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1. INTRODUCERE. OBIECTIVE.  
 

În cadrul acestei analize ne propunem să investigăm COVID. Aveastă nevoie este cu atât 

mai pregnantă în aceste momente când sistemul educational este nevoit să se adapteze 

noilor cerințe în contextual pandemiei de COVID, când distanțarea socială este necesară 

și educația tradițională nu poate fi realizată. 

După declarația de urgență și pandemia COVID 19, instituțiile de învățământ au întrerupt 

toate activitățile didactice din sălile de curs. Multe din instituțiile de învățământ nu au avut 

posibilitatea să realizeze cursuri online. Chiar dacă Ministerul Educației și Cercetării a 

recomandat participarea elevilor la programe de formare online, fiecare școală, cadru 

didactic a fost nevoit să își identifice singur metodele și instrumentele de pregătire. În 

acest context pe data de 21.04.2020, Ministerul Educației și Cercetării a emis un Ordin 

prin care prezenta instrucțiunie pentru crearea și/sau întârirea capacității sistemului de 

învățământ preuniversitar prin predare on-line. Astfel prin intermediul acestui Ordin, 

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că prin Centru Național de Politici și Evaluare 

în Educație operaționează portalul digital pe educred.ro: https://digital.educred.ro 

precizând și instrucțiunile de utilizare. 

Chiar și cu acest ordin, educația în sistem e-learning nu s-a realizat în condiții optime, 

datorită lipsei de dotări și nu în ultimul rând datorită inexistenței unei abordări integrate a 

structurii cursurilor, neexistența instruirii cadrelor didactice, lipsa unor materiale didactice 

adaptate sistemului on-line a condus la unele probleme în implementarea acestor 

reglementări și privind formarea on-line.  

În contextul celor amintite, chiar Comisia Europeana a venit în ajutorul cadrelor didactice 

din țările în care nu este dezvoltat un sistem e-learning performant 

(https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-

resources_ro ) și a postat pe propriul site informații despre pandemia de COVID-19 din 

Europa și măsurile naționale necesare pentru combaterea răspândirii virusului, măsuri 

care pot provoca perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și 

mobilitate pentru cursanții, profesorii și educatorii din Uniunea Europeană (UE).  Astfel a 

prezentat diverse instrumente online și offline care pot fi utilizate pentru: a conecta 

educatorii și elevii atunci când aceștia se află în locuri diferite, a accesa informații și 

platforme care nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau în instituția de 

învățământ și a sprijini dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod 

flexibil. 

https://digital.educred.ro/
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_ro
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_ro
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Astfel Uniunea Europeană este conștientă că pandemia COVID a adus multe modificări, 

obligându-ne pe toți să găsim noi moduri de a lucra, de a interacționa și de a trăi. Astfel 

această perioadă a ridicat întrebări despre cum sunt ordonate societățile noastre și despre 

locul în care vrem și trebuie să investim pentru viitor, arătând punctele noastre forte și 

evidențiind slăbiciunile. În sistemul educațional a ridicat noi provocări și a determinat țările 

membre să încerce să găsească soluții. Tehnologia digitală este o componentă cheie a 

efortului colectiv de a combate virusul și de a susține noul mod de a trăi și de a învăța. 

În contextul celor menționate anterior, dezvoltarea unui centru de cercetare pentru 

testarea în condiții reale, pe o școală pilot a eficienței aplicatiilor software educaționale 

dezvoltate, precum şi maximizarea acestei eficienţe în funcţie de caracteristicile 

consumatorului. Acest laborator experimental va permite de asemenea creşterea 

capacității de CDI, în domeniul TIC, a entităților de cercetare din clusterul Edutic, 

susţinând totodată capacitatea firmelor din cluster de creştere a competivităţii şi 

productivităţii pe baze inovative, în special în învățământul nonformal, preuniversitar și 

universitar. 

 

2. POPULAȚIA INVESTIGATĂ 
 

2.1 Prezentarea situației actuale 

Potrivit edupedu.ro, un studiu realizat în rândul unui număr de aproape 4.000 de părinți 

arată că aceștia se așteaptă ca educația online să persiste, într-o formă sau alta, după 

sfârșitul perioadei de învățare la distanță. Aproape trei sferturi dintre respondenții studiului 

realizat de organizația SuperTeach și Open-I Research, cred că instrumentele online vor fi 

de ajutor în situații excepționale și peste jumătate cred că instrumentele online vor fi de 

ajutor pentru realizarea proiectelor școlare în echipă. Studiul a fost realizat online pe un 

eșantion de 3.847 de părinți din țară, în perioada 3-7 mai. 

Potrivit https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici în Romania sunt în mediul rural 462847 

elevi sex feminin și 495718 elevi sex masculin, în mediul urban sunt 983274 elevi sex 

feminine și 990119 elevi sex masculin. Imaginea grafică următoare arată situația elevilor 

în zona rurală și urbană.    

 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici
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Sursa: https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistic  

Tot potrivit https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici în Romania sunt în mediul rural 3255 

cadre didactice calificate și în mediul urban sunt 2754 cadre didactice calificate. Imaginea 

grafică următoare arată situația cadrelor didactice calificate în zona rurală și urbană.    

 

Sursa: https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistic 

Pentru a venii în sprijinul celor prezentate, pentru a întării nevoia de dezvoltare a unui 

cluster IT în domeniul educației și în vederea fundamentării nevoii de dezvoltare a unui 

cluster educațional am considerat necesară investigarea de tip 360 grade a populației 

implicate atât din punctual de vedere al parinților (ca reprezentanți legali ai copiilor), cât și 

al învățătorilor, profesorilor și experților educaționali.  

 

2.2 Eșantionare. metode de contactare. Rate de răspuns previzionate 

Un astfel de studiu presupune situații empirice importante care ne pot oferi unele indicii în 

ceea ce privește colectarea unor date empirice semnificative, coerente și utile. În cadrul 

prezentului studiu se vor analiza punctele de vedere ale cadrelor didactice, părinților și 

experților în educație. In ceea ce privește eșantionul aferent părinților și cadrelor didactice, 

ne-am propus ca volumul eșantionului să fie în concordanță cu eșantionul practic astfel 

încât studiul să poată fi realizat și să își atingă scopul. Cum volumul optim al eșantionului 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistic
https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici
https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistic
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depinde de obținerea volumului minim care să asigure o reprezentativitate adecvată se 

acceptă aprioric o eroare de +/-2. Astfel la o probabilitate de 95% și o populație aferentă 

cercetării cu datele prezentate anterior pentru cadrele didactice calificate, vom avea un 

eșantion de 1716 persoane. Pentru părinți volumul eșantionului s-a raportat tot la 

informațiile identificate pe https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistic , astfel că tot pentru o 

eroare de +/- 2 și o probabilitate de 95% volumul eșantionului este de 2399 persoane. 

În ceea ce privește experții educaționali, am decis să nu eșantionăm în nici un fel 

populația țintă ci să încercăm o abordare de tip recensământ a acesteia. În urma colectării 

răspunsurilor vom obține un eșantion de oportunitate, alcătuit din acele persoane care vor 

alege să completeze instrumentul de cercetare pe care îl vom folosii. 

Această metodă de investigare prezintă unele avantaje și dezavantaje evidente. În ceea 

ce 

privește avantajele ea permite investigarea unui număr cât mai mare de persoane din 

populația țintă. Desigur, din perspectivă metodologică, absența unei reguli de eșantionare 

poate determina apariția unor distorsiuni cauzate de factori exogeni cercetării, cum ar fi: 

calitatea bazelor de date cu date contact deținute, disponibilitatea persoanelor 

de a completa un instrument de cercetare destul de amplu, nivelul de interes individual în 

participarea la o astfel de cercetare, și altele.  

Considerăm însă că influența unor astfel de factori este inerentă oricărui demers de 

cercetare, indiferent de metoda de eșantionare. În plus, folosirea unui instrument de 

cercetare aplicat on-line oferă oportunitatea înregistrării unui număr relativ mare de 

răspunsuri, mai mare decât ar fi posibil prin aplicarea față - în - față a chestionarelor, 

aplicare care în contextual pandemiei de COVID nu se poate realiza. De asemenea există 

metode tehnice specifice de urmărire a completării chestionarului, de urmărire a 

participării respondenților și de revenire, în cazul completării parțiale a acestuia. 

Persoanele vor fi contactate individual, prin folosirea poștei electronice. Adresele de e-mail 

ale persoanelor din populația ce urmează a fi investigată sunt cunoscute de către clusterul 

Edutic. 

De asemenea, în cazul necompletării sau al completării parțiale a chestionarului vor fi 

utilizate reveniri prin intermediul poștei electronice. De asemenea, pentru a putea 

considera rezultatele valide la nivelul întregii populații investigate ne propunem atingerea 

unei rate de răspuns de minim 60% din întrega populație investigată. 

