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Acest material a fost elaborat și publicat în cadrul proiectului “Politici publice pentru 
Educație (EDUPOL)”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL 
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publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de 
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orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.  

Cod MySMIS: 112405 
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Introducere 

Studiul de față pune în discuție o temă cu miză importantă în cadrul politicilor educaționale 

din România și face parte dintr-o cercetare mai largă în privința digitalizării sistemului de 

educație. Recomandăm citirea rezultatelor sondajului împreună cu raportul Integrarea 

tehnologiei în sistemul educațional românesc (disponibil la adresa 

http://syene.ro/publicatii/), precum și cu Propunerea de politică publică privind 

integrarea tehnologiei în învățământul preuniversitar din România1, ambele elaborate în 

cadrul proiectului Politici publice pentru educație EDUPOL. 

Raportul Integrarea tehnologiei în sistemul educațional românesc conține un capitol 

exclusiv dedicat impactului pe care tehnologia îl are asupra elevilor, profesorilor, dar și 

asupra școlilor și autorităților. Toți cei chemați să contribuie la decizii privind digitalizarea 

învățământului românesc trebuie să țină seama de toate tipurile de impact pe care 

tehnologia le comportă: fie că vorbim de impactul economic și financiar, de impactul asupra 

mediului, de cel psiho-social sau asupra organismului (poluarea cu lumină albastră și 

poluarea electromagnetică), dar și cel privind protecția datelor personale sau cyber-

bullying-ul. Raportul oferă o serie de recomandări pentru o integrare eficientă, eficace și 

echilibrată a tehnologiei în educație, precum și trei exemple de bună practică în materie de 

competențe digitale profesionale pentru profesori, resurse educaționale deschise și practici 

de regândire a proceselor instituționale pentru a face posibilă folosirea rațională a 

tehnologiei. 

Utilizarea noilor tehnologii reprezintă o oportunitate majoră de dezvoltare a procesului 

educațional atât din punct de vedere al eficacității, cât și din punct de vedere al eficienței. 

Studiul de față arată că atât părinții, cât și profesorii apreciază, în cvasi-majoritatea lor 

(peste 90%) că tehnologiile sunt un factor pozitiv care poate ameliora învățarea și poate 

sprijini inovarea în școli, dar este nevoie de o viziune strategică pe termen lung, de un plan 

de acțiune multi-anual și de un proces de pregătire mai amplu al cadrelor didactice în 

utilizarea tehnologiilor în educație. 

                                                           
1 http://syene.ro/2019/07/16/idei-bune-si-o-viziune-comuna-in-educatie-flexibilitatea-curriculara-si-
digitalizare/ 

http://syene.ro/publicatii/
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Metodologia utilizată în realizarea studiului 

Studiul de față are un  caracter exploratoriu urmărind să aducă lumină asupra unui subiect 

extrem de relevant politicilor educaționale în general: impactul și modul de includere a 

noilor tehnologii în procesul educațional din România.  

Astfel, în acest studiu, au fost colectate date online (prin chestionar online autoaplicat) de 

la două categorii de grup țintă: cadre didactice și părinți ai unor elevi înscriși în sistemul 

educațional din România. S-a urmărit în cadrul studiului o abordare comparativă, o analiză 

în oglindă a modului în care cele două grupuri țintă vizate se raportează la teme 

fundamentale în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii în cadrul procesului 

educațional.  

În cadrul studiului au răspuns 326 de profesori (care reprezintă 55% dintre numărul de 

răspunsuri valide), respectiv 268 de părinți (45% din totalul răspunsurilor valide) – vezi 

graficul următor. Studiul s-a desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018. 

 

Metoda de colectare a datelor (non-aleatoare și fără a acorda o șansă egală de completare 

fiecărui posibil respondent din grupul țintă) nu permite obținerea unor rezultate 

reprezentative pentru grupul țintă vizat. Este o limită de care suntem conștienți.  

Parinte; N=268, 
45%Profesor; N=326, 

55%

Calitatea respondentilor

Parinte Profesor
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Analiza profilului socio-demografic al respondenților ne arată faptul că eșantionul nu 

reflectă structura reală a populației, așa cum ne așteptam de altfel, reiterând caracterul 

exploratoriu al cercetării derulate. 

Astfel, din totalul respondenților în cadrul studiului, 18%  au fost bărbați și 82% au fost femei.  

 

În ce privește vârsta respondenților, aceștia s-au încadrat în categoria 30-49 de ani (90% 

dintre părinți, respectiv 75% dintre profesori). În rândul profesorilor se remarcă reprezentare 

mai substanțială a categoriei de respondenți cu vârsta de 50-59 de ani – 21%. În același timp 

putem remarca o subreprezentare a respondenților cu vârsta 18-29 de ani – 3% - vezi graficul 

următor.   

Femeie; 82%

Barbat; 18%

Gen

Femeie Barbat
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Este important de arătat și care sunt nivelurile educaționale unde părinții respondenți au 

înscriși copii în procesul școlar. Putem remarca că cei mai mulți părinți respondenți au copii 

înscriși la nivelul educației primare sau gimnaziale (în total 75%), 13% la clasa pregătitoare 

iar 22% la nivel liceal – vezi graficul următor.   

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-59 ani

60+ ani

3%

40%

50%

7%

3%

26%

49%

21%

1%

18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60+ ani
Parinti 3% 40% 50% 7% 0%
Profesori 3% 26% 49% 21% 1%

Categoria de vârstă:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Liceal(clasa 9-12)

Gimnazial (clasa 5-8)

Primar (clasa 1-4)

Clasa zero

22%

30%

35%

13%

Liceal(clasa 9-12) Gimnazial (clasa 5-8) Primar (clasa 1-4) Clasa zero
Procent 22% 30% 35% 13%

În ce ciclu de învățământ se află copilul/copiii 
dumneavoastră?
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Șapte din zece profesori respondenți la studiu (68%) dețin gradul I, 16% gradul II, 11% au 

definitivat și doar 5% sunt debutanți.  

