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Introducere 

 

Tehnologia digitală pentru educație se află în prezent la un nivel important de 

dezvoltare; sunt disponibile și din ce în ce mai utilizate infrastructuri, dispozitive, 

instrumente/software și conținuturi specifice. Cu toate acestea, asimilarea acestor tehnologii 

este în continuare inegală de la un sistem educațional la altul, iar în interiorul aceluiași sistem 

educațional apar diferențe semnificative între regiuni, între școlile din același județ și chiar 

între cadrele didactice ale aceleiași unități de învățământ.  

Suspendarea cursurilor pe perioada situației de urgență a impus o nouă realitate, aceea 

a desfășurării învățării de la distanță pentru toți elevii din județul Iași.  

Cercetarea de față a avut ca scop identificarea impactului învățării on-line în 

contextul învățării  la distanță asupra educației preuniversitare din județul Iași, având în 

vedere următoarele obiective specifice: 

 identificarea modului în care se raportează cadrele didactice la situația de criză 

educațională provocată de pandemia de coronavirus; 

 percepția cadrelor didactice cu privire la utilitatea menținerii legăturii cu elevii pe 

perioada suspendării cursurilor; 

 evidențierea utilității învățării la distanță, din perspectiva avantajelor și 

dezavantajelor specifice; 

 formarea cadrelor didactice și experiența profesională privind învățarea la 

distanță; 

 dificultățile cu care s-au confruntat cadrele didactice în perioada desfășurării 

activității la distanță; 

 identificarea factorilor care pot contribui la succesul învățării la distanță; 
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1. Date privind metodologia de cercetare și structura eșantionului 

 

Cercetarea a presupus completarea unui chestionar format din 18 itemi, 2 întrebări 

deschise și 16 întrebări închise. Totodată, a existat și posibilitatea ca respondenții să ofere 

răspunsuri proprii, fiind prevăzută pentru majoritatea itemilor posibilitatea oferirii unei alte 

variante de răspuns. Chestionarul a fost aplicat on-line în rândul cadrelor didactice din 

județul Iași, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2020 și a fost completat de 2.482 de 

respondenți, respectiv un sfert din totalul personalului didactic din județul nostru.  

Constatăm o distribuiție echilibrată între mediile de rezidență și o preponderența a 

respondenților de gen feminin, în acord cu structura personalului angajat în învățământul 

preuniversitar ieșean: 

  

Mediul de rezidență Genul 

  

Distribuția respondenților în funcție de nivelul de învățământ la care își desfășoară 

activitatea evidențiază preponderența nivelurilor gimnazial și liceal, care reprezintă 64% din 

total: 

a) Urban 
63% 

b) Rural 
37% 

a) Masculin 
18% 

b) Feminin 
82% 
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 Au oferit răspunsuri cadre didactice care reprezintă toate disciplinele de învățământ 

din sistemul preuniversitar. Remarcăm o distribuție echilibrată a respondenților între 

discipline de învățământ la care se susțin examenele naționale: 

 

 

Structura eșantionului în funcție de vechimea în învățământ, evidențiază 

preponderența cadrelor didactice cu experiență cuprinsă între 10-30 de ani în activitatea 

didactică (58% din totalul respondenților), persoane care au acumulat o bogată experiență 

profesională și care demonstrează implicare și pasiune pentru activitatea didactică: 

 

a) preșcolar 
13% 

b) primar 
23% 

c) gimnazial 
29% 

d) liceal 
35% 

a) limba română/ 
limbi străine 

17% 

b) geografie/ 
discipline socio-

umane 
11% 

c) 
matematică/științe 

exacte 
16% 

d) educație 
muzicală/arte 

plastice 
3% 

e) educație fizică 
4% 

f) discipline tehnice 
11% 

g) altă specializare 
38% 

Nivelul de învățământ  



 

6 | P a g e  
 

 

 

 

2. Percepția cadrelor didactice cu privire la situația de criză indusă de 

pandemia provocată de noul coronavirus 

 

Situația cu care se confruntă educația/școala în prezent este apreciată de majoritatea 

cadrelor didactice ca fiind complicată. Peste 35% dintre respondenți consideră situația 

actuală ca fiind dificilă, procent important având în vedere faptul că întrebarea nu a prevăzut 

variante prestabilite de răspuns, iar cadrele didactice au avut posibilitatea să particularizeze 

răspunsul în funcție de propriile valori și experiențe. 

