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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 32, anul 8, săptămâna 16 – 22 noiembrie 2020 

 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 16 noiembrie – Ziua internațională a Toleranței 

 20 noiembrie – Ziua Universală a Drepturilor Copilului 

 Lansarea studiului „IRSE: Indicele de Risc Socio Educațional,  fundament pentru politici 

responsabile bazate pe date 2015-2019” realizat de Asociația Human Catalyst 

 Capcane mentale: uneori, dușmanul cel mai puternic cu care ne confruntăm în negociere 
suntem chiar noi 

 3 decembrie – Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități- 2020 

 Cooperarea pentru atingerea obiectivelor politicilor în domeniul educației 

 Lipsa abilităţilor digitale e oare cea mai mare deficienţă a profesorilor în lumea nouă a 

predării online? 

 

  

       
 

 Linii telefonice de consiliere socio-emoțională pentru elevi și părinți, gestionate de 

specialiști CJRAE/CMBRAE 

 

Specialiștii din cadrul Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) vor oferi zilnic, 

de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00, consiliere psihologică pentru elevi și părinți.  

Aceștia vor fi ajutați pentru a gestiona mai ușor o perioadă în care este nevoie de îndrumare, sprijin 

emoțional și consiliere. 

Liniile telefonice și adresele de e-mail alocate în acest sens, la nivelul fiecărui inspectorat 

școlar/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, sunt disponibile la linkul de mai jos. 
sursa: https://www.edu.ro/linii-telefonice-de-consiliere-socio-emo%C8%9Bional%C4%83-pentru-elevi-%C8%99i-

p%C4%83rin%C8%9Bi-gestionate-de-speciali%C8%99ti, 13.11.2020 

 

https://www.edu.ro/linii-telefonice-de-consiliere-socio-emo%C8%9Bional%C4%83-pentru-elevi-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bi-gestionate-de-speciali%C8%99ti
https://www.edu.ro/linii-telefonice-de-consiliere-socio-emo%C8%9Bional%C4%83-pentru-elevi-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bi-gestionate-de-speciali%C8%99ti
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 16 noiembrie – Ziua internațională a Toleranței 

 „Ziua internațională a toleranței” este marcată în fiecare an, la 
16 noiembrie, cu scopul de a îndemna omenirea la înțelegere și respect reciproc, dialog și cooperare 

între culturi, civilizații și popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste dominate de violență și 

ură. 

 

Declarația Principiilor Toleranței  

(proclamata si semnata la 16 noiembrie 1995, la Paris, cu ocazia celei de a 28-a sesiuni a 

Conferintei Generale a ONU) 

 

Articolul 1. Semnificatia tolerantei 
1.1. Toleranta este respectul, acceptarea si aprecie rea bogatiei si diversitatii culturilor lumii 

noastre, felurilor noastre de expresie si manierelor de exprimare a calitatii noastre de fiinte umane. 

Ea este incurajata prin cunoasterea, deschiderea spiritului, comunicatie si libertatea gandirii, 

constiintei si credintei. Toleranta este armonia in diferente. Ea nu e doar o obligatiune de ordin 

etic; ea e, de asemenea, si o necesitate politica si juridica. Toleranta e o virtute care face ca pacea 

sa fie posibila si care contribuie la inlocuirea culturii razboiului cu o cultura a pacii. 

1.2. Toleranta nu e nici concesie, nici condescendenta ori indulgenta. Toleranta este, mai ales, o 

atitudine activa generata de recunoasterea drepturilor universale ale persoanei umane si 

libertatilor fundamentale ale altora. in nici intr-un caz, toleranta nu poate fi invocata pentru a 

justifica violarea acestor valori fundamentale. Toleranta trebuie sa fie practicata de catre indivizi, 

grupuri si State. 

1.3. Toleranta e responsabilitatea care sustine drepturile omului, pluralismul (inclusiv, pluralismul 

cultural), democratia si Statul de drept. Ea implica respingerea dogmatismului si absolutismului si 

confirma normele enuntate in instrumentele internationale cu privire la drepturile omului. 

