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Rezumat
Politicile educaţionale reprezintă, în sens larg, procesul de conducere a schimbării
şi/sau de introducere a inovaţiilor în sistemul educaţional (Haddad & Demsky, 1995;
Haheu-Munteanu, 2019). În activitatea de guvernare, în mod curent, ministerele de
resort îşi propun să gestioneze acest proces, pornind de la programele politice
asumate. Acestea presupun obiective strategice, direcţii de acţiune ori strategii de
implementare. Uneori însă, diferitele crize care afectează sistemele componente ale
socialului, deci şi sistemul educaţional, presupun implementarea unor soluţii
contextuale, decizii luate în condiţii de incertitudine. Având în vedere contextul
pandemiei de Covid-19 şi necesitatea implementării unor măsuri care să vină în
întâmpinarea nevoii de protecţie a sănătăţii elevilor şi cadrelor didactice, ne propunem,
prin acest studiu, să surprindem paleta de atitudini şi percepţii legate de politicile
implementate, precum şi diversele schimbări survenite în pregătirea profesională a
cadrelor didactice, pregătire „forţată” de necesitatea utilizării tehnologiei în activitatea
didactică online. Prin intermediul unei anchete sociologice pe bază de chestionar
administrat online cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din România,
ne propunem să inventariem raportările cadrelor didactice la diverse aspecte legate
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de organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ în contextul pandemic:
începutul pandemiei şi frustrarea asociată acestui moment, pandemia şi dezvoltarea
diferitelor abilităţi digitale, dar şi proiecţii de viitor în legătură cu dezirabilitatea
folosirii diferitelor instrumente şi a abilităţilor digitale dezvoltate în timpul pandemiei,
în activitatea didactică „post-pandemică”.
Cuvinte-cheie: atitudini, învăţământ preuniversitar, pandemia de Covid-19, România.
Abstract
Educational policy is, in a broad sense, the process of driving change and/or
introducing innovations into the education system (Haddad & Demsky, 1995;
Haheu-Munteanu, 2019). In the work of government, the ministries in charge
usually aim to manage this process, starting from the assumed political programs.
These imply strategic objectives, action directions or implementation strategies.
Sometimes, however, the various crises affecting social systems, and therefore also
the education system, require the implementation of contextual solutions, decisions
taken under conditions of uncertainty. Given the context of the Covid-19 pandemic
and the need to implement measures that meet the need to protect the health of
students and teachers, we aim, through this study, to capture the range of attitudes
and perceptions related to the policies implemented, as well as the various changes
in the professional training of teachers, training “forced” by the need to use
technology in online teaching. By means of a sociological survey based on an
online questionnaire to Romanian pre-university teachers, we aim to inventory
teachers’ reports on some aspects related to the pandemic context: the beginning
of the pandemic and the frustration associated with this moment, the pandemic
and the development of different digital skills, but also future projections about
the desirability of using different tools and digital skills developed during the
pandemic in “post-pandemic” teaching activity.
Keywords: attitudes, Covid-19 pandemic, pre-university education, Romania.
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1. Introducere
Digitalizarea şi, mai concret, digitalizarea sistemelor educaţionale, nu este
un subiect nou. Se discută despre strategii în acest sens de ani buni, iar
guvernele alocă resurse importante pentru acestea. Totuşi, studiile realizate
au ajuns la concluzii nu întotdeauna încurajatoare. De exemplu, într-un studiu
realizat în anul 2018 de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE) se arată că, în medie, „mai puţin de 40 % din cadrele
didactice din întreaga UE se consideră pregătite să utilizeze tehnologiile digitale
în procesul de predare, cu diferenţe mari între statele membre ale Uniunii
Europene” (OCDE, 2018). Studiul apărea, deci, cu doi ani înainte de momentul
în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat pandemia. Potrivit cifrelor
oferite de Eurostat pentru anul 2021, România se clasa pe ultimul loc în
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte competenţele digitale ale populaţiei
între 16 şi 74 de ani. Doar 28% dintre românii din această categorie de
vârstă aveau competenţe digitale minime, faţă de peste 50%, media din
Uniunea Europeană (Eurostat, 2021).
Momentul pandemic pe care l-am traversat ne-a forţat să privim altfel lumea
din jurul nostru. Fără îndoială că presiunea pusă pe sistemele educaţionale
de pe glob va genera repercusiuni pe care încă nu le putem înţelege în
totalitate. Felul în care ne raportăm la viitor s-a schimbat, cu siguranţă.
Avansul tehnologic, capacitatea noastră de a controla procese şi fenomene
ne-au determinat poate, la un moment dat, să considerăm că putem face
faţă cu succes oricăror provocări. Pandemia ne-a arătat că lucrurile nu sunt
chiar atât de simple. Ne-a scos din zona de confort şi ne-a testat rezilienţa,
ne-a aruncat în abisul unor probleme cu multe necunoscute, ne-a testat
solidaritatea, ne-a confruntat cu tensiuni şi cu provocări sistemice, dar ne-a
forţat şi reflecţiile cu privire la cum va arăta societatea viitorului. Ne-a
provocat să facem paşi pe drumul digitalizării, pe scară largă, şi ne-a obişnuit,
întru-câtva, cu ideea că ceea ce aduce ziua de mâine este, cu siguranţă,
complex, iar soluţiile nu pot fi simple. Un astfel de moment este prilej de
gândire, de întrebări, de inferenţe. Am putea să sperăm că nu vom mai avea
de-a face cu astfel de lucruri. Dar ar fi cel puţin naiv. De cele mai multe ori,
o astfel de provocare, dincolo de stările negative pe care le generează, dincolo
de pagubele pe care le lasă în urmă, ne poate pregăti pentru alte încercări
mult mai importante. Se spune că oamenii şi societăţile se schimbă confruntaţi
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cu o situaţie excepţională (cum a fost pandemia), ori se schimbă planificat,
în timp, pornind de la proiecţia viitorului, asumând puncte slabe, construind
pe punctele tari identificate, înţelegând vulnerabilităţile şi pregătind coerent
reacţia în faţa ameninţărilor. Dacă ne gândim la sistemul educaţional din
România, în context pandemic, putem cu uşurinţă aduce în discuţie o
componentă mai degrabă reactivă decât proactivă. Nu am fost pregătiţi
suficient pentru a înfrunta o asemenea provocare. Dar, oare am putea să
folosim experienţa aceasta pentru a ne dezvolta capacitatea de „apărare” în
viitor? Ce a însemnat pentru oamenii din sistemul educaţional această
pandemie, în ce fel au fost confruntaţi cu lipsa unor soluţii, ori cu dificultatea
de a găsi puncte de sprijin solide? Cât de rapid s-a „repliat” sistemul în faţa
loviturii primite la începutul pandemiei?
În ancheta sociologică ce stă la baza acestui articol, am fost interesaţi de
astfel de întrebări. Am încercat să identificăm atitudini ale cadrelor didactice
cu privire la politicile educaţionale din această perioadă, dar şi să înţelegem
felul în care pandemia a afectat activitatea didactică din mediul preuniversitar
în România. Am considerat că, în acest fel, vom putea avea o bază mai bună
pentru discuţiile cu privire la ce se poate face în viitor. Dacă nu ne-a plăcut
situaţia, măcar să nu uităm lecţiile care decurg din ea. Desigur, limitele
cercetării sunt evidente şi le vom detalia punctual. De asemenea, numărul
de respondenţi ne îndreptăţeşte să considerăm că putem evalua doar într-o
oarecare măsură impactul pandemiei asupra activităţii didactice în sistemul
educaţional preuniversitar din România.
Structurile administrative care au atribuţii în acest sens ar putea folosi „lecţiile”
acestei pandemii pe de o parte pentru a pregăti răspunsul rapid la provocări
cum a fost aceasta, iar pe de altă parte pentru a dezvolta abilităţi şi a bugeta
resursele necesare pentru a face faţă unor astfel de provocări. Prezumţia
noastră este că, la momentul trecerii activităţilor didactice în mediul online,
cadrele didactice nu deţineau nici abilităţile, nici resursele necesare pentru a
face faţă cu succes acelui moment de impact. Pe de altă parte, imediat
consecutiv acelui moment, au lipsit abordările unitare şi transferul de knowhow către cadrele didactice. În lipsa acestora, fiecare instituţie a reacţionat
după cum a putut: unele şcoli, cu directori mai pricepuţi sau mai conectaţi la
realitatea virtuală, cu profesori mai inovatori, ori cu resurse mai importante
au folosit platforme de învăţare pe care le-au achiziţionat, alte şcoli au lăsat
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la latitudinea cadrelor didactice modalitatea de predare. Unele cadre didactice
s-au instruit rapid pentru folosirea diferitelor platforme, modalităţi de
interacţiune, aplicaţii, făcând apel la prieteni, colegi mai experimentaţi, ori
urmărind diferite tutoriale disponibile pe internet, alţii au considerat că
momentul „va trece repede” şi nu este nevoie de prea mult efort pentru
familiarizarea cu instrumentele digitale. Desigur, o astfel de abordare este
păguboasă pentru procesul educaţional, în ansamblul său. Cel mai probabil,
unii elevi au beneficiat rapid de „capacitatea de reinventare” a profesorilor
lor, alţii, dimpotrivă, au primit informaţii trunchiate, prin email sau chiar în
formă tipărită, nu au putut folosi calculatoare, nu au avut acces la internet,
ori semnalul a fluctuat, căci le-au lipsit astfel de resurse, iar şcolile/
comunitatea de care aparţineau nu avea dotări în acest sens.

