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Rezumat
Pandemia de COVID-19 a provocat schimbări sociale, economice şi în plan personal.
Strategiile impuse de guverne la nivel mondial au generat un model de acţiune, care
ulterior a fost preluat şi particularizat la nivel de ţară. Deşi aceste strategii au avut
rolul proactiv de reducere a riscului de infectare, consecinţele lor au fost multiple. În
acest context, sistemul educaţional a fost determinat să-şi regândească modul de
realizare a activităţilor. Analiza realizată de noi are în vedere sentimentul de securitate
emoţională trăit de studenţi în timpul activităţilor didactice online.
În acest context, a fost realizată o cercetare calitativă, bazată pe utilizarea metodei
focus-grup. Participanţii la investigaţie au fost studenţi aparţinând celor 11 facultăţi
cu profil tehnic din cadrul Universităţii „Gheorghe Asachi”. Au fost organizate trei
focus-grupuri pe ani de studiu – I, II şi III. Scopul urmărit a vizat efectele educaţiei
online în context pandemic asupra studenţilor, din perspectiva „sentimentului de
securitate emoţională”. Obiectivele s-au axat pe identificarea dificultăţilor individuale
trăite de studenţi şi analiza strategiilor de adaptare utilizate. Rezultatele au identificat
sentimente precum frică, anxietate, tristeţe, nesiguranţă care s-au acutizat odată cu
distanţarea de facultate şi prieteni. Înţelegerea felului în care pandemia a afectat
studenţii este importantă pentru profesori şi le permite să identifice modalităţi
adecvate de a veni ulterior în sprijinul lor.

Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy, 2022 (1), 31 – 48
https://doi.org/10.26755/RevPed/2022.1/31

* Lector universitar doctor, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, România.

** Lector universitar doctor, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, România.

 Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2022 (1) • LXX 31



Cuvinte-cheie: educaţie online, securitate emoţională, strategii de adaptare.

Abstract

The Covid-19 pandemic brought about changes both at the socio-economic level
and in our private life. The measures that were taken by governments worldwide
have generated a model of action, subsequently customized by each nation.
Although the implemented measures aimed at proactively reducing the risk of
infection, their consequences were multiple. In this context, the education system
was forced to rethink the way of carrying out teaching-learning-assessing
activities. Our analysis looks into the feeling of emotional security experienced by
students during the online courses.
In this context, we conducted a qualitative research, based on the use of the focus
group method. The participants in the investigation were students belonging to
the 11 departments with a technical profile within the “Gheorghe Asachi”
University in Iaşi. We organized three focus groups per year of study – respectively
years I, II and III. The aim was to understand the effects of online education on
students in the pandemic context from the perspective of “the emotional security
feeling”. The objectives focused on identifying the individual difficulties
experienced by students and on analyzing the coping strategies they applied. The
results highlighted feelings such as fear, anxiety, sadness, insecurity, that worsened
with the distance from college and friends. Understanding how the pandemic has
affected students is important for teachers in order to identify appropriate ways to
come to their support later.

Keywords: coping strategies, emotional security, online education.
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1. Introducere

Situaţia existentă la nivel mondial din cauza apariţiei pandemiei a generat,
pentru fiecare regiune de pe glob, pentru fiecare ţară în parte, pentru fiecare
domeniu de activitate şi pentru indivizi, luaţi separat, pe lângă efectele care
ţin de sănătatea populaţiei, o serie de schimbări care au apărut pe neaşteptate.
Acestea au fost mereu imprevizibile şi au activat modalităţi diferite de
înţelegere a fenomenului, atitudini diverse de raportare la acest context şi de
asumare a unor comportamente în ceea ce priveşte derularea activităţilor.
Fie că ne gândim la acţiunile fiecăruia dintre noi, legate de rutina cotidiană,
sau la cele asociate diferitelor roluri/statusuri, pentru toţi, acest eveniment
mondial a reprezentat o transformare. Aceasta a fost de natură emoţională,
atitudinală şi acţională. Practic, sentimentul de nesiguranţă trăit de fiecare a
generat o stare de incertitudine despre cum trebuie acţionat pe diferite paliere.
Demersul de schimbare a fost asociat cu un nivel ridicat de stres. Lazarus şi
Folkman (1987, pp. 141-169) asociază stresul unui proces de tranziţie,
deoarece fiecare încearcă să realizeze o evaluare cognitivă a factorilor
stresanţi şi ameninţarea asociată acestora.

Preocupările specialiştilor din sfera educaţională au urmărit să identifice
dificultăţi din punct de vedere administrativ al activităţilor, din perspectiva
realizării actului didactic de transmitere a cunoştinţelor şi a calităţii acestuia,
identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice etc. (Drăghicescu &
Stăncescu, 2021).