Există răspunsuri nuanțate, care evidențiază dificultatea realizării învățării la distanță 

pentru anumite segmente ale învățământului preuniversitar, cu prioritate în învățământul 

tehnic și în învățământul special: 

„Dificilă. Dacă în cazul disciplinelor gen matematică, limba română, chimie etc. este 

suficient un manual / culegere, în cazul disciplinelor inginerești este dificil: nu poți 

realiza activități practice de laborator (montaje / circuite electronice, măsurători ale 

diverșilor parametri, experimente, ș.a.m.d.).” 

 

„Dificilă, mai ales pentru învățământul special. Este o încercare grea atât pentru noi, 

cadrele didactice, pentru părinți, dar mai ales pentru elevi. Din păcate, este destul de 

greu să le explicăm situația actuală elevilor cu T.S.A.” (n.n. tulburări din spectrul 

autist). 

 

Este important să remarcăm faptul că o mare parte din cadrele didactice privesc 

situația actuală în mod optimist, ceea ce demonstrează capacitate de adaptare, flexibilitate și 

a) sub 2 ani 
6% 

b) 2-10 ani 
18% 

c) 10-20 ani 
29% 

d) 20-30 ani 
29% 

e) 30-40 ani 
14% 

f) Peste 40 ani 
4% 
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dăruire profesională. Astfel, chiar dacă dascălii remarcă dificultatea cu care ne confruntăm pe 

perioada suspendării cursurilor, accentuează faptul că această situație trebuie privită ca 

fiind provocatoare, prilej pentru progres și realizarea unor schimbări importante: 

„Este o situație dificilă, dar provocatoare, deschide noi oportunități”  

 

„Un context special, nemaiîntâlnit, care obligă școala la adoptarea unor strategii 

eficiente din mers, bazate pe inventivitate și mai ales pe dăruire profesională, 

esențială fiind menținerea unei legături active cu elevii.” 

 

„Dificilă pentru profesori, părinți și elevi, dar și un moment de răscruce în care 

putem schimba modalitatea de predare-învățare-evaluare și viziunea asupra 

educației.” 

 

„Am observat că elevii mei preferă învățarea on-line. Au fost încântați de faptul că 

materia putea fi reluată la nevoie, le dezvoltă autonomia. Vreau să zic că  profesorul 

nu mai este transmițător, ci facilitator, folosind dialogul și cooperarea în relația cu 

elevii. Deci, dacă un procent destul de ridicat de elevi sunt deschiși la predarea on-

line, cred că pentru o vreme putem încerca educația on-line.” 

 

3. Utilitatea menținerii legăturii cu elevii pe perioada suspendării cursurilor 

 

Cadrele didactice au primit recomandarea de a menține legătura cu elevii pe toată 

perioada suspendării cursurilor, având în vedere ineditul situației și incertitudinile cu privire la 

data reluării acestora. În opinia respondenților, menținerea legăturii cu elevii este utilă din 

perspectiva evitării perioadelor lungi de pauză în învățare și pentru facilitarea revenirii la 

cursurile organizate în mod tradițional: 

 
 

e) altă variantă de răspuns

d) permite menținerea unei stări de bine a 
elevilor și profesorilor 

c) oferă oportunități de dezvoltare personală și 
profesională pentru elevi și profesori 

b) revenirea la cursurile organizate în mod 
tradițional va fi mai ușoară 

a) evitarea perioadelor prea lungi de pauză în 
învățare 

76 (3,1%) 

1412 (46,1%) 

1143 (56,9%) 

1575 (63,5%) 

1856 (74,8%) 

Considerați că menținerea legăturii cu elevii dumneavoastră prin sisteme de comunicare 

la distanță (învățare virtuală/on-line) este importantă pentru: 
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Necesitatea comunicării prin intermediul tehnologiei este privită ca fiind o 

oportunitate de dezvoltare profesională și personală, deopotrivă pentru cadrele didactice și 

pentru elevi, fiind un prilej important pentru dezvoltarea competențelor digitale, a 

competențelor de comunicare în contexte formale și informale și pentru dezvoltarea 

stimei de sine. 