Totuși realizarea pragului minim acceptat nu va asigura automat și reprezentativitatea 

rezultatelor la nivelul populației investigate. Cu toate acestea, dacă eșantionul de 

răspunsuri 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistic
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valide primite va fi suficient de mare, vom putea considera că reprezentativitatea, la nivelul 

factorilor implicați în procesul educațional este la un nivel de semnificație acceptabil. 

3. METODA DE CERCETARE ȘI TEMELE ABORDATE 
 

3.1 Metoda de cercetare și instrumente de cercetare 

Chestionarele complete sunt disponibile în anexa acestui document. În continuare vom 

face câteva precizări metodologice generale privind caracteristicile acestora. 

Pentru a nu avea răspunsuri nevalide sau abandon a completării chestionarelor  am 

abordat instrumentul simplificat prin întrebări punctuale și într-un număr restrâns (10 

întrebări, din care 9 întrebări sunt cu răspuns multiplu, 1 întrebare este deschisă pentru 

părinții și 20 întrebări din care 19 întrebări sunt cu răspuns multiplu, 1 întrebare este 

deschisă pentru profesori și experții în educație).  

În acest sens, instrumentul propus reprezintă de fapt un grup de întrebări generale, 

compacte, care solicită mai degrabă date și informații factuale, care va fi adresat tuturor 

părților interesate descrise anterior (părinți, profesori, experți educaționali).  

Chestionarele propuse conțin în principal întrebări prin care se urmărește colectarea 

datelor, privind informațiile obiective legate de necesitatea dezvoltării unui cluster în 

domeniul educațional.  

Metodologia de cercetare propune chestionarea părților implicate în procesul educațional.  

Identificarea acestora urmează să fie făcută de către clusterul Edutic . În principiu, fiecare 

parte implicate ce va fi contactată va primii o solicitare prin intermediul poștei electronice, 

care îi va permite completarea chestionarului. Abordarea diferențiată în ceea ce privește 

ancheta permite, fiecărei persoane să răspundă la întrebări evitându-se erorilor de 

măsurare specifice utilizării eșantioanelor probabiliste, care, prin excluderea unui anumit 

număr de respondenți generează automat erori.  Totuși utilizarea metodei de contactare 

online poate genera alte erori de mărurare în ceea ce privește rata de completare a 

chestionarului. In acest sens, rata răspunsurilor ce va fi urmărită, iar acele persoane care 

nu completează în totalitate sau deloc chestionarul vor fi solicitate de maxim trei ori să 

revină și să completeze chestionarul.  

În vederea colectării datelor va fi utilizat instrumentul chestionar care cuprinde un număr 

de întrebări care au ca temă nevoia de dezvoltare a aplicațiilor online în sistemul 

educațional. Cele trei părți interesate care vor fi implicate în procesul de analiză a 

necesității existenței unei abordării integrate în școlii a ceea ce priveste formarea online 
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sunt: părinții, cadrele didactice și experții educaționali. In acest sens vor fi 3 chestionare 

care sunt adresate celor trei categorii de respondenți. Chestionarele sunt atașate la 

prezenta metodologie și sunt simple și ușor de completat tocmai din dorința de a nu avea 

răspunsuri nevalide sau abandonuri în procesul de completare. În acest sens, instrumentul 

propus reprezintă de fapt un grup de întrebări 

generale, compacte care sunt centrate strict pe nevoia introducerii în sistemul educațional 

a procesului de învățare online.  

Tocmai datorită acestei structurii a chestionarului sperăm să obținem o rată de răspuns 

mult mai mare decât ne-am propus prin prezenta metodologie.  
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4. REZULTATELE APLICĂRII CHESTIONARELOR 
 

4.1 Rezultate aplicare chestionare pentru părinții  

În urma centralizării informațiilor venite prin intermediul chestionarelor aplicate am obținut 

următoarele informații: 

La întrebarea referitoare la nivelul educațional în care este înmatriculat copilul, 

răspunsurile au fost: 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

Referitor la considerarea instrumentelor online utile pentru a fi introduse în cadrul 

procesului educațional 51,5% dintre respondenți au apreciat că instrumentele online ajută 

sistemul educațional indiferent de situație iar 42,6% au apreciat că ajută sistemul 

educațional doar în situații excepționale 

 

 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitoare la faptul că instrumentele online pot fi utile profesorilor în 

procesul de predare, 64,7% dintre respondenți au considerat că procesul de predate este 

ajutat ca și element suport de instrumentele online, iar 31,6% consideră că instrumentele 

online ajută procesul de predare prin exemplificarea elementelor teoretice. 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea dacă instrumentele online pot dezvolta competențele generale ale elevilor 

procentul cel mai mare de 60,3% au afirmat că ajută la aprofundarea competențelor 

digitale 

 

 

Sursa: Contribuție proprie 
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Referitor la faptul că instrumentele online pot ajuta în procesul de realizare a temelor 

elevilor, procentul cel mai mare de 62,5% au afirmat că ajută la realizarea temelor elevilor. 

 

Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea dacă sistemul de formare e-learning poate fi un instrument de formare în 

cazul educației remediare (de recuperarea decalajelor) numărul cel mai mare de 

respondenți afirmă că poate ajuta la procesul de recuperare a informației. 

 

Sursa: Contribuție proprie 
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Referitor la întrebarea dacă copilul are acces la mijloace tehnologice, 61% dintre părinții 

au afirmat că copilul lor are acces la mijloace tehnologice 

 

Sursa: Contribuție proprie 

 

Referitor la întrebarea dacă dezvoltarea unor aplicații standardizate în sistemul de 

învățare online este necesară răspunsul majoritar a fost că da deoarece fiecare copil va 

avea acces la aceași informative și va depinde doar de ritmul său de însușire 

 

Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea dacă în acestă perioadă în care distanțarea sociala este o necesitate și 

procesul educațional s-a realizat online, se consideră că informația a fost percepută corect 

de copii prin școala online, răspunsurile arată că mai este loc de îmbunătățire în ceeea ce 

privește capacitatea procesului educațional de a se dezvolta 

  

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

Referitor la nevoia de a dezvolta o aplicație educaționale integrată în cadrul unor școlii 

pilot 54,4% dintre părinți au afirmat că este necesară o astfel de pilotare, 41,2% dintre 

părinți au spus că probabil este necesară. 

 

Sursa: Contribuție proprie 
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Părinții respondenți au precizat maxim câte trei beneficiii prin care le-au considerat prin 

introducerera în sistemul educațional a unei componente online. Acestea sunt: 

 Lucrul în echipă, dezvoltarea competentelor digitale și a interesului față de PC 

 Mobilitate și dezvoltare competențelor online 

 Adaptarea la stilul de viață actual 

 Dezvoltarea aptitudinilor digitale  

 Asigurarea continuității procesului de învățământ  

 Învățămîntul poate deveni mai accesibil, va permite o mai mare mobilitate a 

elevilor/profesorilor. 

 Creșterea competențelor digitale / posibilitatea de a concepe programe de lucru în 

echipă fără participarea fizică / multitudinea de teme pe care corpul didactic le 

poate aborda pe lângă programa școlară cu implicarea elevilor în procesul de 

culegere de informații din mediul on line, în scop de informare. 

 Dobândirea de competente digitale  

 Includerea elevilor cu probleme de sănătate în procesul educațional mai buna 

aprofundate a noțiunilor învățate 

 Pregătirea elevilor/ studenților pentru viitorul tehnologizat 

 Poate susține procesul de învățare ca și element suport 

 Poate reprezenta o atracție mai mare către învățare  

 Un sistem exclusiv online NU ajută la dezvoltarea competențelor generale ale 

elevilor 

 Reduce timpii morti din clasa, dezvoltă abilități IT  

 Creează o interacțiune directă a elevului cu conceptul  

 Informația e integrată la nivel personal, elevul are acces direct dar în acelasi timp e 

și descoperit în fața conceptului 

 Este foarte oportună, deoare contribuie în foarte mare măsură la dezvoltarea 

copiilor 

 Dezvoltarea competentelor digitale acces ușor volum mare de informații  

 Singurul beneficiu pe care il pot determina (pentru profesori și învățatori) ar fi cel 

legat de teme. Probabil ca ar fi mai simplu pentru cadrele didactice să monitorizeze 

temele copiilor.  

 Cursurile online nu pot înlocui metoda clasică de predare. 

 Sursă cu spectru larg de informații atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice 

 Menținerea unei legături elev-profesor, în vederea ameliorării situației şcolare sau 

pentru performanță 
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 Obținerea unor abilități digitale care să stimuleze şi să acopere în acelaşi timp 

setea de cunoaştere. 