În cazul nostru, avem în vedere modul în care studenţii au perceput, din
punct de vedere emoţional, implicarea lor în activitatea educaţională
desfăşurată online. Fiecare parte a echipei, profesor sau student, pe lângă
rolurile distincte şi responsabilităţile asumate intrinsec conform statutului,
aduce cu sine şi o contribuţie personală la actul educativ. Ne gândim la
rutina interiorizată a fiecăruia conform sarcinilor de lucru curente, la modul
personal de abordare a acestora, la curajul de a încerca ceva diferit, la
creativitatea şi la disponibilitatea de a dori ca acţiunile realizate să fie mai
bune. Contextul pandemic a generat un blocaj, deoarece comportamentele
specifice rolurilor învăţate/exersate ale studenţilor şi ale profesorilor se cereau
să fie modificate. Acest aspect a generat frică – „Cum vom proceda?”, „Ne
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vom descurca?”, „Vom obţine rezultatele scontate?”. Astfel de abilităţi şi
atitudini insuficient valorizate în contextul anterior devin indispensabile.
Gestionarea emoţiilor, disponibilitatea de a solicita şi furniza sprijin
informaţional, instrumental celorlalţi devin prioritare, creativitatea de a
proceda şi altfel decât am fost obişnuiţi devine un nou instrument de
lucru. Practic, discutăm despre o reconfigurare a soft-skills-urilor, despre o
prioritizare de a învăţa să identifici sau să construieşti strategii adaptative,
despre dorinţa de a învăţa să faci ceva diferit şi nou în acelaşi timp. În fond,
lipsa sau insuficienta dezvoltare a acestor atitudini, concretizate în competenţe
instrumentale specifice provocărilor sociale la viitorii absolvenţi erau aspecte
care generau dificultăţi în inserţia profesională şi în afara contextului pandemic
(Pavlenko & Hajdeu, 2019).

Considerăm că astfel s-a readus în prim-plan nevoia de a dezvolta, în paralel,
competenţe profesionale, dar şi competenţe emoţionale necesare pentru
adaptarea în diverse contexte de viaţă.

2. Metodologie

Colectarea datelor s-a realizat utilizând metoda calitativă focus-grup. Au
fost organizate trei focus-grupuri cu scopul de a obţine informaţii despre
efectele educaţiei online în context pandemic asupra studenţilor, din
perspectiva sentimentului de securitate emoţională. Obiectivele s-au axat
pe identificarea dificultăţilor individuale trăite de studenţi şi analiza strategiilor
de adaptare utilizate.

Pentru participanţii la interviurile de grup a fost important faptul că
împărtăşeau trăiri asemănătoare din cel puţin două perspective: cum au fost
influenţaţi de realizarea actului educaţional online şi experienţele comune de
învăţare (deşi studenţii erau înmatriculaţi la diferite facultăţi din cadrul
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, urmau cu toţii modulul
psihopedagogic). Astfel, ei au avut ocazia de a identifica asemănări din punctul
de vedere al trăirilor emoţionale, atitudinilor şi comportamentelor, dar şi opinii
diferite cu privire la aspectele aduse în discuţie (Krueger & Casey, 2005).
Focus-grupurile au fost organizate pe ani de studiu. Primul grup a fost format
din zece studenţi din anul I de la următoarele facultăţi: doi studenţi de la
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Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, doi studenţi de la Facultatea
de Inginerie Electrică şi Informatică Aplicată, doi studenţi de la Facultatea
de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, doi studenţi de la
Facultatea de Mecanică, un student de la Facultatea de Hidrotehnică,
Geodezie şi Ingineria Mediului, un student de la Facultatea de Construcţii şi
Instalaţii. Al doilea grup a fost format din 12 studenţi din anul II, de la
următoarele facultăţi: doi studenţi de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor, doi studenţi de la Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei, doi studenţi de la Facultatea de Mecanică, un student de la
Facultatea de Arhitectură, doi de la Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,
doi studenţi de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului,
un student de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Grupul al treilea
a fost format din zece studenţi de anul III de la următoarele facultăţi: patru
de la Facultatea de Mecanică, doi de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii,
doi de la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial şi doi
de la Facultatea de Arhitectură.

Pentru selectarea participanţilor am folosit strategia de eşantionare
intenţionată (Krueger & Casey, 2005), ceea ce înseamnă că participanţii au
fost selectaţi pe baza scopului studiului. Am folosit metoda listei pentru a
identifica subiecţii din grupele de studenţi. Această metodă a presupus
întocmirea unei liste de studenţi care au fost prezenţi, peste 80%, la trei
discipline fundamentale şi apoi înfiinţarea aleatorie a trei grupuri de câte 12
persoane fiecare. În două din grupuri au participat doar zece studenţi din cei
selectaţi. Cele trei ateliere au fost concepute şi dezvoltate în funcţie de
scenariile implicate în metoda focus-grupurilor, un set de 14 întrebări semi-
structurate fiind scheletul pe care s-a construit dezbaterea pentru fiecare
dintre ele (Bulai, 2018; Krueger & Casey, 2005; Williams & Katz, 2001).
Întrebările au fost împărţite în cinci categorii: o întrebare de deschidere, o
întrebare introductivă, trei întrebări de tranziţie, şase întrebări cheie, trei întrebări
de închidere. Pentru elaborarea ghidului de interviu am format o echipă
compusă din cinci experţi psihologi, cadre didactice la Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, cărora li s-a cerut să ofere idei cu privire la întrebările
care ar putea fi adresate în cadrul interviului, în conformitate cu scopul studiului.
În pasul următor, ghidul de interviu a fost testat ca un interviu individual pe trei
persoane care s-au potrivit ca profil cu focus-grupurile studiului nostru. În urma
acestui test, a fost decisă forma finală a ghidului de interviu.

 Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2022 (1) • LXX 35



Discuţiile din cadrul interviurilor de grup au avut intervale de timp diferite
(între 90-120 de minute, în funcţie de numărul participanţilor şi intervenţiile
lor în raport cu opiniile prezentate). Din cauza contextului pandemic, activitatea
s-a derulat online. În prealabil, a fost solicitat, prin intermediul unui formular
electronic (transmis prin e-mail), acordul de participare al studenţilor şi cel
de a înregistra discuţiile, precizând că se va asigura confidenţialitatea datelor
personale (Sim & Waterfield, 2019). Înregistrările obţinute în urma derulării
tuturor celor trei focus-grupuri au fost transcrise şi analizate.

Rezultatele cercetării calitative au fost obţinute în urma analizei răspunsurilor
generate în cadrul celor trei întâlniri de focus-grup organizate. Analiza datelor
a constat în examinarea, clasificarea, tabelarea sau recombinarea observaţiilor
acumulate în orice alt mod pentru a servi scopului iniţial al studiului (Bulai,
2018; Krueger & Casey, 2005). Am transcris complet discuţiile din focus-
grup, pentru a fi folosite ca material pentru analiză. De asemenea, am
comparat stenograma cu notele luate de co-moderator în timpul interviurilor.
Pentru analiza datelor, am folosit metoda „mesei încăpătoare” recomandată
de Krueger & Casey (2005). Aceasta presupune distribuirea răspunsurilor
participanţilor în funcţie de temele de analiză stabilite. În fiecare dintre
atelierele focus-grupului, au fost regăsite cele două teme pe care le-am
investigat şi subtemele lor. Astfel, prima temă – dificultăţi ale studenţilor
din punct de vedere emoţional a avut ca subteme îngrijorarea şi
anxietatea. Cea de-a doua temă este centrată pe strategiile de adaptare
găsite de studenţi pentru a gestiona stările emoţionale perturbatoare.

3. Prezentarea rezultatelor focus-grupurilor

3.1. Dificultăţi identificate de studenţi din punct de vedere emoţional

Dificultăţile emoţionale trăite de studenţi în perioada activităţii online
derulată în contextul pandemiei reprezintă prima temă de analiză, având
ca subteme îngrijorarea şi anxietatea. Acestea au fost declanşate de
pericolul indus de pandemie şi schimbarea modului de lucru.

Îngrijorarea este modul prin care ne pregătim pentru a aborda o situaţie pe
care ne-o putem imagina, iar starea de îngrijorare poate determina persoana
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să evalueze situaţia trăită, să identifice potenţiale riscuri şi să acţioneze în
consecinţă. Este normal ca o persoană să-şi facă griji atunci când se află
într-un context evaluat ca fiind periculos. Tocmai această evaluare a mediului,
a modului de lucru a determinat şi apariţia anxietăţii. Aceasta este o stare
emoţională care apare din cauza îngrijorării şi fricii constante. Se referă la o
stare afectivă de nelinişte, de teamă nemotivată. Persoana afectată de
anxietate este într-o continuă alertă. Dicţionarul de psihologie Doron &
Parot (1999) prezintă anxietatea ca pe o emoţie generată de anticiparea
unui pericol difuz, greu de prevăzut şi controlat. Pornind de la aceste subteme
de analiză a răspunsurilor s-au evidenţiat şi alte stări emoţionale precum
incertitudinea, nesiguranţa, frica, tristeţea care au legătură directă cu
îngrijorarea şi anxietatea. Toate acestea s-au reflectat în comunicarea şi
relaţionarea cu ceilalţi (profesori şi colegi), în capacitatea de a face faţă într-un
mod mai rapid sau mai lent la schimbarea modului de lucru (sunt studenţi care
recunosc că nici după un an şi jumătate de activitate online nu s-au acomodat).