Cadrele didactice care au optat pentru altă variantă de răspuns au evidențiat 

necesitatea comunicării cu elevii din perspectiva asigurării confortului psihologic al acestora:  

„Cred că dincolo de  materia pe care o predăm, în această perioadă, trebuie să 

menținem legătura cu elevii pentru a-i ajuta să treacă  mai ușor peste momentele de 

stres sau angoasă. Să îi ținem ocupați, să se simtă importanți, să știe că mai au și 

mâine ceva de făcut ce nu poate fi amânat.” 

 

„Cumva noi avem datoria de a menține moralul ridicat al elevilor, de a arăta că 

suntem alături și de a le da speranță.” 

 

 

4. Formarea cadrelor didactice și experiența profesională privind învățarea la 

distanță 

 

Pentru a promova schimbarea este nevoie de politici ample care să lege în mod 

natural diferitele etape din dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, într-o 

perspectivă de amploare pe tot parcursul carierei. Se așteaptă tot mai mult din partea cadrelor 

didactice să colaboreze pentru a-și îmbunătăți atât metodele de predare, cât și propriile 

activități de învățare,  ceea ce necesită atât schimbarea mediilor de practică și de lucru, cât și 

schimbarea mentalităților și dezvoltarea unor noi culturi organizaționale, în care formarea 

inițială și continuă are un rol major.  

Pentru realizarea unei schimbări în ceea ce privește utilizarea metodelor specifice 

învățării la distanță este nevoie de participarea la cursuri de formare acreditate. Majoritatea 

covârșitoare a respondenților, respectiv 73%, a declarat că nu au participat la cursuri care să 

aibă ca tematică învățarea la distanță, iar o mică parte (8%) afirmă că a urmat cursuri privind 

învățarea la distanță în timpul formării inițiale: 
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Cadrele didactice care au afirmat că au beneficiat de formare în domeniul învățării la 

distanță (19% din totalul respondenților) au oferit detalii cu privire la  temele abordate și 

contextele în care au fost organizate cursurile: 

 

Astfel, formarea la care consideră cadrele didactice ca au participat este reprezentată 

de studiu individual, de colaborări în proiecte Erasmus+  și de colaborări cu agenți economici 

ce desfășoară activitate în domeniu.  

Existența unei strategii naționale privind învățarea la distanță contribuie la 

dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, stabilește obiective clare în 

domeniu, facilitează și orientează accesul la informația de actualitate. În prezent există 

numeroase platforme, infrastructuri, dispozitive, instrumente/software și conținuturi specifice 

care facilitează învățarea la distanță astfel încât, în lipsa unei strategii în domeniu, sarcina 

cadrelor didactice a fost extrem de dificilă în privința alegerii modalității de desfășurare 

a activităților la distanță.  

a) Nu 
73% b) Nu,  deoarece 

am urmat astfel 
de cursuri în 
perioada de 

pregătire inițială, 
la facultate 

8% 

c) Da, am participat 
19% 

alte oportunități de dezvoltare profesională 
legată de predarea inovatoare (studiu 
individual, colaborarea cu colegi din … 

am participat la cursuri în cadrul unor
proiecte de tip Erasmus+

am urmat cursuri avansate, despre utilizarea 
diverselor platforme și aplicații 

am urmat cursuri introductive în tematica 
învățării la distanță 

136 (27,2%) 

124 (24,8%) 

129 (25,8%) 

250 (50%) 
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Datele obținute evidențiază faptul că în alegerea modalității de desfășurare a activității 

la distanță cadrele didactice au ținut cont de sugestiile oferite de M.E.C. și de I.S.J. Iași, 

dar decizia finală a fost luată, conform principiilor pedagogice, în funcție de nevoile 

specifice ale elevilor și după consultarea cu colegii profesori din școală. 

Cadrele didactice care au oferit o altă variantă de răspuns (5%) au optat pentru o 

consultare directă cu părinții, în cazul copiilor de vârstă preșcolară și școlară mică unde este 

nevoie de o implicare mai accentuată a familiei pentru desfășurarea activității de învățare la 

distanță. Constatăm existența unui interes constant al unor colegi pentru utilizarea tehnologiei 

în activitatea de învățare, aceasta reprezentând un mod obișnuit de desfășurare a activității:  

„De câteva luni, eu m-am organizat cu elevii mei pe platforma Google Classroom, 

deci criza nu ne-a luat prin surprindere, eram deja pregătiți. 

