaries of the
educational processes, but took on an active part as facilitators of the teachers’
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learning processes. Thus, a competence transfer from the university to the pre-
university environment took place, at a faster rate than it would usually happen.

Keywords: action-research, collaborative learning, digital competences, remote
teaching in times of crisis.

1. Introducere

Perioada de debut a pandemiei de Covid-19 a presupus reorganizarea rapidă
a procesului educaţional şcolar de la unul faţă-în-faţă la unul online. Atât
cadrele didactice, cât şi elevii şi părinţii au trebuit să înveţe să se adapteze
noului context şi noilor provocări, fără să primească întotdeauna sprijinul de
care au avut nevoie. Acest nou context de desfăşurare a procesului
educaţional a deschis oportunităţi de învăţare şi dezvoltare de competenţe
digitale pentru cadrele didactice, dar învăţarea în această perioadă nu a fost
limitată la utilizarea tehnologiei în scopuri educaţionale.

Lucrarea prezintă rezultatele unei cercetări acţiune desfăşurate de studenţi,
cadre didactice şi de cercetare ale Universităţii de Vest din Timişoara, cu
profesori din învăţământul preuniversitar din mai multe judeţe din România.
Proiectul de cercetare-acţiune a fost dezvoltat cu scopul de a sprijini cadrele
didactice în această perioadă, de a documenta provocările cu care acestea
s-au confruntat şi de a urmări procesul lor de învăţare.

2. Învăţarea colaborativă şi cercetarea-acţiune în educaţie

Orice demers de investigare a învăţării colaborative trebuie să pornească de
la o definire clară a ce înţelegem prin învăţare. Knud Illeris (2014, p. 14),
unul din numele ilustre în teoretizarea contemporană a acestui proces, îl
descrie astfel: „[...] învăţarea poate fi definită ca fiind orice proces specific
organismelor vii care duce la schimbări permanente ale capacităţilor şi care
nu este datorat doar maturizării biologice sau îmbătrânirii”. Reţinem de aici
că învăţarea este un proces care presupune o transformare de durată a
capacităţilor de acţiune ale persoanei care învaţă. Definită astfel, învăţarea
devine un proces dinamic şi transformator care modifică pe termen lung
capacităţile de acţiune ale actorilor.

                                         Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2021 (1) • LXIX 9



Proiectul de cercetare-acţiune a fost construit pornind de la ideea creării
unui spaţiu activ de învăţare (Wright, 2015), spre deosebire de învăţarea ca
memorare sau depozitare pe care educatorul brazilian Paulo Freire o descrie
ca o componentă centrală şi problematică a educaţiei „de tip bancar”,
educaţie care nu permite transformarea socială (Freire, 2013; Freire, 2018).
Învăţarea activă presupune crearea unor relaţii egalitare de învăţare, utilizarea
în procesul învăţării a cunoaşterii şi experienţei anterioare a participanţilor la
procesul de învăţare, precum şi rezolvarea prin acţiuni colaborative a
problemelor concrete cu care participanţii se confruntă (Smith & MacGreggor,
1992; Wright, 2015). În demersul nostru, toţi participanţii la procesul de învăţare
şi cercetare s-au implicat atât în învăţarea activă şi facilitarea învăţării, cât
şi în producerea de cunoaştere în mod direct sau indirect.

Demersul de egalizare a relaţiilor dintre actori a fost favorizat şi de provocările
comune cu care actorii educaţionali s-au confruntat în această perioadă.
Relaţiile egalitare sunt caracteristice pentru cercetarea-acţiune, care „[...]
nu e o investigaţie de birou, efectuată în laborator sau apriori. E un demers
aplicativ, care pune acţiunea în locul observaţiei pasive şi detaşate, pune
cooperarea în locul ierarhiei, fiind o formă structurată a cercetării participative.
Este un proces sistematic, reflexiv şi colaborativ care examinează anumite
situaţii în scopul planificării, implementării şi evaluării anumitor schimbări
ameliorative” (Nedelcu, 2011, p. 37).

Studenţii în ştiinţele educaţiei au devenit resurse importante pentru cadrele
didactice, deoarece deja participau la activităţi online la universitate înainte
de introducerea obligativităţii predării online în învăţământul preuniversitar
(în a doua jumătate a lunii aprilie 2020). De asemenea, studii recente au
arătat că studenţii programelor de ştiinţele educaţiei au competenţe relevante
desfăşurării procesului educaţional în mediul digital (Alexandru et al., 2020).

Contextul provocărilor impuse de pandemie în educaţie a fost descris în
literatura de specialitate ca fiind legat de adaptarea la predarea la distanţă în
situaţii de urgenţă (Hodges et al., 2020) şi a dus la dezvoltarea mai multor
iniţiative de învăţare colaborativă în mediul digital în contextul învăţământului
universitar internaţional (Fatimah, Rajiani & Abbas, 2021; Lin & Reigeluth,
2021; Van Heuvelen, Daub & Ryswyk, 2020). În contextul învăţământului
preuniversitar internaţional, studii recente (García-Valcárcel & Mena, 2016)
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au arătat că, deşi profesorii consideră că mediul digital este potrivit pentru
învăţarea colaborativă, facilitarea acestor procese necesită competenţe de
care ei nu dispun într-o măsură suficientă.