2. Repere ale cadrului teoretic de referinţă
Dacă avem în vedere schimbările produse în sistemele educaţionale, în
activitatea didactică sau în comportamentele indivizilor în actul educaţional
online, constatăm o oarecare efervescenţă a studiilor care au în vedere
educaţia inovativă (Botnariuc et al., 2020) sau care ilustrează noile raportări
ale „milenialilor” în privinţa folosirii internetului în învăţare (Warsihna, 2020).
Provocările sau oportunităţile aduse de pandemie au fost abordate în studii
care reliefează efectele acesteia în plan educaţional (Adedoyin & Soykan,
2020; Mali & Lim, 2021). În ultima vreme, în literatura de specialitate
românească au apărut mai multe studii de caz prin care s-a încercat evaluarea
efectelor pandemiei asupra sistemului educaţional universitar (Mihăescu,
2021; Opre, Opre, Glava & Glava, 2020; UVT, 2020), ca urmare a situaţiei
prin care am trecut. Aceste rapoarte sau studii au avut, mai degrabă, rolul
de a orienta şi de oferi soluţii pentru predare-evaluare şi au apărut ca urmare
a preocupărilor profesorilor din departamentele pentru pregătirea personalului
didactic sau a psihologilor din universităţile româneşti. Contextul pandemic a
determinat apariţia studiilor şi rapoartelor apărute fie în paginile revistelor de
specialitate (atât în format tipărit, cât şi online), fie în lucrări care analizează
şi discută reacţii, posibilităţi de îmbunătăţire a predării şi a evaluării online.
Multe din aceste studii au în vedere situaţia învăţământului universitar, dar,
desigur, parte din concluzii pot fi adaptate şi sistemului preuniversitar.
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Cadrele didactice au fost obligate să îşi dezvolte rapid abilităţile digitale,
învăţând să lucreze cu platforme şi aplicaţii educaţionale, să comunice în
medii noi, cu ajutorul mai multor tipuri de instrumente. Unele studii discută
astfel de presiuni apărute în cazul cadrelor didactice din sistemul universitar
(Rapanta et al., 2020), iar în România unii autori pun în discuţie relaţia dintre
autoeficacitate şi burnout la profesorii din sistemul preuniversitar, punctând
şi competenţe digitale mai puţin dezvoltate, dar şi competenţe limitate în
privinţa gestionării situaţiilor de criză (Ţăranu, Vătăşescu & Vătăşescu, 2021),
cum a fost momentul pandemic. Dar nu a fost doar atât. Presiunea a crescut
şi din cauza unor agenţi stresori care au acţionat în această perioadă şi care
au fost cauzaţi fie de context, fie de lipsa unei „igiene de lucru în mediul
online” (resimţită de mai toate categoriile socio-profesionale care au folosit
pentru prima dată în pandemie spaţiile private ca zone de lucru): controlul
redus sau inexistent în ceea ce priveşte atenţia elevilor/studenţilor; lipsa
controlului cu privire la posibilitatea de a fi înregistrat fără acord; desfăşurarea
activităţilor din spaţiul privat, de acasă, cu implicaţii atât în ceea ce priveşte
gestionarea unor situaţii neprevăzute din locuinţa cadrului didactic (zgomote,
intervenţii ale membrilor din familie, de multe ori şi ei muncind online), dar şi
în ceea ce priveşte existenţa unor situaţii de acest fel în locuinţele elevilor/
studenţilor; sau accesarea întâlnirii online de către participanţi neautorizaţi.
Dacă mai adăugăm aici şi diferenţele de dotări între zona urbană şi cea
rurală din România, putem completa tabloul acestor presiuni exercitate asupra
activităţii didactice şi, pe cale de consecinţă, finalmente, cu impactul asupra
calităţii procesului educaţional. De pildă, pentru zona rurală, absenţa
echipamentelor adecvate sau calitatea conexiunii la internet au fost două
probleme majore (Tunegaru, 2021). Multe studii realizate în această perioadă
s-au concentrat pe oportunităţile digitalizării, dar au existat, desigur, abordări
care au identificat şi un impact negativ al activităţilor educaţionale desfăşurate
online în sistemul universitar, cum ar fi, de exemplu, sănătatea şi starea de
bine (Sangster, Stoner & Flood, 2020). Studii mai recente apărute în România
care au în vedere sistemul preşcolar par a sugera că educatorii sunt mai
degrabă interesaţi şi activi în practicile care generează starea de bine în
contextul predării online, faţă de predarea tradiţională (Guţu & Sava, 2021).
Dincolo de orice diferenţe sau de concluzii aprofundate, părerea unanimă
este că felul în care se construieşte actul educaţional a fost schimbat ireversibil
în context pandemic. În mod evident, nu doar abordarea profesorilor s-a
schimbat, dar şi cea a elevilor. În aceeaşi idee se înscriu studii apărute în
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România, care argumentează că schimbările produse în context pandemic
sunt majore în ceea ce priveşte percepţia elevilor cu privire la şcoală şi
cadrul didactic (Bucur, Ciolan & Petrescu, 2021).
Preocupările pentru folosirea tehnologiei în procesul de predare-învăţareevaluare nu sunt de dată recentă, iar în ultimele două decenii pare că această
discuţie s-a amplificat, odată cu creşterea accesului la internet, cu
diversificarea serviciilor oferite şi cu accesul generalizat datorită costurilor
scăzute. Utilizarea instrumentelor digitale pare un fenomen inerent, care s-ar
fi produs indiferent de impactul pandemiei. Apare ca o consecinţă firească a
dezvoltării tehnologiei comunicaţiilor şi a utilizării acesteia în tot mai multe
domenii de activitate. Desigur, ne punem întrebarea în ce măsură digitalizarea
are impact asupra pedagogiei clasice sau dacă se naşte efectiv o nouă ramură
a pedagogiei. În acest sens, unele studii (Nicu & Kifor, 2021) se preocupă
de dimensionarea conceptului de pedagogie digitală sau tehno-pedagogie,
insistând asupra faptului că pedagogia digitală nu înseamnă o simplă utilizare
a instrumentelor digitale în procesul didactic, ci decizia conştientă de a le
utiliza, pornind de la impactul acestora asupra învăţării. Preluând rezultate
ale unui studiu UNESCO din 2009, Adriana Nicu şi Ştefania Kifor (2021,
p. 58) ne avertizează că formarea abilităţilor tehno-pedagogice în predare
poate să fie însoţită de diverse greşeli frecvente, începând de la ignorarea
nevoilor beneficiarilor actului didactic, la preluarea de conţinuturi din alte
sisteme educaţionale, fără a le adapta la specificul sistemului românesc, sau
la crearea de conţinuturi slabe calitativ, neadaptate la posibilităţile tehnologice.
Explorarea nivelului de competenţe digitale, propunerea unor căi de
îmbunătăţire a acestora, ori folosirea metodelor digitale în mod eficient în
procesul didactic au constituit preocupări ale specialiştilor din domeniu. Facem
precizarea că şi la nivelul Comisiei Europene există preocupări importante
în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor digitale şi digitalizarea
sistemului educaţional. Literatura de specialitate investighează folosirea
eficientă a metodelor digitale în procesul educaţional, iar momentul pandemic
pe care l-am traversat pare să fi dat un imbold cercetărilor în acest sens.
Pentru a completa perspectivele, nu foarte numeroase încă, de înţelegere a
folosirii eficiente a resurselor digitale în activitatea didactică, am folosit şi
studii care investighează astfel de aspecte în mediul universitar. În acest
caz, am pornit de la premisa că activitatea didactică, în ciuda unor evidente
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diferenţieri între mediul universitar şi celelalte componente ale sistemului
educaţional, este structurată pe axa predare-evaluare în toate cazurile.
Distincţiile sunt categoric importante, dar, la fel de evident, folosirea resurselor
digitale în activitatea didactică se presupune că este subsumată aceluiaşi
deziderat.