1.4. in conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranta nu inseamna nici a 

tolera nedreptatea sociala, nici a renunta la propriile convingeri, nici a face concesii in aceasta 

privinta. Ea semnifica acceptarea faptului ca fiintele umane, care se caracterizeaza natural prin 

diversitatea aspectului lor fizic, prin situatia lor, felul de exprimare, comportamente si prin valorile 

lor, au dreptul de a trai m pace si de a fi cele care sunt. Ea semnifica, de asemenea, ca nimeni nu 

trebuie sa-si impuna propriile opinii altuia. 
sursa: https://bibliotecapublicadrept.wordpress.com/2017/11/16/16-noiembrie-ziua-internationala-a-tolerantei/ 
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 20 noiembrie – Ziua mondială a Drepturilor Copilului 
 

 

Fii alături de noi de Ziua Mondială a Drepturilor Copilului 

Anul acesta sărbătorim 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului 

Ziua Universală a Drepturilor Copilului (Aniversarea Convenției cu privire la drepturile 

copilului) este o acțiune globală ce are loc anual cu motto-ul “pentru copii, de către copii”. 

 
https://www.unicef.org/romania/ro/fii-al%C4%83turi-de-noi-de-ziua-mondial%C4%83-drepturilor-copilului 

 

 

 Lansarea studiului IRSE la Guvern – o premisă pentru echitate în 

educație 

 
 

https://www.unicef.org/romania/ro/fii-al%C4%83turi-de-noi-de-ziua-mondial%C4%83-drepturilor-copilului
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Studiul „IRSE: Indicele de Risc Socio Educațional,  fundament pentru politici responsabile 

bazate pe date 2015-2019” realizat de Asociația Human Catalyst, a fost lansat pe data de 10 

noiembrie la Guvern, în cadrul unui eveniment găzduit de către doamna vicepremier Raluca 

Turcan. 

 

Lucrarea prezintă informații colectate și prelucrate din bazele de date oficiale, pe durata a 4 ani 

școlari și a fost realizat pentru a deservi, pe baze științifice, întreg ciclul de politici publice din 

domeniul educației (evidence-based policies), astfel: status inițial (baseline data), monitorizare, 

prevenire și combatere a riscului socio-educațional (abandon, repetenție, rezultate școlare negative); 

fundamentarea /argumentarea pe date obiective, a politicilor publice adresate elevilor vulnerabili; 

direcționarea resurselor pe principiul prioritizării „acolo unde este cea mai mare nevoie”; orientarea 

cu precizie a finanțărilor / intervențiilor ; identificarea cu exactitate a nevoilor reale și a dimensiunii 

lor monitorizarea și evaluarea intervențiilor având la bază situația inițială status-ul inițial descris; 

măsurarea obiectivă a impactului intervențiilor și investițiilor, comparativ cu datele baseline; 

transparență în gestionarea fondurilor și prevenirea risipei, inclusiv a eventualelor fraude; 

remodelarea și/sau inițierea de noi politici publice, în funcție de concluzii. 

 

În același timp, a fost publicată HARTA ONLINE IRSE, unde utilizatorii pot vizualiza și 

descărca gratuit, studiul mai sus amintit, „Ierarhia școlilor dezavantajate 2015-2019”, precum și 

alte informații utile, cum ar fi situația fiecărei școli din țară – accesând pe hartă județul în care se 

află unitatea respectivă. (...) 

 
 

Este important de precizat că Harta online IRSE, Studiul „Indicele de Risc Socio-Educațional, 

fundament pentru politici responsabile bazate pe date. Analiză 2015-2019” și „Ierarhia școlilor 

dezavantajate” au fost realizate cu sprijinul financiar al sponsorilor: E-Distributie Muntenia, parte a 

grupului Enel, în cadrul proiectului “Human Catalyst — Better Education and Activism for 

Disadvantaged Communities”; Fundația eMAG pentru Educație, în cadrul Programului pentru 

prevenirea abandonului școlar în zonele defavorizate „Nouă ne pasă“ și PC Garage. 
sursa: www.stiriong.ro, 12 nov 2020 

 

 

http://hartairse.humancatalyst.ro/public/map
https://fundatiaemag.ro/
https://nouanepasa.ro/despre-program/
https://www.pcgarage.ro/
http://www.stiriong.ro/
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 Capcane mentale: uneori, dușmanul cel mai puternic cu care ne 

confruntăm în negociere suntem chiar noi 

 

  „În timpul negocierii, ar fi înțelept să nu 
luăm nimic personal. Daca lăsăm personalitățile la o parte, vom reuși să observăm oportunitățile 

mai obiectiv” – Brian Koslow 

 

