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A afirma că lumea în care trăim este profund conectată a devenit un truism. Un truism de care, însă, 
suntem prea absorbiți ca să-l mai conștientizăm. Astăzi, comunicăm mai rapid și mai mult decât au 
făcut-o toate generațiile de dinaintea noastră. Sateliții de comunicare, telefonia mobilă, Internetul și 
toate celelalte tehnologii care ne fac viața mai ușoară au eliminat granițele – geografice, politice, 
economice, culturale etc. – dintre noi. Purtăm multiple conversații în același timp prin intermediul mai 
multore tehnologii fără a simți că trecem de la un mediu la altul. Explorăm cu o ușurință măsurată în 
miimi de secundă biblioteci virtuale ce ne deschid ușile unor instituții și colecții la care nu am fi ajuns 
decât dacă am fi străbătut mii de kilometri. Folosim sisteme electronice de control integrat a producției 
din fabrici aflate în alte fusuri orare, total opuse, sau folosim puterea de calcul a unor vaste rețele de 
calculatoare pentru a produce monede virtuale cu care să tranzacționăm bunuri reale și artefacte 
digitale. Accesăm imagini de înaltă rezoluție surprinse de roboți aflați pe Marte sau de alte tehnologii 
aflate în spațiu la câteva ore de când acestea au fost făcute și putem contribui noi înșine, în funcție de 
veleități, la analiza unor baze de date cu imagini ce surprind varii corpuri cerești, discutând pe 
forumurile de specialitate cu oameni pe care, probabil, nu-i vom cunoaște niciodată în persoană.  

Dar nu numai oamenii comunică unii cu ceilalți, ci și echipamentele noastre între ele. 
Internetul este în permanență măturat de programe mai mult sau mai puțin autonome care indexează 
conținut și/sau învață din experiența interacțiunilor noastre din mediul online. Casele de marcat de la 
magazine transmit și primesc informații despre soldul conturilor noastre bancare și, totodată, strâng 
informații cu privire la stocurile de produse aflate în depozite și tranzacțiile financiare efectuate. 
Miliarde de senzori conectați prin intermediul Internetului transmit date către diverse gadget-uri și 
programe online care comandă independent ceea ce se întâmplă mai departe. În mod asemănător, 
casele inteligente în care unii dintre noi locuiesc, mașinile autonome cu care circulă, sistemele de 
monitorizare a traficului din orașe ori sistemele de navigare pentru șoferi, construite în deplină 
comunicare și integrare, se adaptează la condițiile cu care se confruntă atât în spațiul fizic, cât și în cel 
digital, influențându-ne în mod direct. 

Într-o astfel de lume, competențele digitale capătă o importanță aparte iar școala devine unul 
dintre polii – poate chiar cel mai important dintre ei – care contribuie la dezvoltarea acestor 
competențe digitale. Într-o astfel de lume, școala însăși trebuie să se transforme încât să răspundă 
noilor provocări și să-și adapteze practicile pedagogice la tehnologiile care o pot face mai eficace. Într-
o astfel de lume, în care tehnologia determină schimbări profunde în modul în care discernem 
informația din multitudinea de zgomote și în modul în care cunoaștem, în care ne raportăm la ceilalți și 
la noi înșine, în care interacționăm cu mediul din jurul nostru (real și digital), elevii trebuie să fie 
pregătiți să reflecteze asupra felului în care se construiește propria lor identitate digitală, în care 
influențează și sunt influențați de ceea ce se comunică în lumea digitală. 

Întrebarea noastră este în ce măsură școala românească este pregătită pentru a face față acestui 
nou context, care, în urmă cu o decadă, era aproape necunoscut multor specialiști și funcționari care au 
legătură cu educația. Nu din perspectiva numărului de calculatoare și al conexiunii la Internet, ci din 
cea a gradului de integrare a tehnologiilor în procesele educaționale.  



xii 

Acest material, realizat în cadrul Proiectului „Politici publice pentru educație (EDUPOL)” 
derulat de Centrul Syene pentru Educație (București) în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea 
Economiei Cunoașterii (Iași) și finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020, încearcă să răspundă la această întrebare dar fără a fi un raport de cercetare în sensul obișnuit al 
expresiei respective. În primul rând, pentru că nu este o radiografie sterilă a prezenței tehnologiei în 
unitățile școlare care compun sistemul de învățământ preuniversitar românesc. Astfel de analize s-au 
mai făcut în diverse domenii, iar marea lor majoritate, dacă nu chiar toate, au sfârșit prin a zace prin 
niște sertare. Adică au sfârșit prin a spune mult mai puțin decât pretind și a schimba și mai puțin status 
quo decât au intenționat autorii lor. 