 

„Sunt familiarizat cu astfel de platforme de învățare și comunicare la distanță fără 

să le fi cunoscut din școală sau din sistem, mi-ar fi plăcut să se fi lucrat pe astfel de 

variante de învățare nu acum în criză... Ar fi trebuit să se accepte astfel de noutăți 

mult mai devreme, atâta timp cât societatea e în continuă schimbare, transformare..” 

 

„Am folosi platforma pe care o foloseam si înainte cu ei si care le era familiară.” 

 

 

Interesul deosebit pentru adoptarea și utilizarea cu succes a tehnologiilor informatice 

în activitatea didactică, pentru a alege varianta optimă a determinat cadrele didactice să se 

consulte cu colegi din mediul universitar, să ceară opinia elevilor  și chiar să consulte 

profesori care activează în alte sisteme de educație: 

 

„Am întrebat colegii din alte țări dezvoltate ce platforme folosesc și i-am întrebat și 

pe elevi, profesori universitari.” 

f) altă variantă de răspuns

e) am comunicat cu elevii printr-un
reprezentant al clasei

d) au fost consultați colegii care au 
experiență mai bogată în acest domeniu și … 

c) a existat o consultare la nivelul întregului
colectiv de cadre didactice

b) fiecare coleg s-a documentat și a decis în 
funcție de nevoile elevilor 

a) ne-au fost indicate soluții de conducerea 
școlii, de M.E.C., I.S.J. Iași 

132 (5,3%) 

471 (19%) 

301 (12,1%) 

1046 (42,1%) 

1581 (63,7%) 

1701 (68,5%) 
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În consecință, pentru activitatea la distanță cadrele didactice au utilizat diverse 

aplicații care au avut în vedere adaptarea la nevoile elevilor și asigurarea calității învățării. 

Conform datelor centralizate, observăm preferința pentru WhatsApp și Zoom: 

 
Este important să precizăm faptul că un procent semnificativ de profesori a optat 

pentru o altă variantă de răspuns. Analiza răspunsurilor a evidențiat faptul că aceste cadre 

didactice, în procent de 40,8%, au apelat cu precădere la aplicația Facebook pentru 

desfășurarea activității la distanță, fiind considerată o modalitate mai comodă și familiară. 

La activitățile de învățare la distanță a participat un număr mare de copii, dacă avem 

în vedere procentul semnificativ de cadre didactice care au răspuns la chestionar:  

 

Astfel, în perioada la care ne raportăm până la completarea chestionarului (12 martie 

- 3 aprilie 2020) și în acord cu răspunsurile oferite de cele 2.482 de cadre didactice, 

procentul elevilor care nu au participat la cursuri este nesemnificativ. Remarcăm faptul 

f) Altă  variantă

d) WhatsApp

c) Google Classroom

b) Zoom

a) Adservio

1013 (40,8%) 

1725 (69,5%) 

472 (19%) 

589 (23,7%) 

275 (11,1%) 

f) 100% 
5% 

e) peste 80% 
22% 

d) între 50%-80% 
34% 

c) între 30%-50% 
20% 

b) între 10%-30% 
14% 

a) sub 10% 
5% 
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că au fost situații de 100% prezență la activitățile on-line (5% din răspunsurile oferite) și 

situații cu prezență de peste 80% (în cazul a 22% dintre răspunsurile oferite). 

Sarcina dificilă cu privire la alegerea aplicațiilor informatice adecvate și cu privire la 

desfășurarea unei activități didactice de calitate este evidențiată și de faptul că experiența în 

domeniu a cadrelor didactice este redusă: 

 

Experiența cadrelor didactice în acest domeniu a  fost dobândită prin implicarea în 

activități desfășurate în proiecte, dar care au avut un caracter sporadic și în lipsa unor 

obiective asumate la nivel național sau local. Considerăm că această criză reprezintă un 

context optim de valorificare a competențelor dobândite de profesorii ieșeni în proiectele 

europene implementate în ultimii ani școlari, județul Iași remarcându-se prin numărul mare 

de proiecte educaționale desfășurate.  

