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Rezumat

În contextul pandemiei Covid-19, procesul de învăţământ a suferit transformări
semnificative. Profesorii, elevii, lecţiile, materialele adiţionale, temele, îndrumarea
şcolară şi discuţiile şi-au găsit noi modalităţi de exprimare, în timp ce aplicaţii
circumscrise deseori comunicării au devenit instrumente de lucru. Specialiştii din
domeniul educaţiei au fost încurajaţi să identifice scenariile cele mai potrivite pentru
specificul şcolii şi contextul local, astfel încât formarea şi dezvoltarea competenţelor
elevilor să fie continue atât în acord cu programele şcolare specifice, cât şi cu noile
modalităţi de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare. Dezbaterile despre
digitalizarea educaţiei sunt accentuate de problemele majore cu care se confruntă
structural sistemul educaţional din România. În multe unităţi şcolare din mediul
rural, mai ales, digitalizarea rămâne un deziderat greu de atins. Aşa cum a recunoscut
recent Ministerul Educaţiei, peste 250.000 de elevi nu au astăzi acces la infrastructura
necesară pentru educaţia în timpul pandemiei. În acest moment, fără măsuri proactive
de echilibrare a situaţiei, educaţia în timpul pandemiei discriminează, în loc să fie o
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soluţie integratoare. Studiul de faţă prezintă un model de desfăşurare a învăţământului
online într-o şcoală din mediul rural: Şcoala Gimnazială nr. 1 din Valu lui Traian,
judeţul Constanţa. Prin acesta, dorim să arătăm beneficiile învăţământului online,
dar şi limitele acestuia, determinate, mai ales, de absenţa colaborării şi a comunicării
directe dintre profesori, elevi şi părinţi într-un spaţiu adecvat procesului educaţional:
şcoala şi clasa de elevi.

Cuvinte-cheie: activitate didactică, digitalizare, învăţământ online, pandemie.

Abstract

In the context of the Covid-19 pandemic, the educational process has undergone
significant transformations. Teachers, students, lessons, additional materials,
homework, school guidance and discussions displayed new ways of expression,
while applications commonly used for communication became working tools.
Specialists in the field of education were encouraged to identify the most
appropriate scenarios for the specifics of the school and the local context, so that
the training and development of students’ competences be continuous, both in
accordance with specific school curricula and new ways of organizing the teaching
process. The debates about the digitization of education are accentuated by the
major structural problems that the Romanian educational system is facing. In
many rural schools, especially, the digitization remains a difficult goal to achieve.
As the Ministry of Education has recently acknowledged, more than 250,000
students today do not have access to the infrastructure needed for education
during the pandemic. Without proactive measures to balance the situation,
education during the pandemic is currently discriminating, instead of being an
integrative solution. The present study offers a model for conducting online
education in a rural school: Secondary School no. 1 in Valu lui Traian, Constanþa
County. Through this, we want to show the benefits of online education, but also
its limits determined, especially, by the absence of collaboration and direct
communication between teachers, students and parents in a space suitable for the
educational process: namely the school and the class of students.

Keywords: digitization, online education, pandemic, teaching activity.
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1. Şcoala îm pandemie

Societatea actuală, postmodernă, bazată pe cunoaştere şi noi tehnologii de
comunicare, a impus numeroase provocări, schimbări, evoluţii şi
redimensionări la nivelul şcolii. Dezvoltarea ofertei digitale de informaţii
influenţează şcoala ca „instituţie de control al raportului faţă de cunoaştere”
şi vulnerabilizează „legitimitatea autorităţii” acesteia (Moeglin, apud Păun,
2017, p. 139). Aşa cum sublinia H. Gardner (2014), de multe ori, informaţiile
disponibile în lumea digitală sunt simple zvonuri lansate la întâmplare, păreri
personale confundate cu raţionamente ştiinţifice.

În contextul pandemiei Covid-19, şcoala a fost condiţionată să funcţioneze
într-un mediu digitalizat, ceea ce a determinat experienţe psiho-educaţionale
şi sociale dintre cele mai neaşteptate la nivelul decidenţilor educaţionali, dar
şi la nivelul beneficiarilor. Măsurile complet noi au găsit nepregătiţi atât elevii,
cât şi profesorii şi părinţii. Ceea ce ieri era de neconceput, astăzi are caracter
imperativ. În trecutul foarte recent, politica oficială era tocmai aceea de a
limita accesul prelungit al copiilor în faţa televizoarelor, telefoanelor sau
computerelor. Irascibilitatea, apatia, starea de stres accentuată,
suprainformarea, monotonia, oboseala, lipsa somnului erau doar câteva dintre
efectele expunerii digitale asupra cărora se atrăgea atenţia în mod repetat.