Majoritatea participanţilor au prezentat, în moduri diferite, trăirea frecventă
a unui sentiment de incertitudine. Brătianu (2015) precizează că
incertitudinea este o stare determinată de informaţiile incomplete pe care le
deţinem despre un eveniment. Astfel, discutăm despre conflictul trăit de
studenţi dintre nesiguranţa privind viitorul lor, faptul că nu aveau informaţii
suficiente (despre situaţia pandemică, dar şi despre ceea ce trebuiau să
facă) şi faptul că exista posibilitatea ca planurile lor de viaţă să fie schimbate
total. Lipsa mediului fizic concret de realizare a activităţilor didactice a generat
şi susţinut în permanenţă un sentiment de insecuritate la nivel ideatic. O
dilemă trăită de ei, care s-a regăsit în relatări, este faptul că, deşi te conectezi,
poţi face orice altceva şi ceilalţi nu ştiu. Profesorul poate considera că
participanţii sunt atenţi, studentul consideră că şi colegii săi îl ascultă atunci
când vorbeşte. Apare în mod firesc întrebarea: Mai are sens să mă implic?
Interesează pe cineva?. În fond, această ambivalenţă este susţinută şi de
absenţa relaţionării directe cu ceilalţi, de mediul de lucru impus şi implementat
fără timp de acomodare sau de pregătire din partea celor implicaţi. Orice
schimbare generează şi un fenomen de rezistenţă referitor la acceptarea şi
înţelegerea a ceea ce se preconizează că se va întâmpla. Abilitatea de a
înţelege şi controla emoţiile reprezintă un aspect important pentru fiecare
dintre noi şi ne ajută să ne adaptăm, să acceptăm provocările cu care ne
confruntăm (Gross & Thompson, 2007).
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Pare un fapt contradictoriu să fii acasă la tine, în zona ta de confort, alături
de cei care ţi-au oferit atâţia ani siguranţă, dar să trăieşti o stare de îndoială,
de nesiguranţă. Contextul pandemic a modificat datele în acest sens, pentru
că şi cei dragi se confruntau cu aceleaşi sentimente. Absenţa mediului
instituţional a fost puternică pentru toţi studenţii, indiferent de anul de studiu.
Au fost nevoiţi ca în plan mental să-şi configureze singuri un mediu de lucru
propice, să se implice în derularea activităţilor didactice online, cu asumarea
tuturor responsabilităţilor, ca şi cum în afara zidurilor locuinţei nu se întâmpla
nimic. Diferenţa generată de modul de lucru a fost percepută de către studenţi
la intensitate maximă, mai ales că ei au considerat că nu au fost pregătiţi
pentru acest stil de predare-învăţare.

Prezentăm câteva din opiniile participanţilor:
„Aşa deodată am aterizat într-un mediu pe care nu îl înţelegeam, mai ales că
mediul de acasă te distrage (fraţi, părinţi)”.
„Eu am simţit în primă fază confuzie şi apoi nesiguranţă generată de această
confuzie, deoarece nu ştiam cum se vor desfăşura activităţile în general, dar
în mod special cele legate de orele de la facultate.”
„La început am luat pandemia ca pe o joacă, eu locuind în mediul rural, nu
aveam senzaţia că sunt închisă deoarece aveam oportunitatea să ies
afară...însă, mai târziu, când am revenit la cursuri în sistemul hibrid iniţial, iar
ulterior online, sentimentele mele s-au schimbat total. Am trăit teamă,
nesiguranţă şi mă întrebam dacă se va termina odată.”
„Eu am fost în zona care a fost carantinată total. Mi se părea ireal, credeam
că aceste lucruri sunt undeva departe şi mie nu mi se poate întâmpla!”

Un aspect care a apărut cu intensitate crescută l-a reprezentat starea de
anxietate. A fost generată şi întreţinută de presiunea exercitată de ştirile din
mass-media, dar în plan educaţional, chiar de presiunea de a cunoaşte modul
de utilizare a diferite mijloace de comunicare electronică – aplicaţii diverse,
platforme de comunicare. Studenţii au resimţit stări de anxietate în planuri
diferite: cel social, care era generalizat, viaţa personală şi familială, deoarece
fiecare familie a fost nevoită să-şi reseteze întregul mod de viaţă pentru o
anumită perioadă şi, nu în ultimul rând, planul responsabilităţilor care decurg
din statutul de student. Studenţii din anul I de studiu au adus în atenţie ideea
că, pentru ei, rolul de student este valorizator şi important pentru imaginea în
grupurile lor de interes. Din punct de vedere emoţional, ei se simt investiţi cu
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un anumit rol, care, în fapt, reprezintă proiecţiile lor în viitor. Acest statut
trebuie să fie vizibil şi apreciat de către ceilalţi din jurul lor – prieteni, părinţi,
cunoştinţe. Pentru mulţi dintre cei aflaţi în primul an de studiu a fost imposibil
să simtă pulsul vieţii dintr-un campus universitar, să trăiască alături de cei la
fel ca ei, să participe la viaţa şi activităţile unui grup. Ei au rămas doar cu
propriile proiecţii despre cum ar studia într-o bibliotecă universitară, cum ar
audia un curs într-un amfiteatru, cum arată un laborator.

Un respondent spunea: „Este un vis deoarece nu s-a schimbat nimic...am
terminat liceul realizând ore online şi stând majoritatea timpului
acasă...acum sunt student, dar stau acasă...eu îmi închipuiam că va fi
cu totul altfel”.