Conjunctura deosebită a predării de urgenţă la distanţă a dat naştere şi
proiectului descris aici. Contextul a contribuit la depăşirea prin proiectul de
cercetare-acţiune a constrângerilor obişnuite ale învăţării colaborative în
învăţământul universitar şi preuniversitar. În primul rând, programul de tutorat
a adus împreună studenţi şi cadre didactice într-o relaţie de învăţare diferită
de cea tipică pentru practica pedagogică: studenţii au avut rolul de a facilita
învăţarea. Acest rol a fost asumat în cadrul unui proiect care a adaptat
cadrele învăţării prin proiecte în mediul universitar (Ulrich, 2016, pp. 217-
232) la nevoile de învăţare apărute în contextul actual în sistemul
preuniversitar. Astfel, cadrele didactice au beneficiat în timp real de un transfer
de cunoaştere şi competenţe de la universitate către şcoli, un transfer care
în mod obişnuit se întâmplă într-un tempo mult mai puţin alert. În acelaşi
timp, studenţii tutori au participat la construirea unui spaţiu de învăţare deschis
şi bazat pe un context bogat în oportunităţi de învăţare, vital pentru succesul
demersurilor de învăţare colaborativă (Smith & MacGregor, 1992).

Cercetarea-acţiune a fost folosită în diferite contexte internaţionale pentru a
îmbunătăţi practici educaţionale încă din anii ‘50 (Paz Morales, 2019). Recent,
această metodologie a fost folosită pentru a înţelege tranziţia în învăţământul
preuniversitar la predarea şi învăţarea în mediul digital (Avgerinou & Moros,
2020). În mod obişnuit, proiectele de cercetare-acţiune în educaţie sunt
centrate pe şcoli şi atribuie elevilor şi profesorilor rolul de motor investigativ
al procesului de cercetare (Bradbury, Lewis & Embury, 2019; Jacobs, 2016).
În cazul proiectului nostru, profesorii au fost invitaţi să participe ca parteneri
reflexivi de dialog fără a fi implicaţi în colectarea şi analiza datelor. Această
alegere s-a fundamentat pe faptul că în contextul de adaptare al procesului
educaţional la mediul online am considerat că profesorii nu ar avea resursele
necesare în termeni de timp şi disponibilitate de a participa la un proiect
explorativ şi investigativ.

Provocările acestei perioade pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar din România au fost documentate de multipli cercetători în
ultimul an. Dintre acestea amintim ca fiind cele mai semnificative: lipsa
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accesului la internet/ tehnologie (Botnariuc et al., 2020;  Edumanager, 2020;
Florian & Ţoc, 2020), organizarea şi monitorizarea eficientă a activităţii
(Edumanager, 2020), lipsa competenţelor de utilizare a platformelor digitale
şi lipsa competenţelor de proiectare curriculară pentru mediul online
(Botnariuc et al., 2020). Aceste provocări s-au făcut simţite şi în cadrul
demersului nostru de cercetare-acţiune. Am ales să le adresăm aici din
perspectiva oportunităţilor şi procesului de învăţare pe care l-au făcut posibil.
Acest accent pe învăţarea produsă şi modalităţile colaborative prin care s-a
realizat se regăseşte şi la Botnariuc et al. (2020). Studiul amintit observă că
nu formările şi cursurile au reprezentat cel mai important suport pentru
activităţile didactice online, ci consilierea oferită de colegii mai experimentaţi,
bunele practici împărtăşite de aceştia, tutorialele găsite pe internet. De
asemenea, studiul a identificat un avantaj semnificativ pe care situaţia de
faţă l-a adus pentru cadrele didactice: competenţele digitale dobândite. În
opinia lor, acestea reprezintă achiziţii utile pentru activitatea didactică viitoare.
Tot pozitiv este remarcată şi posibilitatea de a folosi în continuare în activitatea
didactică faţă-în-faţă (unele dintre) instrumentele şi resursele digitale pe
care le-au utilizat în această perioadă. Atât studiul realizat de Franţuzan şi
Pislău (2020), cât şi un studiu realizat în cadrul proiectului Superteach
(Edumanager, 2020) arată că un alt avantaj al acestei perioade perceput de
profesori este dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor.

Sumarizând, perioada de debut a pandemiei a adus cu ea o serie de provocări
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care au vizat
adaptarea activităţilor educaţionale la mediul online. Aceste provocări au
constituit un context bogat de învăţare, care a încurajat forme colaborative
de interacţiune şi dezvoltare de competenţe. Cercetarea-acţiune pe care am
desfăşurat-o a creat un astfel de context de învăţare, care s-a suprapus cu alte
contexte colaborative de învăţare în care cadrele didactice erau implicate.

3. Metodologie: Designul cercetării - acţiune sub forma
unui program de tutorat pentru profesorii din
învăţământul preuniversitar

Programul de tutorat a început cu scopul de a oferi suport cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar în adaptarea procesului educaţional la mediul
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online. Deoarece procesele educaţionale în mediul universitar şi preuniversitar
nu se mai desfăşurau faţă-în-faţă la momentul debutului programului, toate
activităţile prezentate au fost organizate la distanţă. Atunci când interacţiunea
online nu a fost posibilă, aceasta a avut loc telefonic.

