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Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 
diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să 
rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde 
cerințelor actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața 
socială și personală. 

 
Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală 
problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a 
mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, 
pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de 
mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a 
membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. 
Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să 
învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care ulterior să 
devină achiziții importante pentru progresul societății. 

 
Scopul studiului a fost nu atât adunarea unor informații și date statistice referitoare la problemele 
educației, în special în perioada organizării învățării de la distanță, cât mai curând, analiza bunelor 
practici ale diferitor actori educaționali, și în baza lor, a propune modalități de îmbunătățire a 
sistemului educațional, atât în perioadele de criză, cât și la general. Studiul actual a fost bazat și pe 
informațiile formale, obținute de la autoritățile de profil în domeniul educației, cât și pe opiniile 
reprezentanților societății civile, materialele publicate în mass-media și pe diverse domenii 
informaționale din Internet. 

 
Drept piloni de bază ai cercetării actuale au servit documentele de politici educaționale în vigoare, cât 
și experiența acumulată la nivel național și internațional în domeniul educației, la general, și a 
evaluării calității educației, în particular. Așa cum studiul de față s-a efectuat în perioada pandemiei 
provocată de răspândirea Covid 19, accentul major s-a pus pe organizarea învățământului de la 
distanță/ învățământul online, fiind identificate anumite particularități în comparație cu învățământul 
tradițional, organizat în școală. 

 
Pentru că evaluarea calității educației să aibă un caracter mai obiectiv, s-a analizat implicarea tuturor 
actorilor educaționali: alături de cadrele didactice, managerii școlari și specialiștii în educație, au fost 
implicați membrii comunității educaționale (printre care cei mai importanți sunt elevii și părinții), dar 
și participanții indirecți – reprezentanții societății civile. Pentru o eficientizare mai mare a cercetării, 
un accent deosebit s-a pus pe percepția publică a calității educației, astfel au fost organizate 
chestionare și interviuri promovate online pentru diferiți beneficiari direcți și indirecți ai sistemului 
educațional, precum și alte instrumente de colectare a informației cu referire la aspectele evaluării 
calității educației. Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care guvernarea a oferit 
comunității educaționale, dar și societății în general, instrumente eficiente de participare în evaluarea 
calității educației, inclusiv a învățământului de la distanță, mai ales prin utilizarea instrumentelor 
online.  

 
În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării 



 

personalizate / individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să 
devină centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru 
eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai 
eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor din comunitate 
și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online, fiind o 
oportunitate pentru situații special sau imprevizibile. 

 
În cadrul învățării personalizate, elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi (rolul acesta nu va avea 
o pondere însemnată), ci mai importantă va fi analiza strategiilor și modalităților de învățare, precum 
și relațiile stabilite între participanții la actul învățării.  

 
 

Eficiența învățării online 

 
Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea 

preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o 
adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, 
părinții au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi 
pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. 
Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și 
jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități 
personalizate pe interesele sale. 

 
Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite 
părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele 
selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. 
Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai 
mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. 
Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri 
video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă 
superioară ulterioară. 

 
Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în 
realizarea sarcinilor.  
Din cele menționate de învățători, în clasele primare, de regulă ei încarcă zilnic materiale pe una din 
platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru 
aferente), iar obiectivul principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video. La începutul 
zilei se propunea elevilor și părinților un orar de lucru, cu link-urile potrivite pentru fiecare disciplină 
sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită 
sarcina realizată învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii verificau și corectau lucrările și 
expediau un feedback individual elevilor sau părinților. Unii învățători zilnic sau peste o zi se conectau 
video cu toți elevii, cu frecvențe diferite în funcție de vârsta clasei. 

 
Învățătorii au menționat că dintre abilitățile de învățare, dezvoltarea scrierii corecte durează în timp 
cel mai mult. Astfel, exercițiile suplimentare de scriere desfășurate acasă (de obicei în context 
informal) au devenit cele mai utile dintre toate activitățile organizare în învățământul primar. 

 
În învățământul gimnazial, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 
învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea 



 

învățării. O metodă utilizată pe larg de cadrele didactice a fost Flipper classroom, când elevii studiază 
singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de profesori, urmărind filmulețele transmise din timp și 
rezolvând activitățile.  