 Dezvoltarea/aprofundarea competențelor digitale 

 Autodisciplina/ time management  

 Adaptarea la schimbări 

 Consider ca sistemul online este necesar și benefic doar în situații excepționale. În 

rest cred că copii trebuie să relaționeze direct. 

 Lucrul în echipă, economisirea timpului, predare/verificare teme și feedback rapid 

 Posibilitatea de a accesa conținutul oricând, oriunde. 

 Responsabilitate, dezvoltarea lucrului în echipă, aprofundare competențe digitale 

 Nu toți copii au acces la mediul online și nu este specializat în domeniu 

 Copilul își însușește foarte bine utilizarea laptop - ului și capătă competențe digitale 

 Poate studia și atunci când nu este posibil sa meargă la școală  

 Dezvoltarea competentelor digitale, ajutor în realizarea temelor ți acces rapid la 

informație 

 Accesul la informație atunci când nu e posibilă prezența fizică în clasa  

 Dezvoltarea abilității de organizare a timpului de învățare și autodisciplinare 

 Dezvoltarea practicii învățării individualizate 

 Consider ca învățământul bazat pe internet este o alternativă la sistemul tradițional, 

cele două sisteme completându-se reciproc. 

 Accesibilitate  

 Digitalizare  

 Pentru situații exceptionale, aflarea unor informații mai ușor și pentru participarea la 

activități cu colegii în vacanță 

 Nu pentru că nu întelege întotdeauna și mai pica și netu 

 Participarea ocazională la ore când prezența fizică nu este posibilă 

 Posibilitatea de a recupera/relua materia, dezvoltarea abilităților copiilor referitoare 

la utilizarea mediului online 

 Dezvoltarea competențelor digitale, lucrul în echipă 

 Această componenta online doar un mod benefic în condiții speciale, precum 

perioada din lunile trecute, în condiții normale eu consider că, modelul clasic de 

școală aduce mai multe beneficii copiilor din toate punctele de vedere,social... 

relațional... cultural 

 Dezvoltare competențe digitale 
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 Ar exista pregătire prealabilă pentru situațiile excepționale când școala poate 

continua doar online 

 Cunoașterea și posibilitatea de adaptare a copiilor la noutățile tehnologice 

 A intrat online cu doamna și ia prins foarte bine fiicei mele deoarece le-a explicat 

doamna pe înțelesul lor 

 Obișnuirea cu instrumentele alternative de predare în cazul situațiilor excepționale, 

dezvoltarea competentelor digitale 

 Poate da copilului posibilitatea de a lucra unu-la-unu cu cadrul didactic. 

 La noi în școală, la gimnaziu, puțini profesori și-au dat interesul pentru a intra online 

cu elevii la lecțiile interactive! Le-au trimis doar teme! 

 Accesul copiilor, în situații speciale, la informații; păstrarea copiilor ancorați la noul 

trend, dezvoltarea abilităților de căutare de informare, digitale. 

 Rapiditate, oportunitate, transparența 

 Avantaje: accesul la informații în orice moment, adaptarea la medium tehnologic, 

dezavantaje: informația nu ajunge toată la copii, nu se poate controla implicarea lor, 

munca în echipă e îngreunată, când copiii nu înțeleg tot, nu se revine explicit 

asupra informației (probabil pentru ca ei nu spun că nu au înțeles). 

 Dezvoltă relațiile inter-umane elev-profesor 

 Părinții văd notele copiilor, dar în general este mai benefică școala obișnuită, 

deoarece copiii nu percep la fel de bine 

 Dezvoltarea competențelor digitale, o autonomie mai mare a copilului, utilizarea 

constantă a componenței online poate ajuta (ne găsește pregătiți) în situații de 

criză, cum este cea din prezent. 

 Ajută la aprofundarea competentelor digilate 

 Abilități informatice Continuitate în procesul de învățare în stare de urgență sau 

condiții meteo nefavorabile Suport pentru procesul teoretic 

 Adaptabilitate. Conscvență. Liber arbitru 

 Elevii învață independent, pot fi folosite animații și imagini pentru aprofundarea 

informațiilor 

 Suntem in secolul vitezei ,chiar dacă nu dorim ca și copilul nostru sa nu stea prea 

mult cu aceste dispozitive este inevitabil și mai devreme sau mai târziu tot se va 

întâmpla 

 Accesul la informații mult mai simplu  

 Prezența crescută, scăderea abandonului, diminuarea bullyingului 
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 Integrarea competențelor digitale în procesul educațional, diversificarea procesului 

educațional, existența unei resurse educaționale 

 Ajută la aprofundarea competențelor digitale 

 Facilitează comunicarea profesor-elev/ elev-elev în vederea realizării unor sarcini 

de lucru 

 Reprezintă un element suport foarte util în procesul de predare-învățare. 

 Dezvolta utilizarea mijloacelor tehnologice 

 Lucrul online îl încurajează să lucreze independent, menține socializarea cu colegii 

și doamna învățătoare, î- și îmbunătățește abilitățile de lucru la calculator 

 Dezvoltarea componențelor digitale, explicații vizuale mai bune, sitematizare mai 

bună a temelor 

 Copiii sunt mai atrași de instrumentele moderne de învățare, gradul mare de 

interacțiune al instrumentelor moderne, gradul mare de transparență 

 Au avut continuitate la activitatea școlară 

 Dezvolta abilitățile informatice, poți scrie și învăța lecțiile în liniște și confort, 

diversitate în stilul de învățare 

 Ajută în situații de izolare, si ajută copilul să își dezvolte competențele digitale. 

 Învață tehnalogia online 

 Pentru nivelul preșcolar consider ca este foarte important ca educatorul să fie 

alături de copii 

 Posibilitatea de a interacționa în orice moment, posibilitatea utilizării resurselor IT la 

capacitatea lor maximă, multidisciplinaritate. 

 Consider oportună această necesitate numai în cazul unei situații excepționale cum 

este cea de față! 

 Aprofundarea competenței digitale și procesul de recuperare a informației 

 Aprofundarea competentelor digitale  

 Recuperarea materiei în cazul absențelor de la școală 

 Dezvoltarea unor noi abilitați care îi va ajută cu siguranța în viitor 

 Are acces la informații, ajută la teme, este util 

 Educația digitală a copiilor 

 Mijloace multimedia de support 

 Învățare la distanță in caz de boală sau alte probleme ce pot împiedica participarea 

fizica a copilului. 

 Beneficii: - flexibilitatea programului - sistematizarea informației - posibilitatea 

acordată elevului să reia informația 
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 Un prim beneficiu este acela ca în orele online toți se focalizează direct pe subiect 

fără să se piardă timp cu alte subiecte neimportante deoarece timpul este limitat 

 Incidentele si conflictele între elevi sunt reduse la 0 

 Un dezavantaj pentri copii este acela că nu mai socializează 

 Sistemul online nu poate inlocui niciodata interactiunea umana intre profesor si elev 

sau intre elevi. Este util doar in situații de criză. 

 Eficientizarea activității organizației  

 Un sistem unitar de acțiune pentru toți cei implicați 

 Componenta online va facilita accesul la educație conform structurii anului școlar, 

fără întreruperi (în caz de boală, vreme nefavorabilă, lipsa apei curente, alegeri 

locale/parlamentare/ prezidențiale etc.) 

 Învață sa folosească și altfel calculatorul sau tableta,până acum,probabil credeau 

ca acestea se folosesc doar pentru jocuri și YouTube  

 Utilizarea tehnologiei de către copil (la care nu ar avea acces altfel, nu are propriul 

calculator, tableta, telefon... le folosește pe ale noastre, ale părinților) 

 Recuperarea materiei în cazuri exceptionale (de exemplu o perioadă de absență 

fizică motivată, în caz de îmbolnăvire)  

 Poate fi o variantă pentru educația remedială și un suport pentru realizarea temelor 

 Aprofundarea informației  

 Realizarea facilă a temelor  

 Dezvoltarea competențelor digitale 

 Accesul facil la informație  

 Aprofundarea cunoștințelor 

 Copilul meu a avut norocul de a avea la clasă o doamnă invățătoare familiarizată cu 

mediul online și dornică de a continua educația în acest context și astfel totul a fost 

mai ușor. 

 Învățarea timpurie a elevului să folosească tehnicile online  

 Posibilitate de a interacționa online cu alte grupuri de elevi 

 În caz de ,,pandemii" sau crize economico-sociale sunt benefice existența acestora 

în sistemul educațional, elevii putând lucra materia școlară de acasă 

 Prin introducerea unei componențe online copiii își dezvoltă abilitățile digitale, 

învață să își caute singuri material pentru proiecte și fac asta cu plăcere. 