Dintr-o altă perspectivă, ei au punctat ideea că participarea fizică într-o sală
de curs sau în laborator, alături de profesor, nu garantează automat interesul
studentului pentru activitatea respectivă sau performanţele academice
ulterioare. Este vorba şi despre atitudinea faţă de învăţare, de asumarea
unei responsabilităţi şi, în fapt, nu doar de o poziţie ocupată.

Cei din anii de studiu II şi III au recunoscut faptul că ei au avut această
ocazie de a simţi ce înseamnă să fii student, să trăieşti şi să lucrezi în cadrul
unui grup cu cei care au aceleaşi preocupări, au prezentat emoţiile copleşitoare
generate de festivităţile deschiderii anului universitar, emoţiile generate de
evaluări, bucuria de a petrece timp în pauze sau după cursuri cu ceilalţi etc.
Au conştientizat că aceste aspecte au avut un rol motivator pentru a continua
activitatea şi a nu renunţa. Studenţii din anul II au retrăit cu o intensitate mai
mică această anxietate, deoarece ei erau deja familiarizaţi cu responsabilităţile
rolului de student, deja se acomodaseră cu cerinţele din partea profesorilor.
Multitudinea de platforme, de aplicaţii recomandate şi faptul că fiecare
profesor îşi reconfigura propriul mod de lucru au constituit pentru toţi studenţii,
indiferent de anul de studiu, un factor de stres. Mulţi au resimţit mult timp o
stare de îngrijorare excesivă, împovărătoare. Se întrebau: „Am procedat
bine? A primit profesorul răspunsul meu? Eram conectat când s-a
generat lista de prezenţă? Am primit punctajul necesar pentru a fi
acceptat în examen ?” etc.

Evident că pentru o altă categorie activitatea online a fost considerată o
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oportunitate, indiferent de anul de studiu. Unii dintre studenţi au încercat să
disimuleze interesul pentru activităţi considerând că, dacă sunt conectaţi
online, le va rămâne astfel mai mult timp ca în paralel să facă şi altceva,
ceva ce le place mai mult. Ei au fost sinceri, recunoscând acest lucru.
Discutau în timpul orelor pe canale diferite (platforme deschise în paralel cu
activitatea didactică, ori utilizând alte dispozitive electronice) cu ceilalţi colegi,
ori alte persoane. Interesant este că, ulterior, au conştientizat că nivelul lor
de stres a crescut. De ce? Erau îngrijoraţi că vor fi descoperiţi realizând
activităţi în afara actului didactic, mereu trebuiau să manifeste o atenţie
distributivă (la oră şi acţiunile din afara orei), efortul era mare, starea de
tensiune creştea dacă erau solicitaţi să-şi spună punctul de vedere. Aceste
relatări aduc în lumină o altă faţetă a anxietăţii: preocupările lor constante că
vor fi identificaţi că nu se implică i-au determinat pe unii dintre ei să devină
mai motivaţi pentru a face ceea ce trebuie (să fie activi la ore).

Studenţii anului III au resimţit intens stările de anxietate. Lipsa efectivă a
activităţilor practice din timpul orelor de laborator a fost cel mai neplăcut
aspect, deoarece au considerat că astfel procesul lor de pregătire pentru
viitoarea profesie este mult prejudiciat. Şi mai frustrantă a fost absenţa stagiilor
de practică din sectorul productiv, deoarece putea fi una din conexiunile
directe cu piaţa muncii. Sentimentul de îngrijorare descris de mulţi a fost
generat de conştientizarea efectelor a ceea ce fac în prezent asupra proiecţiilor
de viitor. Aceasta pentru că, în funcţie de domeniul de studiu, au înţeles că
nu este suficient ca activitatea să fie doar online. Avem în vedere că
respondenţii sunt studenţi la o universitate tehnică, ei au considerat că au
pierdut foarte mult şi aveau sentimentul că vor fi insuficient de pregătiţi
atunci când vor avea primele contacte cu potenţialii angajatori. Ei văzut
această situaţie ca pe un obstacol în calea pregătirii lor profesionale. Faptul
că ei înşişi au sesizat acest aspect este încurajator din prisma seriozităţii rolului
asumat de student şi dorinţei de a identifica un loc de muncă. Încrederea în sine,
în capacităţile proprii, şi conştientizarea nevoii de sprijin din partea celorlalţi
reprezintă în fapt predictori ai angajării (Inavatin, Muarifah & Hidayah, 2020).

Un alt aspect care a contribuit la creşterea anxietăţii a fost cel al expunerii
şi al atitudinii de respect faţă de ceilalţi. S-a constatat frecvent la studenţii
din anul I. O posibilă explicaţie poate fi lipsa intercunoaşterii la nivel de grup.
Spicuim din relatărilor studenţilor:
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„Mie mi se pare că ar fi corect să ne cerem scuze când nu putem deschide
camerele, indiferent de motiv. Şi chiar este neplăcut când profesorul te roagă
şi doar câţiva dintre noi fac acest lucru. De ce oare? Dacă am fi în sala de
curs ne ascundem sau suntem invizibili?”
„Lipsa contactului vizual, faptul că nu puteam vedea chipurile, fizionomia
celor care vorbeau au generat sentimente stranii.”
„Eu nu mă simt în siguranţă când ştiu că se uită cineva la mine. Eu îmi
imaginez că suntem într-o sală, într-un amfiteatru şi suntem cu toţii colegi
care ne cunoaştem...aici în online suntem mulţi care nu ne-am întâlnit fizic
niciodată şi acest lucru mă sperie.”