Pe de altă parte, dezbaterile privind digitalizarea educaţiei în situaţii de criză
au fost  accentuate de problemele majore cu care se confruntă structural
sistemul educaţional din România. În multe unităţi şcolare, mai ales din mediul
rural, digitalizarea rămâne un deziderat greu de atins. Aşa cum a recunoscut
recent ME, peste 250.000 de elevi nu au astăzi acces la infrastructura
necesară pentru educaţia în timpul pandemiei. Astfel, fără măsuri proactive
de echilibrare a situaţiei, educaţia în timpul pandemiei discriminează, în loc
să fie o soluţie integratoare.

Specialiştii din domeniul educaţiei au fost încurajaţi să identifice scenariile
cele mai potrivite pentru specificul şcolii şi contextul local, astfel încât formarea
şi dezvoltarea competenţelor elevilor să fie continue atât în acord cu
programele şcolare specifice, cât şi cu noile modalităţi de organizare a
procesului de predare-învăţare-evaluare. Învăţarea continuă, în lipsa cursurilor
desfăşurate în şcoală, presupune utilizarea mijloacelor educaţionale digitale
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şi de comunicare: platforme digitale educaţionale destinate creării şi partajării
resurselor educaţionale; aplicaţii destinate comunicării on-line specifice
dispozitivelor mobile (telefon, tabletă, laptop); resurse informaţionale digitale:
lecţie, test, podcast, imagini, modele ce pot fi folosite în procesul educaţional
şi sunt disponibile pe platforme digitale educaţionale.

Pentru a susţine activităţile didactice la nivel naţional în vreme de pandemie,
profesorii şi elevii au utilizat diferite mijloace specifice: platforme specializate
de e-learning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass, Adservio;
aplicaţii pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/videoconferinţe
precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. La acestea, se adaugă
instrumente şi aplicaţii online pentru activităţi de învăţare (ex.: Kahoot, Padlet,
Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall), precum şi platforma eTwinning pentru
proiecte colaborative complexe.

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, profesorii din România au fost
provocaţi să se adapteze rapid şi să transmită un mesaj important elevilor:
„învăţarea continuă dincolo de şcoală... cu instrumente online accesibile
tuturor şi multă determinare, putem face progrese împreună şi, mai mult
decât oricând, putem încuraja elevii să înveţe şi să lucreze independent”1.

Dincolo de anumite dificultăţi tehnice, mai ales platformele digitale au facilitat
relaţia pedagogică profesor-elevi, consilierea şi asistenţa psiho-pedagogică
a acestora, consultanţa părinţilor. De exemplu, forumul de discuţii, ca
instrument asincron de comunicare deschisă, oferă părinţilor şi profesorilor
posibilitatea comunicării, a transmiterii informaţiilor, a întrebărilor şi
răspunsurilor. Programul Teleşcoala este, de asemenea, o soluţie eficientă,
focalizată pe nevoile elevilor din clasele terminale ale gimnaziului şi liceului.
Acesta asigură experienţe de învăţare accesibile chiar şi celor fără acces la
internet. Transmisia online în direct (live streaming) reprezintă un
instrument asincron de prezentare a unui conţinut informativ, în format audio
şi video, însă este necesară existenţa unor echipamente profesionale de
înregistrare. eTwinning este un instrument în mediul digital care susţine
interacţiunea în cadrul diferitelor proiecte şi parteneriate între şcoli, facilitează
accesul profesorilor şi elevilor la mediul digital de colaborare şi schimb de
experienţe.
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Totuşi, comunicarea pedagogică a fost frecvent percepută ca fiind „artificială,
pe de o parte din cauza imposibilităţii obţinerii unui feedback comunicaţional
real, iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spaţiul
virtual” (Botnariuc et al., 2020, p. 10).

2. Învăţământ online la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Valu
lui Traian, judeţul Constanţa

Studiul de faţă prezintă un model de desfăşurare a învăţământului online
într-o şcoală din mediul rural: Şcoala Gimnazială nr. 1 din Valu lui Traian,
judeţul Constanţa. De asemenea, prin intermediul anchetei pe bază de
interviu, dorim să arătăm beneficiile învăţământului online, dar şi limitele
acestuia, determinate, mai ales, de absenţa colaborării şi comunicării directe
dintre profesori, elevi şi părinţi într-un spaţiu adecvat procesului educaţional:
şcoala şi clasa de elevi.