 Obligă cadrele didactice să își dezvolte competențele digitale, oferă un grad mai 

mare de adaptibilitate pentru cei care se îmbolnăvesc, lecții mai interesante 
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 Este nevoie ca pe viitor sistemul educațional să fie pregătit pentru desfășurarea 

activitășilor uzuale la distanță  

 Folosirea aplicațiilor on-line pot facilita lucrul în echipă, indiferent de nivel 

 Digitalizare progresivă a procesului educațional este inevitabilă și este de preferat 

să fim pregătiti pentru trecerea graduala la un sistem mixt, în care componenta on-

line/la distanța să joace un anumit rol, indiferent de context 

 Copiii învață să folosească în mod util instrumentele IT, se pot dezvolta aplicații cu 

exerciții prin care să exerseze mai mult materia predată în mod fizic la școala, pot 

învăța să lucreze în echipe prin conectare în videoconferința pentru diverse 

proiecte 

 Ajută la aprofundarea competențelor digitale, se pune mult accent pe individualism 

 Competențe online, dexteritate, cred ca ar trebui introdus mataria competențe 

digitale încă din invățământul primar 

 Aprofundarea compețentelor digitale  

 Informația accesibilă categoriilor de elevi care nu pot beneficia de școală prin 

prezența fizică 

 Crearea unui curriculum individualizat adaptat pasiunilor fiecărui elev 

 Consider că educația online este utilă doar în cazul excepțional în care educația în 

cadrul școlii nu este posibilă  

 Sau ca alternativă în cazul în care copilul este bolnav mai mult timp și nu poate veni 

la cursuri 

 Nu consider oportună aceasta necesitatea, deoarece copiii au nevoie să 

interacționeze fizic pentru o dezvoltarea emoțională, motrică și socială cât mai 

bună. Din punct de vedere cognitiv se dezvoltă pe componenta on-line, dar 

emoțional, social și psiho-motric mai puțin. 

 Dezvoltarea abilităților de a căuta resurse necesare procesului de învățare, 

asocierea mediului virtual cu procesul de învățare, nu doar de divertisment  

 Continuarea procesului de învățare în situații exceptionale, când prezența fizică nu 

poate fi asigurată  

 Schimb de experiențe cu diverse școli, dezvoltarea de parteneriate fără ca distanța 

să mai fie un obstacol  

 Cooptarea elevilor în proiecte având la bază informația multiplă dată de mediul 

virtual  

 Tinerii sunt mai atrași de on line, decât de cărți. On line-ul le poate oferii informații 

mai noi, mai adaptate timpului. 
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 Pentru mine școala on line a avut efecte benefice. Am fost la curent cu programa și 

modalitatea de predare  

 Un astfel de sistem este necesar în conditii clare care impun lipsa fizică de la 

școală și poate avea un impact bun pentru o relație profesor –părinte 

 Cu o predare exclusiv on line nu aș fi de acord niciodata, este destul de dificil atât 

pentru școlari dar mai ales pentru profesori 

 Inovația, atenția copilului este sporită datorită noutății sistemului 

 Componenta online este în același timp o metodă cu rezultate uriașe în situațiile 

când copilul a pierdut contactul cu lcoala, fapt datorat atât unor cauze generale, 

gen COVID, dar și unor factori personali, cum ar fi îmbolnăvirile.  

 

 

4.2 Rezultate aplicare chestionare cadre didactice  

În urma centralizării informațiilor venite prin intermediul chestionarelor aplicate am obținut 

următoarele informații: 

La întrebarea referitoare la sistemul educațional în care activează, răspunsurile au fost: 

 

 

 Sursa: Contribuție proprie 
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Referitor la considerarea instrumentelor online utile pentru a fi introduse în cadrul 

procesului educațional 88,3% dintre respondenți au apreciat că instrumentele online ajută 

sistemul educațional indiferent de situație iar 11,7% au apreciat că ajută sistemul 

educațional doar în situații excepționale 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea referitoare la faptul că instrumentele online pot fi utile profesorilor în 

procesul de predare, 76,6% dintre respondenți au considerat că procesul de predate este 

ajutat ca și element support de instrumentele online, iar 23,4% consideră că instrumentele 

online ajută procesul de predare prin exemplificarea elementelor teoretice. 

 

 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de 

instruire care pot face cursurile față în față mult mai atractive pentru elevi, 48,1% dintre 

respondenți consideră că într-o măsură mare cursurile online reprezintă mijloace de 

instruire care pot face cursurile față în față mult mai atractive 

 
 Sursa: Contribuție proprie 

 

 

La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de 

instruire care pot asigura dezvoltarea de compentențe generale ale elevilor, cu suport 

exclusiv digital, doar 11,7% dintre respondenți consideră că mijloace de instruire online 

pot asigura dezvoltarea de compentențe generale ale elevilor îmtr-o măsură redusă 

 
Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online pot dezvolta competențele 

generale ale elevilor într-un sistem de învățare mixt (față în față și digital) răspunsul care 

are ponderea cea mai mare arată acordul cu privire la capacitatea unui sistem mixt de a 

dezvolta competențele generale ale elevilor 

 
 

Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijini activitatea de 

educație remedială în învățământul preuniversitar se observă o atitudine temătoare a 

respondenților din prisma răspunsurilor date.  

 
 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijini educația 

diferențiată în învățământul preuniversitar se poate observa că respondenții au tendința să 

fie de acord cu afirmația, fără totuși a avea o părere de acord total 

  

 

Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea referitoare la instrumentele online dacă pot ajuta în procesul de evaluare 

formală a elevilor un procent de 64,9% au afirmat că ajuta în mare măsură utilizarea 

instrumentelor online 

 

 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea în ce măsură considerați că este importantă o pregătire suplimentară a 

cadrelor didactice în domeniul utilizării instrumentelor de stimulare a învățării online un 

procent mare de 67,5% au afirmat ca este importanta pregătirea cadrelor didactice în 

domeniul utilizării instrumentelor online 

 
Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea în ce măsură considerați că este importantă dezvoltarea unei platforme 

integrate pentru furnizarea educatiei online per niveluri educaționale un procent de 71,4% 

au considerat ca este necesară dezvoltare aunei platform integrate. 

  

  

 
Sursa: Contribuție proprie 
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În ce măsură considerați că este necesară dezvoltarea unor aplicații standardizate în 

sistemul e-learning per niveluri educaționale? 

 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

 

La întrebarea în acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online considerați că informația a fost însușită corect de către 

elevii din ciclul preșcolar se arată că se consideră că elevii nu și-au însușit corect 

informațiile primite 

   

     
Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitoare la această perioadă în care distanțarea socială a fost o 

necesitate și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca 

informația a fost însușită corect de către elevii din ciclul primar arată că se consideră că 

elevii nu și-au însușit corect informațiile primite 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

 

La întrebarea referitoare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate 

și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul gimnazial rezultatul arată că se consideră că elevii 

nu și-au însușit corect informațiile primite 

    

 
Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitoare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate 

și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul liceal rezultatul arată că se consideră că elevii nu 

și-au însușit corect informațiile primite 

   

 
Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea referitoare la această perioadă în care distanțarea socială a fost o 

necesitate și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca 

informația a fost însușită corect de către elevii din învământul profesional sau dual 

rezultatul arată că se consideră că elevii nu și-au însușit corect informațiile primite 

 

  

 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitoare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate 

și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către studenții din învământul universitar rezultatul arată că se 

consideră că studenții și-au însușit corect informațiile primate dar totuși mai este loc de 

îmbunătățire. 

   Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea dacă se consideră că dezvoltarea unui pachet de aplicații educaționale, în 

cadrul unor școlii pilot, poate fi benefică sistemului de învățământ preuniversitar un 

procent de 79,2% consideră că este necesară dezvoltarea unui pachet de aplicații 

educaționale, în cadrul unor școlii pilot 

 

 
 Sursa: Contribuție proprie 
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Ultima întrebare deschisă prin care respondenții au precizaț trei beneficii pe care 

consideră că introducerea în sistemul educațional a unor componente de învățare online 

poate să le aibă, ținând cont de experiența ultimelor luni, în contextul COVID19, au fost 

precizate următoarele: 

 Mediul on line facilitează continuarea învățării chiar și în situații de criza. 