 

5. Utilitatea și eficiența învățării la distanță 

 

Odată cu progresul tehnologic rapid și cu schimbările aferente profilurilor 

profesionale, este necesară implementarea unor schimbări în sistemele de educație și formare 

profesională. În special, se pare că însușirea unui set fix de competențe sau cunoștințe de către 

tineri nu mai este suficientă; competențele cheie reprezintă un pachet multifuncțional, 

transferabil de cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea 

și dezvoltarea personală,  incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă.  Ele sunt alcătuite 

din „cunoștințe, aptitudini și atitudini” și nu se limitează doar la noțiunea de „cunoștințe” 

(academice). 

f) altă variantă de răspuns

e) am utilizat de câteva ori, dar mi s-a părut
o practică ineficentă

d) am intenționat să utilizez, dar nu am 
știut cum anume 

c) am utilizat constant, cu toate clasele la
care predau

b) am utilizat sporadic, în cadrul unor
proiecte

a) nu am mai utilizat

86 (3,5%) 

278 (11,2%) 

221 (8,9%) 

187 (7,5%) 

1226 (49,4 % ) 

1050 (42,3 %) 
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Competențele digitale se referă la gândirea logică și critică, la abilitățile de 

management al informației la standarde înalte și la abilități de comunicare.  La nivelul de 

bază, abilitățile TIC cuprind utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, 

produce, prezenta și schimba informații, pentru a comunica și a participa în rețele prin 

intermediul Internetului.  

În opinia cadrelor didactice investigate învățarea la distanță  contribuie la dezvoltarea 

competențelor cheie, cu precădere a celor digitale, și a la dezvoltarea competențelor 

transversale, dar în mică măsură deoarece reprezintă „o alternativă pentru o perioadă scurtă 

și are eficacitate la adulți care  știu deja să învețe autonom conform obiectivelor stabilite de 

ei înșiși”: 

 

Remarcăm contribuția importantă a învățării la distanță pentru dezvoltarea relațiilor 

interumane pozitive între actorii implicați direct în procesul educațional și pentru 

îmbunătățirea relației școală-familie.  

Învățarea la distanță prezintă avantaje din perspectiva tuturor beneficiarilor, care pot fi 

maximizate dacă acest tip de învățare este practicat în mod constant, coerent, în acord cu 

anumite obiective educaționale asumate la nivel național: 

e) altă variantă de răspuns

d) îmbunătățește sensibil relația școală-familie 

c) dezvoltă relații interumane pozitive între 
membrii aceleiași școli (elev-elev, elev-

profesor, profesor-profesor, profesor-director) 

b) dezvoltă în primul rând competențele 
transversale 

a) dezvoltă cu precădere competențele cheie 

110 (4,4%) 

1307 (52,7%) 

1547 (62,3%) 

776 (31,3%) 

585 (23,6%) 
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În opinia respondenților care au participat la această cercetare, principalul avantaj 

oferit de învățarea la distanță în situația concretă de suspendare a cursurilor este reprezentat 

de faptul că elevii sunt mai independenți în actul de învățare (80,9%). 

Învățarea la distanță prezintă și dezavantaje, care au fost evidențiate de cadrele 

didactice investigate conform graficului următor:  

 

Răspunsurile oferite evidențiază dificultățile cu care se confruntă cadrele didactice și 

elevii din punct de vedere al accesului la tehnologie și al capacității de a utiliza această 

tehnologie.  Este recunoscut faptul că profesorii beneficiază de o posibilitate mai mare de 

adaptare a demersului didactic în funcție de nevoile elevilor, dar au nevoie de mult mai 

mult timp fizic pentru a realiza acest lucru:  

„Lecțiile sunt mai dificil de pregătit, dar ulterior, mai ușor de accesat, reluat, înțeles 

de către elevi.” 

e) altă variantă de răspuns

d) lecțiile sunt mult mai atractive și mai ușor 
de pregătit 

c) elevii pot face conexiuni rapide între 
informația transmisă și aplicabilitatea 

acesteia în viața reală 

b) profesorii au posibilitatea să adapteze 
conținuturile pentru fiecare elev 

a) elevii sunt mai independenți în actul de 
învățare (pot repeta exercițiile dacă este 
cazul, pot aprofunda subiectele care îi … 

206 (8,3%) 

648 (26,1%) 