3. Măsuri implementate în timpul pandemiei în
învăţământul preuniversitar
În context pandemic, Ministerul Educaţiei a luat unele măsuri administrative,
măsuri de răspuns la provocările crizei sanitare, care vizau fie prevenirea
transmiterii virusului în unităţile şcolare (cum ar fi chestiunea testării elevilor),
fie calibrarea organizatorică necesară într-o astfel de situaţie (eliminarea
tezelor semestriale sau modificarea structurii anului şcolar). Fireşte, aceste
măsuri au fost receptate diferit de către profesori, părinţi şi elevi. De pildă,
prin Ordinul de ministru nr. 5977, din 11 noiembrie 2020, se suspenda aplicarea
unor prevederi din Regulamentulul Cadru de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, anume cele care reglementau
organizarea lucrărilor semestriale (tezele) şi, respectiv, cele care stabileau
calculul mediei. Pentru anul 2020-2021, media semestrială urma să fie
calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr
întreg.
Prin Ordinul comun 5338/2.015/2021, Ministerul Educaţiei şi Ministerul
Sănătăţii stabileau necesitatea testării elevilor în unităţile de învăţământ din
România, iar prin Procedura de administrare a testelor rapide antigen
noninvazive folosite în unităţile de învăţământ nr. 2503/ din 19 noiembrie
2021, Ministerul Sănătăţii clarifica şi modul în care se realiza testarea.
Ordinul de ministru 5549 din 5 noiembrie 2021, prevedea schimbarea structurii
anului şcolar 2021-2022, prin introducerea unei vacanţe forţate, de două
săptămâni.
Măsuri ca acestea, luate în context pandemic, s-au constituit în elemente de
presiune asupra sistemului educaţional preuniversitar din România. Uneori
au bulversat activitatea curentă, alteori au suscitat multe dezbateri şi păreri
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contradictorii din partea angajaţilor din sistem, impunând clarificări şi
comunicare susţinută.