Multitudinea de materiale și platforme online aduc un ajutor/suport real oricărui 

profesor și elev. Conexiunea dintre profesor și elev nu se pierde în timpul unei 

perioade de criză 

 Elevii lucrează cu placere și interes  

 Evaluarea se poate face ușor prin proiecte  

 Noutate, diversitate , progres 

 Motivare, Studiu individual, Evaluare 

 Dezvoltarea abilităților digitale de bază și îmbunătățirea discursului oral 

 Verificarea rapidă a testelor 

 Consider că trebuie îmbinate și adaptate la fiecare nivel diferit 

 Diversificarea mijloacelor, multitudinea de informații din care se poate alege, 

atractivitatea 

 Rapiditatea transmiterii informațiilor/conținuturilor  

 Păstrarea ușoară a portofoliilor/temelor  

 Accesul la informație de oriunde 

 Utilizarea eficientă a materialelor digitale, exersarea competențelor digitale, 

promovarea învățării individuale 

 Dezvoltarea abilităților de utilizare a sistemului informatic, acces rapid la informație 

 Stimularea utilizării unor aplicații web sau platforme de învățare/ mai multă libertate 

și independență în căutarea informațiilor  

 Stimularea abilităților de prezentare - speaking - pe baza unor materiale PPT sau 

alt tip de document, discursul liber, creativ  

 Creşterea interactivității între profesori și elevi - schimb de roluri, suport și creșterea 

independenței elevilor și a încrederii în forțele proprii 

 Menține contactul cu copiii, asigură continuitate, asigură o doză minimă de rutină 

 Copii sunt mai atrași sa învețe, sunt puși la creere și muncă independență, este un 

mod mai plăcut și mai atractiv pentru ei 

 Copii vor schimbări 

 Acces rapid la informație, resurse educaționale atractive și exersarea atenției 

distributive. 
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 Cunoaștere, dezvoltare, reflecţie 

 Informația ajunge la mai mulţi cursanți direct de la profesor, dat fiind faptul ca sunt 

printre ei studenți care lucrează încă din timpul facultății.  

 Studenții au posibilitatea de a vizualiza și descărca materialele oricând  

 Temele de casă pot fi încărcate de studenți în decursul unei perioade de timp 

 Pregătește elevii pentru meseriile viitorului, în cadrul utilizării TIC.  

 Dezvoltarea curiozității științifice  

 Dezvoltă stilul de muncă individual și încrederea în sine. 

 Dezvoltare de noi abilități tehnologice și posibilitatea continuării procesului de 

învățământ care determină un viitor beneficiu, posibilitatea de a lucra de acasă în 

anumite domenii și situații. 

 Beneficii pe termen lung nu gasesc . Munca depusă în online a fost mult mai mare. 

 Invatare interactivă, Dezvoltare skill-uri digitale, Descoperirea de noi aplicații 

digitale care pot fi folosite în continuare şi în predarea offline 

 Comunicarea permanentă, Transparența evaluării, Organizarea materialelor de 

studiu 

 Elevii pot înțelege mai bine lecțiile, Pot să lucreze mai bine în echipă, pot fi evaluaţi. 

 Noțiunile abstracte pot fi mai accesibile elevilor, evaluarea formativă poate fi mai 

atractivă pentru elevi, profesorii pot oferi feedback imediat. 

 Dezvoltarea competențelor digitale, fixarea cunoștințelor prin jocuri, fișe interactive 

etc. 

 Adaptabilitate, libertate, memorare 

 Continuitate în procesul de predare-învăţare-evaluare 

 Dezvoltare competenţelor noi pentru profesori. Mai multe idei, chiar și preluate din 

online care pot ajuta în predare. Consolidarea relației părinte - elev-școală. 

 Nu pot răspunde la această intrebare. 

 Se permite accesul rapid la informații, contactul cu aceste informații poate fi orientat 

într-o manieră constructivă, creșterea motivaţiei elevilor 

 Dezvoltarea unor noi abilităţi la copii, dezvoltarea de noi abilităţi la nivelul cadrelor 

didactice, îmbogăţirea metodelor de predare. 

 Dezvoltarea competenţelor digitale în rândul elevilor. Extinderea oportunităţilor de 

învăţare pentru elevi. Deschiderea unor noi orizonturi de exploatare educaţionale 

 Atrăgător pentru elevi, metode inovative de predare și dezvoltarea abilităților 

digitale ale elevilor. 
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 Informaţiile pot ajunge la destinatar indiferent de distanţă. Informaţiile pot fi stocate 

de destinatar şi pot reprezenta o bază de date utilă şi ulterior. Se poate realiza o 

comunicare interumană online cu toţi participanţii indiferent de locul unde aceştia se 

află la acel moment 

 Interactivitate, atractivitate, lucru diferențiat, lucru în ritm propriu 

 Realizarea unor teste ce permit feedback după fiecare temă; simulări a unor 

procese fizice; aplicaţii practice a celor studiate uşor de exemplificat 

 Elevi activi şi curioşi; dezvoltarea competențelor digitale; prezentarea mediului 

online ca instrument de învăţare; 

 Menținerea elevilor în activitate intelectuală. Aportul unor informații suplimentare. 

Parcurgerea programei şcolare 

 Diversificarea modalităților de lucru, imagine clară a măsurii implicării elevului în 

actul educațional, posibilitatea neîntreruperii activității, în cazuri care nu permit 

prezența fizică la cursuri 

 Flexibilitatea programului, obiectivitatea relaţionării, efectuarea de activităţi în 

grupuri de lucru 

 Atractivitatea aplicațiilor online, necesitatea însușirii componentelor online pentru 

situații de criză, cadrul nonformal 

 Exemple practice mai numeroase, dezvoltare abilități informatice 

 Continuitate, socializare, exerciţiu 

 Accesibilitatea conținuturilor în orice moment, flexibilitate și predare-învățare 

diferențiată. 

 Lecții mai atractive, competențe mixte dezvoltate, corelare dintre învățare și 

realitate 

 Continuarea transmiterii informațiilor la distanță, către elevi; Acces la materialele 

transmise, oricând; învățarea utilizării mijloacelor de comunicații 

 Automatizarea unor procese. Dezvoltarea competențelor digitale. Diversitate 

 Asigură accesul la educație. Facilitează comunicarea la nivel de clasă. Dezvoltă 

abilitățile digitale ale resurselor umane implicate în procesul educațional. 

 Economisirea timpului, competențe digitale, interacțiune, furnizarea rapidă a 

informației 

 Dezvoltarea abilităților digitale atât la profesori cât și la elevi. Descoperirea unor noi 

instrumente de lucru, site-uri, aplicații etc. Păstrarea contactului cu copiii 

 Varietate, eficientă, noutate, interactivitate, accesibilitate. 



32 
 

 Dezvoltarea competenţelor digitale la elevi, învăţarea în propriul ritm, materialele 

didactice au putut fi adaptate mai uşor tuturor stilurilor de învăţare 

 Elevii care sunt bolnavi sau lipsesc fizic de la școală pot participa la ore online, 

Stimulează elevii, 

 Momentan ar trebui să vedem efectele acestei experienţe 

 Autonomie în învățare, învățare în ritm propriu, învățare de tip ludic 

 Interactivitate, diversitate, continuitate 

 Materiale educaționale puse la dispoziția elevilor disponibile mereu, se poate oferi 

feedback imediat și personalizat 

 menținerea ritmului de învățare pentru elevii care nu pot veni la școală din motive 

medicale, din cauza unor fenomene meteo extreme și o mai bună exemplificare a 

elementelor teoretice, întrucât mijloacele de învățare online ( telefon, tabletă) sunt 

mai îndrăgite de copii decât creta și tabla. 

 Conținut interactiv care să completeze noțiunile teoretice și să consolideze 

informația primită (crearea de jocuri, quizz-uri, memory games, matching games, 

prezentări Power Point cu animații) Valorificarea informațiilor din mediul online în 

contextul învățării continue. Dezvoltarea de abilități în ceea ce privește utilizarea 

programelor Office (Word, în principal). 

 Este oportună deoarece ne-am instruit unii pe alții, am găsit resurse noi atractive 

pentru elevi. 

 Adaptabilitate, interconectare, reutilizare 

 Este un sistem eficient, Avem accesul la fiecare elev, Avem accesul la o mulțime de 

materiale pe care le putem folosi în predarea online 

 Reducerea portofoliilor fizice la dosare digitale, elemente fixe de reper atractive, 

care pot fi consultate de elevi independent, un bun sprijin pentru cadrele didactice 

debutante. 

 Putem alterna învățarea față în față cu învățarea la distanță și am putea rezolva 

problema numărului mare de elevi la clase (împărțim clasa în 2 grupe, unii la 

școală, alții acasă; în clasă activitatea se filmează/înregistrează și cei de acasă 

desfășoară activitatea în același timp cu cei din clasă; grupele se schimbă 

săptămânal/la 2 săptămâni); În multiplele situații în care orele nu se desfășoară 

efectiv copiii nu ar mai sta degeaba în clase, ci ar avea activități online/ postate 

teme și sarcini de lucru; Va crește mult autonomia fiecărui factor educațional 

implicat în procesul de învățare 

 Competențe digitale, adaptabilitate, responsabilizare. 
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 Ajută copiii care nu pot ajunge la şcoală din cauza stării de sănătate. Ajută în 

procesul de învăţare.  