Iniţial, studenţii din cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei de la
Universitatea de Vest Timişoara (UVT) au beneficiat de webinarii despre
utilizarea aplicaţiilor digitale utile în desfăşurarea de activităţi educaţionale
online (de ex., Zoom, Kahoot) facilitate de cadre didactice şi de cercetare
ale departamentului. După două sesiuni, studenţii au fost întrebaţi dacă doresc
să participe ca voluntari la un program în cadrul căruia vor deveni tutori
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar ce se confruntă cu
dificultăţi legate de tranziţia spre predarea online. Dintre cei aproximativ o
sută de participanţi la webinarii, în jur de douăzeci de studenţi au acceptat să
se înscrie în această acţiune, luându-şi angajamentul că se vor implica activ
în următoarele luni. În acelaşi timp, s-a luat legătura cu şcolile care fac parte
din comunitatea educaţională a UVT şi li s-a oferit oportunitatea profesorilor
care au avut nevoie de suport să participe la programul de tutorat. Iniţial 37
de profesori şi-au exprimat dorinţa de a participa şi mai mult de jumătate
dintre ei au participat activ la tot procesul de tutorat. Profesorii participanţi
sunt din şcoli din mediul urban şi rural, de vârste, gen şi grade didactice diferite
şi predau elevilor cu vârste diferite (în şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee).

Spre finalul programului de tutorat, tutorii au fost întrebaţi dacă doresc să se
implice în continuare în următoarea componentă a programului, de
documentare şi cercetare, iar şapte dintre aceştia au acceptat. Scopul
colectării datelor a fost de a identifica provocările cu care s-au confruntat
profesorii pentru a face faţă nevoilor de învăţare şi de a identifica potenţialul
schimbărilor pe termen mediu şi lung.

În spiritul cercetării-acţiune, instrumentele de cercetare au fost concepute
ca fiind în acelaşi timp instrumente de reflecţie colectivă şi individuală. În
cadrul proiectului de tutorat am conceput mai multe contexte care să ne
ajute să înţelegem şi să analizăm realitatea cu care se confruntă profesorii în
această perioadă, dar şi să reflectăm împreună asupra acestor realităţi. De
aceea, am avut ca spaţii de reflecţie colectivă o serie de întâlniri online cu
echipa de tutori, sub forma unor webinarii şi a unor sesiuni de debriefing,



precum şi două întâlniri online cu cadrele didactice participante sub forma
unor focus grupuri semi-structurate. Acestor spaţii de reflecţie colaborativă
le-am adăugat şi un instrument de reflecţie individuală sub forma unui jurnal de
reflecţie autoadministrat online prin intermediul unui chestionar Google Forms.

În termeni tehnici, în cadrul proiectului am colectat date înregistrând toate
webinariile şi întâlnirile din cadrul programului de tutorat, precum şi prin
intermediul unui jurnal de reflecţie completat de tutori în urma şedinţelor
unul la unul cu cadrele didactice (în total 29 de intrări). De asemenea, spre
finalul programului de intervenţie, am desfăşurat două întâlniri tip focus grup
cu profesori şi tutori în care am reflectat împreună asupra provocărilor acestei
perioade şi a procesului de învăţare care a avut loc pe parcurs.

La finalul programului am desfăşurat interviuri semistructurate cu şapte cadre
didactice, patru tutori şi patru directori - dintre care numai interviurile cu
tutori şi profesori fac obiectul analizei prezentate aici. Durata interviurilor a
variat între 40 şi 100 de minute. Am dezvoltat colaborativ în echipa de
cercetare ghiduri de interviu diferite pentru fiecare categorie de intervievaţi.
Ghidurile de interviu adresate profesorilor au urmărit cinci dimensiuni de
cercetare, reflectate în secţiuni cu întrebări deschise: (1) provocările perioadei
de debut a pandemiei; (2) o perspectivă temporală asupra experienţelor
didactice online; (3) didactica online; (4) managementul clasei de elevi; şi
(5) comunicare educaţională şi dezvoltare şi învăţare profesională. Ghidul
de interviu adresat tutorilor a vizat şapte dimensiuni de mai mică amploare:
(1) relaţia de colaborare; (2) participarea la programul de tutorat; (3) provocările
acestei perioade pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
(4) comunicarea în cadrul proiectului de tutorat; (5) învăţarea colaborativă;
(6) specificul contextului în care lucra cadrul didactic; şi (7) raportarea
cadrului didactic la mediul digital şi la actul didactic.

Interviurile s-au desfăşurat online prin intermediul platformelor de
videoconferinţă sau, mai rar, telefonic. Toate interviurile au fost înregistrate
cu consimţământul partenerilor de interviu, au fost transcrise şi anonimizate
ulterior. Pentru analiză au fost utilizate numai transcrierile anonimizate.
Primele rezultate ale acestui demers de cercetare au fost publicate recent şi
au vizat provocările întâmpinate de cadrele didactice privind competenţe şi
accesul la infrastructură digitală în această perioadă (Safta-Zecheria et al., 2020).
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În lucrarea de faţă ne-am propus să abordăm dinamicile procesului de învăţare
care a avut loc. Astfel, în centrul analizei noastre plasăm întrebarea de
cercetare: Cum s-a constituit procesul de învăţare colaborativă într-un
program de cercetare-acţiune desfăşurat în perioada de debut a
învăţării online?

În acest sens, am ales să analizăm date produse în cadrul proiectului de
cercetare-acţiune care să documenteze procesul de învăţare al tutorilor şi al
cadrelor didactice. Astfel, am analizat un set de date compus din transcrierile
celor două focus grupuri cu tutori şi profesori, precum şi ale interviurilor cu
profesori (şapte) şi tutori (patru). Am inclus în analiză interpretarea celor 29
de intrări în jurnalul de reflecţie. Analiza de date a fost făcută colaborativ,
explorând tot setul de date în măsura în care răspunsurile au fost relevante
pentru întrebarea de cercetare (nu doar anumite dimensiuni ale
instrumentelor). Codarea inductivă a datelor a fost făcută de mai mulţi membri
ai echipei concomitent, procesul de codare urmărind un proces iterativ de
identificare a codurilor, discutarea lor în echipă restrânsă de cercetare şi
standardizarea şi aplicarea lor iterativă la materialul analizat (Saldaña, 2013).