 
De regulă, profesorii organizează conectări online - după ce elevii au primit materialul și tutorialele - 
pentru verificare prin chestionar oral a înțelegerii și fixarea exercițiilor de lucru. Profesorii verificau 
sarcinile propuse elevilor, oferindu-le un feedback constructiv. 

 

Este îmbucurător faptul că părinții s-au implicat activ în exprimarea opiniei lor cu referire la 
organizarea procesului de învățare de la distanță. Majoritatea din ei au demonstrat responsabilitate și 
deschidere pentru comunicare eficientă, precum și oferirea de suport copiilor în caz de necesitate. 
Părinții au accentuat că s-au implicat activ în procesul de învățare de la distanță, mulți din ei lucrând 
de acasă au avut posibilitatea să observe, să monitorizeze și chiar să ofere ajutor copiilor în caz de 
necesitate. Fapt este că părinții au nevoie și ei să fie formați și să cunoască aspectele generale ale 
psihopedagogiei, de asemenea tehnologiile și strategiile educaționale pe care le utilizează copiii. 

 
Părinții au avut atitudini diferite față de organizarea procesului de învățare de la distanță, începând 
pe de o parte, cu acei care s-au implicat activ în crearea condițiilor pentru copii și oferirea unui suport 
de monitorizare și încurajare a învățării în condiții de acasă, pe de altă parte, au fost și părinți care au 
considerat că copiii sunt în vacanță și nu trebuie deranjați de școală. 

 
Cadrele didactice care au fost implicați în școala de la distanță au simțit o nouă provocare – cea de a 
lua în vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au avut posibilitatea să cunoască direct 
modalitatea de organizare a învățării. De aceea sunt necesare sesiuni de formare și cu părinții pentru 
a înțelege și a se implica mai activ în acordarea unui suport educațional copilului și să intervină în 
anumite situații. 

 
În perioada de organizare a învățării de la distanță, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la 
cel de protecție a copilului și griji materiale, la cele spirituale: de ghidare, monitorizare, uneori de 
provocator intelectual și de diversificator de experiențe. Un rol important al părintelui în această 
perioadă a devenit asigurarea cu spațiu de lucru bine delimitat pentru copil/copii, care psihologic ajută 
elevul să ia în serios lucrul și să fie mai responsabil. 

 
Pentru ca procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au fost implicați de către 
cadrele didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. 
Deseori părinții și-au dat seama că rolul lor de bază este pentru a acorda un suport emoțional și 
financiar sau chiar educațional, dacă are pregătirea necesară. 

 
În timpul învățării de la distanță, părinții au implicat mai activ copii lor și în treburile casnice, 
considerate utile deopotrivă pentru toți membrii familiei.  

 
Cea mai mare provocare pentru părinții, care lucrau de acasă în această perioadă, a fost să-și 
îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor copilului/ copiilor. Pe lângă 
schimbările care apărut în situații de izolare, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile copiilor, oboseala, 
sarcinile casnice și cele de la muncă în același timp cu nevoile copiilor. 

 
Părinții au fost des contactați de cadrele didactice, în special de diriginții de clasă pentru acordarea de 
ajutor sau chiar identificarea copiilor care nu erau conectați la momentul începerii activităților online 
și trebuiau găsite căile de implicare acestora în procesul educațional de la distanță. Unii elevi au cerut 
ajutor în grupul de Messenger al clasei, iar alți colegi au venit în întâmpinarea lor. 

 



 

Astfel, în perioada învățământului de la distanță, o mare parte din părinți, care își vedeau copilul lor 
unici și aveau cerințe exagerate față de cadrele didactice, și-au dat seama cât de complicată este 
misiunea pedagogilor. Au înțeles că trebuie să se înarmeze cu răbdare, să pună accent nu atât pe 
cunoștințe, note sau calificative înalte, ci în primul rând pe siguranța copilului, pe sănătate și pe un 
echilibru emoțional asigurat atât în familie, cât și în societate, inclusiv la școală. Mulți părinți s-au 
implicat în activități prin sfaturi și suport tehnic, au inițiat jocuri de societate, au formula sugestii 
constructive pentru a umple ziua cu clipe de fericite și starea de bine. 