 Adaptare, Perfecționare, Implicare 

 redactarea informațiilor de predat pe platforme atractive a fost bine receptată de 

către elevii mei; a fost ușor să găsim soluţii pentru probleme atât clasice cât și 

provocatoare. 

 Accesibilitate rapidă, atractivitate crescută pentru elevi, alternarea metodelor de 

lucru-flexibilitate în învățare. 

 Stimularea atenţiei şi a interesului elevilor, Familiarizarea cu elementele IT, Cu 

ajutorul motoarelor de căutare imaginile/informaţiile sunt mereu la îndemana 

profesorului, respectiv elevilor  

 Învăţarea online este intuitivă, se bazează pe experienţele de viaţă ale elevilor, iar 

manualele utilizate sunt in format 3D. 
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4.3 Rezultate aplicare chestionare pentru experții în educație 

În urma centralizării informațiilor venite prin intermediul chestionarelor aplicate am obținut 

următoarele informații: 

La întrebarea referitoare la nivelul educațional de expertiză, răspunsurile au fost: 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

Referitor la considerarea instrumentelor online utile pentru a fi introduse în cadrul 

procesului educațional 81,5% dintre respondenți au apreciat că instrumentele online ajută 

sistemul educațional indiferent de situație iar 18,5% au apreciat că ajută sistemul 

educațional doar în situații excepționale 

 

 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitoare la faptul că instrumentele online pot fi utile profesorilor în 

procesul de predare, 85,2% dintre respondenți au considerat că procesul de predate este 

ajutat ca și element suport de instrumentele online, iar 14,8% consideră că instrumentele 

online ajută procesul de predare prin exemplificarea elementelor teoretice. 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de 

instruire care pot face cursurile față în față mult mai atractive pentru elevi, 51,9% dintre 

respondenți consideră că într-o măsură mare cursurile online reprezintă mijloace de 

instruire care pot face cursurile față în față mult mai atractive 

 
 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de 

instruire care pot asigura dezvoltarea de compentențe generale ale elevilor, 40,7% dintre 

respondenți consideră că mijloace de instruire online pot asigura dezvoltarea de 

compentențelor digitale ale elevilor  

 
Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online pot dezvolta competențele 

generale ale elevilor într-un sistem de învățare mixt (față în față și digital) răspunsul care 

are ponderea cea mai mare arată acordul cu privire la capacitatea unui sistem mixt de a 

dezvolta competențele generale ale elevilor 

 
Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijinii activitatea de 

educație remedială în învățământul preuniversitar se observă o atitudine proactive în 

privința conceptului.  

 
 Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea în ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijinii educația 

diferențiată în învățământul preuniversitar se poate observa că respondenții au tendința să 

fie de acord cu afirmația, fără totuși a avea o părere de accord total 

 
 

Sursa: Contribuție proprie 

 

  



38 
 

La întrebarea referitoare la instrumentele online dacă pot ajuta în procesul de evaluare 

formală a elevilor un procent de 77,8% au afirmat că ajuta în mare măsură utilizarea 

instrumentelor online 

 

 Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea în ce măsură considerați că este importantă o pregătire suplimentară a 

cadrelor didactice în domeniul utilizării instrumentelor de stimulare a învățării online un 

procent mare de 81,5% au afirmat ca este importanta pregatirea cadrelor didactice în 

domeniul utilizării instrumentelor online 

 
Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea în ce măsură considerați că este importantă dezvoltarea unei platforme 

integrate pentru furnizarea educatiei online per niveluri educaționale un procent de 74,1% 

au considerat ca este necesară dezvoltarea unei platform integrate. 

 
Sursa: Contribuție proprie 

 

 

La întrebarea referitoare la măsura necesară în ceea ce privește dezvoltarea unor aplicații 

standardizate în sistemul e-learning per niveluri educaționale, respondenții au spus în 

proporție de 66,7% că este necesară dezvoltarea unei aplicații standardizate în sistemul e-

learning. 

 

 

 

 Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și 

procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul preșcolar arată că se consideră că elevii nu și-au 

însușit corect informațiile primite 

   

     
Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea referitoare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate 

și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul primar arată că se consideră că elevii nu și-au 

însușit corect informațiile primite 

Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitoare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate 

și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul gimnazial rezultatul arată că se consideră că elevii 

nu și-au însușit corect informațiile primite 

    

 
Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea referitoare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate 

și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul liceal rezultatul arată că se consideră că elevii nu 

și-au însușit corect informațiile primite 

   

 
Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea referitoare la perioada în care distanțarea socială a fost o necesitate și 

procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din învământul profesional sau dual rezultatul arată că se 

consideră că elevii nu și-au însușit corect informațiile primite 

 

  

 Sursa: Contribuție proprie 

 

La întrebarea referitoare la acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate 

și procesul educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către studenții din învământul universitar rezultatul arată că se 

consideră că studenții și-au însușit într-un procent mai mare informațiile primite. 

Sursa: Contribuție proprie 
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La întrebarea dacă se consideră că dezvoltarea unui pachet de aplicații educaționale, în 

cadrul unor școlii pilot, poate fi benefică sistemului de învățământ preuniversitar un 

procent de 55,8% consideră că este necesară dezvoltarea unui pachet de aplicații 

educaționale, în cadrul unor școlii pilot 

 

 
 Sursa: Contribuție proprie 

 

Ultima întrebare deschisă prin care respondenții au precizaț trei beneficii pe care 

consideră că introducerea în sistemul educațional a unor componente de învățare online 

poate să le aibă, ținând cont de experiența ultimelor luni, în contextul COVID19, au fost 

precizate următoarele: 

 Apropiere mai mare de student, flexibilitate în învățare, timp mai mare/student în 

online decât fizic 

 Obligativitatea stăpânirii unei limbi străine. Competente informatice minim nivel de 

bază 

 Receptivitatea persoanelor în ceea ce privește utilizarea mijloacelor informatice, 

implicare mult mai activă în mediul online, un mjloc mult mai facil, economie de timp 

ca urmare a lipsei deplasării 

 Continuarea activității de predare-învățare în condiții de închidere a școlilor 

diversificarea modului de învățare și accesul la resurse multiple dezvoltarea 

autonomiei în învățare 

 Elevii învață să utilizeze aplicații educaționale 

 Elevii învață să utilizeze word, power point presentation 
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 Elevii descoperă site-uri educaționale/ biblioteci virtuale care îi ajută să înțeleagă 

mai bine informațiile/ conținuturile 

 Protecție, obiectivitate, accesibiliate 

 Completează educația clasică, oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei 

repetate sau activităților întreprinse 

 Folosirea sistemului de feedback imediat 

 Dezvoltarea autonomiei în învățare, flexibilitate în mediul în care învață elevii, 

utilizarea tehnologiei ca parte integrantă în predare,nu opțională 

 Permite planificarea/structurarea instruirii 

 Facilitează comunicarea, feedback-ul 

 Modernizare (solicita profesorilor și elevilor, chiar altor factori educaționali 

flexibilitate, creativitate, diferențiere, respectarea ritmului propriu, confidențialitate, 

rapiditate, reflexivitate și conservarea experienței didactice) și alte beneficii. 

Consider, însă, că exista și o serie de dezavantaje/limite. 

 Posibilitatea de a învata din orice loc, în cazul în care nu exista posibilitatea de a 

ajunge în sala de curs; prezentarea interactivă ce captează mult mai bine atenția; 

multitasking 

 Nu consider oportun necesitatea introducerii acestei componențe de învățare online 

fiindcă sistemul de educație nu e adaptat și nu funcționează, marii perdanți sunt 

elevii și studenții noștri. Nu sunt optimistă ca va funcționa curând 

 Studentii se simt mult mai relaxati să interacționeze în cadrul seminariilor, 

engagement mult mai mare, studenții au acces mai rapid la informații. Ar putea de 

asemenea, să le crească nivelul de curiozitate și implicarea. 

 Profesorii și elevii sunt responsabilizați în mai mare masură 

 Continuturile curriculare sunt mai bine organizate 

 Evaluarea se realizeazî mai eficient. 

 Accesul acestor instrumente poate fi facut de oriunde; esti în zona ta de confort, 

adică acasă; în cazul unor aplicații online specializate se poate urmări evoluția 

fiecărui elev în parte, inițiază un raport personizat. 

 Acces ușor la informație, dezvoltarea educației în paralel cu restul domeniilor, în 

cazul copiilor bolnavi, pot participa la ore 

 Eficiența soluție pentru situații speciale în timp, se va transforma dintr-un instrument 

ce ar putea da naștere la inegalitate de șanse, în unul care, dimpotriva, va oferi 

egalitate de șanse  

 Dezvoltarea competențelor digitale  
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 Precizez ca aș opta pentru un sistem mixt, care sa poată crea acoperire pentru 

toate tipologiile de elevi și toate stilurile de învățare 

 Timpul stabilit de comun acord. Posibiltatea accesării din orice locație. Evaluare 

corectă. 