4. Analiză şi interpretare

4.1. Învăţarea colaborativă în contextul proiectului de cercetare acţiune

4.1.1. Simetrie şi asimetrie în procesul de învăţare colaborativă

Programul de tutorat a scos la iveală faptul că rolurile actorilor educaţionali
în procesul de facilitare a învăţării pot fi în anumite circumstanţe inversate.
Studenţii Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei, care ar fi putut urma
stagiul de practică la cadrele didactice participante, au ajuns să fie tutori
pentru acestea. Această nouă asimetrie de competenţe a reorganizat rolurile
obişnuite de interacţiune între studenţi şi cadre didactice. Totuşi, pentru că
ambele grupuri erau confruntate cu noi provocări ale adaptării activităţii la
mediul online, acest proces a fost şi unul simetric şi colaborativ, în care toţi
actorii au avut ceva de învăţat.

Pentru cadrele didactice participante, această relaţie a constituit o oportunitate
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de a învăţa, cum ne relatează un cadru didactic participant la primul focus
grup:

„Cum am ajuns aici? Greu de spus, vreau să mulţumesc I. pentru
colaborare. Deşi am o experienţă în spate, cred că în învăţământ
mereu e loc de ceva nou şi vreau să mulţumesc colegilor tineri că
noi avem foarte mult de învăţat de la voi.” (Cadru didactic, focus grup 1)

De asemenea, în urma implicării în cadrul programului de tutorat, tutorii au
înţeles mult mai bine rolul important pe care cadrele didactice l-au jucat în
continuarea procesului educaţional, în ciuda provocărilor pandemiei în
România. Majoritatea tutorilor utilizaseră în timpul facultăţii unele dintre
aplicaţiile pe care cadrele didactice erau nevoite să le folosească. Cu toate
acestea, la începutul programului au beneficiat de o instruire în ceea ce
priveşte funcţiile aplicaţiilor şi modul în care ar trebui să se desfăşoare o
activitate de tutorat. În cadrul interviului, unul dintre tutori povesteşte:

„Şi pentru că la început ne-a învăţat cum să îi învăţăm pe alţii să
facă. Am învăţat. Chiar mi le-am [competenţele digitale] îmbogăţit
şi din experienţele profilor şi din ce povesteau colegii, şi nu ştiam să
folosesc nici Zoom-ul.” (T_AN_FC_17.07.2020_C_Î)

Cadrele didactice au povestit cu deschidere tutorilor în întâlnirile online unul-
la-unul despre modul în care îşi desfăşurau activitatea la clasă. Au primit
sugestii de la aceştia privind utilizarea anumitor aplicaţii şi activităţi online
adaptate nevoilor cadrelor didactice. Unii dintre tutori au avut prilejul de a
participa la anumite ore susţinute de cadrele didactice şi chiar să pregătească
anumite activităţi adecvate interacţiunii în mediul online:

„[...] am stabilit ca miercuri să mă invite la ora de română şi să le
pregătesc o activitate de scriere creativă, iar pentru vineri am stabilit
să îmi trimită itemii pentru a face un Kahoot la Geografie.” (Jurnal
de reflecţie tutori)

Pe de altă parte, s-au făcut remarcate limitele învăţării colaborative, pentru
anumite situaţii negăsindu-se o rezolvare:

„Am discutat şi cu doamna profesoară pe care o mentorez pe evaluare
şi sincer nici eu nu văd o soluţie clară, reală, în care putem evalua
ceva serios aşa cum o făceam la clasă.” (Tutor, focus grup 1).



Învăţarea colaborativă s-a realizat şi în alte contexte, nu numai în cadrul
programului de tutorat, cum aflăm de la un cadru didactic:

„Nu am făcut-o grozav, m-am interesat de materie, de ce mi-ar mai fi
fost mie nevoie pe site-uri. Research pe site-uri. Mi-am întrebat
prietenii cum faci cutare lucru, m-am consultat cu prietenele mele
ca să primesc o idee despre cum reuşea una dintre ele să facă ceva
ce eu nu reuşeam, nu am urmat alte cursuri de formare, am vizionat
nişte tutoriale, de pe net.” (P_MB_AM_17072020_P_T)

În concluzie, proiectul de tutorat a creat un cadru de învăţare colaborativă în
care atât studenţii tutori, cât şi cadrele didactice participante au putut învăţa
unii de la ceilalţi. Studenţii şi-au asumat răspunderea facilitării învăţării
cadrelor didactice, dobândind o poziţie diferită în relaţie cu cadrele didactice
faţă de cea cu care erau obişnuiţi.