4. Aspecte metodologice
Prin acest studiu ne-am propus să surprindem atitudinile profesorilor din
învăţământul preuniversitar faţă de măsurile implementate în perioada
pandemiei. În consecinţă, obiectivele urmărite au fost: identificarea şi analiza
principalelor măsuri luate de autorităţi în învăţământul preuniversitar, în
perioada februarie 2020 - februarie 2022; surprinderea percepţiilor asupra
nivelului personal de pregătire pentru folosirea tehnologiilor de predare online;
inventarierea aplicaţiilor/programelor/softurilor/resurselor utilizate în predarea
online la debutul pandemiei şi, respectiv, după doi ani de la debutul pandemiei;
tendinţe privind aplicaţiile/softurile/programele care pot fi folosite în procesul
educaţional în viitor; identificarea principalelor probleme întâmpinate de către
cadrele didactice în procesul educaţional de tip online; surprinderea
percepţiilor cadrelor didactice asupra problemelor întâmpinate de elevi din
cauza măsurilor implementate în pandemie.
Una dintre premisele de la care am pornit în demersul nostru a fost aceea că
activităţile de predare şi evaluare realizate online au necesitat din partea
cadrelor didactice un efort de dobândire de competenţe digitale. O altă premisă
a fost aceea că activitatea didactică online a atras cu sine mai multe dificultăţi,
atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Şi ultima premisă care a stat la baza
acestui studiu a fost aceea că dezvoltarea competenţelor digitale, datorită
măsurilor implementate în timpul pandemiei, a creat, la nivelul profesorilor, dorinţa
de utilizare a unor abilităţi şi pe viitor, în ideea optimizării procesului didactic.
Am folosit ca metodă de cercetare ancheta sociologică pe bază de chestionar,
iar ca instrument de cercetare chestionarul online (Google Forms).
Categoriile vizate au fost cadrele didactice din învăţământul primar, gimnazial
şi liceal, angajaţii Caselor Corpului Didactic (CCD), angajaţii inspectoratelor
şcolare (ISJ) care desfăşoară şi activităţi didactice, din toate judeţele ţării,
iar eşantionul utilizat a fost unul neprobabilist, de disponibilitate (N = 1071 de
respondenţi). Se cuvine să facem o precizare, identificând, în acest fel, una
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dintre limitările studiului de faţă. Dat fiind faptul că eşantionul este unul
neprobabilist, ne vom mărgini să discutăm rezultatele într-o perspectivă
preponderent descriptivă. Rezultatele acestui studiu exploratoriu pot fi
premise pentru abordări ulterioare care să aprofundeze dimensiunile reliefate
de analiza de faţă.
Eşantionul a avut următoarea configuraţie: profesori care predau la gimnaziu 21,0%; profesori care predau la liceu - 38%; profesori pentru învăţământul
primar (învăţători) - 12,9%; educatori - 17,4%; angajaţi CCD care desfăşoară şi
activităţi didactice - 3,5%; angajaţi ISJ care desfăşoară şi activităţi didactice 6,3%. Dintre aceştia, 86,6% îşi desfăşoară activitatea în mediul urban.
Dimensiunile pe baza cărora a fost elaborat instrumentul de cercetare au
fost: atitudini asupra măsurilor implementate în pandemie (predarea online,
evaluarea online, eliminarea tezelor, eliminarea probelor de competenţe de
la examenul de bacalaureat); percepţiile asupra nivelului de pregătire pentru
folosirea tehnologiilor de predare online; aplicaţii/programe/resurse utilizate
în predarea online (la debutul pandemiei, după 2 ani de pandemie); aplicaţii
care pot fi utilizate în viitor; dificultăţi întâmpinate în predarea online.
Pentru cele mai multe din întrebările chestionarului a fost utilizată scala Likert
în cinci trepte. Perioada de aplicare a chestionarului a fost 20 februarie – 1
martie 2022. Chestionarul a cuprins 19 itemi (fără datele demografice), iar
completarea acestuia a necesitat un timp mediu de 11 minute.