 Menținerea procesului de învățare la un nivel acceptabil, în situații de urgență; 

digitalizarea activității educaționale; creșterea capacității unor cadre didactice de a 

utiliza tehnici, tehnologii și metode moderne de predare. 

 Învățarea centrată pe elev, dezvoltarea competențelor digitale, lucrul în colaborare. 

 Ca resurse suplimentare (bibliografie, aplicații), ca monitorizare a procesului 

didactic și feed-back pentru elevi 

 În România este dificil, situația economica nu prea permite 

 Există un număr foarte mare de elevi/chiar și studenți care nu dețin telefon, 

computer, tabletă sau acces la Internet, ceea ce face accesarea imposibilă 

 Elevii nu au fost instruiți în prealabil să știe sa folosească aceste platforme și 

depind în totalitate de părinți 

 Profesorii transferă temele către parinții care încep să devină sufocați de volumul 

de hârtii de printat, care sunt considerate teme de la o zi la alta ptentru copil 

 Nu toți profesorii știu să folosească platformele și transmit bibliografii și materiale 

nestructurate, îngreunând situația elevului/studentului 

 Ar fi necesară o organizare judicioasă a unui astfel de proces pentru pregătire 

online, cu proceduri clare, cu instrumente IT care să funcționeze , fără blocaje 

 Nu consider oportună aceasta necesitate 

 Educația la distanță 

 Rapiditate, Atractivitatea 

 Timp câștigat pentru practică, posibilități mari de însușire cunoștințe, prezență mai 

buna 

 Faptul că elevii pot avea acces la conținutul predat și îl pot revedea de câte ori au 

nevoie poate reprezintă un avantaj important 

 Accesul la materiale furnizate de alți educatori, putând, uneori alege sau completa 

informațiile  

 Poate fi util în cazul unor sisteme de evaluare care pot da feedback imediat 

 Lărgirea ariei de abilități ale elevilor  

 Posibilitatea învățarii de oriunde  

 Se poate menține interesul elevilor pe termen lung 
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5. CONCLUZII 
 

 

Prezentul studiu s-a aplicat părinților, cadrelor didactice și experților în educație. Potrivit 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici în România sunt 6009 cadre didactice calificate și 

2931958 elevi atât în mediul urban cât și în mediul rural. Volumul optim al eșantionului 

analizat a asigurat o reprezentativitate adecvată cu o eroare de +/-2. Astfel la o 

probabilitate de 95% și o populație aferentă cercetării cu datele prezentate anterior pentru 

cadrele didactice calificate, avem un eșantion de 1716 persoane, iar pentru părinți volumul 

eșantionului este de 2399 persoane. 

În ceea ce privește experții educaționali, s-a decis neeșantionarea în nici un fel a 

populației țintă și abordare de tip recensământ a acesteia. În urma colectării răspunsurilor 

s-a obținut un eșantion de oportunitate, alcătuit din acele persoane care au ales să 

completeze instrumentul de cercetare. Astfel au răspuns un număr de 27 experți 

educaționali.  

În urma centralizării informațiilor concluziile principale se referă la nevoia de realizare a 

unor metodei mijloace standardizate de formare online, prezentând în același timp 

necesitatea ca elevii și cadrele didactice să fie instruiți în vederea folosirii acestor 

instrumente.  

De asemenea un procent semnificativ de respondenți au afirmat că în perioada aceasta 

când distanțarea socială a fost o necesitate, formarea online nu a fost percepută nici de 

profesori și nici de elevi ca și o metodă de atingere a obiectivelor din programa școlară. 

Acest fapt s-a datorat lipsei de pregătire a cadrelor didactice în domeniul livrării de 

material educaționale online, inexistenței unui material didactic adaptat sistemului online, 

lipsei de motivare a elevilor care nu sunt obișnuiți cu acest tip de instrument și chiar 

imposibilității de a avea acces la tehnologie pentru o parte din elevi. 

Din punctul de vedere a interacțiunii dintre învățământul clasic și sistemul online, aproape 

toți respondenții au afirmat că cele doua abordări trebuie să se realizeze împreună. 

Sistemul de formare online poate ajuta cadrele didactice în procesul de livrare a 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici
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activităților de formare și de evaluare, poate ajuta elevii și studenții în procesul de 

recuperare a materiei în situația în care au fost nevoiți să lipsească, poate ajuta părinții 

pentru a putea să interacționeze cât mai ușor cu cadrul didactic. 

Aproape toți respondenții au afirmat că sistemul online trebuie realizat împreună cu 

sistemul de educație clasic și doar în situații de criză să se poata aplica individual ( situații 

cum este cazul acestei perioade aferente pandemiei de COVID sau când copii sunt 

bolnavi și nu pot participa la programele educaționale clasice). 

Referitor la modul cum a ajuns în această perioadă informația la copii, atât cadrele 

didactice, cât și părinții și experții în educație au menționat că informația nu a ajuns așa 

cum s-ar fi dorit. Motivul reiese din faptul că atât elevii cât și profesorii nu au fost suficient 

de pregătiți pentru a putea accesa informația în acest mod. Din chestionare a reieșit că 

studenții au avut deschiderea cea mai mare în ceea ce privește sistemul online. 

Tot din chestionare a reieșit că este necesară realizarea unei școlii pilot în ceea ce 

privește învățământul online tocmai în ideea de a avea o abordare unitară în ceea ce 

privește sistemul educațional.  
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Anexa 1 

CHESTIONAR PARINȚI 
 

Dragi părinți, în vederea identificării nevoii de introducere în procesul educațional a 

sistemului e-learning vă rugăm să ne răspundeți la întrebările din prezentul chestionar. 

Menționăm că întrebările sunt tip grilă în care puteți bifa un răspuns corect și o întrebare 

deschisă la care așteptăm punctual dvs. de vedere. 

Din dorința noastră de a respecta legislația românească și europeană cu privire la 

protecția datelor cu character personal, vă informăm ca în situația în care nu doriți să va 

identificați, puteți să nu vă treceți numele în tabelul următor. Singura rugăminte a noastră 

este să precizați informația solicitată referitoare la nivelul educațional al copilului 

dumneavoastră:  

Nume și prenume (optional)  

Date de contact (optional)  

 

1. Nivelul educational în care înmatriculat copilul dumneavoastră: 

a. Preșcolar 

b. Primar 

c. Gimnazial 

d. Liceal 

e. Universitar 

 

2. Instrumentele online considerați că sunt utile a fi introduse în cadrul procesului 

educațional 

a. Da. Ajută în situațiile excepționale  

b. Da. Ajută în procesul educațional indiferent de situații 

c. Nu. Sistemul e-learning nu dezvoltă toate competențele 

 

3. Instrumentele online considerați că pot fi utile profesorilor în procesul de predare 

a. Da. Susține procesul de predare ca și element suport 

b. Da. Ajută în procesul de predare prin exemplificarea elementelor teoretice 

c. Nu. Sistemul e-learning nu ajută în procesul de predare 

 

4. Instrumentele online considerați că pot dezvolta competențele generale ale 

elevilor 

a. Da. Ajută la coordonarea lucrului în echipa pentru realizarea de proiecte 

b. Da. Ajută la aprofundarea competențelor digitale 

c. Nu. Sistemul e-learning nu ajută la dezvoltarea competențelor generale 

punând accent pe individualism 
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5. Instrumentele online considerați că pot ajuta în procesul de realizare a temelor 

elevilor 

a. Da. Ajută la realizarea temelor  

b. Da. Ajută, dar într-o mică măsură 

c. Nu. Sistemul e-learning nu ajută în procesul de realizare a temelor 

 

6. Sistemul de formare e-learning considerați că  poate fi un instrument de formare 

în cazul educației remediare (de recuperarea decalajelor) 

a. Da. Îl poate ajuta în procesul de recuperare a înformației 

b. Nu totdeauna. Sunt materii la care acest instrument nu poate fi de ajutor 

Nu. Copilul meu nu poate să se adapteze la recuperarea materiei cu ajutorul 

instrumentelor online 

 

7. Copilul dumneavoastră are acces la mijloace tehnologice 

a. Da. Are propriul calculator  

b. Da. Are tableta pe care o poate utiliza ca și mijloc de formare 

c. Da. Are telefon pe care îl poate utiliza ca și mijloc de formare 

d. Nu. Nu are acces 

 

8. Dezvoltarea unor aplicații standardizate în sistemul învățare online este necesară 

a. Da. Fiecare copil va avea acces la aceeași informație și va depinde de el 

ritmul de însușire 

b. Nu totdeauna. Formarea, fie ea și online trebuie adaptata nevoilor copilului 

c. Nu. Copilul meu nu poate să se adapteze la formarea online 

a. În acestă perioadă în care distanțarea sociala este o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

percepută corect de copilul dvs prin școala online? 