 

 

Cei mai mulți profesori respondenți predau la nivel liceal – 45%; 25% predau la nivel primar 

iar 30% predau la nivel gimnazial.  

 

 

Mai este important de precizat faptul că profesorii respondenți la studiu predau, în 

majoritatea covârșitoare, la școli situate în mediul urban – oraș mare (35%) sau urban – oraș 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Gradul I

Gradul II

Definitivatul

Debutant

68%

16%

11%

5%

Gradul I Gradul II Definitivatul Debutant
68% 16% 11% 5%

Gradul didactic

Liceal; 45%

gimnazial; 30%

primar; 25%

La ce ciclu de învățământ predați?

Liceal gimnazial primar
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mic (43%). Doar unul din cinci profesori respondenți (22%) predau la școli din mediul rural – 

vezi graficul următor.  

 

 

Mai facem precizarea că, din cauza faptului că a fost aplicat online, chestionarul utilizat nu 

a putut include un număr foarte mare de itemi; aceasta este o limită de principiu a studiilor 

online, ele nu pot include un număr excesiv de mare de itemi întrucât crește dificultatea 

identificării unor respondenți. În aceste condiții studiul nu a putut include în analiză toate 

aspectele relevante, care ar fi meritat studiate. Rămâne o promisiune extinderea studiului 

într-o etapă viitoare.  

În ciuda faptului că eșantionul utilizat nu a fost unul reprezentativ, rezultatele permit 

explorarea subiectului, lansarea unor ipoteze de lucru care să poată ghida un studiu de 

amploare mai mare, reprezentativ, în viitor. Mai mult, faptul că studiul a inclus în analiză 

două grupuri înalt relevante procesului educațional – cadre didactice și părinți – permite 

extragerea unor rezultate în vederea fundamentării unor ipoteze și din perspectiva raportării 

acestor grupuri la tematica în discuție.  

 

Urban - oraș mare (peste 150.000 de locuitori)

Urban - oraș mic

Rural

Rural - sate și școli izolate

35%

43%

20%

2%

Urban - oraș mare (peste 
150.000 de locuitori) Urban - oraș mic Rural Rural - sate și școli 

izolate
Series1 35% 43% 20% 2%

În ce zonă se află situată școala în care predați?
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Rezultatele cercetării 

Studiul a urmărit să devoaleze realități școlare din perspectiva relevanței infrastructurii IT 

în procesul educațional, gradul în care aceasta este utilizată, dificultăți în cadrul acestui 

proces, rezultate în baza declarației profesorilor și părinților beneficiari ai procesului școlar. 

Invitați să evalueze la modul general cum este dotată din punct de vedere al infrastructurii 

IT școala, patru din zece profesori (41%) consideră ”satisfăcător” acest aspect, iar 6% 

consideră situația chiar excelentă – vezi graficul următor. Există totuși o pondere importantă 

dintre profesorii respondenți – cel puțin unul din doi, 49%, care consideră că dotările sunt 

”nesatisfăcătoare” (19%) sau ”insuficiente” (30%). 

În rândul părinților percepția este ceva mai negativă, doar patru din zece (40%) apreciind că 

nivelul dotărilor IT din școală sunt ”satisfăcătoare” sau ”excelente”; în schimb 60% dintre 

părinți apreciază că dotările IT din școală sunt fie ”nesatisfăcătoare” (18%), fie 

”insuficiente” (29%), fie ”inexistente” (14%). 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Inexistentă

Insuficienta

Nesatisfăcătoare

Satisfăcătoare

Excelentă

14%

29%

18%

35%

5%

3%

30%

19%

41%

6%

Inexistentă Insuficienta Nesatisfăcătoare Satisfăcătoare Excelentă
Parinte 14% 29% 18% 35% 5%
Profesor 3% 30% 19% 41% 6%

Cum considerați că este dotată din punct de vedere al infrastructurii IT 
(calculatoare, acces la Internet, acces la cărți în format electronic etc.) 

școala la care învață copilul/elevul dumneavoastră?
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Un alt aspect interogat în cadrul studiului a vizat gradul de utilizare a infrastructurii IT 

pentru activități educaționale. Am putut constata faptul că profesorii declară că utilizează 

în grad mai ridicat infrastructura IT pentru activități educaționale decât cred că o fac 

părinții. Astfel, unul din doi profesori respondenți (52%) a declarat faptul că utilizează 

infrastructura IT pentru activități educaționale mai mult de o oră pe săptămână; în schimb, 

doar patru din zece părinți (43%) au considerat la fel; 16% dintre părinți declară că nu este 

utilizată niciodată infrastructura IT, dar doar 9% dintre profesori sunt de aceeași părere – 

vezi graficul următor.  

 

În acest cadru este oportun a explora mai în amănunt motivele pentru care unii părinți sau 

profesori consideră că infrastructura IT este utilizată mai rar sau niciodată, sunt mai multe 

posibile cauze ale unei asemenea stări de fapt – competențe scăzute în utilizarea noilor 

tehnologii, neadaptarea curriculei la posibilitățile utilizării infrastructurii IT, calitatea 

Internetului la care profesorii au acces, specificul domeniului studiat etc. Studiul a abordat 

și astfel de aspecte pe care le vom prezenta în continuare. 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Niciodată