4.1.2. Adaptarea tempo-ului de învăţare la nevoile cadrelor didactice

Gestionarea timpului a constituit o provocare semnificativă pentru tutori.
Toţi tutorii erau studenţi, iar unii dintre ei erau angajaţi, fiindu-le dificil să
aloce timpul necesar acestor activităţi. Provocarea gestionării timpului a
apărut mai ales în relaţie cu învăţarea autodirijată necesară pregătirii activităţii
de tutorat:

„Am avut în mod special nevoie de timp în plus pentru a-mi organiza
informaţiile şi chiar pentru a mă documenta şi eu.”
(T_VM_FC_29.07.2020_P_2_Î)

De cealaltă parte, cadrele didactice aveau nevoie ca succesiunea momentelor
procesului de învăţare să se desfăşoare într-un ritm cât mai lent, cu paşi
mici, pentru a fi siguri că asimilează în mod corespunzător informaţiile. Tutorii
s-au raportat la acest subiect în jurnalele de reflecţie, dovedind capacitatea
de a se adapta la nevoile cadrelor didactice cu care colaborau:

„A spus că îi va fi foarte greu, deoarece competenţele ei în ceea ce
priveşte partea de folosire a programelor de predare online sunt
foarte scăzute. Mi-a spus că trebuie să o luăm cu paşi mici.” (Jurnal
de reflecţie tutori)
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Tot din perspectiva timpului, cadrele didactice au afirmat în interviu că
programul de tutorat a venit în sprijinul lor la momentul potrivit, atunci când
chiar aveau nevoie:

„A fost o experienţă foarte bună şi a venit exact atunci când aveam
nevoie. Am primit multe materiale şi instrucţiuni şi tot ceea ce am
avut nevoie, am fost sprijinită prin acest program.”
(P_TM_AM_28072020_C_T)

Succesul perceput al programului de tutorat a fost asociat cu momentul
potrivit la care a fost propus, răspunzând la un set de nevoi în curs de apariţie.
Totuşi, timpul a fost perceput şi ca o provocare de către participanţi. Cele
două grupuri de participanţi s-au raportat diferit la timp în cadrul proiectului:
cadrele didactice au sesizat nevoia unui tempo mai lent care să permită
asimilarea de noi informaţii, iar tutorii au resimţit presiunea gestionării timpului
de pregătire necesar pentru implicarea în facilitarea procesului de învăţare.

4.1.3. Învăţarea ca transformare a capacităţilor

Tutorii şi profesorii au observat un proces de transformare a capacităţilor în
această perioadă. Acest proces se apropie de definiţia propusă de Illeris
(2014, p. 14) a procesului de învăţare. Transformarea capacităţilor a putut fi
observată în procesul de adaptare la desfăşurarea de activităţi educaţionale
online şi a fost descrisă şi în relaţie cu activităţile din cadrul proiectului de
tutorat. În ambele cazuri, procesul de transformare a fost asociat în mare
parte cu un sentiment de progres, atât individual cât şi colectiv. Sentimentul
de progres apare asociat cu transformarea unor capacităţi care ar fi rămas
neschimbate în contextul obişnuit. De asemenea, este asociat cu dezvoltarea
de competenţe digitale şi aplicarea lor cu mai mare uşurinţă în procesul
educaţional. Tutorii, dar mai ales profesorii, au vorbit despre această formă
de învăţare. Unul dintre tutori a descris acest proces de învăţare astfel:

„Toţi am reuşit să ne dezvoltăm abilităţile în zona digitală.”
(T_SŞ_FC_24.07.2020_C_T)

Profesorii au descris experienţa de transformare a capacităţilor din sfera
digitală ca fiind atât voluntară, cât şi involuntară, precum şi foarte puţin
sistematică. Practic, deşi capacităţile lor de a desfăşura activităţi în mediul
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digital s-au dezvoltat, acesta a fost rezultatul unui proces nesistematic şi
parţial involuntar:

„Vedeţi ce uşor vorbesc acum?! Dar să mă fi întrebat acum trei luni.
Nu am ştiut nici pe ce buton să apăs. În loc să deschid camera o
închideam, în loc să o închid o deschideam şi aşa mai departe.”
(P_VO_VF_14072020_C_T)

Transformarea capacităţilor de a acţiona a luat şi forma dezvoltării rezilienţei
în contextul provocărilor impuse de pandemie:

„Nu ştiu ce să zic... Experienţa e mult spus deja... Experienţa din
punctul de vedere al realităţii pe care o trăim… şi că cred că m-aş
descurca în orice situaţie, dacă şi pe asta am făcut-o, cum ar veni.”
(P_VO_VF_14072020_C_T)

Procesul de învăţare colaborativă a fost unul spontan, care a dus totuşi la
dezvoltarea de noi competenţe, precum şi a rezilienţei în faţa situaţiilor de criză.

4.2. Modalităţi de învăţare şi de suport în cadrul proiectului de
cercetare - acţiune

4.2.1. Învăţare ca descoperire, în relaţie cu probleme concrete ale
adaptării procesului educaţional la mediul online

Trecerea la activitatea educaţională online a deschis perspective noi pentru
toţi actorii educaţionali, în special pentru profesori, aceştia experimentând
noi metode şi tehnici de predare, învăţare şi evaluare în mediul digital. Aceste
experienţe de învăţare prin eroare sau prin descoperire au condus la
îmbogăţirea orizonturilor în sistemul educaţional din perspectiva profesorilor.
Contextul deosebit impus de pandemie a fost văzut şi ca o oportunitate de
învăţare prin descoperire, învăţare care nu s-ar fi putut produce în contextul
obişnuit al desfăşurării activităţii:

„Am învăţat lucruri noi pe care, dacă ar fi fost în perioada de predare
tradiţională, nu le-aş fi învăţat.” (P_TM_AM_28072020_C_T)