5. Rezultate
5.1.

Predare şi evaluare: cele două faţete ale procesului educaţional

În ceea ce priveşte procesul educaţional derulat online, percepţia generală
asupra lui pare a coincide cu percepţia asupra predării online, dar pare a fi
diferită de percepţia asupra evaluării. Mai întâi, ar trebui să precizăm că cel
mai mare procent aparţine nehotărâţilor, adică cei care au ales valoarea
medie, în sensul că nu consideră procesul educaţional derulat online şi,
respectiv, predarea nici eficient/ă, dar nici ineficient/ă. Aşa cum se poate
observa şi din Tabelul nr. 1, procentele sunt aproape identice: 40,5% pentru
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procesul educaţional în ansamblu şi 39,4% pentru predarea online.
Referindu-ne la procesul educaţional ca evaluare de ansamblu, constatăm
existenţa a două grupuri relativ egale ca pondere: 31,1% dintre respondenţi
înclină spre a considera ineficient procesul didactic online, iar 28,4% înclină
spre a-l considera eficient.
Tabelul nr. 1. Atitudini faţă de procesul educaţional derulat online (%)
Atitudinea

Procentul

Dezacord puternic

11,6%

Dezacord

19,5%

Nici acord, nici dezacord

40,5%

Acord

22,2%

Acord puternic

6,2%

(N: 1071 de respondenţi)

În privinţa percepţiei cu privire la predarea online, 37,6% dintre respondenţi
înclină spre a considera ineficient procesul didactic online, iar 22,9% înclină
spre a-l considera eficient. Remarcăm că, de data aceasta, diferenţa este
mai mare între cele două grupuri.
Însă lucrurile devin şi mai interesante, dacă ne referim la percepţia cu privire
la evaluarea online. În privinţa acesteia, procentele sunt diferite: 64,1% dintre
respondenţi consideră ineficientă evaluarea online şi doar 11,5% o consideră
eficientă. Procentul nehotărâţilor este mai mic în acest caz, de 24,5%. Ca
discuţie preliminară, putem afirma că, în ceea ce priveşte predarea online şi
percepţia procesului ca ansamblu, pe lângă categoria mare de nehotărâţi,
avem două categorii, relativ egale în privinţa consistenţei, lucru care nu mai
este valabil în cazul evaluării online, cei mai mulţi fiind de părere că evaluarea
online este ineficientă.
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5.2.
Decizii şi măsuri ale autorităţilor: percepţiile angajaţilor din mediul
preuniversitar
Cum este firesc, în această perioadă marcată de incertitudini, autorităţile au
fost în situaţia de a lua anumite decizii şi măsuri în context pandemic.
Referindu-ne la acestea, percepţia asupra lor a constituit unul din punctele
centrale ale studiului nostru.
În privinţa eliminării tezelor naţionale, măsura nu a creat decalaje mari între
acord şi dezacord: 40,2% dintre respondenţi nu au fost de acord cu această
măsură, 36% au fost de acord cu ea, iar procentul indecişilor a fost de
23,7%. Observăm, din nou, că avem două categorii de răspunsuri care produc
o polarizare a opiniilor, neexistând o omogenitate a atitudinilor în ceea ce
priveşte măsura eliminării tezelor.
O altă măsură luată în această perioadă a fost schimbarea structurii anului
şcolar 2021-2022. De data aceasta lucrurile au fost mult mai evidente înspre
respingere, aşa cum putem observa din cifrele prezentate în Tabelul nr. 2.
Întrebaţi în ce măsură au fost de acord cu acest lucru, 73,3% dintre
respondenţi nu au considerat măsura potrivită, iar 10,7% au considerat-o
potrivită, 15,9% fiind indecişi în această privinţă.
Tabelul nr. 2. Atitudini faţă de schimbarea structurii anului şcolar (%)
Atitudinea
Dezacord puternic

Procentul
50%

Dezacord

23,3%

Nici acord, nici dezacord

15,9%

Acord

7,9%

Acord puternic

2,8%

(N: 1071 de respondenţi)

În privinţa măsurii privind testarea anti-Covid a elevilor, decisă de autorităţi,
73,9% dintre cei care au participat la studiu consideră că a fost o decizie
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bună şi doar 8,5% au respins-o, restul de 17,6% fiind indecişi. Dar, la
întrebarea cu privire la felul în care această măsură a fost implementată, în
sensul gestionării de către cadrele didactice a acestui proces, cei mai mulţi
nu au fost de acord cu modalitatea de implementare (73,8%). Doar un procent
mai scăzut (10,3%) dintre respondenţi a considerat măsura ca fiind bine
implementată, iar indecişii au fost în procent de 15,9%.
Aşa cum putem observa, în privinţa măsurilor decise de autorităţi, în contextul
efortului de stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, percepţia
celor din sistem este nuanţată. În cazul unora dintre acestea, dezacordul a
fost mai pronunţat, iar faţă de unele dintre măsurile propuse de autorităţi
respondenţii şi-au manifestat puternic acordul, dar, mai degrabă
implementarea unora dintre acestea a generat dezaprobare. Prin urmare,
raportarea personalului angajat în sistemul preuniversitar la măsurile şi deciziile
luate de către autorităţi nu a fost monolitică, de respingere sau de aprobare
în bloc a acestora.