 
Cadrele didactice 

 
Cadre didactice au accentuat că în procesul de organizare a învățării de la distanță s-au 

adaptat treptat condițiilor specifice create de criză. Ei au menționat că au învățat să comunice mai 
eficient și să relaționeze mai bine cu elevii, cultivând încrederea în forțele elevilor, dar și ei singuri 
devenind mai încrezuți. 

 
Pentru majoritatea, însă, școala online, chiar de la începutul pandemiei, a fost un moment 

dificil, care a provocat tensiune și frustrare, venită pe neașteptate. Respondenții au menționat că nu 
au fost pregătiți pentru gestionarea crizei, au avut puține resurse și instrumente digitale pentru a se 
adapta 
la învățământul online. Cadrele didactice au depus un efort dublu, pentru a studia și a utiliza noi 
tehnologii de învățare în condițiile învățării de la distanță. Ei consideră că elevii mai greu au fost 
monitorizați, fără contactul direct, fără o comunicare deschisă și liberă. 

 
De asemenea, elevii trebuiau instruiți cu referire la platformele online, în special Teams, 

Classroom, Zoom, Moodle și altele. Evaluarea sarcinilor a decurs cu dificultăți, așa cum nu era clar dacă 
elevii e-au realizat cu ajutorul manualelor sau altor materiale, în ce măsură au plagiat. 

 
Părinții de asemenea au fost un factor care au susținut copiii lor, dar deseori au avut pretenții 

neîntemeiate către cadrele didactice, convingându-se treptat de fapt că copilul lor are nevoie de mai 
multă atenție și de explicație suplimentară. Ei au înțeles mai bine care este rolul cadrului didactic în 
organizarea procesului de învățare tradițional sau de la distanță. 

 
Pregătirea cadrelor didactice pentru lecțiile online a fost mult mai solicitantă decât în cazul 

învățământului clasic și mai obositoare.  
 

Echipa managerială 
 

Directorii, elevii, cadrele didactice și părinții, în linii generale, au părere bună despre 
organizarea învățământului de la distanță. Cu siguranță, au fost și perioade de stres și surmenaj 
academic pentru copii, dar au fost depășite. Tot odată au fost observate un șir de probleme ale școlii, 
care necesită rezolvare, printre care îmbunătățirea calității educației, care ar trebui să devină cu 
adevărat prioritate națională. Activitățile online au unit colectivul de profesori și clasele de elevi, prin 
acordarea de asistență la necesitate colegilor. 

 
La revenirea în școală, managerii școlari și-au propus un șir de sarcini și intervenții, printre care: 

 
- să atragă mai multă atenție subiectelor despre securitatea și sănătatea vieții, în special în 

condiții de criză; 
- să contribuie la dotarea instituțiilor cu tehnică digitală; 
- să organizeze treninguri de formare cu cadrele didactice, cu elevii și părinții cu referire la 

dezvoltarea competențelor TIC; 



 

- să dezvolte în continuare învățământul de la distanță și utilizarea platformelor de învățare 
online și în condițiile de organizare a procesului educațional tradițional; 

- axarea pe formarea de competențe trans-disciplinare, atitudini și pe valori; 
- revizuirea materialului predat și accent pe învățarea și instruirea reciprocă; 
- aplicarea diverselor platforme educaționale; 
- implementarea evaluărilor online la unele discipline școlare; 
- desfășurarea activităților de pedagogizare a părinților prin instrumente online; 
- mai multă atenție de acordat resurselor umane; 
- reducerea numărului de ședințe și creșterea calității lor; 
- un accent mai mare pe diverse forme de comunicare; 
- mai puțin birocratism și hârtii inutile; 
- crearea unei biblioteci digitale în școală și comunitate; 
- implementarea unui registru electronic de evidență a realizării programelor și notelor/ 

absențelor; 
- încurajarea elevilor și a cadrelor didactice pentru elaborarea E-portofoliilor; 
- implicarea mai activă a elevilor în procesul de învățare, pentru a realiza principiul ”a învăța să 

înveți”; 
- valorificarea strategiilor cu caracter interactiv, conferințe, mese rotunde, dezbateri, seminare 

practice; 
- accent mai mare pe calitate și mai puțin pe cantitate în educație; 
- responsabilizarea angajaților pentru a-și îndeplini sarcinile la timp și corect; 
- reorganizarea educației centrată pe copil; 
- dezvoltarea în instituție a unei culturi a încrederii și a stării de bine. 