Dimpotrivă, am încercat să arătăm care este situația reală din școlile românești cu privire la 
utilizarea tehnologiilor în procesele educaționale și, în paralel, să oferim elementele unei abordări 
comprehensive a procesului prin care se poate îmbunătăți ea (fără să se agațe în noianul de neajunsuri 
cu care se confruntă sistemul de învățământ local, fără să se împiedice de ego-urile supradimensionate 
ale unor specialiști din zona instituțiilor publice, și, totodată, fără a fi limitată de un orizont de timp 
îngust). 

În al doilea rând, veți găsi aici părți dintr-o viziune mai largă despre educație. O viziune care, 
așa cum ar trebui să se întâmple cu orice strategie guvernamentală, trebuie să se încadreze într-o 
perioadă mai mare de timp decât un ciclu financiar de un an sau de cinci ani. Nu se gândește viziunea 
în funcție de banii disponibili, ci se construiește bugetul în funcție de obiectivele pe care dorești să le 
atingi. Din nefericire, în ultimii 30 de ani, ne-am obișnuit în România să facem strategii pe 4, 6 sau 10 
ani, nu pe cicluri de viață adecvate fiecărui domeniu acoperit de acele strategii. Astfel, o viziune 
strategică despre educație trebuie să dea seama nu despre ce vrem noi de la educație în 4 sau 10 ani, ci 
despre cum ar trebui să răspundă sistemul educațional nevoilor elevilor care parcurg un ciclu 
educațional complet (15/16 ani – grădiniță, (clasa pregătitoare) și școala). Prin urmare, o astfel de 
viziune strategică trebuie să se bazeze nu numai pe analize ale situației date, ci și pe activități specifice 
de foresight.  

Mai mult, am ajuns în România să ne uităm la alte sisteme de învățământ și să ne propunem 
fie să le transplantăm cu totul la noi, fie să preluăm ceea ce credem noi că merită experimentat acasă, 
dar fără a investi vreodată într-un proces consultativ multi-stratificat din care să rezulte o viziune 
strategică pentru învățământul preuniversitar. Această parte este adesea „uitată” sau se face forțat doar 
cu o parte din actorii sistemului educațional, și anume cu profesorii. Elevii și asociațiile de părinți 
trebuie să se plângă în presă ca să fie luați în seamă. Iar României, după cum veți vedea în Capitolul al 
3-lea, îi lipsește o viziune strategică, globală, în materie de educație, deși, până la momentul finalizării 
acestui material, au existat mai mult inițiative. Toate tratând insuficient problema integrării tehnologiei 
în educație.  

În al treilea rând, acesta nu este un ghid despre cum ar trebui sau s-ar putea integra varii 
tehnologii în educație. Nu veți găsi aici „soluții” la problemele cu care se confruntă un profesor la 
clasă. Acela este un alt tip de întreprindere decât ce ne-am propus noi și ar avea nevoie de un răgaz 
mai mare și de spațiu editorial mult mai generos. Asta nu înseamnă că anumite exemple sau ilustrații 
care privesc moduri particulare de folosire a tehnologiilor la clasă și în afara ei, anumite idei și 
observații prezente aici nu ar putea fi folosite pentru o reflecție structurată asupra dezvoltării unei 
strategii instituționale pentru o școală anume sau pentru a schimba abordarea la nivelul unei mici 
comunități academice în predarea unor discipline. Dar nu acesta a fost scopul nostru, ci de a oferi un 
punct de pornire serios pentru o viitoare politică publică vizând integrarea tehnologiilor în educație. 