Deşi Şcoala Gimnazială nr. 1, Valu lui Traian, face parte din mediul rural,
activitatea de predare-învăţare-evaluare în perioada stării de urgenţă şi a
stării de alertă în contextul pandemiei Covid-19 s-a desfăşurat la parametri
normali. Astfel, încă din luna februarie a anului şcolar 2019-2020,
reprezentanţii Platformei Adservio au venit cu o propunere de implementare
a catalogului electronic în unitatea şcolară, evidenţiind avantajele utilizării
acestuia pentru stabilirea facilă a comunicării cu părinţii elevilor referitoare
la situaţia şcolară a fiecăruia. Platforma Adservio nu a prezentat doar această
noutate, ci şi lecţii interactive, reprezentând în acest mod un real sprijin pentru
cadre didactice, elevi şi părinţi în starea de urgenţă (din data de 11 martie).

În perioada martie-august 2020, Digital Nation a organizat mai multe serii de
cursuri de formare, participanţii fiind cadre didactice pentru „Profesor în
online”. S-au înscris 35.300 participanţi, dintre care 25.800 au urmat cursul
şi 15.500 care au absolvit cu succes, obţinând certificat. S-au oferit exemple
de bune practici în activitatea online. Anterior utilizării acestei platforme,
profesorii din învăţământul primar şi gimnazial au realizat numeroase
demersuri de introducere a TIC în activităţile didactice, au accesat grupurile
de suport colegial (ex.: grupuri ale profesorilor de pe Facebook) şi pagina de
sugestii deschisă de Ministerul Educaţiei pe www.digital.educred.ro.
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În Şcoala Gimnazială nr. 1, Valu lui Traian, activitatea didactică s-a desfăşurat
conform orarului stabilit în cadrul Consiliului profesoral şi validat în Consiliul
de administraţie la începutul anului şcolar (durata lecţiei de 40 minute, pauză
de 10 minute). Deşi în perioada 14 septembrie – 9 noiembrie elevii au fost
prezenţi fizic la şcoală conform scenariului galben (sistem hibrid), orarul
fiecărei clase a rămas acelaşi şi după 9 noiembrie, în sistem online.

Cadrele didactice au realizat următoarele activităţi: au colectat informaţiile
necesare accesului şi participării elevilor la activitatea didactică desfăşurată
online; au proiectat activitatea suport pentru învăţarea online din perspectiva
principiilor didactice şi a celor privind învăţarea online; au desfăşurat activităţi
didactice în sistem online, asumându-şi responsabilitatea asigurării calităţii actului
educaţional; au elaborat, adaptat, selectat resurse educaţionale deschise, sesiuni
de învăţare pe platforme educaţionale, aplicaţii; au elaborat instrumente de
evaluare aplicabile online, pentru înregistrarea progresului elevilor etc.

Iată câteva exemple:

CLASA I D
Disciplină: AVAP Arte vizuale şi abilităţi practice
Subiect: Modelaj (plastilină)
În lecţia de AVAP, s-a iniţiat o discuţie însoţită de imagini dintr-o prezentare
de film despre cei mai cunoscuţi români care ne duc renumele peste hotare.
Ne-am oprit asupra activităţii marelui sculptor Constantin BRÂNCUŞI cu
prezentarea operelor de artă reprezentative (sursă Twinkl https://
www.twinkl.ro/resource/ro2-cd-37-coloana-infinitului-cartonae-informative).
Sarcina de lucru prezentată elevilor a fost aceea de a realiza reproduceri în
miniatură prin modelajul plastilinei ale celor mai cunoscute lucrări („Poarta
sărutului”, „Masa tăcerii”, „Coloana infinitului”).

CLASA a II-a D
Disciplină: DP Dezvoltare personală
Subiect: 11.01.2021 - Ziua cuvântului „MULŢUMESC!”
La iniţierea lecţiei interactive pe platforma Adservio, fiecare elev avea
pregătit mesajul de mulţumire scris pe o coală colorată A4, „Mulţumesc,
doamna!”. După prezentarea unui joc -aplicaţie Wordwall - „Cuvinte magice”
- am iniţiat discuţii interactive cu răspunsuri la întrebările: „Ce înseamnă
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cuvântul?”, „Când îl utilizăm?”, „Cui adresăm acest cuvânt?”, „Cum
mulţumim în diverse limbi?” -  prezentare film tematic.