Circa o oră pe lună

Mai puțin de o oră pe săptămână

Mai mult de o oră pe săptămână

La fiecare ora in parte

16%

15%

26%

37%

6%

9%

17%

21%

38%

14%

Niciodată Circa o oră pe lună Mai puțin de o oră 
pe săptămână

Mai mult de o oră
pe săptămână

La fiecare ora in
parte

Parinte 16% 15% 26% 37% 6%
Profesor 9% 17% 21% 38% 14%

Cât de des folosiți/credeți că sunt folosite infrastructura TIC pentru 
activitățile educaționale la care participă copilul/elevul dumneavoastră?
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Un alt aspect abordat în cadrul studiului derulat s-a referit la modul în care infrastructura 

existentă este utilizată în cadrul școlii, la calitatea acesteia. Respondenții au fost rugați să 

indice care sunt cauzele care împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă în 

școală, având la dispoziție douăsprezece variante dintre care să aleagă. Principalele trei 

probleme indicate de profesori drept obstacole în utilizarea infrastructurii au fost ”absența 

unor echipamente performante” (unul din trei, 35%), ”absența unor conținuturi și/sau 

programe adecvate pentru disciplina predată” (unul din patru, 26.4%) , respectiv ”lipsa 

conexiunii adecvate la Internet” (23%).  Alte obstacole de importanță relativ ridicată în 

procesul de utilizare a infrastructurii școlare constau în ”conținuturile educaționale actuale 

- curricula” (19.3%) respectiv ”lipsa unui suport IT în școală care să asigure mentenanța 

echipamentelor și consilierea cadrelor didactice” (17.2%) – vezi graficul următor.  

Părinții au opinii doar parțial similare cu cele exprimate de cadrele didactice.  

Pentru părinți cel mai important obstacol în utilizarea infrastructurii școlare este ”absența 

unor conținuturi și/sau programe adecvate pentru disciplina predată” (26.1%), urmată de 

”absența unor echipamente performante” (24.3%). 

Putem remarca câteva puncte de divergență evidente între opinia cadrelor didactice și cea 

a părinților. Astfel cadrele didactice consideră în pondere semnificativ mai mare că ”lipsa 

conexiunii la Internet este problematică” comparativ cu părinții – 23% vs. 10.4%. De 

asemenea, aproximativ unul din cinci părinții (20%) consideră că aspecte precum 

”absența unei formări specifice privind folosirea tehnologiei în educație”,  ”rezistența 

profesorilor la utilizarea noilor tehnologii în clasă” sau ”neînțelegerea modului în care 

educația poate fi utilizată în educație” sunt obstacole importante în utilizarea 

infrastructurii școlare față de o pondere de sub 10% a profesorilor care au indicat aceste 

aspecte ca fiind problematice.  
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În cele ce urmează vom analiza modul de raportare a celor două grupuri țintă vizate – cadre 

didactice și părinți – la fiecare din posibilele cauze ale utilizării deficitare a infrastructurii 

în procesul școlar urmărind să extragem unele ipoteze de lucru pentru viitor.  

Unul din aspectele particulare urmărite în analiză a vizat evaluarea nivelului performanței 

echipamentelor la îndemâna cadrelor didactice. Fiind întrebați dacă ”absența unor 

echipamente performante împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă în 

școala unde învață copilul/elevul dumneavoastră” am constatat că unul din trei profesori 

(35%) oferă un răspuns pozitiv vs. unul din patru părinți care au aceeași opinie (24.3%). 

0,4%

4,9%

6,7%

22,4%

18,3%

3,7%

19,8%

19,4%

17,5%

10,4%

26,1%

24,3%

2,5%

3,4%

4,9%

7,7%

8,6%

8,9%

8,9%

17,2%

19,3%

23,0%

26,4%

35,0%

Rezistența elevilor la utilizarea TIC la clasă

Rezistența părinților la utilizarea TIC în educație

Lipsa capacității de a asigura o securitate minimă (fizică și 
informatică) pentru echipamente 

Neînțelegerea modului în care tehnologia poate fi folosită în 
educație  

Rezistența profesorilor la utilizarea TIC la clasă

Lipsa interesului față de educație din partea elevilor

Absența unei formări specifice privind folosirea tehnologiei în 
educație

Lipsa unui suport IT în școală care să asigure mentenanța 
echipamentelor și consilierea cadrelor didactice

Conținuturile educaționale actuale (curricula).

Lipsa conexiunii (adecvate) la Internet

Absența unor conținuturi și/sau programe adecvate pentru 
disciplina predată

Absența unor echipamente performante

Ce credeți că împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă 
în școală? (puteți selecta mai multe opțiuni) 

- PONDERE RĂSPUNSURI ”DA” PENTRU FIECARE CATEGORIE; DIFERENȚA 
PÂNĂ LA 100% REPREZINTĂ PONDEREA CELOR CARE NU AU ALES ACEST 

ASPECT CA RĂ

Profesor

Părinte
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În rândul cadrelor didactice acest aspect este considerat cel mai problematic din perspectiva 

utilizării infrastructurii existente în școală. Diferența ponderii opiniilor cadrelor didactice 

vs. părinți în această privință poate indica faptul că părinții cunosc insuficient realitatea 

școlară, nivelul dotărilor cu echipamente din școală.  

Pe de altă parte, atât profesorii cât și părinții consideră în ponderi egale că ”absența 

unor conținuturi și/sau programe adecvate pentru disciplina predată” constituie un 

obstacol în utilizarea infrastructurii școlare – vezi graficul următor.  În această privință, 

așadar, există o similaritate de opinii ale părinților și profesorilor – unul din patru consideră 

problematică inadecvarea dintre programa școlară și disciplina predată în procesul de 

utilizare a infrastructurii școlare existente.  

În această privință ne putem gândi la gradul de adecvare a cadrului curricular la 

oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul educațional. Fără îndoială utilizarea 

infrastructurii TIC în procesul educațional necesită și un anumit conținut curricular adecvat, 

care să orienteze și să ghideze profesorii în practica predării, în activitatea didactică 

curentă. Este un aspect care merită a fi explorat mai în amănunt în viitor. Desigur, un astfel 

de demers este necesar a fi însoțit și de un proces de pregătire a cadrelor didactice în 

utilizarea infrastructurii existente.   