4.2.2. Suportul tehnologic personalizat

Sistemul clasic de predare nu a promovat utilizarea diferitelor tehnologii în
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sala de clasă. Prin urmare, la momentul debutului şcolii online, dezvoltarea
accelerată a competenţelor digitale a devenit necesară. Cadrele didactice
au fost nevoite să pună accent pe dezvoltarea competenţelor digitale într-o
perioadă de timp relativ scurtă, tranzitând o situaţie de criză şi apelând la
diverse metode de documentare sau sprijin. În unele cazuri, suportul oferit
de tutori a presupus rezolvarea unor probleme punctuale întâmpinate de
cadrele didactice în mediul digital, cum aflăm de la unul din cadrele didactice
în interviu:

„Am mai căutat pe Youtube, am mai ascultat câteva tutoriale în
engleză, dar unele chichiţe pe care nu le ştiam şi îmi erau de mare
ajutor, şi atunci am întâmpinat dificultăţi. Iar după ce domnişoara
N. chiar m-a ajutat pe partea aceasta şi a fost foarte rapidă când
am întâmpinat o problemă. [...] Vă dau un exemplu concret, atunci
când predam online, pe Zoom, aveam ca un fel de fereastră, de fapt
o tablă albă, unde scriam. Când eu începeam să scriu problema la
matematică, vedeam tot felul de linii puse de alţi copii [din] clasă.”
(P_IN_VF_15072020_C_T)

La debutul programului, deşi tutorii aveau un nivel bun de competenţe digitale,
s-au confruntat cu situaţii mai puţin obişnuite. Acest lucru a presupus pentru
tutori aprofundarea cunoştinţelor despre aplicaţii educaţionale pentru a putea
răspunde nevoilor cadrelor didactice:

„Dificultatea întâmpinată era să învăţ cum să aprofundez informaţiile
despre aplicaţii, adică ce fel de abonament şi la ce aplicaţie să îl
fac, cum să aplic această aplicaţie în mai multe contexte
pedagogice.” (T_VM_FC_29.07.2020_P_2_Î)

Intervenţiile de facilitare a învăţării s-au axat pe identificarea nevoilor de
învăţare ale cadrelor didactice şi răspunsul la nevoile imediate de dezvoltare
de competenţe digitale identificate. Uneori, acest lucru a presupus dezvoltarea
de către tutori a unor resurse de suport (tip ghid) personalizate pentru a
răspunde nevoilor profesorilor. Alteori, a implicat un ritm de lucru intens,
cum aflăm din interviul cu unul dintre tutori:

„Am început cu resursele din Google Classroom, Kahoot şi mai nişte
lucruri de suprafaţă din Zoom. Dânsa nu cunoştea foarte bine nimic,
asta a fost în primele trei-patru săptămâni. Diverse întrebări zilnice.
Prezentarea în detaliu a programelor şi a detaliilor. I-am mai arătat



                                          Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2021 (1) • LXIX 21

o platformă de evaluare în domeniul matematicii, însă Google Forms
nu funcţionează...” (T_SŞ_FC_24.07.2020_C_Î)

Necesitatea unor intervenţii care să răspundă interesului cadrelor didactice
de a-şi dezvolta competenţele digitale pentru a face faţă provocărilor noului
context educaţional s-au făcut remarcate şi în extinderea spontană a
programului de tutorat, la cel puţin una dintre întâlnirile online alăturându-se
cadre didactice noi.

Utilizarea tehnologiei în scopul predării i-a determinat pe profesori să caute
suport pentru a răspunde unor provocări punctuale în utilizarea aplicaţiilor
educaţionale. Tutorii au încercat să răspundă nevoilor fiecărui cadru didactic
pe măsură ce apăreau, contribuind astfel la dezvoltarea competenţelor digitale.

4.2.3. Suport didactic şi pedagogic în online

Pe tot parcursul programului, tutorii au încercat să se adapteze şi să răspundă
la nevoile pedagogice diferite ale profesorilor care apăreau treptat, odată cu
schimbările din timpul pandemiei, inclusiv schimbări legislative sau provocări
apărute din comunicarea şi lucrul online cu elevii. Un factor important şi de
ajutor a fost faptul că şi tutorii treceau printr-un proces de adaptare la procesul
educaţional online în cadrul studiilor academice sau erau profesori şi au
putut să observe, testeze şi reflecteze la predarea online şi să vină cu exemple
din practica lor.

O perspectivă interesantă pe care un tutore a folosit-o pentru a încuraja
profesorii privind predarea în şcoala online a fost să coreleze pedagogia din
sala de clasă şi cea digitală:

„Am convins-o (în mare) că, pentru aproape orice tehnică didactică
pe care o aplicăm în contextul f2f [faţă în faţă]  găsim un
corespondent online.” (Intrare Jurnal de reflecţie tutori).

Un sprijin constant pentru profesori a venit din prezentarea de către tutori a
aplicaţiilor speciale pentru materii, oferirea de exemple concrete de activităţi
interactive pentru predarea în online (de exemplu, exerciţii de scriere creativă),
pe care profesorii nu le cunoşteau, trimiterea de materiale şi resurse ce
puteau fi folosite ca suport în şcoala online, pe zona didactică. În anumite
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cazuri, tutorii au participat şi facilitat lecţii sau exerciţii, cadrul didactic având
oportunitatea de a învăţa prin puterea exemplului.