CLASA a IV-a B
Disciplină: Geografie
Subiect: Forme de relief
1. Captarea atenţiei: prezentare film tematic „Legenda apariţiei formelor

de relief” (https://www.youtube.com/watch?v=vEZaSNaNa7A).
2. Prezentarea unui film despre formele de relief - reprezentarea pe hartă,

culori utilizate, citirea legendei unei hărţi.
3. Pentru fixarea noilor cunoştinţe, fiecare elev a realizat forme de relief

din plastilină, utilizând culorile convenţionale ale acestora.
4. Pentru observarea formelor de relief în format 3D, s-a utilizat aplicaţia

Google maps, ocazie cu care elevii au „vizitat” diverse atracţii ale
României: Vf. Omu (Carpaţii Meridionali), Vf. Ceahlău (Carpaţii
Orientali), Depresiunea Transilvaniei etc.

5. Temă de lucru: Joc „Forme de relief”.

Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1, Valu lui Traian, au avut acces gratuit la portalurile,
platforma de învăţare Adservio, atât pentru activitatea didactică sincron cât şi
pentru catalogul electronic şi alte resurse de învăţare digitale; au avut obligaţia
de a participa la activităţile de învăţare stabilite de către cadrele didactice şi
conducerea unităţii de învăţământ, conform programului stabilit şi comunicat;
au rezolvat şi transmis sarcinile de lucru până la termenul şi în condiţiile stabilite
de către cadrele didactice în vederea valorificării activităţii desfăşurate pe
parcursul perioadei de suspendare a cursurilor; au oferit feedback asupra
activităţilor de învăţare organizate online în scopul îmbunătăţirii calităţii acestora.

De asemenea, părinţii elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 1, Valu lui Traian, au
avut obligaţia de a asigura participarea copiilor la activităţile suport pentru
învăţarea online organizată de către unitatea de învăţământ şi de a oferi
feedback pentru activităţile didactice derulate astfel.

3. Beneficii şi limite ale învăţământului online

În vederea unei analize obiective a beneficiilor şi limitelor învăţământului
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online am desfăşurat o anchetă pe bază de interviu online în Şcoala Gimnazială
nr. 1, Valu lui Traian, judeţul Constanţa. Lotul de subiecţi a fost reprezentat
de un număr de 37 de profesori, dintr-un total de 49, dintre care 14 - profesori
învăţământ primar, 8 - profesori de Educaţie fizică, Limba Engleză, Religie
care predau în învăţământul primar, 15 profesori clasele V-VIII. Vârsta
acestora este între 21 şi 68 de ani. Distribuţia lor după grade didactice este
următoarea: debutanţi (2), definitivat (10), gradul didactic II (5) şi, cele mai
multe, gradul didactic I (20).

Răspunsurile cadrelor didactice se remarcă prin sinceritate şi obiectivitate.
Realizând o selecţie a celor mai importante întrebări adresate profesorilor
pe platforma Cisco Webex Meetings, redăm mai jos răspunsurile structurate
ale acestora.

La întrebarea: „Ce aplicaţii aţi folosit pentru activităţile de învăţare online?”,
toţi profesorii au precizat că au utilizat platforma Adservio, dar şi alte
modalităţi de comunicare online, precum WhatsApp şi Zoom.

La întrebarea: „În ce măsură apreciaţi că v-aţi adaptat condiţiilor de predare
online în această unitate şcolară?”, 86,5% au răspuns „în mare măsură” şi
13,5% „în mică măsură”.

La întrebarea: „Ce activităţi extraşcolare aţi realizat în format online, în cadrul
parteneriatului şcoală-familie sau în alte tipuri de proiecte?”, au fost înregistrate
următoarele răspunsuri: serbare virtuală – „Magia Crăciunului”; proiecte
ecologice – „Fără pandemie, fără poluare!”, „Cum ne debarasăm responsabil
de măştile folosite?”; concursuri: „Curcubeul sănătăţii”; întâlniri cu părinţii,
colegii; activităţi de educaţie pentru sănătate, în colaborare cu DSPJ
Constanţa; „Biblioteca online”; „Nu am realizat”.