Parinti

Profesori

Nu; 75,70%

Nu; 65,00%

Da; 24,30%

Da; 35,00%

Parinti Profesori
Nu 75,70% 65,00%
Da 24,30% 35,00%

Credeti că absența unor echipamente performante împiedică profesorii 
să folosească infrastructura existentă în școala unde învață 

copilul/elevul dumneavoastră?
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Utilizarea infrastructurii școlare existente în procesul educațional este condiționată, adesea, 

de accesul la conexiune Internet de calitate. Dacă privim Internetul ca fiind un mediu virtual 

și nu doar o vastă rețea de comunicare, atunci acesta reprezintă în sine o resursă 

educațională, oferind acces la informații și instrumente relevante pentru actul didactic. Este 

important de arătat, din acest punct de vedere, faptul că aproape unul din patru profesori 

(23%) consideră că lipsa conexiunii adecvate la Internet împiedică profesorii să folosească 

infrastructura existentă. Spre comparație, doar unul din zece părinți apreciază că lipsa 

conexiunii adecvate la Internet împiedică profesorii să utilizeze adecvat infrastructura 

existentă. Și la acest capitol se poate remarca o diferență de percepție – părinții percep mai 

pozitiv acest aspect comparativ cu profesorii.  

Parinti

Profesori

73,90%

73,60%

26,10%

26,40%

Parinti Profesori
Nu 73,90% 73,60%
Da 26,10% 26,40%

Credeti că absența unor conținuturi și/sau programe adecvate pentru 
disciplina predată împiedică profesorii să folosească infrastructura 

existentă în școala unde învață copilul/elevul dumneavoastră?
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Atât părinții, cât și profesorii, apreciază faptul că lipsa capacității de a asigura o securitate 

minimă (fizică și informatică) pentru echipamente nu constituie o problemă majoră în 

utilizarea infrastructurii școlare existente. Cel mult unul dintre părinți, respectiv profesori, 

consideră acest fapt ca fiind problematic (4.9% în cazul profesorilor, 6.7% în cazul 

profesorilor) – vezi graficul următor.  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Parinti

Profesori

Nu; 89,60%

Nu; 77,00%

Da; 10,40%

Da; 23,00%

Parinti Profesori
Nu 89,60% 77,00%
Da 10,40% 23,00%

Credeți că lipsa conexiunii (adecvate) la Internet împiedică profesorii 
să folosească infrastructura existentă în școala unde învață 

copilul/elevul dumneavoastră? 
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Un alt aspect, privitor la efectul lipsei de suport IT în școală care să asigure mentenanță 

echipamentelor și consilierea cadrelor didactice în folosirea lor, este considerat problematic 

de aproximativ unul din cinci respondenți (17.2% în cazul profesorilor, respectic 19.4% în 

cazul părinților). În mod cert acest aspect poate reprezenta un obstacol în utilizarea 

infrastructurii existente atâta vreme cât cadrele didactice nu știu să o utilizeze.  
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Parinti

Profesori

93,30%

95,10%

6,70%

4,90%

Parinti Profesori
Nu 93,30% 95,10%
Da 6,70% 4,90%

Credeți că lipsa capacității de a asigura o securitate minimă (fizică și 
informatică) pentru echipamente împiedică profesorii să folosească 

infrastructura existentă în școala unde învață copilul/elevul
dumneavoastră? 
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Au fost și aspecte pe care părinții le-au considerat de importanță mai mare în raport cu 

profesorii în procesul de utilizare a infrastructurii școlare. Unul dintre acestea se referă la 

”rezistența profesorilor la utilizarea noilor tehnologii la clasă”. Astfel, unul din cinci părinți 

sunt înclinați să dea un răspuns pozitiv la această întrebare (18.3%), considerând acest 

aspect un obstacol în utilizarea infrastructurii existente în școală; în schimb, doar 8.6% 

dintre profesori sunt de aceeași părere – vezi graficul următor.  
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Parinti

Profesori

80,60%

82,80%

19,40%

17,20%

Parinti Profesori
Nu 80,60% 82,80%
Da 19,40% 17,20%

Credeți că lipsa unui suport IT în școală care să asigure mentenanța 
echipamentelor și consilierea cadrelor didactice în folosirea lor

împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă în școala 
unde învață copilul/elevul dumneavoastră? 
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În schimb, ”rezistența părinților la utilizarea noilor tehnologii în educație” este considerată 

un aspect problematic care împietează asupra utilizării infrastructurii școlare de cel mult 

unul din douăzeci de respondenți profesori sau părinți (4,9% dintre părinți, 3,4 dintre 

profesori) – vezi graficul următor.  

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Parinti

Profesori

Nu; 81,70%

Nu; 91,40%

Da; 18,30%

Da; 8,60%

Parinti Profesori
Nu 81,70% 91,40%
Da 18,30% 8,60%

Credeți că rezistența profesorilor la utilizarea noilor tehnologii la 
clasă împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă în 

școala unde învață copilul/elevul dumneavoastră? 
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Parinti
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95,10%

96,60%

4,90%

3,40%

Parinti Profesori
Nu 95,10% 96,60%
Da 4,90% 3,40%

Credeți că rezistența părinților la utilizarea TIC în educație împiedică 
profesorii să folosească infrastructura existentă în școala unde învață 

copilul/elevul dumneavoastră? 
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De asemenea nici rezistența elevilor în utilizare noilor tehnologii la clasă nu este văzută ca 

fiind una problematică, o pondere nesemnificativă dintre respondenți fiind de acestă părere 

– vezi graficul următor. 