Orice negociere considerată de succes se finalizează cu un rezultat benefic pentru toate părțile 

implicate în proces. În același timp, natura umană influențează acest proces în sensul că de fiecare 

dată ne vom dori să câștigăm mai mult. De multe ori, acțiunile pe care noi sau partenerii noștri de 

discuție le întreprindem sunt pornite din subconștient și nu mereu trecem de la miopia concentrării 

pe scopul propriu, la empatia înțelegerii ambelor scopuri de la masa de discuție. Putem să controlăm 

acțiunile noastre și să revenim la principiile de bază, însă nu mereu putem controla sau influența 

acțiunile celorlalți. Cele mai multe capcane de care ne lovim în cadrul negocierii vin din interior, 

din modul nostru de a gândi. Ce putem însă face este să identificăm aceste capcane și să acționăm în 

consecință. 

Automatisme sau scurtături mentale – se creează pentru a economisi timp în luarea deciziilor. 

Sunt eficiente în decizii mai puțin importante, când vorbim de subiecte ale negocierii mai 

complexe/importante e bine să alegem drumul mai lung și mai sigur, să ne asigurăm că rezultatul 

final este corect. Exemple pe care le cunoaștem toți - la semafor, roșu înseamnă stop, iar verde 

înseamnă mergi; o persoană în uniformă este de încredere, iar una la costum cu cravată este 

profesionistă și serioasă. 

Disponibilitatea informației – avem tendința să acceptăm informația mai rapid dacă este ușor 

accesibilă și simplificată. De multe ori, ce este simplu și accesibil nu este și relevant pentru 

subiectul negocierii, iar asta duce la rezultate eronate. Validați informația și din surse non-familiare, 

nu doar cu ce găsim pe Google și din discuții cu apropiații. Verificați informația pe care o primiți de 

la partenerul de discuție, cereți surse, informații suplimentare sau analize profesioniste. 

Ancorare – se folosesc anumite puncte de referință, de comparație, pentru a crea o imagine mai 

clară a situației. Este o metodă prin care creierul nostru încearcă să gasească o estimare a unui preț 

sau a unor condiții prin legarea de o situație asemănătoare. Găsim exemple în imobiliare, prețul 

unui apartament nu este transmis direct, ci ni se spune prețul unui apartament care s-a vândut în 

zonă, cu caracteristici asemănătoare. Este relevant doar în cazul în care caracteristicile și zona sunt 

identice. 
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Escaladarea irațională a devotamentului – se bazează pe teama de a pierde timp, resurse sau 

reputație în cazul în care negocierea eșuează. Consecința majoră este pierderea nivelului de rațiune 

în cadrul discuțiilor. Din dorința de a recupera ceva din resursele pierdute, continuăm procesul, 

chiar dacă negocierea nu ne va mai aduce ce ne doream. Ar fi recomandat să ne oprim și să 

înțelegem că este unul din costurile de a face afaceri. Poate duce la o apariție sau o escaladare a 

unui conflict din teama de a da înapoi. Un exemplu bun este războiul din Vietnam și modul de 

abordare a conflictului de către americani. 

Alte erori de gândire care ne devin obstacole în comunicare și negociere pot fi și tendințele de a 

atribui o caracteristică generală unui întreg grup profesional, etnic sau cultural. Iar în cazul unei 

negocieri multipartidă, riscăm uneori să reducem părțile din fața noastră la una singură pentru a 

finaliza mai rapid procesul, însă este o rezolvare cu consecințe doar pe termen scurt și nu rezolvă cu 

adevărat problema nimănui. Putem adăuga si așteptările nerealiste care vin din supra/sub estimare a 

contextului și elementelor pe care le analizăm 

Trebuie să ne propunem să eliminăm pe cât posibil toate mecanismele instalate automat în mintea 

noastră pentru că rareori o negociere este alb negru. Puneți sub semnul întrebării informațiile, 

concluziile proprii și reacțiile personale dar și ale partenerului de negociere. E de preferat să avem 

două sau mai multe sesiuni de negociere și să consumăm mai mult timp decât să ajungem la o 

concluzie greșită rapid. 

sursa: www.republica.ro, autor Mihai Chiratcu 

 

 

 3 decembrie – Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități  
 

2020 TEMA IDPWD: „NU TOATE DIZABILITĂȚILE SUNT VIZIBILE” 

 
Pe 3 decembrie a acestui an, în timpul sărbătorii anuale a persoanelor cu dizabilități, tema 2020 „Nu 

toate dizabilitățile sunt vizibile” se concentrează pe conștientizarea cu privire la dizabilitățile care 

nu sunt evidente imediat, cum ar fi bolile mintale, durerea cronică sau oboseala, tulburări de vedere 

http://www.republica.ro/
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sau de auz, diabet, leziuni cerebrale, tulburări neurologice, diferențe de învățare și disfuncții 

cognitive, printre altele. 