888 (35,8%) 

940 (37,9%) 

2007 (80,9%) 

e) altă variantă de răspuns

d) este imposibil să se asigure calitatea 
actului didactic având în vedere că nu există 

o strategie națională specifică 

c) este dificil să se adapteze demersul
pentru fiecare elev în parte

b) există elevi și profesori care nu au acces 
la tehnică sau care se simt inconfortabil cu 

acest tip de educație 

a) necesită foarte mult timp pentru pregătire 
și oferire de feedback 

95 (3,8%) 

1429 (57,6%) 

978 (39,4%) 

2109 (85%) 

1376 (55,4%) 
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„Munca e mult mai mare pe internet, pentru că exprimarea se face cu restricții. 

Profesorul nu cunoaște ce face efectiv elevul. Elevii nu intră toți odată. Pentru o oră 

de curs normală se folosesc 6-8 ore fizice și nu cred că dau același rezultat.” 

 

„Lecțiile nu sunt mai ușor de pregătit! Ai nevoie de mai mult timp pentru pregătirea 

unor modalități de învățare: jocuri on-line, teste etc., însă sunt destul de atractive 

pentru elevi, și de ce nu și pentru mine. Mă pasionează să ,,inventez” ceva nou pentru 

ei. Dar am nevoie de timp, din acest punct de vedere, așa cum platformele au 

,,răsărit” ca peste noapte, dacă lucram de măcar câțiva ani așa, cu siguranță acele 

aplicații erau complete, atractive, poate că nu trebuia să scriem și să completăm noi 

anumite seturi de întrebări, informații etc. Cât despre posibilitatea de a adapta 

conținutul pentru fiecare elev, o poți face dacă am fi și noi 2-3 profesori la clasă, ca la 

școlile europene, să-ți poți împărți timpul încât să-l poți ajuta și pe copilul cu ritm 

alert  și pe cel cu ritm mai lent de învățare.” 

 

Învățarea la distanță în opinia unor cadre didactice nu poate prezenta niciun avantaj 

deoarece: 

„...nu are niciun avantaj real, ne lipsește de cel mai important factor în actul de 

învățare (mai ales la clasele mici), relația directă profesor-elev.” 

 

„Elevii mei de toate vârstele, de la clasa a VII-a la clasa a XII-a, abia așteaptă să 

vină la școală: fie declară deschis la întâlniri, fie îi simt că nu sunt în largul lor. Nu 

mai pot interacționa între ei, stau izolați. Mie, ca profesor îmi ia mai mult timp, 

muncesc mult mai mult, corectez teme primite pe e-mail, stau multe ore cu ochii în 

ecrane și parcă nu era indicat(?!) Și acum când răspund la acest chestionar stau cu 

ochii pe telefon? Va citi cineva ce am scris??????” 

 

„Pentru elevii de la țară (90 % din elevii mei) este foarte dificilă colaborarea on-line 

cu profesorii.... In plus, părinții îi solicită zilnic, multe ore pe zi, pentru treburile 

casnice. Fiind acasă nu le mai rămâne timp să intre pe platforme. Li se interzice de 

către părinți, fiind considerată pierdere de timp.” 

 

 

6. Provocările cu care s-au confruntat cadrele didactice în perioada desfășurării 

activității la distanță 

 

Formarea reprezintă un domeniu fundamental al politicilor educaționale în ceea ce 

privește tranziția către noi culturi organizaționale și metode de predare, crearea bazelor 

necesare pentru ca profesorii să se poată adapta unor situații și circumstanțe aflate în 

schimbare. Pornind de la această premisă, am considerat că această perioadă de criză marcată 

de incertitudine, de schimbări importante în activitatea profesională și în viața personală 

reprezintă tot atâtea provocări pentru cadrele didactice: 
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Astfel, principala provocare cu care s-au confruntat cadrele didactice în această 

perioadă este cea a identificării strategiilor adecvate pentru motivarea elevilor pentru a 

participa la activitățile de învățare la distanță. De asemenea, cadrele didactice remarcă 

dificultatea de a evalua impactul activității desfășurate asupra tuturor elevilor și necesitatea de 

a adapta demersul didactic pentru formatul on-line într-un timp extrem de scurt și fără să fi 

beneficiat de formare în acest sens. 