  

        1        2        3        4        5 

   Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

9. Dezvoltarea unei aplicații educaționale integrate în cadrul unor școlii pilot, poate fi 

benefică  

a. Da 

b. Probabil 

c. Nu 

 

10. Precizați maxim trei beneficii pe care considerați că introducerera în sistemul 

educațional a  unei componente online poate să le aibă. În situația în care nu 

considerați oportună această necesitate, vă rugam să precizați de ce 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 Vă mulțumim! 
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 Anexa 2 

CHESTIONAR CADRE DIDACTICE 
 

Dragi profesori, în vederea identificării nevoii de introducere în procesul educațional a 

sistemului e-learning vă rugăm să ne răspundeți la întrebările din prezentul chestionar. 

Menționăm că întrebări sunt de tip grilă în care puteți bifa un răspuns corecte și o 

întrebare deschisă la care așteptăm punctual dvs. de vedere. 

Din dorința noastră de a respecta legislația românească și europeană cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal, vă informăm ca în situația în care nu doriți să va 

identificați, puteți să nu vă treceți numele în tabelul următor. Singura rugăminte a noastră 

este să precizați informația solicitată referitoare la sistemul universitar în care activați:  

Nume și prenume (optional)  

Date de contact (optional)  

 

1. Sistemul educațional în care activați în calitate de cadru didactic: 

a. ⃝ Preuniversitar 

b. ⃝ Universitar  

 

2. Instrumentele online considerați că sunt utile pentru a fi introduse în cadrul 

procesului educațional? 

a. Da. Ajută în situațiile excepționale  

b. Da. Ajută în procesul educațional indiferent de situații 

c. Nu. Sistemul e-learning nu dezvoltă toate competențele 

 

3. Considerați că instrumentele online pot fi utile profesorilor în procesul de predare 

a. Da. Susține procesul de predare ca și element suport 

b. Da. Ajută în procesul de predare prin exemplificarea elementelor teoretice 

c. Nu. Sistemul e-learning nu ajută în procesul de predare 

 

4. În ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de instruire 

care pot face cursurile față în față mult mai atractive pentru elevi? 

 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     
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5. În ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de instruire 

care pot asigura dezvoltarea de compentențe generale ale elevilor, cu suport 

exclusiv digital? 

 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

6. În ce măsură considerați că instrumentele online pot dezvolta competențele 

generale ale elevilor într-un sistem de învățare mixt (față în față și digital)? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

7. În ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijini activitatea de 

educație remedială în învățământul preuniversitar? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

8. În ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijini educația diferențiată 

în învățământul preuniversitar? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

9. Instrumentele online considerați că pot ajuta în procesul de evaluare formală a 

elevilor? 

a. Da. Ajută în mare măsură 

b. Da. Ajută, dar într-o mică măsură 

c. Nu. Evaluarea trebuie făcută în mod traditional 

 

10. În ce măsură considerați că este importantă o pregatire suplimentară a cadrelor 

didactice în domeniul utilizării instrumentelor de stimulare a învățării online? 

 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

11. În ce măsură considerați că este importantă dezvoltarea unei platforme integrate 

pentru furnizarea educatiei online per niveluri educaționale? 

  1 2 3 4 5 

   Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     
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12. În ce măsură considerați că este necesară dezvoltarea unor aplicații 

standardizate în sistemul e-learning per niveluri educaționale? 

 1 2 3 4 5 

   Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

13. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul preșcolar? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

14. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul primar? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

15. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul gimnazial? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

16. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul liceal? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

17. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din învământul profesional sau dual? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     
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18. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către studenții din învământul universitar? 

  1 2 3 4 5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formate mare măsură     

 

19. Considerați că dezvoltarea un pachet de aplicații educaționale, în cadrul unor 

școlii pilot, poate fi benefică sistemului de învățământ preuniversitar? 

a. Da 

b. Probabil 

c. Nu 

 

20. Precizați maxim trei beneficii pe care considerați că introducerea în sistemul 

educațional a unor componente de învățare online poate să le aibă, ținând cont 

de experiența ultimelor luni, în contextul COVID19. În situația în care nu 

considerați oportună această necesitate, vă rugăm să precizați de ce. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Vă mulțumim! 
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Anexa 3 

CHESTIONAR EXPERȚI EDUCAȚIONAL 
 

Dragi colegi, în vederea identificării nevoii de introducere în procesul educațional a 

sistemului e-learning vă rugăm să ne răspundeți la întrebările din prezentul chestionar. 

Menționăm că întrebările sunt tip grilă în care puteți bifa un răspuns corect și o întrebare 

deschisă la care așteptăm punctual dvs. de vedere. 

Din dorința noastră de a respecta legislația românească și europeană cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal, vă informăm ca în situația în care nu doriți să va 

identificați, puteți să nu vă treceți numele în tabelul următor. Singura rugăminte a noastră 

este să precizați informația solicitată referitoare la expertiza dumneavoastră 

Nume și prenume (optional)  

Date de contact (optional)  

 

1. Sistemul educațional în care activați în calitate de cadru didactic: 

a. ⃝ Preuniversitar 

b. ⃝ Universitar  

 

2. Instrumentele online considerați că sunt utile pentru a fi introduse în cadrul 

procesului educațional? 

a. Da. Ajută în situațiile excepționale  

b. Da. Ajută în procesul educațional indiferent de situații 

c. Nu. Sistemul e-learning nu ajută în procesul educațional 

 

3. Considerați că instrumentele online pot fi utile profesorilor în procesul de predare 

a. Da. Susține procesul de predare ca și element suport 

b. Da. Ajută în procesul de predare prin exemplificarea elementelor teoretice 

c. Nu. Sistemul e-learning nu ajută în procesul de predare 

 

4. În ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de instruire 

care pot face cursurile față în față mult mai atractive pentru elevi? 

 

        1        2         3         4        5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     
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5. În ce măsură considerați că instrumentele online reprezintă mijloace de instruire 

care pot asigura dezvoltarea de compentențe generale ale elevilor, cu suport 

exclusiv digital? 

 

       1         2        3        4         5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

6. În ce măsură considerați că instrumentele online pot dezvolta competențele 

generale ale elevilor într-un sistem de învățare mixt (față în față și digital)? 

        1        2         3         4        5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

7. În ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijini activitatea de 

educație remedială în învățământul preuniversitar? 

        1        2         3         4         5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

8. În ce măsură considerați că instrumentele online pot sprijini educația diferențiată 

în învățământul preuniversitar? 

         1       2         3         4        5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

9. Instrumentele online considerați că pot ajuta în procesul de evaluare formală a 

elevilor? 

a. Da. Ajută în mare măsură 

b. Da. Ajută, dar într-o mică măsură 

c. Nu. Evaluarea trebuie făcută în mod traditional 

 

10. În ce măsură considerați că este importantă o pregatire suplimentară a cadrelor 

didactice în domeniul utilizării instrumentelor de stimulare a învățării online? 

 

       1         2         3         4         5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

11. În ce măsură considerați că este importantă dezvoltarea unei platforme integrate 

pentru furnizarea educatiei online per niveluri educaționale? 

        1          2       3         4        5 

   Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     
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12. În ce măsură considerați că este necesară dezvoltarea unor aplicații 

standardizate în sistemul e-learning per niveluri educaționale? 

 

               1        2         3         4        5 

   Deloc          ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

13. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul preșcolar? 

       1         2        3        4        5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

14. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul primar? 

        1         2         3         4        5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

15. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul gimnazial? 

       1        2        3        4         5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

16. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din ciclul liceal? 

        1        2        3        4        5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

 

17. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către elevii din învământul profesional sau dual? 

       1        2         3        4         5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     
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18. În acestă perioadă în care distanțarea socială a fost o necesitate și procesul 

educațional s-a realizat online, în ce măsură considerați ca informația a fost 

însușită corect de către studenții din învământul universitar? 

       1        2         3         4         5 

Deloc  ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  În formare mare măsură     

 

19. Considerați că dezvoltarea un pachet de aplicații educaționale, în cadrul unor 

școlii pilot, poate fi benefică sistemului de învățământ preuniversitar? 

a. Da 

b. Probabil 

c. Nu 

 

20. Precizați maxim trei beneficii pe care considerați că introducerea în sistemul 

educațional a unor componente de învățare online poate să le aibă, ținând cont 

de experiența ultimelor luni, în contextul COVID19. În situația în care nu 

considerați oportună această necesitate, vă rugam să precizați de ce. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Vă mulțumim! 

 