5.3.
Competenţele digitale între vulnerabilitatea de început şi
optimismul de după doi ani
De asemenea, am fost interesaţi, în studiul nostru, de percepţiile pe care
cadrele didactice le au cu privire la propriul nivel de pregătire privind predarea
online. Desigur, dinamica acestei percepţii este importantă. La începutul
pandemiei, fără experienţa predării online, cu un stoc redus de cunoştinţe,
cu abilităţi insuficient dezvoltate, uneori fără dotările tehnice necesare, în
condiţiile unor conexiuni instabile la internet, sau chiar fără conexiune,
respondenţii s-au simţit vulnerabili. Pe măsură ce abilităţile s-au dezvoltat,
iar mijloacele tehnice au fost mai accesibile, constatăm o scădere a
disconfortului creat de necesitatea lucrului online. Această schimbare de
perspectivă este tradusă prin faptul că profesorii din sistemul preuniversitar
din România au început să se simtă mai pregătiţi pentru activităţile online,
crescând semnificativ numărul celor care utilizează diferite tehnici şi
instrumente de predare-evaluare online.
La debutul pandemiei, 47,8% dintre respondenţi nu se considerau pregătiţi
pentru a preda online, 31,3% s-au poziţionat pe un nivel mediu şi doar 20,9%
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s-au considerat pregătiţi pentru acest tip de predare. În ciuda acestei situaţii,
care la momentul respectiv a produs, cel mai probabil, anxietate şi reticenţă,
astăzi observăm că procentele sunt semnificativ schimbate. Astfel, 80,9%,
deci o majoritate covârşitoare, se consideră pregătită pentru acest tip de
predare, 16,2% se situează la nivelul mediu, iar procentul celor care încă se
simt vulnerabili este de doar 2,9%. În mod evident, modificarea procentelor
se datorează şi modalităţilor de perfecţionare la care a recurs fiecare cadru
didactic. Pare că cei mai mulţi dintre respondenţi (70%) au învăţat singuri şi/
sau au participat la diferite cursuri care le-au dezvoltat abilităţile (63,9%).
Printre modalităţile menţionate de profesorii care au învăţat singuri apare şi
urmărirea diverselor tutoriale pe platforme precum YouTube. Un procent de
26,1% au afirmat că au fost ajutaţi de colegi în acest sens, iar în procente
nesemnificative (0,1%) au apărut variante de răspuns precum: am învăţat
de la elevii mei, am fost ajutat de specialişti IT din afara sistemului de
învăţământ, am primit ajutor de la rude.
Predarea online a presupus folosirea intensivă a unor instrumente noi:
platforme de învăţare, instrumente de comunicare colaborativă, aplicaţii cu
scop de învăţare etc. Deşi există mai multe clasificări posibile, pentru studiul
de faţă am preferat folosirea categoriilor propuse în studiul Şcoala la distanţă
în perioada pandemiei Covid-19, realizat de Centrul Naţional de Politici
şi Evaluare în Educaţie – Unitatea de Cercetare în Educaţie (CNPEE, 2020).
Unele dintre instrumente au fost cunoscute şi folosite şi înainte de pandemie,
dar numărul celor care foloseau astfel de instrumente era redus, fără îndoială.
Cei mai mulţi au început să utilizeze aceste instrumente în pandemie, iar
acest lucru s-a reflectat într-un nivel crescut de stres.
În privinţa folosirii diferitelor instrumente de comunicare în activitatea
didactică, cum ar fi WhatsApp, Facebook/Messenger, E-mail, un număr mare
de cadre didactice (73,6%) recurgea la folosirea acestora şi înainte de
pandemie, în timp ce 20,3% au început să le utilizeze în timpul pandemiei.
Situaţia se schimbă în ceea ce priveşte utilizarea diferitelor aplicaţii pentru
comunicarea colaborativă, cum ar fi Zoom, Skype, Google Meet. Doar 19,7%
dintre respondenţi foloseau astfel de aplicaţii în activitatea didactică înainte
de pandemie, iar 72,5% dintre cei care au participat la studiu au declarat că au
început să le utilizeze în timpul pandemiei. Un aspect interesant este acela că
52,3% dintre persoanele chestionate susţin că vor folosi astfel de aplicaţii şi în
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viitor, în activitatea didactică, indiferent de contextul sanitar. Cu alte cuvinte,
efortul dezvoltării abilităţilor digitale din timpul pandemiei nu a fost în zadar, el
reflectându-se într-o evoluţie benefică procesului educaţional, prin abilităţile
formate. O situaţie similară apare şi în ceea ce priveşte utilizarea în activitatea
didactică a diferitelor platforme de învăţare, cum ar fi Google Classroom, Microsoft
Teams, Moodle, Edmodo, aşa cum indică cifrele din Tabelul nr. 3. Dacă doar
10,2% dintre respondenţi le foloseau înainte de pandemie, 77,9% dintre aceştia
declară că au început să le utilizeze în timpul pandemiei, iar 53% afirmă că o să
le folosească şi în viitor, indiferent de contextul pandemic.
Apetenţa pare că nu e la fel de mare în privinţa folosirii diferitelor aplicaţii
cu scop de învăţare, precum Kahoot, Padlet etc. 49,5% dintre participanţii la
studiu au declarat că au început să le utilizeze în timpul pandemiei, 18,7% nu
le-au folosit încă, dar se gândesc să le folosească pe viitor, iar 7% susţin că
nu le-au folosit şi nu le vor folosi nici în viitor.
Tabelul nr. 3. Utilizarea diferitelor platforme de învăţare (de exemplu, Google
Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Edmodo) în activitatea didactică (%)
Utilizarea platformelor de învăţare

Procente

Le utilizam şi înainte de pandemie

10,2%

Am început să le utilizez în timpul pandemiei

77,9%

O să le folosesc şi pe viitor, indiferent de contextul sanitar

53%

Nu le-am folosit încă, însă mă gândesc să le folosesc pe viitor

1,9%

Nu le-am folosit şi nu le voi folosi

0,8%

(N: 1071 de respondenţi)
Notă: procentele sunt din total respondenţi. Fiecare respondent a putut alege
mai multe variante de răspuns.