Altă faţetă a stării de anxietate a vizat îngrijorarea că ei pot fi percepuţi de
propriii lor colegi drept incapabili, mai ales pentru studenţii din ani II şi III.
Această îngrijorare a condus pentru unii la absenţa intervenţiilor cu rol
clarificator pentru ei, rămânând astfel cu aspecte neînţelese, neclare care
ulterior se pot reflecta în rezultatelor lor. Au precizat că este mult mai uşor
să ceri ajutor când eşti fizic alături de cineva. Pare un paradox. Mulţi ar
spune că ar fi mai simplu să o faci indirect, din spatele unui ecran, al unui
dispozitiv. De fapt, dificultatea vine din simplul fapt că toţi sesizează acest
lucru. În sala de curs sau laborator, deşi teoretic ei sunt alături, fiecare se
centrează pe aspecte diferite ale activităţii.

3.2. Analiza strategiilor de adaptare aplicate/utilizate

Strategiile de adaptare identificate de studenţi pentru a gestiona stările
emoţionale perturbatoare reprezintă cea de-a doua temă de analiză a
răspunsurilor furnizate de participanţi. Eforturile de adaptare la noul mod de
lucru au fost resimţite de ambele părţi, studenţi şi profesori. A fost o perioadă
când unii dintre ei au conştientizat eforturile pe care le depun profesorii
pentru pregătirea orelor susţinute. Până în acel moment nu acordau importanţă
acestui aspect: pentru student, şi înainte, dar şi în pandemie, era firesc să
participe la oră, să fie prezent şi să asculte ceea ce profesorul transmite. La
început mulţi au considerat că a lucra online poate fi interesant. Era
curiozitatea unui nou mod de lucru pentru unii; însă pentru alţii a fost
destabilizator. A fost o etapă a familiarizării cu diferite platforme, de asumare
a sarcinilor de lucru din timpul orelor, dar şi a celor individuale. O parte
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dintre studenţi au manifestat o capacitate mai rapidă de adaptare, având
abilităţi tehnice mai dezvoltate, şi au reuşit să se descurce, familiarizându-se
uşor cu diferite platforme. Alţii nu au reuşit acest lucru, resimţind noile cerinţe
ca pe un efort major, chiar şi în prezent, după un an de activitate online. Un
element important în procesul de adaptare la activitate l-a reprezentat
motivaţia lor şi încrederea în capacitatea lor de a se descurca. Cei care, în
general, aveau o atitudine optimistă au încercat să se axeze pe dezvoltarea
competenţelor digitale. Un alt respondent a spus: „Am învăţat să valorific
timpul petrecut acasă. Faptul că nu suntem nevoiţi să ne deplasăm
înseamnă timp câştigat pentru mine”. Ei au văzut această situaţie ca pe o
provocare de a îşi demonstra că sunt capabili să se descurce cu noile
modalităţi de lucru online. Dificultatea era dată de noutatea modului de lucru,
însă atitudinea pozitivă i-a determinat să persevereze.

O altă dimensiune comportamentală identificată a fost disponibilitatea lor de
a se cunoaşte mai bine. Astfel, un student din anul I spunea: „Eu, ca student
în primul an, am prins două momente diferite ale pandemiei: atunci
când eram la liceu în ultimul an am fost într-o situaţie deoarece ne
bucuram de ceea ce se întâmplă. Spuneam că este şansa noastră de a
avea mai mult timp pentru examenele de finalizare a studiilor liceale,
de pregătirea examenului de admitere la facultate. Acum, când sunt la
facultate, percepţia noastră este diferită deoarece ne dorim cu totul
altceva, vrem timp să fim împreună cu ceilalţi colegi. Facem tot posibilul
să ne cunoaştem online. Am iniţiat un grup de studiu pentru colegii mei
care au dificultăţi la anumite materii.”

Unii au considerat o mare oportunitate să participe la activităţile de consiliere
online organizate de facultăţi. Prezentăm din relatările studenţilor:
„Pentru mine, care mă cunosc destul de bine,...am un ritm lent de lucru şi nu
ţin pasul mereu cu ce se discută în timpul orelor, a fost o oportunitate, deoarece
primeam suficiente materiale electronice pe care le puteam relua ulterior şi
să le înţeleg în ritmul meu.”
„La început m-am panicat, ca majoritatea colegilor din jurul meu, şi credeam
că nu am să înţeleg nimic online. Mă întrebam dacă nu era mai bine să fiu în
amfiteatru. Dar acum nu mai este aşa greu online, dacă eşti atent poţi să te
descurci.”
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Unul dintre aspectele care s-au regăsit în relatări a fost analiza atitudinii lor
faţă de rolul lor de student şi ce simt ei în acest context. O studentă spunea:
„Mă gândeam mereu că totul depinde de mine, că timpul nu stă în loc”.
Opinia ei a fost ca element declanşator pentru ceilalţi participanţi să
conştientizeze că acceptarea şi implicarea sunt importante.