 
Astfel, în cadrul organizării învățării de la distanță, un rol destul de important a fost cel al 

managerilor școlari, care trebuiau să monitorizeze eficient procesul și să organizeze instruirea cu 
referire la utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor online, precum și stabilirea unor reguli/ norme de 
comunicare și relaționare cu elevii și părinții lor. Ei singuri trebuiau să-și dezvolte abilitățile digitale, 
recurgând la suportul moderatorilor diferitelor cursuri online sau experimentând singuri. 

 
În rezultatul intervențiilor în eficientizarea procesului de învățare de la distanță, managerii școlari 

și- au adus contribuția la organizarea unui program mai structurat și stabilirea unei periodicității a 
întâlnirilor online, pentru a preveni surmenajul școlar. Administrația instituțiilor au organizat un orar 
mai stabil, punând accent pe managementul timpului și a resurselor umane. 

 
În condițiile în care managerii școlari au primit doar unele recomandări din partea MECC, au fost 

nevoiți să ia decizii rapid și să acționez ferm, fiind adaptate la condițiile reale. Au fost puse în practică 
toate experiențele acumulate de la cursuri și schimbul de bune practici, dar a fost necesară implicarea 
directă în studiul instrumentelor de învățare de la distanță. Majoritatea managerilor școlari au folosit 
această perioadă ca pe o oportunitate de a învăța și de a experimenta lucruri noi. 

 
Unele puncte slabe ale unor situații au fost transformate în oportunități pentru a valorifica toate 

posibilitățile de eficientizare a învățării de la distanță. Managerii școlari au simțit necesitatea 
întâlnirilor online cu cadrele didactice, atât formale în cadrul consiliului profesoral, cât și informale, în 
cadrul unor discuții individuale sau de grup. Unii manageri au organizat un tip de cancelarie virtuală, 
care a funcționat în unele instituții mai bine, în altele cu anumite dificultăți, în special ceea ce țin de 
aspectul de organizare tehnică și cunoașterea instrumentelor de învățare online. 

 
Mesajele managerilor școlari către elevi și cadrele didactice, dar și către părinți au devenit mai 

puțin bazate pe principii și reguli stricte, fiind mai deschise și mai concentrate pe comunicare 
eficientă, pe starea emoțională a elevilor și profesorilor și pe identificarea unor relații de compromis 



 

și colaborare constructivă. 
 

Managerii școlari au demonstrate că sunt o forță activă și responsabilă în organizarea procesului 
de învățare la distanță în condiții de criză. Ei au demonstrat implicare activă și responsabilitate în 
distribuirea chestionarelor, precum și a altor documente normative, au oferit consultanță în situații 
dificile cadrelor didactice și elevilor. O resursă importantă care a fost valorificată au fost părinții, care 
pe de o parte au manifesta înțelegere și au oferit suportul necesar copiilor lor acasă, dar pe de altă 
parte au înaintat cerințe exagerate față de școală. Destul de sugestive au fost propunerile cadrelor 
manageriale pentru toți actorii educaționali, dar și pentru autoritățile locale și centrale. 

 
Atât elevii, cadrele didactice și manageriale, dar și părinții au menționat, că după 1,5 luni de 

organizare a învățământului de la distanță, lucrurile s-au ameliorat: au învățat din greșeli, au 
experimentat, au învățat multe lucruri noi, s-au adaptat la noile condiții. În procesul de organizare a 
procesului de învățare de la distanță a contat foarte mult managementul la nivelul instituțiilor de 
învățământ, prin crearea unor instrumente de dialog constructiv între cadrele didactice, dar și între 
profesori și elevi, profesori și părinți, pe diverse platforme educaționale și grupuri pe rețele de 
socializare. Așa cum majoritatea actorilor educaționali nu au avut o pregătire specială pentru 
utilizarea instrumentelor online, eforturile de a învăța au fost mai degrabă individuale, atât din 
partea cadrelor didactice, a elevilor, dar și a managerilor școlari, care deseori au apelat și la diverse 
instruiri organizate de persoane particulare sau companii. 
Misiunea cadrelor manageriale a fost nu doar organizarea unui orar stabil sau crearea condițiilor de 
utilizare a instrumentelor și echipamentelor digitale, dar și asigurarea unui cadru care să permită 
eficientizarea învățământului de la distanță, în situația specifică de izolare la domiciliu și a tensiunilor 
legate de pandemie. O sarcină importantă a managerilor școlari a fost și acordarea unui sprijin pentru 
adaptarea conținuturilor curriculare și a strategiilor de învățare la condiții noi. Au fost multe intervenții 
de organizare a colaborării cadrelor didactice între ele, dar și a profesorilor cu elevii și părinții lor, 
pentru a determina regimul de activități, numărul și nivelul sarcinilor, timpul alocat pentru lucru la 
calculator etc. 