Un alt lucru care merită reținut este acela că interesul nostru s-a îndreptat mai degrabă înspre 
medii (environments) care integrează diverse instrumente și tehnologii cu scopul de a ajuta elevul să 
dobândească și să aprofundeze cunoștințe, abilități și competențe, atitudini și comportamente 
(KSCAB), și nu înspre tehnologii luate separat. Pentru noi, tehnologia nu mai este un apendice, de 
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care ne folosim atunci când avem nevoie și în rest zace pe o masă sau într-un dulap, ci este parte 
integrantă din viața noastră și contribuie la forma pe care o ia universul în care ne mișcăm. De 
exemplu, telefonul mobil privit în sine este doar un dispozitiv, o interfață, dar care ne asigură accesul 
la un mediu în care găsim o serie întreagă de tehnologii – de la diverse tipuri de browsere, calendare 
online și soluții de securitate cibernetică la aplicații de comunicare sau jocuri, de la aplicații folosite să 
plătim cumpărăturile fără a mai fi nevoie de un card bancar sau numerar până la cele care ne permit să 
citim cărți sau să verificăm sistemul de monitorizare video al apartamentului în care locuim ș.a.m.d. 

* 
Sunt mulți cei care cred că rezultatele ultimelor generații de elevi la examenele naționale și 

testările internaționale sunt cauzate de degradarea învățământului românesc după 1989. Se spune 
adesea că în „școală nu se mai face carte” sau că elevii „sunt lipsiți de o pregătire temeinică”. Lăsând 
deoparte comparația cu sistemul coercitiv de dinainte de 1989, în care corecția fizică și mustrarea 
ideologizată erau la ele acasă, este de reflectat asupra măsurii în care educația este singura ce 
contribuie la eșecul sau succesul subiecților săi. Oare nu ar trebui să luăm în calcul faptul că societatea 
românească a fost constrânsă de situația ei socio-economică precară să se concentreze pe nevoile 
primare și să transmită un model de viață care nu valorizează (îndeajuns) cultura și știința, 
înțelepciunea și autonomia în gândire, critica și dezbaterea deschisă, transparența și responsabilitatea? 
Oare modelele pe care societatea românească le impune, prin cei pe care îi alegem să ne reprezinte și 
care nu sunt capabili să vorbească limba română corect, prin cei pe care îi valorizăm aruncând cu 
bancnotele la picioarele lor sau prin cei pe care îi urcăm pe piedestal deși au făcut cele mai mari 
compromisuri posibile în Regimul Comunist, nu sunt mai vinovate de acest eșec? 

Cu toate că unele paragrafe pot fi citite drept acuze, nu ne-am propus să stabilim vinovății. Nu 
suntem judecători pentru a arăta cine a greșit în cei 28 de ani de reforme continue și vulnerabilizare 
economică și socială a cadrelor didactice, de eșec în pregătirea elevilor și în administrarea școlilor.  
Nici nu ar mai fi relevant la ora actuală decât în măsura în care ar fi bine să evităm pe viitor numirea 
acelorași persoane la conducerea Ministerului Educației sau la conducerea celorlalte instituții care 
alcătuiesc sistemul de învățământ. 

Însă, în ceea ce privește rezultatele ultimelor generații de elevi, trebuie spus din capul locului 
că tehnologia nu este și nu trebuie privită ca un panaceu. Ea nu poate să acopere lipsurile din sistemul 
educațional și din societatea românească tot așa cum nu poate să învețe în locul elevilor. A gândi că 
dacă vom avea mai multe table inteligente, calculatoare și tablete, conexiuni 4G sau imprimante 3D în 
școlile din România, performanța elevilor la testele PISA sau la orice altă evaluare națională sau 
internațională va crește peste noapte precum Prâslea cel Voinic este o naivitate. Tot așa cum a crede că 
elevii vor fi mai atrași de științe dacă vom avea manuale mai bune de fizică, chimie, biologie sau 
matematică, dar în absența laboratoarelor bine dotate din școli și a unor programe guvernamentale și 
independente de popularizare a științelor, în absența unor centre, muzee și proiecte dedicate care să 
cultive curiozitatea înnăscută a acestora, în absența unei finanțări cel puțin conform Legii Educației 
Naționale, art. 8, pentru educație și pentru cercetare. 