 

Conform Raportului Mondial al OMS privind dizabilitățile, 15% din populația lumii, sau mai mult 

de 1 miliard de persoane, trăiesc cu dizabilități. Din acest număr, se estimează că 450 de milioane 

trăiesc cu o afecțiune mentală sau neurologică - și două treimi dintre acești oameni nu vor solicita 

ajutor medical profesional, în mare parte din cauza stigmatizării, discriminării și neglijenței. 

 

Se estimează că alte 69 de milioane de indivizi susțin leziuni traumatice ale creierului în fiecare an 

la nivel mondial, în timp ce unul din 160 de copii este identificat ca fiind în spectrul autismului. 

Acestea sunt doar câteva exemple ale milioanelor de oameni care trăiesc în prezent cu un handicap, 

care nu este evident imediat, și o reamintire a importanței eliminării barierelor pentru toate 

persoanele care trăiesc cu handicap, atât vizibile, cât și invizibile. 

 

În timpul pandemiei COVID-19, izolarea, deconectarea, modificarea rutinelor și diminuarea 

serviciilor au afectat foarte mult viața și bunăstarea mentală a persoanelor cu dizabilități din 

întreaga lume. Creșterea gradului de conștientizare a dizabilităților invizibile, precum și a acestor 

efecte potențial dăunătoare - și nu întotdeauna aparente imediat - asupra sănătății mintale este 

crucială. 
sursa: https:www.idpwd.org/ 

 

 

 Cooperarea pentru atingerea obiectivelor politicilor în domeniul educației 

 

Cooperarea pentru atingerea 
obiectivelor politicilor în 

domeniul educației (cadrul ET 
2020) 

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 
educației și formării profesionale (ET 2020) este un forum 
care le permite statelor membre să facă schimb de bune 

practici și să învețe unele de la altele. 

 

Cadrul ET 2020 promovează bunele practici în domeniul politicii educaționale, facilitează 

colectarea și diseminarea cunoștințelor și încurajează reformele politicii educaționale la nivel 

regional și național. 
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Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează orice formă 

de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la 

învățământul superior și formarea profesională pentru adulți. 

 

ET 2020 urmărește patru obiective comune ale UE: 

 să transforme învățarea pe parcursul întregii vieți și mobilitatea în realitatea de zi cu zi a 

europenilor 

 să amelioreze calitatea și eficiența educației și formării 

 să promoveze echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă 

 să stimuleze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial la toate nivelurile de educație 

și formare. 

 

Cadrul sprijină și atingerea, la nivel european, a următoarelor obiective de referință pentru anul 

2020: 

 cel puțin 95 % dintre copii ar trebui să fie integrați în sistemul de educație a copiilor 

preșcolari 
 ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, matematică și 

științe ar trebui să fie sub 15 % 

 ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriu 

școala ar trebui să fie sub 10 % 

 cel puțin 40 % din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi absolvit 

o formă de învățământ superior 
 cel puțin 15 % din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot parcursul 

vieții 
 cel puțin 20 % din absolvenții de învățământ superior și 6 % din cei cu vârsta cuprinsă între 

18 și 34 de ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să fi urmat în străinătate o 

parte din studii sau din programul de formare 
 proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care au 

urmat cel puțin studii de nivel secundar superior și care și-au terminat studiile în urmă cu 1-

3 ani) ar trebui să fie de cel puțin 82 %. 

 

Cadrul este implementat printr-o varietate de mijloace și instrumente, inclusiv: 

 grupuri de lucru alcătuite din experți desemnați de statele membre și de principalele părți 

interesate 

 activități de învățare reciprocă, organizate de un stat membru pentru a prezenta bunele 

practici existente la nivel național sau pentru a analiza o anumită problemă împreună cu alte 

state membre 

 evaluări inter pares în cadrul cărora un grup de state membre oferă orientări unui alt stat 

membru cu privire la o anumită problemă națională 

 consiliere reciprocă, în cadrul căreia o serie de omologi cu experiență din câteva 

administrații naționale oferă consiliere (la cererea unui stat membru) pentru conceperea sau 

punerea în aplicare a unei politici în vederea soluționării unei anumite probleme naționale. 