 

Interesul pentru educație nu este considerat nici el un obstacol în utilizarea infrastructurii 

existente în școală – vezi graficul următor.  
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Parinti

Profesori

99,60%

97,50%

0,40%

2,50%

Parinti Profesori
Nu 99,60% 97,50%
Da 0,40% 2,50%

Credeți că rezistența elevilor la utilizarea TIC la clasă împiedică 
profesorii să folosească infrastructura existentă în școala unde 

învață copilul/elevul dumneavoastră? 
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Parinti

Profesori

99,60%

97,50%

0,40%

2,50%

Parinti Profesori
Nu 99,60% 97,50%
Da 0,40% 2,50%

Credeți că lipsa interesului față de educație din partea elevilor 
împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă în 

școala unde învață copilul/elevul dumneavoastră? 
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Părinții consideră că ”neînțelegerea modului în care tehnologia poate fi folosită în 

educație” reprezintă un aspect problematic în utilizarea infrastructurii școlare în 

măsură mai mare decât consideră profesorii înșiși (22.4% părinții vs. 7.7% profesori). 

 

Un aspect cheie în utilizarea infrastructurii școlare este gradul de abilitare al cadrelor 

didactice în folosirea acesteia. Este un fapt interesant că, în acest caz, părinții consideră în 

pondere semnificativ mai mare decât profesorii că absența unei formări specifice privind 

folosirea tehnologiei în educație reprezintă un obstacol în utilizarea infrastructurii școlare. 

Astfel unul din cinci părinți s-au exprimat în acest sens – 19.8% - față de unul din zece 

profesori – 8.9%. 

Probabil, în acest caz, răspunsurile au fost direcționate de un anumit stereotip legat de 

nepriceperea cadrelor didactice în a utiliza tehnologia existentă; în schimb profesorii au 

evaluat impactul acestui aspect într-un cadru mai elaborat, considerând toate celelalte 

aspecte relevante. Oricum, în acest punct, suntem pe tărâmul speculației, această temă 

merită a fi investigată mai amănunțit în viitor.  
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Parinti

Profesori

77,60%

92,30%

22,40%

7,70%

Parinti Profesori
Nu 77,60% 92,30%
Da 22,40% 7,70%

Credeți că neînțelegerea modului în care tehnologia poate fi folosită în 
educație  împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă în 

școala unde învață copilul/elevul dumneavoastră? 
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Un alt aspect relevant discuției legate de utilizarea infrastructurii școlare are în vedere 

marja de manevră permisă de curricula școlară. Contextul în care cadrul didactic se poate 

”mișca” depinde, firește, de curricula impusă. În acest context am întrebat părinții și 

cadrele didactice asupra gradului în care sunt de părere că aspectele relaționate la 

conținuturile educaționale actuale (curricula) constituie un obstacol în utilizarea 

infrstructurii școlare existente. Răspunsurile primite arată că există o similaritate de opinie 

între părinți și cadrele didactice. Aproximativ unul din cinci părinți/profesori sunt de părere 

că conținuturile educaționale actuale împiedică profesorii să folosească infrastructura 

existentă (19,3% în cazul profesorilor, respectiv 17,5% în cazul părinților). Desigur, o 

întrebare necesară este și care anume aspecte ale conținuturilor educaționale împiedică 

profesorii să folosească infrastructura școlară în opinia respondenților. Nu ne-am propus 

acest lucru în cadrul studiului, dar rămâne o temă de viitor.  
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Parinti

Profesori

80,20%

91,10%

19,80%

8,90%

Parinti Profesori
Nu 80,20% 91,10%
Da 19,80% 8,90%

Credeți că absența unei formări specifice privind folosirea tehnologiei 
în educație împiedică profesorii să folosească infrastructura existentă 

în școala unde învață copilul/elevul dumneavoastră? 
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Accesul larg la Internet oferă largi oportunități de informare, de identificare de material 

didactic relevant. Însă, în același timp, Internetul este și poarta către aspecte care pot 

dăuna minorilor prin conținutul lor nepotrivit. În acest cadru am interogat respondenții și 

asupra modului în care consideră că ar trebui ca elevul să aibă acces în școală la un calculator 

sau echipamente mobile (tablete și/sau telefoane inteligente). Opinia prevalentă a fost că 

accesul ar trebui permis ”ori de câte ori impune activitatea didactică și doar sub 

controlul unui cadru didactic”: șapte din zece profesori (69,1%), respectiv șase din zece 

părinți (60,5%) sunt de această părere. O altă opinie care s-a manifestat substanțial a fost 

că accesul ar trebui să fie ”în mod liber, dar controlat în mod automat – cu ajutorul unui 

program specializat”, aproximativ trei din zece profesori/părinți s-au exprimat în acest sens 

(30.8% dintre părinți, respectiv 26% dintre profesori). Doar o minoritate dintre respondenți 

au considerat că accesul ar trebui acordat ”în mod liber, fără restricții” – sub 4% dintre 

respondenții părinți/profesori, ”arareori și exclusiv sub coordonarea și sub controlul unui 

cadru didactic” – sub 3% dintre respondenții părinți/profesori, respectiv ”nu ar trebui să 

aibă acces” – sub 3%. 
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Parinti

Profesori

82,50%

80,70%

17,50%

19,30%

Parinti Profesori
Nu 82,50% 80,70%
Da 17,50% 19,30%

Credeți că conținuturile educaționale actuale (curricula) împiedică 
profesorii să folosească infrastructura existentă în școala unde învață 

copilul/elevul dumneavoastră? 
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Majoritatea părinților și profesorilor apreciază eficiența în învățare a utilizării 

tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor la clasă ca fiind ”foarte eficiente” (32% în 

cazul părinților, 45,7% în cazul profesorilor) sau ”eficiente” (26,2% în cazul părinților, 

32,5% în cazul profesorilor). Doar o minoritate dintre respondenți consideră că eficiența în 

învățare a utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor la clasă este ”slab ineficientă” 

(10,5% în cazul părinților, 3% în cazul profesorilor) sau ”ineficientă” (5,8% în cazul părinților, 

2,3% în cazul profesorilor) – vezi graficul următor.  