5.4.

Probleme şi dificultăţi

Educaţia online a însemnat un salt pentru România. Am putea spune că acest
„salt al încrederii”, o adevărată plonjare în necunoscut, a adus, pe lângă o brutală
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ieşire din zona de confort, şi o nouă perspectivă, atât pentru cadrele didactice,
cât şi pentru elevi sau studenţi. Pe acest drum al „reinventării”, am avut de
gestionat dificultăţi şi provocări importante. Printre dificultăţile cu care s-au
confruntat participanţii la studiul de faţă, amintim că 66,6% dintre aceştia au
menţionat „elevii care nu au deţinut echipamentele necesare sau nu au avut
acces la internet”, 46,5% au adus în discuţie „semnalul slab sau fluctuant al
conexiunii de internet”, 35,5% au acuzat „lipsa echipamentelor necesare pentru
activitatea didactică online (PC sau laptop)”, iar 13,7% au menţionat lipsa
conexiunii la internet. Cele mai multe dintre aceste dificultăţi sunt, aşa cum se
poate observa, de natură tehnică. Respondenţii nu au adus în discuţie, cel puţin
nu pregnant, dificultăţi în ceea ce priveşte comunicarea, capacitatea de a
transmite cunoştinţe. Pentru a completa lista acestor dificultăţi menţionate de
către respondenţi, punctăm şi câteva care au fost menţionate în procente
nesemnificative (0,1%): implicarea părinţilor în teste, spaţiul din gospodărie împărţit
cu alţi membri din familie care desfăşurau activităţi online simultan, lipsa controlului
asupra activităţii elevilor, participarea elevilor la cursuri având camerele închise,
lipsa unei metodici a predării-învăţării în mediul online. La final, să menţionăm şi
un aspect îmbucurător, şi anume faptul că 9,9% dintre respondenţi consideră că
nu au existat dificultăţi în activitatea online.
Printre provocările acestei perioade, cele mai importante menţionate au fost:
pregătirea activităţilor a necesitat timp şi efort (68,3% dintre respondenţi),
noul tip de interacţiune cu elevii (63%), efortul de a deprinde folosirea de
aplicaţii, platforme şi instrumente de comunicare online (45,4%) sau efortul
de a-i instrui pe elevi cu privire la folosirea aplicaţiilor, platformelor şi
instrumentelor de comunicare online (48,7%).

5.5.

Ce a fost bun şi ce nu: ce rămâne după pandemie

Unul din punctele de interes în acest studiu a fost surprinderea aspectelor
pozitive legate de procesul didactic desfăşurat online în timpul pandemiei. În
opinia respondenţilor, cele mai importante aspecte pozitive (Tabelul nr. 4)
sunt: dezvoltarea competenţelor digitale (77,3%), descoperirea unor resurse
educaţionale care pot fi folosite şi în activitatea faţă în faţă (75,4%),
descoperirea de noi modalităţi de adaptare a curriculumului la alte situaţii
decât cea faţă în faţă (54,1%), colaborarea cu alţi colegi pentru perfecţionarea
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activităţii (37,1%), mai mult timp liber (5,3%). 4,1% dintre respondenţi
consideră că nu au existat aspecte pozitive.
Tabelul nr. 4. Principalele aspecte pozitive în perioada suspendării
cursurilor faţă în faţă (%)
Aspecte pozitive

Procente

Dezvoltarea competenţelor digitale

77,3%

Descoperirea unor resurse educaţionale care pot fi folosite şi în
activitatea faţă în faţă

75,4%

Descoperirea de noi modalităţi de adaptare a curriculumului la alte
situaţii decât cea faţă în faţă

54,1%

Colaborarea cu alţi colegi pentru perfecţionarea activităţii

37,1%

Mai mult timp liber

5,3%

(N: 1071 de respondenţi)

Întrebaţi fiind despre aspectele negative cu care s-au confruntat cadrele
didactice în munca online din timpul pandemiei, au fost menţionate:
interacţiunea dificilă cu elevii (70,3%), disconfortul creat în urma folosirii
intensive a calculatorului (59,3%), disconfortul de a împărţi spaţiul de lucru
de acasă cu alţi membri ai familiei (35,9%), disconfortul de a susţine
activitatea didactică din spaţiul privat, din locuinţa personală (31,3%). 5,5%
susţin că nu au existat aspecte negative.
Evaluarea generală a modului în care a decurs activitatea online din timpul
pandemiei de Covid-19, a fost una pozitivă pentru 49,5% dintre respondenţi,
şi negativă pentru 12,5% dintre aceştia, în timp ce 38% au fost indecişi.