 Monitorul anual al educației și formării arată evoluția statelor membre în direcția 

îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de referință ET 2020. Rezultatele sale sunt apoi 

https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A52009XG0528(01)
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-and-migrants_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/effective-and-efficient-higher-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/entrepreneurship-in-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_ro
https://ec.europa.eu/education/content/peer-counselling-new-element-et2020-toolbox-0_ro
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_ro
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integrate în evaluarea progreselor socioeconomice realizate de statele membre, în 

cadrul semestrului european 

 instrumente de referință și abordări comune care au rezultat din munca grupurilor de lucru 

sau din activitățile de învățare reciprocă 

 activități de consultare și cooperare cu părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă și cu 

întreprinderile și organizațiile partenerilor sociali – ex. Summitul european pentru 

educație și Forumul educației, formării și tineretului 

 finanțare pentru activități care susțin politicile și pentru proiecte inovatoare, prin programul 

Erasmus+ 

 

Linkuri asociate informațiilor de mai sus: 

 Council Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and 

training (ET 2020) 

 Recomandările Grupului de experți europeni în materie de educație și formare pentru cadrul 
post-2020 

 Comunicarea „Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate 
socioeconomice mai bune”, Comisia Europeană 

 Documentul de lucru „Regândirea educației: analize pe țări”, Comisia Europeană 

 Joint Report on the implementation of the Strategic Framework for European cooperation in 
education and training (ET 2020) 

 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Titlul XII, articolele 165 și 166 

 Interim Evaluation of the strategic framework for European cooperation in education and 

training (ET 2020), final report 
sursa: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_ro 

 

 

 Lipsa abilităţilor digitale este oare cea mai mare deficienţă a profesorilor 

în lumea nouă a predării online? 
 

  Există o idee falsă ce domină gândirea 

majorităţii oamenilor atunci când aud de revolta unor profesori în faţa platformelor de predat online. 

E trist, dar nu e o tragedie faptul că nişte profesori au rămas în urma vremurilor. Uneori e chiar uşor 

amuzant faptul că nu ştiu să ataşeze un document unui email şi apelează la copiii lor sau la elevi. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/education/summit-2019_ro
https://ec.europa.eu/education/summit-2019_ro
https://ec.europa.eu/education/events/forum-on-the-future-of-learning_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A52009XG0528%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A52009XG0528%2801%29
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3610&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3610&NewSearch=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0669
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A52012SC0377%3AEN%3ANOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012XG0308%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012XG0308%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3AC2008/115/01
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/54967d20-8cf6-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/54967d20-8cf6-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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Astfel, principala reacţie a celorlalţi e un amestec de superioritate şi compasiune. Se consideră că 

sunt doar nişte deficienţe care pot fi remediate uşor cu câteva ore de alfabetizare digitală. 

 

Eu cred că aceşti profesori intuiesc foarte bine pericolul pe care aceste tehnologii media îl 

reprezintă pentru modul tradiţional de a face lucrurile. Refuzul unor profesori de a folosi platforme 

de tipul Zoom sau Google classroom nu are de-a face cu lipsa abilităţilor digitale. De ce spun asta? 

Majoritatea profesorilor au calculator şi cont Facebook. Dacă ştiu să folosească Facebook-ul, dacă 

ştiu să posteze poze din vacanţe şi citate inspiraţionale, atunci nu e greu să înveţe să folosească o 

platformă de predat online. Ce li se cere să facă acum este însă să treacă la un mod diferit de 

manipulare al informaţiei. Un mod radical diferit de cel tradiţional şi pentru care nu sunt pregătiţi şi 

pentru care nu-i va pregăti nici un curs de însuşire a unor competenţe digitale de bază. Eu am 

identificat trei dificultăţi serioase cu care profesorii se vor confrunta cu şanse mari de a pierde 

confruntarea. O să le prezint pe scurt pe rând în următoarele trei paragrafe şi apoi o să intru în 

detalii pentru fiecare dintre ele. 