O primă provocare a fost adaptarea aplicaţiilor digitale contextelor de învăţare
ale şcolii online, folosirea acestora cu scop educativ, nu doar pentru comunicare
şi interacţiune. De asemenea, nevoia de a cunoaşte şi de a aplica tehnici de
motivare şi participare activă a elevilor a fost importantă pentru mai multe
cadre didactice:

„[...] aş avea nevoie de idei despre cum aş putea aborda mai eficient
pătrăţelele în care sunt elevii mei, să nu îi pierd, să îi ţin în priză cât
mai multă vreme, să fie doritori să continuăm. Ei, cred că de drag
nu m-au respins de tot.” (P_MP_VF_15072020_C_T)

Cele mai complexe nevoi de învăţare şi cele mai des apărute ca fiind
provocatoare atât pentru profesori, cât şi pentru tutori, s-au referit la
evaluarea elevilor în mediul online, iar soluţiile oferite nu au fost mereu
suficiente pentru cadrele didactice; în anumite cazuri a ajutat clarificarea de
către tutori a posibilităţilor multiple de evaluare prin folosirea unor aplicaţii
online precum Google Forms şi Kahoot. De asemenea, soluţiile propuse de
tutori au accentuat nevoia de a creşte gradul de complexitate şi calitatea
evaluării astfel încât să poată reflecta mai fidel competenţele elevilor şi au
consiliat cadrele didactice privind interpretarea reglementărilor apărute în
timpul pandemiei în raport cu procesul de evaluare a elevilor.

Alte nevoi ale profesorilor în zona de sprijin didactic pe care le-am putut
identifica în cadrul proiectului au fost cele referitoare la organizarea lecţiilor,
mai ales de adaptare a activităţii la durata redusă a lecţiei în online, îndeplinind
aceleaşi obiective de învăţare. Sprijin a fost solicitat şi în organizarea activităţii
Şcoala Altfel, unde un tutore a propus o activitate cu un invitat extern.
La finalul programului au fost cadre didactice care au declarat că au învăţat
să faciliteze lecţii mai dinamice:

„Din punctul meu de vedere, cred că am fost ajutaţi să facem lecţiile
mai atractive, fiecare dascăl asta îşi doreşte, ca elevului să îi placă
ce predă el şi atunci cred că colegii ne-au susţinut foarte mult. [...]
În sensul că ne-au fost prezentate alte platforme, alte idei şi chiar
alte abordări.” (Cadru didactic, focus grup 1)
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Nevoile de învăţare ale profesorilor s-au găsit la intersecţia dintre pedagogie
şi dezvoltarea de competenţe digitale. Ei au căutat soluţii pentru utilizarea
resurselor digitale în practici de predare mai atractive, în menţinerea elevilor
activi, precum şi în adaptarea online a unui proces de evaluare autentic.
Tutorii au reuşit în cele mai multe dintre situaţii să răspundă acestor nevoi.

4.2.4. Abordare tip coaching

Am putut observa în anumite cazuri în rândul modalităţii de lucru din programul
de tutorat o abordare de tip coaching, în care tutorele a încercat să faciliteze
profesorului un spaţiu de siguranţă în care să reflecteze şi să ia decizii proprii
în ceea ce priveşte adaptarea la şcoala online, cum aflăm de la un cadru
didactic în interviu:

„Aveam o nevoie de consiliere, de coaching şi am primit sprijin pe
partea aceasta. Pentru că nu ştiam dacă ce fac eu e bine, dacă
direcţia în care mă îndrept e bună… m-am simţit mai puţin singură în
toată nebuloasa… am avut cu cine să discut, să oglindesc aşa
problemele mele sau nesiguranţele în tot procesul acesta.”
(P_MP_VF_15072020_C_T)

De asemenea, aceleaşi aşteptări le aveau şi anumiţi profesori în ceea ce
priveşte modul în care şi-ar fi dorit să se desfăşoare suportul oferit de tutori.
Ei căutau empatie, deschidere şi înţelegere din partea acestora:

„Pentru mine a funcţionat, a fost o persoană potrivită, era important
să empatizeze, a fost eficient pentru mine ca şi dascăl pentru a fi
iniţiată în primii paşi, bineveniţi. [...] Am avut nevoie de un mentor
nativ digital, tinerii se pricep, plus că era tare cumsecade, mentorul
era bun şi îngăduitor, cu răbdare, am avertizat-o că sunt un elefant
bătrân care prinde greu.” (P_MB_AM_17072020_P_T)

Cadrele didactice au avut nevoie şi de sprijin în identificarea celor mai bune
căi de acţiune, iar tutorii, în acest context, şi-au asumat rolul de mentori şi
consilieri pentru cadrele didactice în adaptarea la şcoala online.

4.2.5. Sprijin emoţional în cadrul programului de tutorat

Trecerea la predare în online a avut un impact major asupra profesorilor.
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Cadrele didactice s-au simţit suprasolicitate în acest parcurs de transformare:
„Oamenii au fost doborâţi, eu acum să ştiţi că m-am văitat ca să
dau un secret în vileag, m-am văitat şi în faţa tutorelui meu. De azi
dimineaţă de abia am intrat în casă, nu ştiam pe ce să pun mâna,
aşa o presiune există şi atât de multe lucruri sunt făcute acum, nu
numai la nivel general, ci şi la începutul şcolii încât nu mai putem
face faţă.” (Cadru didactic, focus grup 2)

Munca în colaborare şi încurajările venite din partea colegilor, directorilor
sau tutorilor au crescut nivelul de rezilienţă al profesorilor:

„Aş putea să spun eu cum m-a ajutat programul de tutorat. Eu l-am
simţit ca o salvare, lucrez la trei şcoli [...] atunci a apărut acest
tutorat care a fost ca o tavă din care am servit.” (Cadru didactic,
focus grup 1)

În completarea suportului tehnologic personalizat şi a formelor de consiliere
şi mentorat, cadrele didactice au avut nevoie şi de sprijin informal emoţional
care să îi ajute în dezvoltarea rezilienţei faţă de contextul actual de criză.