6. Concluzii
Întorcându-ne la obiectivele şi premisele de la care am pornit în demersul
nostru de cercetare, constatăm că pandemia de COVID-19 a constituit, cu
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adevărat, o provocare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.
Premisa conform căreia activităţile de predare şi evaluare realizate online
au necesitat din partea cadrelor didactice un efort de dobândire de
competenţe digitale pare confirmată, deoarece cele mai multe dintre cadrele
didactice din eşantion au afirmat că a fost nevoie să participe la cursuri, să
apeleze la colegi, să înveţe singure etc., adică să facă eforturi susţinute şi să
aloce timp pentru a-şi dezvolta abilităţile de predare şi evaluare online. Şi
cum oriunde există provocări, există şi dificultăţi, constatăm că şi cea de-a
doua premisă sau ipoteză a fost confirmată, deoarece răspunsurile profesorilor
reflectă mai multe dificultăţi generate de activitatea online, de la dotarea
tehnică precară, la lipsa internetului, la interacţiunea mai anevoioasă cu elevii
etc. Despre ultima ipoteză a studiului nostru, aceea că dezvoltarea
competenţelor digitale, datorită măsurilor implementate în timpul pandemiei,
a creat la nivelul profesorilor dorinţa de utilizare a unor abilităţi şi pe viitor, în
ideea optimizării procesului didactic, putem afirma că se confirmă parţial,
deoarece doar circa jumătate dintre cadrele didactice chestionate au oferit
răspunsuri pozitive în această direcţie.
Propunându-ne să identificăm percepţii ale cadrelor didactice în legătură cu
diverse aspecte ale activităţii desfăşurate online, am constatat că plaja
răspunsurilor este foarte variată. Nu există o concentrare a răspunsurilor pe
percepţii favorabile sau nefavorabile activităţii online, ci constatăm o
distribuţie a acestora pe toate treptele scării Likert, iar în unele cazuri, chiar
pe varianta „indecis”. Lucrul acesta s-ar putea să reflecte, în opinia noastră,
o insuficientă consolidare a unor abilităţi, de a căror dezvoltare ar putea să
depindă uşurinţa muncii online, respectiv dorinţa de continuare a acesteia
sau, mai exact, a anumitor tipuri de activităţi, şi după ce se va încheia pandemia.
În opinia noastră, digitalizarea va fi, cel mai probabil, un fapt firesc al
activităţilor didactice în viitor. Generaţiile de „nativi digitali” vor presa, în
mare măsură, în această direcţie. Se spune că mintea nu este un vas ce
trebuie umplut, ci un foc care trebuie aprins (Plutarh). Am putea concluziona
că, la momentul pe care îl traversăm, focul digitalizării a fost aprins. Nu va
trece mult până flacăra lui înteţită va genera schimbări pe care nici măcar
nu le putem prevedea în acest moment. Am putea rămâne prizonieri ai unor
încăperi răcoroase sau am putea păşi curajos, către vatra care adună
împreună calitatea actului didactic cu noul mod de transmitere de cunoştinţe.
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Putem să găsim „problemele” sau putem să construim „soluţiile”. Putem să
contestăm sau putem să inovăm. Putem să alegem să ne schimbăm din timp,
programat, alături de ea, sau putem să nu ne schimbăm, dar atunci schimbarea
se va petrece fără noi. Asta ar însemna că vom considera, undeva peste timp,
pandemia pe care am traversat-o, ca pe o oportunitate. Alegerea ne aparţine.
Să facem câteva clarificări importante. Studiul de faţă nu susţine, pe baza
datelor colectate, că procesul de predare-evaluare online ar fi de preferat.
Desigur, interacţiunea faţă în faţă rămâne modalitatea optimă de interacţiune
în ceea ce priveşte procesul educaţional. Pandemia a deschis însă noi
orizonturi, a presat către folosirea unor platforme şi aplicaţii care pot contribui,
în viitor, la îmbogăţirea procesului educaţional şi îl pot face mai dinamic şi
mai adaptat prezentului. Multe probleme au apărut la începutul pandemiei,
tocmai pentru că nu am fost pregătiţi, deoarece competenţele digitale nu au
fost bine dezvoltate, dotările tehnice au lipsit, conexiunea la internet, mai
ales în zonele rurale, a fost problematică. Am pierdut momente importante şi
pentru că gestionarea situaţiilor de criză nu a reprezentat vreun deziderat în
pregătirea cadrelor didactice. Lumea viitorului se va schimba neîncetat, iar
capacitatea noastră de adaptare permanentă va reprezenta una dintre armele
cele mai importante. Darwin ne avertiza că nu speciile cele mai puternice
supravieţuiesc, ci cele mai adaptabile. O educaţie mai bună în viitor va
presupune şi o capacitate mai mare de adaptare din partea sistemului
educaţional, pentru a fi capabil să absoarbă şocuri cum a fost acesta.
Digitalizarea pe scară largă a sistemului educaţional (atât în activitatea
administrativă, cât şi în cea educaţională) ar avea rolul să dezvolte
competenţele digitale, atât de necesare.
Desigur, rămân multe probleme aduse de predarea online: captarea atenţiei
elevilor/studenţilor, participarea cu camera video închisă, de multe ori
interacţiune redusă în activităţile sincron. Sunt însă şi aspecte structurale
importante, menţionate de mulţi profesori. Printre acestea, amintim
constatarea că, de exemplu, elevii mai introvertiţi au participat mai mult
online, decât o făceau în sala de clasă, aşa cum apare precizat în răspunsurile
participanţilor la studiu. Studii ulterioare ar putea explora acest aspect. Poate
ar fi fost mai uşor dacă, la începutul pandemiei, cadrele didactice ar fi putut
beneficia de un ghid de bune practici, sfaturi utile şi obiective, concrete
pentru activitatea online. Lipsa unor ghidaje, neclarităţile legislative adăugate
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situaţiei de criză au determinat, cu siguranţă, dificultăţi puternice, cel puţin la
începutul pandemiei. Dacă ar fi să învăţăm din experienţă, am putea propune
astfel de ghiduri pentru viitor. Predarea online ar fi putut avea un tip de
„igienă de lucru” sau/şi cu privire la necesitatea conturării unei „stări de
bine”, care ar fi ajutat procesul şi ar fi rezolvat mare parte din problemele cu
care ne-am confruntat. Cu alte cuvinte, am putea să ne pregătim din timp,
planificat, pentru ceea ce este rezonabil să se întâmple, pornind de la ceea
ce ştim deja. Altminteri, vom fi luaţi din nou prin surprindere şi vom pierde
momente importante. La final, o notă de angoasă, dar şi de optimism, creionată
de unul dintre răspunsurile primite în contextul studiului: „M-am simţit
aruncată în apă fără să ştiu să înot, dar am ajuns la mal”.
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