 

În primul rând, profesorii nu ştiu cum să se folosească de miliardele de informaţii puse la dispoziţie 

de internet. De exemplu, ştim deja de mai bine de un secol jumate cum apar bolile, dar încă mai 

credem în deochi, magie, blesteme. Credem pentru că nu am fost învăţaţi în şcoală să aplicăm 

descoperirile din biologie şi psihologie la problemele noastre concrete. Totul a fost predat abstract 

fără aplicaţii la problemele reale. Contează enorm să înveţi cum se abordează un fenomen care te 

intrigă, o problemă cu care te confrunţi în viaţa reală. E important să pleci întotdeauna de la lucruri 

concrete şi abia apoi să vii cu teoria şi explicaţiile din fizică, chimie. Să înveţi în şcoală cum şi unde 

să cauţi pentru fiecare întrebare pe care o ai informaţiile care te vor ajuta să dai un răspuns bun. 

 

În al doilea rând, sunt puşi să rivalizeze pentru atenţia elevilor cu sute de filmuleţe de pe YouTube 

în care sunt prezentate aceleaşi informaţii de oameni cu farmec şi editate într-un mod profesionist.   

În al treilea rând sunt deranjaţi de transparenţa totală inerentă unei platforme digitale. 

Care este rolul profesorilor în sistemul tradiţional şi cum este el dat peste cap de predarea online? 

Funcţia tradiţională a profesorilor era să transmită informaţii şi să se asigure că elevii le-au asimilat. 

Ce faci însă azi, când toată informaţia este super accesibilă? Ce faci când nu-i mai poţi testa 

punându-i să recite informaţii? Când nu-i mai poţi asculta la comentarii? Când nu-i mai poţi asculta 

punându-i să recite date şi să nareze evenimente din istorie? Când nu le mai poţi cere să enumere 

tipurile de regimuri politice la educaţie socială sau tipurile de fibre textile la educaţie tehnologică? 

Câţi profesori sunt în stare să conceapă un test pe care elevii să îl poată da cu toate informaţiile pe 

masă? Un test în timpul căruia eşti liber să consulţi orice carte şi orice site de internet doreşti. Un 

test care verifică altceva decât simpla memorare de date. 

 

Rolul profesorilor nu mai este nici măcar acela de a prezenta clar şi concis nişte informaţii. Există 

prezentări excelente pentru orice vrei să cunoşti, dacă ai acces la internet. Sunt sute de canale 

educaţionale pe YouTube, ca să nu mai spun de sute de cursuri online gratis la universităţi 

prestigioase din lume. 

Rolul profesorilor în lumea digitală este altul. În primul rând ei trebuie să-i înveţe pe elevi cum să 

identifice cele mai bune surse de informare. Problema azi este că sunt foarte multe informaţii. 

Aceeaşi teorie, aceeaşi noţiune este explicată în zeci de locuri. Profesorul trebuie să-i înveţe pe elevi 

unde se găsesc informaţiile bune, care sunt criteriile unei surse de calitate.  
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În al doilea rând, ei trebuie să-i înveţe pe elevi ce să facă cu acele informaţii, cum să le aplice la 

problemele din lumea reală. Câţi profesori sunt capabili de asta? Câţi profesori sunt în stare să facă 

corelaţii între informaţii din mai multe domenii? Să se folosească de informaţiile din psihologie 

privind natura umană pentru a explica deciziile unei personalităţi politice? Sau să se folosească de 

aceleaşi informaţii pentru a explica deciziile unui personaj din romanul studiat la limba română? 

Câţi profesori de biologie sau fizică le-au explicat elevilor diferenţele dintre un virus şi o bacterie, 

cum acţionează măştile chirurgicale pentru a ne proteja, de ce virusul este invizibil? Pentru 

explicaţii bune aici trebuie să foloseşti o mulţime de informaţii. Cele din fizică legate de lungimea 

de undă a spectrului de lumină vizibil, să arăţi că lungimea de undă a luminii vizibile este mai mare 

decât dimensiunea virusului. Cele legate de mişcarea browniană şi sarcina electrostatică atunci când 

vorbeşti despre măşti şi fibrele din care sunt formate. Toate aceste informaţii sunt disponibile pe 

internet. Tot ce trebuie să faci este să le cauţi şi să faci legătura între ele. Pentru fiecare dintre 

fenomenele de mai sus există explicaţii şi prezentări foarte bune, sarcina ta ca profesor este să le 

arăţi elevilor cum să le găsească şi cum să facă legătura între ele. 