În general, oamenii au tendinţa să se raporteze într-o manieră pozitivă sau
negativă la ei înşişi, la cei din jur, la situaţii şi la muncă. O atitudine pozitivă
poate ajuta persoana să fie mai calmă, mai optimistă, poate chiar contribui la
o stare de sănătate mai bună, la o mai mare productivitate şi la obţinerea
succesului în viaţă. O atitudine negativă generează o stare de nemulţumire,
iar acest lucru îi afectează pe toţi cei din jur.

Referitor la comportamentele aşteptate de profesori, studenţii au înţeles că
este important să privească altfel către tehnologie şi să o includă în rutina
activităţilor. Majoritatea au iniţiat sau reactivat diferitele grupuri de
comunicare (Facebook, WhatsApp) existente deja la nivel de facultate/grupe
de studenţi pentru a transmite şi primi informaţii. Ce era diferit acum?
Importanţa acordată acestor grupuri de comunicare. Ele nu mai erau utilizate
în scop personal şi astfel au fost învestite cu rolul de instrument de lucru.

Considerăm că în noul context de realizare a activităţilor s-au evidenţiat
două tipuri de strategii: de a oferi ajutor celorlalţi, de a veni în
întâmpinarea nevoilor colegilor şi cea de a solicita sprijin în cadrul
unor grupuri restrânse. O studentă spunea: „Ajutorul acordat altor
persoane mi-a oferit un sentiment de împlinire”. Neoficial, unii studenţi
au avut iniţiativa de o organiza grupe de tutorat pentru colegi, motivând că
beneficiile sunt multiple. Astfel, au fost nevoiţi să înveţe cum să gestioneze
mai bine timpul, îşi sistematizau materia de învăţat câştigând timp în perioada
alocată evaluărilor semestriale; era şi o variantă de socializare (tot virtuală),
realizată în afara activităţilor didactice.

Referitor la această temă de analiză a strategiilor de adaptare, considerăm
că studenţii: au conştientizat faptul că actul didactic este un efort comun
student-profesor; au resimţit nevoia de a-şi dezvolta noi abilităţi de lucru,
valorificând tehnologia; au manifestat deschidere către ceilalţi, manifestând
dorinţa de intercunoaştere; au acceptat un nou mod de a studia. Evident,
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punctele lor de vedere s-au referit la impactul emoţional, realizând astfel o
analiză introspectivă a acestei situaţii (Botnariuc et al., 2020) şi nu pot fi
generalizate.

4. Concluzii

Studiul realizat a urmărit identificarea efectelor educaţiei online asupra
studenţilor, din perspectiva sentimentului de securitate emoţională. S-a căutat
ca prin realizarea unor ateliere de focus-grup să se genereze un cadru
favorabil pentru exprimarea unor realităţi emoţionale mai puţin explorate de
către studenţi. Diversitatea de răspunsuri a pus la dispoziţia noastră o paletă
largă de emoţii şi strategii de gestionare a lor utilizate de către studenţi în
perioada pandemiei generate de SARS-CoV-2. Educaţia online în contextul
unei universităţi cu profil tehnic a determinat o foarte bună şi rapidă adaptare
la modalităţile de operare cu platforme digitalizate, dar, în acelaşi timp, şi
nevoia de suport pentru a crea interactivitate didactică şi disponibilitate
empatică în relaţia profesor-student sau student-student.

4.1. Obiectivele axate pe identificarea dificultăţilor individuale trăite de
studenţi

Cu toţii au învăţat să utilizeze diferite platforme de lucru, dar putem presupune
că atunci când activităţile didactice directe cu studenţii vor reîncepe,
relaţionarea din sala de curs va fi valorizată mai mult şi nivelul de interactivitate
va fi unul sporit.

Pentru studenţii nontradiţionali, contextul pandemic a generat o oarecare
stare de confort, în sensul că aceştia au avut ocazia să-şi asume mult mai
uşor responsabilităţile (participare la ore). Pare un paradox, dar pentru ei
sentimentele de nesiguranţă şi incertitudine au trecut în plan secund. Într-un
studiu explorativ privind anxietatea la studenţii nontradiţionali (ei având
multiple responsabilităţi în plan profesional, familial etc.) se preciza că la
nivel european sunt preocupări de a veni în sprijinul lor, în sensul facilitării
procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi că reprezintă un fenomen
asupra căruia Uniunea Europeană se orientează (Ivan, Iorga & Stănescu,
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2014). Surprinzător, activitatea online determinată de apariţia pandemiei a
oferit o abordare flexibilă pentru această categorie de studenţi.