 
Majoritatea managerilor școlari s-au implicat în organizarea unor formări improvizate a 

cadrelor didactice, precum și a elevilor, pentru stăpânirea unor instrumente digitale sau selectarea 
platformelor de învățare de la distanță. 

 
Problemele identificate și soluțiile posibile 

 
Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii și-au îmbunătățit substanțial abilitățile 

digitale, ceea ce a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și școală-familie. De asemenea 
societatea civilă a fost conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii constructive de 
îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor digitale. 

 
Exercițiul de învățare de la distanță a fost urmat de un șir de invenții noi și descoperiri, 

creativitate și comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea 
abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine.  

 
Dar cel mai mult cadrele didactice, precum și elevii, părinții și managerii școlari au fost 

autodidacți, au învățat din experiența proprie, au studiat mai multe materiale și instrumente digitale, 
au comunicat activ cu colegii și au aplicat bunele practici, adaptate la particularitățile de vârstă, la 
condițiile concrete în care a fost organizat procesul educațional de la distanță. Un exemplu sunt 
mărturiile cadrelor didactice publicate în mass-media și pe rețelele de socializare. 

 



 

Un element important a fost modalitatea de organizare a activităților de la distanță și 
folosirea diferitor instrumente și achiziții online. De aceea elevii au remarcat, în special pe rețelele de 
socializare, că erau foarte încărcați cu sarcini pe care le venea greu de rezolvat. Cadrele didactice 
stabileau sarcini zilnice sau săptămânale concrete de lucru, precum completarea unui jurnal al 
zilei/săptămânii, realizarea unor produse foto/video, elaborarea unor mini-proiecte, completarea 
Portofoliilor electronice etc.  

 
Cu referire la crearea unui orar al zilei pentru copiii, rolul părinților a devenit foarte important. 

Ei trebuiau să explice copiilor cum trebuie planificate activitățile de bază (ex. igienă, masă, 
studiu/serviciu, relaționare interpersonală, joacă/relaxare, somn); alimentația trebuie controlată 
riguros, pentru a fi sănătoasă și a nu duce la creșterea în greutate sau la alte condiții clinice; includerea 
activităților sportive, toate contribuind la un stil de viață sănătos; activitățile de relaxare și 
divertisment (vizionarea unui film/citirea unei cărți, jocuri interactive etc.). 

 
De asemenea, s-a consolidat colaborarea dintre cadrele didactice din aceeași școală pentru a 

decide împreună orarul adaptat la mediul online, sprijin reciproc în desfășurarea orelor și 
dezvoltarea unei metodologii comune de a da teme și exerciții etc. 

 
Deși un aspect provocator a fost disciplina copiilor în cadrul învățării online, în special în 

clasele primare și gimnaziale, cadrele didactice au stabilit împreună cu elevii anumite reguli de 
învățare de la distanță (precum: punctualitate; organizarea tehnică din timp; ajustarea microfoanelor 
pe mute când nu comunică; exprimarea politicoasă și clară etc.) și au atras sistematic atenție 
respectării acestora. 

 
La începutul organizării învățării de la distanță, majoritatea cadrelor didactice comunicau cu 

elevii cate 30 min. – o oră, sau chiar mai mult, astfel elevii se aflau în fața calculatoarelor câte 3-6 ore 
pe zi, neluând în considerare că aceștia trebuiau și să rezolve sarcinile propuse tot cu utilizarea 
tehnologiilor electronice. Astfel, toți actorii educaționali au înțeles că e necesar de limitat timpul și 
de respectat normele de lucru la calculator sau televizor, mai ales că copiii se aflau mai puțin timp la 
aer liber, nu erau încadrați în exerciții de mișcare și sport. Se știe, însă, că prezenta copiilor în fața 
unui calculator sau TV un timp îndelungat poate avea consecințe nefaste pe termen lung pentru 
sănătatea și echilibru emoțional al acestora. De aceea, în multe instituții, administrația și cadrele 
didactice au fost nevoiți să reorganizeze procesul educațional prin reducerea prezentărilor și lecțiilor 
online și accent puneau pe sarcini cu caracter individual, folosind și alte material de lucru: manuale, 
caiete, atlas-uri, culegeri de probleme, fișe, elaborarea de mini proiecte etc. 