 

Există gripă în fiecare an dar când s-a studiat virusul gripei comune în şcoală? Când s-a vorbit 

despre el, când li s-a explicat elevilor de ce ai nevoie în fiecare an de un alt vaccin? Da, nu există 

microscoape electronice în şcoală dar există conexiune la internet. Poţi vedea virusul în filmuleţe pe 

YouTube, poţi discuta despre el. Dacă am aplica ce au descoperit biologii şi psihologii am înţelege 

că năzuinţele şi comportamentul uman este determinat de bio-fizica corpului uman şi cultura în care 

trăieşte nu de planetele din sistemul solar sau galaxii aflate la sute de ani lumină. Dacă oamenii ar 

învăţa asta în şcoală, ar dispărea peste noapte toate prostiile de genul astrologiei, homeopatiei, 

vrăjitoriei, magnetismului şi toate conspiraţiile mondiale. 

 

Dacă studiem istoria pentru a înţelege mai bine prezentul atunci nu poţi face istorie fără referinţe la 

evenimentele recente. Câţi profesori de istorie pleacă de la evenimente actuale şi fac corelaţii cu 

cele din trecut? De exemplu, cum de unele informaţii ajung să fie respinse de public? Cum de azi 

unora li se pare inacceptabil să poarte mască în ciuda tuturor informaţiilor privind utilitatea ei? Au 

mai existat manifestări de iraţionalitate în istorie? Care este mecanismul producerii lor? Ca să 

răspunzi la aceste întrebări simpla naraţiune a faptelor trecute nu îţi este de prea mare ajutor. Dar ce 

poate fi mai relevant pentru viaţa ta dacă te ocupi cu studiul istoriei decât căutarea unor răspunsuri 

la aceste întrebări? 

 

Azi, exemplul oferit de profesori trebuie să fie altul. Ei nu mai sunt depozitari şi transmiţători de 

informaţii. Ei ar trebui să se folosească de informaţii pentru a explica lumea înconjurătoare. Să se 

folosească de cele mai noi explicaţii şi teorii pentru că azi, spre deosebire de acum 30 de ani, ele 

sunt uşor accesibile datorită internetului. Cred că impactul internetului asupra modului în care se 

predă este mult subestimat. Accesul instantaneu la milioane de lecţii, filmuleţe educaţionale, 

cursuri, informaţii la zi din toate domeniile face din internet un concurent redutabil—aproape 

imbatabil—pentru orice profesor. YouTube-ul e un profesor de zece ori mai interesant, informat, 

accesibil decât orice profesor tradiţional. Să mai reciţi în faţa elevilor informaţii pe care ei le găsesc 

uşor pe net este ca şi cum te-ai încăpăţâna să mai scrii cu pană de gâscă acum, când îţi poţi cumpăra 

de oriunde un pix bun cu trei lei. 
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Iar acum ajung la ultima problemă majoră pentru unii profesori. Transparenţa totală ca parte 

constitutivă a unei platforme digitale. Totul este acum la vedere. Oricine poate evalua materialele pe 

care profesorul le recomandă pe grupul online al orei lui. Orice părinte poate vedea planificarea 

materiei. Poate vedea ce întrebări s-au pus şi care au fost răspunsurile date de profesor. Orice 

părinte poate verifica activitatea online a copilului său şi cât de bune sunt sursele pe care profesorul 

le recomandă. Testele şi activitatea tuturor—elev şi profesor—sunt la vedere. 

 

Nu mai există nici scuza—care există în sistemul de predare clasic—că nu poţi preda pentru fiecare 

elev în parte. Azi o poţi face pentru că te poţi dispensa de actul predării. Există filmuleţe foarte bune 

care prezintă noţiunile şi informaţiile foarte clar. Timpul rămas îl poţi folosi pentru a identifica ce 

probleme are fiecare elev şi pentru a te axa pe ele. Poţi să faci câte o temă personalizată pentru 

fiecare elev. 

 

Pandemia este o ocazie bună pentru a trece la învăţământul online dar el ar trebui generalizat şi 

după ce vom depăşi criza asta medicală. E mult mai uşor să înveţi ceva de acasă iar profesorul să fie 

doar un ghid. Profesorul să fie cineva căruia îi pui întrebări atunci când nu înţelegi ceva. Cineva 

care te ajută să ţi fixezi ţeluri şi să faci corelaţii între surse şi informaţii diferite. 

Întrebarea este însă câţi profesori reuşesc să fie mai mult decât nişte simpli furnizori de informaţii? 

Informaţii pe care le găseşti simplu cu o căutare pe Google.  
sursa: www.libertatea.ro, autor Stefan Motologa  
 

 Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de 
adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățămînt. 
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