Nu ar trebui să aibă acces

Arareori și exclusiv sub coordonarea și sub 
controlul unui cadru didactic

Ori de câte ori impune activitatea didactică 
și doar sub controlul unui cadru didactic

În mod liber, dar controlat în mod automat
(cu ajutorul unui program specializat)

În mod liber, fără restricții

2,30%

2,90%

60,50%

30,80%

3,50%

0,40%

1,90%

69,10%

26,00%

2,60%

În opinia dumneavoastră, sub ce formă ar trebui să aibă elevul acces în 
școală la un calculator sau echipamente mobile (tablete și/sau 

telefoane inteligente)?

Profesori

Parinti
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Una dintre temele centrale ale politicilor educaționale se referă la inegalitățile manifestate 

în procesul școlar între elevii din medii defavorizate (din zone rurale, copiii proveniți din 

familii monoparentale, copii cu dizabilități, copii roma etc.) și restul. Din punct de vedere 

teoretic, utilizarea tehnologiilor educaționale în procesul educațional poate avea un anumit 

impact în această privință. Studiul a urmărit să testeze și opinia profesorilor/părinților în 

această privință. Astfel, cel puțin opt din zece profesori (86,7%), respectiv opt din zece 

părinți (79,7%) sunt de părere că ”accesul la tehnologiile educaționale permite elevilor din 

zonele defavorizate să elimine diferențe dintre ei și elevii din regiuni mai dezvoltate din 

punct de vedere economic, social și cultural”. Desigur, întrebarea care se ridică imediat 

este cum anume ar considera respondenții că accesul la tehnologiile educaționale ar conduce 

la un impact asupra inegalităților școlare. Studiul arată că aceasta este o temă care merită 

a fi tratată mai în amănunt în viitor.  
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ineficient
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3,00%

16,60%

32,50%

45,70%

ineficient slab ineficient mediu eficient foarte eficient
Parinti 5,80% 10,50% 25,60% 26,20% 32,00%
Profesori 2,30% 3,00% 16,60% 32,50% 45,70%

Cum apreciați eficiența în învățare a utilizării tehnologiilor 
informației și comunicațiilor la clasă?
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Cel puțin nouă din zece părinți (96,5%) consideră că utilizarea tehnologiilor educaționale 

reprezintă o modalitate de a crește atractivitatea disciplinei predate, similar cu ponderea 

de 97,3% înregistrată în rândul profesorilor.  
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79,70%

86,70%

20,30%

13,30%

Parinti Profesori
Da 79,70% 86,70%
Nu 20,30% 13,30%

Accesul la tehnologiile educaționale permite elevilor
din zonele defavorizate să elimine diferențe dintre ei și

elevii din regiuni mai dezvoltate din punct de
vedere economic, social și cultural
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Parinti Profesori
Da 96,50% 97,30%
Nu 3,50% 2,70%

Utilizarea tehnologiilor educaționale reprezintă un
modalitate de a crește atractivitatea disciplinei predate
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Pe de altă parte, o pondere semnificativă dintre profesori (50,2%), respectiv părinți (41,3%) 

consideră adevărată (Da) afirmația că ”utilizarea tehnologiilor educaționale nu reprezintă 

o garanție a creșterii performanței elevilor” – vezi graficul următor. Este un aspect care 

merită analizat mai în detaliu în viitor, de ce și dacă prin utilizarea tehnologiilor 

educaționale crește atractivitatea disciplinei predate, însă nu neapărat conduce și la 

creșterea performanței elevilor. Cele două aspecte sunt deziderate care în mod firesc ar 

trebui să fie sincronizate. 

 

 

Atât profesorii, cât și părinții agreează faptul că ”tehnologiile digitale pot ameliora 

învățarea și pot sprijini inovarea în școli” (96,2% - profesori, 90,7% părinți) – vezi graficul 

următor. Este o temă de explorat în viitor în ce măsură acest fapt se poate concretiza, cum 

anume văd respondenții că tehnologia poate sprijini procesul educațional.  
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49,80%

Parinti Profesori
Da 41,30% 50,20%
Nu 58,70% 49,80%

Utilizarea tehnologiilor educaționale nu reprezintă o
garanție a creșterii performanței elevilor
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Mai mult, rolul pozitiv al tehnologiei în procesul școlar este apreciat și în privința comunicării 

și cooperării în cadrul școlilor și între școli, stimulând implicarea școlară: 97,3% dintre 

profesori sunt de această părere, respectiv 94,2% dintre părinți – vezi graficul următor.   
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Parinti Profesori
Da 90,70% 96,20%
Nu 9,30% 3,80%

Tehnologiile digitale pot ameliora învățarea și pot sprijini 
inovarea în școli
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2,70%

Parinti Profesori
Da 94,20% 97,30%
Nu 5,80% 2,70%

Tehnologiile digitale pot sprijini comunicarea și cooperarea în
cadrul școlilor și între școli și pot stimula participarea elevilor și 

a familiilor acestora la viața școlară
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Un presupus impact negativ al componentelor IT asupra atenției elevilor în procesul școlar 

este acceptat de o pondere importantă dintre respondenți, aproximativ unul din trei: 33,8% 

dintre profesori, respectiv 33,1% dintre părinți fiind de acord cu faptul că ”accesul la 

calculatoare, tablete, telefoane inteligente și alte dispozitive conectate la Internet distrag 

atenția elevilor de la conținutul educațional” – vezi graficul următor. 