 

 

7. Identificarea factorilor care pot contribui la succesul învățării la distanță 

 

Există un larg consens în rândul factorilor de decizie politică la nivel mondial și al 

practicienilor cu privire la faptul că sunt necesare abordări holistice pentru utilizarea 

optimă în educație a tehnologiilor digitale și on-line (Comisia Europeană, 2016).  Este 

nevoie de stabilirea unor obiective clare, de formare profesională a cadrelor didactice, a 

conducerii unităților de învățământ, de stabilirea unor programe de studiu și indicatori de 

evaluare.  

În opinia cadrelor didactice din județul Iași pentru utilizarea cu succes a tehnologiilor 

digitale în activitatea de învățare la distanță este nevoie corelarea acțiunilor inițiate la nivel 

național și local: 

g) altă variantă

f) să evaluez impactul activității mele asupra 
elevilor 

e) să învăț să utilizez diverse aplicații și 
platforme 

d) să ofer feedback tuturor elevilor

c) să motivez elevii pentru activitățile de 
învățare la distanță 

b) să adaptez demersul didactic pentru
formatul online

a) să mențin legătura cu colegii din școală 

65 (2,6%) 

1190 (47,9%) 

798 (32,2%) 

1013 (40,8%) 

1548 (62,4 %) 

1126 (45,4 %) 

197 (7,9%) 
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Astfel, în acord cu recomandările Comisiei Europene, cadrele didactice din județul Iași 

remarcă necesitatea unei abordări unitare la nivel național, corelată cu particularizarea 

demersurilor la nivelul fiecărei școli, în funcție de nevoile specifice ale elevilor și de 

colaborarea permanentă între cadrele didactice. 

Cadrele didactice intervievate au oferit și alte variante de răspuns cu privire la 

strategiile ce pot contribui la utilizarea cu succes a tehnologiilor în activitatea didactică:  

  

„Introducerea unor cursuri de formare care să abordeze tehnologiile digitale, 

modalități de desfășurare a activității didactice de la distanță  la nivel universitar sau 

la nivel de inspectorat.” 

  

„Ar fi foarte utilă elaborarea unor manuale digitale cu diferite aplicații (nu doar o 

variantă PDF) accesibile oricărui elev și profesor cu acces la internet. Știu că 

existența manualelor digitale nu acoperă în prezent totalitatea materiilor și claselor. 

Cred că o astfel de opțiune ar veni în ajutorul profesorilor și al elevilor, mai ales  în 

situații ca cea prezentă.” 

 

„Școala ar trebui să dispună de ingineri de sistem care să ajute în mod real acest 

proces de predare-învățare on-line sau prin intermediul calculatorului.” 

 

„Să existe platforme cu manuale digitale la toate disciplinele, materiale pentru toate 

lecțiile care să creeze un sistem unitar pentru învățarea la distanță.”   

 

 

 

 

g) altă variantă de răspuns

f) de valorificarea continuă (nu doar în 
perioadele de criză) a acestui tip de învățare … 

e) de formare continuă pe teme specifice și de 
actualitate în domeniul învățării la distanță 

d) de colaborarea permanentă cu colegii din 
școală pentru elaborarea unui demers … 

c) de colaborarea cu alți colegi care au 
aceeași specializare (de la nivel județean … 

b) ca fiecare profesor să își particularizeze 
demersul în funcție de ușurința cu care … 

a) de o abordare holistică la nivel național, o 
strategie generată de M.E.C. 1232 (49,6%) 

1169 (47,1%) 

654 (26,3%) 

1172 (47,2%) 

1123 (45,2%) 

887 (35,7%) 

73 (2,9%) 
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Concluzii 

 

În urma analizei datelor obținute, se pot sintetiza următoarele concluzii: 

 

 Peste 35% dintre respondenți consideră situația cu care se confruntă 

educația/școala în prezent ca fiind dificilă, procent important având în vedere 

faptul că întrebarea nu a prevăzut variante prestabilite de răspuns. 

 

 O mare parte din cadrele didactice privesc situația actuală în mod optimist, ceea ce 

demonstrează capacitate de adaptare, flexibilitate și dăruire profesională. 