Considerăm că, indiferent de anul de studiu, cu toţii au descris dificultăţi de
ordin emoţional: îngrijorare, anxietate. Trăirile emoţionale au fost complexe
şi au condus la multiple trăiri (incertitudine, insecuritate) care sunt legate
între ele. La extreme am regăsit studenţii din anul I (aflaţi în etapa de adaptare
la cerinţele rolului de student) şi pe cei din anul III (care realizau proiecţii
privind viitorul lor profesional). Studenţii din anul II au reuşit să gestioneze
mult mai bine aceste stări emoţionale şi credem că acest fapt este susţinut
de familiarizarea cu statutul de student, iar presiunea de a reflecta la ceea
ce vor face după finalizarea studiilor este mai redusă.

Nivelul ridicat al anxietăţii în rândul studenţilor este identificat şi de Jalongo
(2021) într-un articol despre efectele pandemiei asupra activităţii didactice
online. În acelaşi context, Scorsolini-Comin, Patias, Cozzer, Flores şi
Hohendorff (2021) au constatat faptul că implicarea în activităţile cotidiene
şi menţinerea unei constante în acest sens a reprezentat o modalitate de
reducere a anxietăţii trăite şi o strategie de adaptare utilizată de studenţii din
spaţiul brazilian. Ideea prezentată în acest articol susţine analiza realizată de
noi în privinţa strategiilor de adaptare utilizate de studenţi ca fiind un aspect
important.

4.2. Analiza strategiilor de adaptare utilizate de studenţi în raport cu
stările de îngrijorare şi anxietate trăite de aceştia

Pentru a face faţă dificultăţilor generate de activitatea online, considerăm
că studenţii au identificat diferite căi de abordare: un plan interior, personal,
un plan exterior, interpersonal, inclusiv un plan al nivelului aspiraţional.

Putem afirma că planul personal se înscrie pe linia dezvoltării personale. Au
resimţit nevoia să se cunoască mai bine, să înţeleagă de ce au anumite
reacţii, de ce procedează într-un anumit mod, ce au nevoie să achiziţioneze
pentru a face faţă solicitărilor. Aceste lucruri au fost realizate prin multiple
modalităţi: unii au citit foarte mult literatură din sfera dezvoltării personale,
alţii au discutat mult mai mult decât de obicei cu persoane apropiate (prieteni,
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membri din familie), au acceptat să participe la activităţile de consiliere pentru
dezvoltare personală organizate de facultăţi.

Planul interpersonal poate fi privit dintr-o perspectivă bidimensională: iniţiativa
de a organiza şi coordona diferite grupuri de comunicare şi dorinţa de a face
parte dintr-un astfel de grup. Astfel, studenţii cu abilităţi de comunicare şi
întreprinzătorii au ieşit în evidenţă prin acest tur de forţă din punct de vedere
organizatoric, menţinând mereu în contact un grup numeros de participanţi.
Nevoile membrilor grupurilor au fost reciproce – unii şi-au valorificat nevoia
intrinsecă de a fi alături de ceilalţi şi de a furniza sprijin (informaţional,
instrumental), ceilalţi au beneficiat de ajutor. Astfel, unii vor putea valorifica
pe viitor în plan profesional aceste abilităţi de leadership, de management al
unui grup de persoane, de ordin organizatoric, chiar administrativ.

Conchidem că au fost obţinute informaţii valoroase care pot fi utilizate ulterior
de către profesori pentru a cunoaşte şi înţelege mai bine studenţii, indiferent
de modul cum se vor derula activităţile didactice în continuare. Este firesc
să ne dorim cu toţii revenirea la activităţile didactice faţă în faţă din sălile
de curs, seminar sau laboratoare. În acelaşi timp, se impune să acceptăm cu
toţii că fiecare etapă parcursă, chiar dacă a fost impusă de factori exteriori,
produce o schimbare în noi. Astfel, va trebui să ne reorganizăm modul de
acţiune, ţinând cont de experienţele trăite anterior, pentru a ne optimiza
rezultatele viitoare. Orice act didactic este un proces aflat într-o dinamică
continuă, care se bazează pe conţinut şi pe construirea unui context de
învăţare. Dialogul educaţional a fost mereu o temă de interes pentru specialişti
(Hennessy, Kershner, Calcagni, & Ahmed, 2021) şi ar putea atrage atenţia
unor cercetări viitoare despre cum putem optimiza şi integra comunicarea
online în actul didactic pentru a mări interactivitatea dintre profesori şi studenţi.
Platformele care susţin activitatea educaţională online pot fi considerate
instrumente de lucru care oferă flexibilitate pentru ambii parteneri ai actului
educaţional şi este important să le cunoaştem, să înţelegem cum este mai
indicat să le valorificăm, să reprezinte repere pentru diversificarea activităţii
(Mostafa, 2021). Un posibil aspect asupra căruia putem reflecta cu toţii se
referă la modul în care putem armoniza utilizarea tehnologiei educaţionale
cu principiile pedagogice (Martin, 2021).
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