* 
Demersul nostru este împărțit în șapte capitole care dau conturul unui tablou mult mai amplu. 

Primul dintre ele, are misiunea de a clarifica la ce anume ne referim atunci când vorbim despre 
tehnologie în context educațional. Deși implică niște distincții „neortodoxe” în raport cu literatura de 
specialitate, ele sunt esențiale pentru a înțelege ce am urmărit pe parcursul cercetării. Așadar, acest 
capitol servește mai degrabă unui obiectiv operațional decât nevoii academice de a introduce și de a 
lucra cu taxonomii. 

Al doilea capitol prezintă în detaliu metodologia folosită în analiza situației actuale a integrării 
tehnologiei în școlile românești. Rezultatele cercetării sunt desfășurate, pas cu pas, începând cu 
Capitolul al 3-lea, în care este punctat pe scurt cadrul normativ european și național. În Capitolul al 4-
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lea, sunt comasate rezultatele la focus-grupuri, interviurile de profunzime, sondajul național și 
monitorizarea de presă pe șapte subiecte relevante: (a) infrastructura existentă în școlile publice, (b) 
accesul elevilor și profesorilor la tehnologie, (c) resursele educaționale digitale existente, (d) 
deschiderea profesorilor înspre integrarea tehnologiei la clasă, (e) competențele digitale profesionale 
ale profesorilor, (f) utilizarea efectivă a tehnologiei în procesele educaționale și (g) utilizarea 
platformelor de management educațional integrat. 

În capitolul al 5-lea, ne-am angajat într-un efort care ar putea să fie interpretat de unii drept o 
sabotare a ideii din spatele cercetării noastre. În fapt, vrem să scoatem în evidență faptul că sunt multe 
aspecte, unele negative, altele pozitive, care trebuie luate în seamă atunci când promovăm adoptarea 
unor tehnologii în procesele educaționale: de la impactul economic al unor decizii guvernamentale și 
impactul asupra mediului al tehnologiei până la capacitatea adictivă a acestora din urmă ori problema 
securității cibernetice. Raționamentul din spatele acestui capitol este acela că o informare corectă 
despre laturile pozitive și negative pe care le comportă diversele tehnologii din spațiul educațional 
poate preveni eventuale efecte negative atât în implementarea lor, cât și asupra elevilor și cadrelor 
didactice. 

Capitolul al 6-lea conține o serie de recomandări extrase din practicile altor state sau din 
practicile unor instituții de învățământ locale și străine. Aceste recomandări trebuie să fie suplinite cu 
multe altele. Din lipsa spațiului, noi ne-am rezumat la o parte din ceea ce am considerat relevant din 
perspectiva analizei noastre, urmând ca ele să fie dezvoltate într-un viitor nu prea îndepărtat. 

Ultimul capitol, al 7-lea, este despre trei bune practici în ceea ce privește integrarea 
tehnologiei în educație. Prima dintre ele se referă la specificarea competențelor digitale profesionale 
pe care cadrele didactice trebuie să le dobândească pentru a folosi tehnologia în mod eficace în 
activitatea lor. Cea de-a doua tratează despre procesul prin care o școală trece pentru a integra 
tehnologia în activitățile sale, iar cea de-a treia despre resursele educaționale deschise. 

 
Speranța noastră este că umila tentativă de aici, de a contribui la o viziune strategică cu privire 

la integrarea tehnologiilor în sistemul de învățământ preuniversitar din România, va fi de fapt un punct 
de pornire pentru o dezbatere consistentă despre ce vrem de la sistemul educațional în contextul în 
care elevii de mâine vor avea un viitor dominat de spectrul digital. Pe de altă parte, sperăm să devină 
un punct de pornire și pentru discuția despre competențele profesorilor, în mod particular despre 
competențele digitale profesionale, precum și despre calitate în predare și în managementul 
educațional sau despre programul școlar. 
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