5. Limite

Limitele acestui demers de cercetare-acţiune pot fi identificate atât în relaţie
cu demersul de acţiune, cât şi cu cel de cercetare. În privinţa demersului de
acţiune, menţionăm că acesta a fost limitat la interacţiunea în online din
considerente etice şi de sănătate publică, dar şi din considerente practice.
Cadrele didactice s-au confruntat cu o serie de provocări şi probleme care
depăşeau capacitatea de acţiune a programului de tutorat, mai ales cele
legate de accesul la tehnologie şi internet. De asemenea, numărul mic de
participanţi din rândul cadrelor didactice şi al tutorilor şi faptul că prin interesul
arătat programului de tutorat atât cadrele didactice, cât şi studenţii participanţi
reprezintă un grup autoselectat, constituie limite ale demersului de cercetare.
De aceea, experienţa din cadrul acestui program nu poate fi văzută ca fiind
tipică pentru alte experienţe din această perioadă. Considerăm că aceste
limite nu au afectat obiectivul nostru de a documenta cum poate fi creat un
spaţiu şi un proces de învăţare colaborativă la intersecţia dintre mediul
universitar şi preuniversitar în contextul actual de criză.



                                          Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2021 (1) • LXIX 25

6. Concluzii

Obligativitatea de a desfăşura activităţi educaţionale online în sistemul
educaţional a adus cu ea provocări semnificative, dar şi oportunităţi de învăţare
colaborativă. Dezvoltarea acestor oportunităţi de învăţare a fost probabil
mai uşor de explorat în cadrul programului de tutorat, care a creat un spaţiu
de transfer de competenţe şi schimb activ de experienţă între studenţi ai
programelor de ştiinţele educaţiei şi cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar. Acest spaţiu a fost doar unul dintre multiplele spaţii de învăţare
colaborativă care s-au născut în această perioadă.

Profesorii participanţi au avut oportunitatea de a învăţa de la viitori colegi cu
mai puţină experienţă didactică faţă-în-faţă, dar cu competenţe digitale mai
bine dezvoltate. Studenţii – tutori au devenit facilitatori ai dezvoltării
competenţelor digitale pentru profesori oferind suport individualizat. Prin
interacţiunea pentru o perioadă prelungită de timp (de până la opt săptămâni),
concentrată pe oferirea de sprijin cadrelor didactice, tutorii au ajuns să
înţeleagă mai bine provocările acestei perioade în sistemul preuniversitar,
precum şi să-şi crească prin învăţare colaborativă şi autodirijată competenţele
de utilizare a tehnologiei în procesul educaţional.

Rezilienţa, precum şi competenţele digitale dezvoltate de cadrele didactice
în această perioadă sunt printre puţinele consecinţe pozitive ale acestui
context educaţional nefavorabil. Acestea, precum şi apariţia unor contexte
de învăţare colaborativă şi activă sperăm că vor influenţa în bine
transformarea practicilor educaţionale pe termen lung.

Cadrele didactice participante au menţionat necesitatea suportului tehnologic
şi a unor programe adaptate nevoilor imediate apărute odată cu transferul în
online al activităţilor educaţionale. Astfel, dezvoltarea programului de tutorat
exclusiv în mediul online s-a dovedit oportună. Aflându-se într-o situaţie în
care nu mai fuseseră puse până în acel moment, cadrele didactice şi-au
exprimat şi nevoia de primi suport atât pedagogic, cât şi emoţional. Profesorii
aveau nevoie să ştie cum să folosească aplicaţiile digitale în scop pedagogic,
cum să capteze şi să menţină atenţia elevilor şi cum să crească participarea
la orele online, precum şi cum ar putea realiza evaluarea. Din punct de
vedere emoţional, cadrele didactice aveau nevoie de încurajări în depăşirea
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provocărilor curente, precum şi în gestionarea faptului că se simţeau
suprasolicitate.

Timpul a fost văzut diferit de către participanţi: tutorii au specificat necesitatea
alocării unui timp suplimentar pentru pregătirea şi tutorarea profesorilor, iar
cadrele didactice priveau timpul din perspectiva necesităţii menţinerii unui
tempo mai puţin alert, dar susţinut, în aprofundarea modalităţilor de utilizare
a aplicaţiilor şi platformelor din mediul digital.

Necesitatea de alocare a unui timp dedicat în care studenţii să poată susţine
activitatea profesorilor din învăţământul preuniversitar indică nevoia de creare
a unor structuri formale, dar flexibile de transfer de competenţe din mediul
universitar spre mediul preuniversitar. În mod special, aceste spaţii ar putea
implica participarea activă a studenţilor din domeniul ştiinţelor educaţiei. Acest
proiect a arătat că învăţarea colaborativă, la intersecţia dintre mediile
universitar şi preuniversitar, este posibilă şi dezirabilă – o concluzie care
dorim să dea naştere unor noi astfel de spaţii, dincolo de contextul de criză
prezent.
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