De aceea cadrele didactice au devenit mai inventive, propunând elevilor sarcini, punând în 
valoare interesele lor. Această metodă a devenit un bun exercițiu de autoorganizare și 
autoapreciere, dar a devenit și un barometru de verificare a stării emoționale a copiilor în situația de 
criză, de tensiune și chiar panică, în special când erau nevoiți mai mult să stea în casă.  

 
Cu referire la modalitățile de rezolvare a temelor pentru acasă, elevii au menționat: rezolvarea 
sarcinilor în caiet, scanarea sau fotografierea și expedierea către profesor – 35%; elaborarea unui mini 
proiect – 30%; rezolvarea testelor online pe platforma Moodle, unde văd punctajul imediat – 15%; 
realizarea sarcinilor pentru sine – 15%, nu primesc sarcini pentru acasă – 5%. 

 
O problemă care a fost pe larg discutată în perioada pandemiei, provocată de virusul Covid-19, a fost 
cea a temelor pentru acasă (sarcini pentru extindere pe termen scurt și pe termen lung), precum și a 
modalităților de organizare a evaluării cunoștințelor și a abilităților elevilor. De exemplu unele cadre 
didactice puneau accent pe repetarea și consolidarea materialului învățat anterior, iar alții pe 
învățarea materialului nou. 

 



 

De asemenea nu a fost clară nici situația despre modalitățile de evaluare a produselor realizate de 
copii, unii punând accent pe autoevaluare, iar alți profesori – pe acordarea de note. În special, elevii 
se confruntau cu faptul că nu întotdeauna puteau să primească un feedback constructiv din partea 
profesorilor, s-au convins cât de important este să organizeze eficient sarcinile de lucru independent 
(teme pentru acasă), care trebuia să aibă o utilitate mult mai practică. 

 
Deseori cadrele didactice au implicat și elevii, mai ales din clasele mai mari pentru a elabora sarcini și 
teste pe diverse platforme (Teams, Moodle, Google Doc, Zoom, Kahoot etc.), fiind aplicate atât în 
varianta interactivă, cât și în varianta de exersare individuală. 

 

Concluzii și recomandări 
 

Din analiza datelor colectate derivă următoarele concluzii: 
 

1. Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, deși 
a provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de 
reformare a întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și 
dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că scoală ar trebui să fie pregătită să se adapteze la 
diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un 
context valoric. Elementele care au funcționat bine în cadrul învățământului de la distanță, pot 
servi drept repere pentru îmbunătățirea învățământului tradițional, organizat la școală. Printre 
aceste elemente sunt: 
a) accent pe motivația mai înaltă a elevilor și valorificarea inteligențelor lor; 
b) implicarea mai activă a elevilor în organizarea procesului de învățare cu caracter interactiv; 
c) utilizarea unor instrumente digitale eficiente de învățare online și în cadrul învățământului 

tradițional; 
d) folosirea multitudinilor de materiale și produse, preponderent din Internet (Google, YouTube 

etc.), alături de manuale și ghiduri metodologice; 
e) implicarea mai activă a părinților în acordarea copiilor lor a unui suport logistic și material; 
f) schimbarea stilului de învățare al cadrelor didactice de la cel autoritar, spre unul mai 

democratic și participativ; 
g) studierea și valorificarea bunelor practici din țară și de peste hotare; 
h) accentul de pus nu atât pe evaluare și notare, cât pe procesul de învățare, propunându-i 

sarcini mai puține și adaptate pe înțelesul copiilor, unora cu caracter personalizat etc. 
 