 

 

Este important de arătat că studiul a relevat îndoiala manifestată de o parte importantă 

dintre respondenți – cel puțin șapte din zece profesori, 76,1%, respectiv părinți, 75% - 

cu privire la adecvata pregătire a actualilor profesori pentru a utiliza în beneficiul 

elevilor tehnologiile noi și emergente destinate proceselor educaționale – vezi graficul 

următor.  
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Da 33,10% 33,80%
Nu 66,90% 66,20%

Accesul la calculatoare, tablete, telefoane inteligente și alte
dispozitive conectate la Internet distrag atenția elevilor de la

conținutul educațional
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Studiul a relevat și încrederea ridicată manifestată de profesori și părinți că noile tehnologii 

pot eficientiza gestionarea informațiilor/comunicării cu privire la activitatea elevilor, cel 

puțin nouă din zece fiind de această părere – vezi graficul următor.  
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Nu 25,00% 23,90%

Actualii profesori sunt prea puțin pregătiți ca să folosească în
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Studiul a mai relevat și faptul că atât părinții, cât și profesorii consideră că ”tehnologiile 

educaționale se pretează mai bine la anumite discipline”: cel puțin unul din doi profesori 

consideră astfel (51,9%), respectiv unul din doi părinți (57,6%). Rămâne de explorat, în viitor, 

care sunt disciplinele unde tehnologiile educaționale se pretează cel mai bine.  

 

Studiul a explorat și modul de poziționare al respondenților față de instituțiile sau actorii 

care ar putea avea un rol în procesul de promovare a utilizării noilor tehnologii în procesul 

educațional.  

Atât părinții, cât și profesorii, consideră că ”cea mai importantă entitate” care ar trebui să 

se ocupe de acest aspect este ”Ministerul Educației Naționale, prin politici și decizii 

coerente și programe de finanțare”: 17,9% dintre părinți și 27% dintre profesori acordă 

acestei entități cel mai important rol în procesul de promovare a utilizării noilor tehnologii 

în procesul educațional. În al doilea rând acest rol ar trebui jucat de ”Guvernul României, 

prin politici coerente și alocări bugetare”. Un rol important mai este atribuit de către 

respondenți și ”Uniunii Europeană, prin politici comune și programe de finanțare” – vezi 

graficele următoare.  

Un fapt relevant pentru această discuție este că ”profesorii, prin activitățile didactice 

desfășurate” și ”școlile, prin abordări unitare la nivel instituțional” sunt considerate 
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entități cel mai puțin responsabile în acest proces, reprezintă categoriile care au fost 

indicate de către cei mai mulți respondenți (atât profesori, cât și părinți) ca fiind ”cea mai 

puțin importantă entitate” care ar trebui să se preocupe de intensificarea utilizării învățării 

bazate pe noile tehnologii. Astfel, 12,7% dintre părinți și 20,6% dintre profesori consideră că 

”profesorii, prin activitățile didactice desfășurate” sunt cea mai puțin importantă entitate 

în procesul de promovare a utilizării noilor tehnologii în procesul educațional, respectiv 

10,4% dintre părinți și 11,3% dintre profesori consideră că ”școlile, prin abordări unitare la 

nivel instituțional” sunt cea mai puțin importantă entitate în acest proces - vezi graficele 

următoare.  

În același timp altor entități precum ”Casele Corpului Didactic, prin programe de formare” 

sau ”Institutului de Științele Educației, prin analize și propuneri de politică 

publică/programe de formare” li se acordă un rol marginal în acest proces, acestea 

cumulând o rată redusă de alegere din partea respondenților ca entități relevante în proces.  

Ca o concluzie putem spune că responsabilitatea în procesul de promovare a utilizării noilor 

tehnologii în procesul educațional este plasată, primordial, la nivel unor entități 

supraordonate școlii – Minister, Guvern și chiar Uniunea Europeană în vreme ce rolul școlilor 

și părinților în acest proces este considerat, în mod explicit, cel mai puțin important de 

către respondenții profesori și părinți. Alte entități precum Casa Corpului Didactic sau 

Institutul de Științele Educației sunt percepute ca marginale. Este de explorat în viitor 

motivația acestor perspective.



 
 

33 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 www.poca.ro  
 

 

4,1%

1,9%

1,9%

10,4%

12,7%

5,6%

2,6%

4,1%

3,4%

1,5%

1,1%

7,5%

3,7%

1,5%

9,0%

15,7%

0,4%

0,7%

0,7%

2,6%

3,0%

4,1%

13,8%

17,9%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Institutul de Științele Educației, prin programe de formare

Institutul de Științele Educației, prin analize și propuneri de politică publică

Casele Corpului Didactic, prin programe de formare

Școlile, prin abordări unitare la nivel instituțional

Profesorii, prin activitățile didactice desfășurate

Uniunea Europeană, prin politici comune și programe de finanțare

Guvernul României, prin politici coerente și alocări bugetare

Ministerul Educației Naționale, prin politici și decizii coerente și programe de finanțare

Cine considerați că ar trebui să se preocupe de intensificarea 
utilizării învățării bazate pe noile tehnologii? - răspunsuri părinți

Cea mai importantă entitate Entitate de importanță medie Cea mai puțin importantă entitate



 
 

34 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 www.poca.ro  
 

 

2,8%

5,5%

2,8%

11,3%

6,1%

20,6%

5,8%

7,7%

3,1%

5,5%

8,6%

10,7%

2,8%

4,3%

7,7%

19,9%

1,2%

2,1%

2,5%

2,5%

5,2%

5,5%

16,6%

27,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Institutul de Științele Educației, prin analize și propuneri de politică publică

Casele Corpului Didactic, prin programe de formare

Institutul de Științele Educației, prin programe de formare

Școlile, prin abordări unitare la nivel instituțional

Uniunea Europeană, prin politici comune și programe de finanțare

Profesorii, prin activitățile didactice desfășurate

Guvernul României, prin politici coerente și alocări bugetare

Ministerul Educației Naționale, prin politici și decizii coerente și programe de finanțare

Cine considerați că ar trebui să se preocupe de intensficarea utilizării 
învățării bazate pe noile tehnologii? - răspunsuri profesori