Astfel, chiar dacă dascălii remarcă dificultatea cu care ne confruntăm pe perioada 

suspendării cursurilor, accentuează faptul că această situație trebuie privită ca 

fiind provocatoare, prilej pentru progres și realizarea unor schimbări 

importante. 

 

 Menținerea legăturii cu elevii este considerată utilă din perspectiva evitării 

perioadelor lungi de pauză în învățare și pentru facilitarea revenirii la 

cursurile organizate în mod tradițional. 

 

 Comunicarea prin intermediul tehnologiei este privită ca fiind o oportunitate de 

dezvoltare profesională și personală, deopotrivă pentru cadrele didactice și pentru 

elevi, fiind un prilej important pentru dezvoltarea competențelor digitale, a 

competențelor de comunicare în contexte formale și informale și pentru 

dezvoltarea stimei de sine. 

 

  73% din cadrele didactice care au completat chestionarul nu au participat la 

cursuri care să aibă ca tematică învățarea la distanță. 

 

 Formarea la care consideră 19% din totalul respondenților că au participat este 

reprezentată de studiu individual, de colaborări în proiecte Erasmus+  sau cu 

agenți economici ce desfășoară activitate în domeniu.  
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 Sarcina cadrelor didactice a fost extrem de dificilă în privința alegerii modalității 

de desfășurare a activităților la distanță.  

 

 În alegerea modalității de desfășurare a activității la distanță cadrele didactice au 

ținut cont de sugestiile oferite de M.E.C. și de I.S.J. Iași, dar decizia finală a 

fost luată, conform principiilor pedagogice, în funcție de nevoile specifice ale 

elevilor și după consultarea cu colegii profesori din școală. 

 

 Interesul deosebit pentru adoptarea și utilizarea cu succes a tehnologiilor 

informatice în activitatea didactică, pentru a alege varianta optimă a determinat 

cadrele didactice să se consulte cu colegi din mediul universitar, să ceară 

opinia elevilor  și chiar să consulte profesori care activează în alte sisteme de 

educație. 

 

 Pentru activitatea la distanță cadrele didactice au utilizat diverse aplicații, cu 

precădere WhatsApp, Zoom și Facebook. 

 

 În perioada la care ne raportăm  până  la completarea chestionarului (12 martie - 3 

aprilie 2020), în acord cu răspunsurile oferite de cele 2.482 de cadre didactice, 

procentul elevilor care nu au participat la cursuri este nesemnificativ. 

 

 În ceea ce privește prezența elevilor la activitățile on-line remarcăm faptul că au 

fost situații de 100% prezență la activitățile on-line (5% din răspunsurile 

oferite) și situații cu prezență de peste 80% (în cazul a 22% dintre 

răspunsurile oferite). În cea mai mare parte, elevii au participat în proporție 

de peste 50% la activități. 

 

 Această criză reprezintă un context optim în care  profesorii ieșeni își valorifică 

competențelor dobândite în proiectele europene implementate în ultimii ani 

școlari, județul Iași remarcându-se prin numărul mare de proiecte educaționale 

desfășurate.  
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 Remarcăm contribuția importantă a învățării la distanță pentru dezvoltarea 

relațiilor interumane pozitive între actorii implicați direct în procesul educațional 

și pentru îmbunătățirea relației școală-familie.  

 

 Principalul avantaj oferit de învățarea la distanță în situația concretă de 

suspendare a cursurilor este reprezentat de faptul că elevii sunt mai independenți 

în actul de învățare (80,9%). 

 

 Răspunsurile oferite cu privire la dezavantajele învățării la distanță evidențiază 

dificultățile cu care se confruntă cadrele didactice și elevii din punct de vedere al 

accesului la tehnologie și al capacității de a utiliza această tehnologie.  

Profesorii beneficiază de o posibilitate mai mare de adaptare a demersului 

didactic, dar au nevoie de mult mai mult timp fizic pentru a realiza acest lucru. 

 

 Principala provocare cu care s-au confruntat cadrele didactice în această perioadă 

este aceea a identificării strategiilor adecvate pentru motivarea elevilor în 

vederea participării la activitățile de învățare la distanță. 

 

 Pentru succesul utilizării tehnologiei digitale în învățare este nevoie de o abordare 

unitară la nivel național, corelată cu particularizarea demersurilor la nivelul 

fiecărei școli, în funcție de nevoile specifice ale elevilor. 
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