2. Diferențele principale între învățarea de la distanță și cea tradițională sunt: 
a) lipsa contactului direct al elevului cu profesorul în perioada învățării de la distanță, de aceea 

apăreau probleme de comunicare și înțelegere a sarcinilor; 
b) mobilizarea mai largă a familiei în educația copilului, astfel parteneriatul școală-familie 

devenind mult mai consolidat în perioada de învățare de la distanță; 
c) ghidarea elevilor spre a-și crea un sistem de autoorganizare și de autodezvoltare (mai 

important pentru viața copilului, decât sistemul creat și dirijat de către profesori); 
d) acordarea unei atenții sporite securității online, unde copiii trebuie monitorizați sistematic de 

către părinte/tutore, în special minorii, pentru a nu utiliza diverse surse interzise sau a pierde 
timpul navigând pe Internet; 

e) respectarea/dozarea timpului când copilul poate să stea în fața calculatorului, mai ales cei din 
clasele primare și gimnaziale (conform normelor - maximum 45 min. pe parcursul unei zile, în 
clasele primare și până la 2,5 ore în clasele mari); 

f) munca cadrelor didactice este mult mai mare în cadrul învățării online, nevoiți să pregătească 



 

sarcini pe înțelesul elevilor, care se află la distanță; 
g) acasă sunt multe lucruri pe care cadrele didactice nu le pot lua în considerație: condițiile de 

viață și trai diferite; faptul că copiii mai sunt implicați în munci agricole sau casnice; au grijă 
de animale sau frați/surori mai mici; nu toți dispun de calculatoare sau sunt mai mulți copii în 
casă la un calculator; viteza Internetului e diferită și capacitatea calculatorului la fel etc. 

 
3. Învățarea de la distanță a adus o contribuție esențială pentru o schimbare de calitate a sistemului 

educațional, inclusiv atitudinea față de curriculum, în special față de conținuturi, ultimele nu ar 
trebui să aibă un statut obligatoriu. În cadrul învățării de la distanță s-a pus accent pe dezvoltarea 
competențelor elevilor mai apropiate de viață și interesele lor, precum și formarea unor valori și 
atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana însăși. Deși majoritatea copiilor au 
acces la Internet, în situația când stăm acasă, fără implicarea școlii, învățarea de la distanță ar fi 
ineficientă, deoarece nu se știe din ce surse/materiale deschise online s-ar fi folosit copilul. 
Resurse de predare și învățare online sunt foarte multe, însă important este selectarea celor care 
sunt captivante și interesante pentru elevi, dar cunoscute și de profesori. 

 
4. Școala de la distanță a contribuit ca toți actorii educaționali să înțeleagă mai bine ce înseamnă cu 

adevărat învățarea autentică, fiind mai presus de curriculumul scris, programe și teste, de note, 
de controale frontale sau reguli rigide. Educația ar trebui să fie bazată pe caracteristicile și nevoile 
cele mai apropiate elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a 
contribui la factorul de schimbare, de a fi apreciat. Situația actuală din ultimii ani, în special din 
anul 2020, odată cu restructurarea radicală a procesului educațional de la distanță, față de cel 
tradițional și organizarea învățării online în condițiile de carantină, este necesar de a revedea 
substanțial politicile educaționale, în special cele ce țin de modalitățile de implicare a părinților, 
comunităților locale și a organizațiilor societății civile în asigurarea și evaluarea calității educației, 
atât la nivel de instituție, cât și la nivel național. 

 
5. Învățarea de la distanță a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în 

învățare, cât și al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să 
inspire învățarea și să o ghideze mai mult decât să o controleze.  

6. Exercițiul de învățare de la distanță a demonstrat că competențele digitale trebuie dezvoltate, 
pentru a contribui la un șir de invenții noi și descoperiri, crearea de sarcini creativitate și 
comunicare eficientă. Mulți respondenți au menționat, că o metodă eficientă folosită la clasă, dar 
și în cadrul învățării de la distanță este cea a investigației, care încurajează elevii să găsească 
singuri soluții la problemele identificate și îi antrenează să gândească liber, critic și constructiv. 
Folosind creativ această metodă, elevii nu sunt tratați drept simpli receptori de informație de la 
profesor sau din manuale, ci singuri ajung la soluții, testează ipoteze și apoi le verifică. Așa cum 
învățarea în baza metodei investigației durează de regulă mai mult timp, tocmai instrumentele 
digitale pot fi utilizate pentru a transmite elevilor din timp informații, subiecte și detalii 
organizatorice. Aceasta va contribui substanțial și la consolidarea autonomiei învățării, 
dezvoltarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de 
bine. 