La întrebarea: „Care sunt dificultăţile cu care vă confruntaţi în realizarea
activităţilor de predare-învăţare online?”, răspunsurile profesorilor au vizat
următoarele aspecte: probleme tehnice, conectare greoaie la internet, lipsa
dispozitivelor şi a internetului la unii elevi, feedback întârziat acordat elevilor,
motivaţie scăzută pentru învăţare, dezinteres din partea unor elevi, probleme
de concentrare a atenţiei ale elevilor, de captare a atenţiei acestora, timp
limitat pentru desfăşurarea activităţilor didactice, probleme de comunicare
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didactică, posibilitate scăzută de abordare a unor sarcini de învăţare în echipă,
lipsa de susţinere din partea părinţilor pentru activitatea didactică online,
experienţa redusă a elevilor de utilizare a dispozitivelor TIC, imobilizarea
elevilor pe termen lung în faţa ecranelor, lipsa unui control permanent asupra
activităţii elevilor, dificultatea de a realiza online activităţile didactice la
disciplina Educaţie fizică etc. Din fericire, au fost şi profesori care au afirmat
că nu au întâmpinat dificultăţi în realizarea activităţilor de predare-învăţare
online.

La întrebarea „Consideraţi că, după reîntoarcerea la şcoală, ar fi util ca
învăţarea online să rămână posibilă în anumite situaţii?”, aproape toţi au
răspuns afirmativ.

Analiza răspunsurilor cadrelor didactice confirmă existenţa unor beneficii
ale învăţământului online – tehnologia digitală a facilitat în bună măsură
continuarea activităţilor didactice în pandemie, elevii nu pierd informaţia în
momentul lor oportun de dezvoltare, cei care locuiesc la distanţă mare de
şcoală economisesc resurse financiare şi de timp – , dar şi prezenţa anumitor
limite, determinate, mai ales, de probleme tehnice ale utilizării platformelor
digitale – acces limitat la Internet, lipsa instrumentelor pentru gestionarea
clasei, pentru feedback şi evaluare, probleme de comunicare pedagogică
eficientă cu elevii şi părinţii, care, nu de puţine ori, s-au opus participării
copiilor la activităţile didactice desfăşurate online – . De asemenea, „o parte
din activitatea didactică uzuală (faţă-în-faţă) nu se poate realiza online/la
distanţă, având astfel un impact negativ asupra învăţării temeinice” (Botnariuc
et al., 2020, p. 9). Mai simplu spus, „elevul are acces la informaţia digitală,
dar nu are o obişnuinţă de a învăţa în acest sens”, numeroase alte studii
arătând că „obişnuinţa elevilor de a utiliza device-urile este în direcţia
programelor de socializare, muzică şi entertainment” (Idem, p. 38). În aceeaşi
măsură, au fost întâmpinate dificultăţi privind managementul clasei de elevi,
al timpului didactic şi extradidactic, utilizarea materialelor didactice în timp
real, organizarea conţinutului, abordarea metodelor moderne de învăţământ,
coroborate cu deficienţe înregistrate la nivelul softului educaţional pentru
diferitele discipline de învăţământ. În ceea ce priveşte educaţia nonformală,
constatăm că, în noile condiţii impuse de pandemie, activităţile extraşcolare
s-au restrâns semnificativ.
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Totuşi, „a fi profesor în pandemie” a reprezentat o mare provocare pentru
numeroase cadre didactice. Şcoala online a reuşit să ne ţină împreună,
profesori, elevi şi părinţi. Pe de o parte, predarea prin utilizarea tehnologiei,
pe de altă parte, menţinerea rolului de educator, de model, cu rol esenţial în
promovarea şi transmiterea valorilor autentice, în susţinerea educaţiei de
calitate, în transmiterea cunoaşterii obiective, dar şi a emoţiilor pozitive, în
identificarea celor mai bune soluţii la probleme de organizare şi management
al clasei de elevi. Profesorii au fost chemaţi să facă faţă provocării de a
preda online cu instrumente IT care până acum erau relativ noi pentru mulţi
dintre ei. Cei mai mulţi au fost nevoiţi să achiziţioneze computere performante
şi au învăţat, în scurt timp, să gestioneze diferitele programe, să acceseze
platformele educaţionale, să-şi adapteze materia la cerinţele impuse, să creeze
(alte) materiale de lucru, străduindu-se şi, de cele mai multe ori, reuşind cu
succes, să motiveze şi să susţină activitatea de învăţare a elevilor. Din faţa
monitorului, profesorul şi-a continuat vocaţia.

Mulţumiri

Mulţumim conducerii Şcolii Gimnaziale nr. 1, Valu lui Traian, Constanţa, şi tuturor
cadrelor didactice care au avut bunăvoinţa de a participa la studiul întreprins.

NOTE

1 https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online
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