Cea mai importantă entitate Entitate de importanță medie Cea mai puțin importantă entitate



 
 

35 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 www.poca.ro  
 

 

 

 

  

Uniunea 
Europeană, 
prin 
politici 
comune și 
programe 
de 
finanțare 

Guvernul 
României, 
prin 
politici 
coerente 
și alocări 
bugetare 

Ministerul 
Educației 
Naționale, 
prin 
politici și 
decizii 
coerente 
și 
programe 
de 
finanțare 

Institutul 
de 
Științele 
Educației, 
prin 
analize și 
propuneri 
de 
politică 
publică 

Institutul 
de 
Științele 
Educației, 
prin 
programe 
de 
formare 

Casele 
Corpului 
Didactic, 
prin 
programe 
de 
formare 

Școlile, prin 
abordări 
unitare la 
nivel 
instituțional 

Profesorii, 
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NU 
ȘTIU TOTAL 

Părinte Cea mai importantă entitate 4,1% 13,8% 17,9% 0,7% 0,4% 0,7% 2,6% 3,0% 56,7% 100,0% 

 Entitate de importanță medie 1,5% 9,0% 15,7% 1,5% 3,4% 1,1% 7,5% 3,7% 56,7% 100,0% 

 
Cea mai puțin importantă 
entitate 5,6% 2,6% 4,1% 1,9% 4,1% 1,9% 10,4% 12,7% 56,7% 100,0% 

 TOTAL nominalizări 11,2% 25,4% 37,7% 4,1% 7,8% 3,7% 20,5% 19,4% 56,7%  
Profesor Cea mai importantă entitate 5,2% 16,6% 27,0% 1,2% 2,5% 2,1% 2,5% 5,5% 37,4% 100,0% 

 Entitate de importanță medie 2,8% 7,7% 19,9% 3,1% 8,6% 5,5% 10,7% 4,3% 37,4% 100,0% 

 
Cea mai puțin importantă 
entitate 6,1% 5,8% 7,7% 2,8% 2,8% 5,5% 11,3% 20,6% 37,4% 100,0% 

 TOTAL nominalizări 14,1% 30,1% 54,6% 7,1% 13,8% 13,2% 24,5% 30,4% 37,4%  
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Concluzii și implicații 

Studiul a explorat problematica asociată utilizării infrastructurii TIC în procesul educațional, 
în școală. Rezultatele nu sunt reprezentative, nu au pretenția de a oferi o diagnoză 
reprezentativ valabilă la nivelul categoriilor de respondenți incluse în studiu – profesori și 
părinți – însă au sugerat un set de ipoteze de lucru interesante pentru viitor.  

Deși o pondere importantă dintre părinți (40%) și profesori (47%) consideră că infrastructura 
existentă în școli acoperă cel puțin satisfăcător nevoile de utilizare a noilor tehnologii în 
școli, totuși există, de asemenea, o pondere importantă dintre respondenți care consideră 
contrariul. Similar a stat situația și atunci când am explorat în ce măsură infrastructura TIC 
este utilizată în procesul educațional – părinții, în măsură mai mică decât profesorii, 
considerând că infrastructura TIC este mai utilizată în actul educațional.  

Principalele obstacole în utilizarea infrastructurii TIC în școală sunt ”absența unor 
echipamente performante”, ”absența unor conținuturi și / sau programe adecvate pentru 
disciplina predată”, ”lipsa conexiunii adecvate la Internet” sau ”conținuturile educaționale 
actuale - curricula”. Părinții au accentuat, în măsură mai mare decât profesorii, că sunt 
obstacole în acest proces și ”lipsa unui suport IT în școală care să asigure mentenanța”, 
”absența unei formări specifice privind folosirea tehnologiei în educație”, ”rezistența 
profesorilor la utilizarea TIC în clasă” sau ”neînțelegerea modului în care tehnologia poate 
fi folosită în educație”. Într-un studiu viitor aceste aspecte ar merita a fi evaluate mai 
detaliat pentru a identifica cauzele reale ale acestor percepții și soluții de intervenție.  

Studiul a arătat de asemenea că atât părinții cât și cadrele didactice sunt preocupate de a 
controla într-o anumită măsură sau într-un anume mod accesul la Internet al elevilor.  

Concluzia cheie care se desprinde însă din studiu este aceea că atât părinții, cât și profesorii 
respondenți apreciază, în cvasi-majoritatea lor (peste 90%) că tehnologiile sunt un factor 
pozitiv care poate ameliora învățarea și poate sprijini inovarea în școli. Există deschidere în 
a utiliza noile tehnologii, însă este nevoie de un proces de implementare bine pus la punct.  

Studiul sugerează, de asemenea, că ar fi nevoie de un proces de pregătire mai amplu al 
cadrelor didactice în utilizarea tehnologiilor în educație – cel puțin 75% dintre respondenți 
consideră că profesorii sunt prea puțin pregătiți pentru a utiliza tehnologia în procesul 
educațional – dar și de aplicarea acestora la anumite discipline unde tehnologia se pretează 
mai bine.  

Responsabilitatea principală în impulsionarea utilizării noilor tehnologii în cadrul procesului 
educațional este plasată, în principal, la nivelul unor instanțe supraordonate școlilor: 
Ministerul Educației,  Guvernul României și chiar Uniunii Europene. În același timp, însă, 
profesorii și școlile sunt considerate instanțe cărora li se atribuie, explicit, cea mai mică 
importanță în acest proces de către respondenți. Alte entități precum Casa Corpului Didactic 
sau Institutul de Științele Educației au un rol marginal conform așteptărilor respondenților. 
Ipoteza sugerată de studiu – plasarea responsabilității prioritar la nivelul instituțiilor 
centrale, europene și naționale în detrimentul profesorilor și școlii – și implicațiile ei merită 
a fi explorată mai în detaliu în viitor.  
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