 
7. În cadrul organizării procesului de învățare de la distanță, este necesar de reorganizat demersurile 

de predare-învățare-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educației, care includ nu 
doar însușirea de cunoștințe, ci în primul rând sistematizarea conținuturilor, utilizarea unor 
instrumente adecvate, practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare și creativitate, 
managementul eficient al timpului și al resurselor, alternarea activităților frontale cu cele 
individuale, valorizarea învățământului personalizat etc. 

 
8. Cadrele didactice și elevii au propus și un șir de soluții care ar facilita organizarea procesului 



 

educațional la distanță: utilizarea eficientă a manualelor online și a surselor din internet; crearea 
unei platforme naționale, unde vor avea acces actorii educaționali; dezvoltarea competențelor în 
domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale; formarea cadrelor didactice în 
domeniu; sarcinile ar trebui să poarte un caracter mai creativ și bazate pe motivația elevilor de a 
învăța să învețe; organizarea unor lecții virtuale în grupuri mai mici; punerea în aplicare a unui 
sistem unic de predare la distanță etc.  

 
9. Majoritatea cadrelor didactice au fost nevoiți să-și modifice stilul de predare-învățare, precum și 

cel de evaluare. În lipsa unui control fizic sistematic în clasă, majoritatea și-au dat seama că 
modelul autoritar devine inutil și au început să practice tot mai mult elemente ale stilului 
democratic. Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, dar mai cu 
seamă pe responsabilitate și învățarea de luare a deciziilor. Mulți elevi au fost acceptați drept 
subiecți activi ai educației și co-autori ai propriei învățări, au primit împuterniciri, dar și libertate 
în organizare a muncii.  

 
10. Modelul învățării de la distanță vine cu un grad sporit de implicare pentru toți actorii 

educaționali, pentru că lipsește cadrul rigid al școlii și metodele de control asupra elevilor. Deși 
această stare a consolidat autonomia elevilor mai conștienți, dar pe de altă parte, a demonstrat 
necesitatea reformării radicale a educației, în situația când elevii mai puțin responsabili ignorau 
deschis sarcinile profesorilor. Acesta demonstrează că cadrele didactice trebuie să-și regândească 
rolul de ghid și facilitator, pentru o învățare autentică, să utilizeze strategii interactive de învățare 
pentru a motiva elevii să învețe fără frică, monitorizarea strictă a implicării și un control rigid. 
Astfel, cadrele didactice au pus accent pe învățarea prin descoperire, combinând eficient 
instrumente digitale și non-digitale, propunând diverse sarcini creative și fișe de lucru pentru elevi. 

 
11. Elevul - subiect ale educației, trebuie să aibă un statut de coautor al unei învățări autentice, 

devenind un partener activ al profesorului, fiind interesat în primul rând pentru randamentul 
școlar propriu. El este implicat activ în învățarea activă, dezvoltându-se autonomia și 
responsabilitatea pentru deciziile luate, care au motivație intrinsecă. Elevii s-au adaptat mai 
repede noilor situații de învățare și au reacționat în mare parte pozitiv la toate provocările cadrelor 
didactice, demonstrând înțelegere și implicare activă. 

 
12. Este necesar de dezvoltat învățarea personalizată, care presupune umanizarea întregului sistem 

educațional, accent punându-se nu atât pe respectarea prevederilor curriculumului scris, cât pe 
necesitățile reale ale copilului și dezvoltarea propriilor abilități și competențe. În cadrul acestei 
modalități, învață atât elevul, cât și profesorul, dar și persoanele cu care interacționează subiectul 
educației. Elevul ar trebui să fie învățat să învețe, să fie cunoscut cu metodele și tehnicile de 
predare-învățare, în special cu cele ce țin de autoînvățare și învățare reciprocă, autoorganizare, 
autoevaluare și evaluare reciprocă. Pentru elev va fi creat un mediu de învățare independent, iar 
cadrele didactice vor deveni îndrumători autentici, mediatori și ghizi de învățare și vor acorda 
suport în situațiile solicitate de copil sau familie. 

 
13. Învățarea ca proces va fi determinată în comparație cu învățarea axată pe produs. Sarcinile de 

lungă și de scurtă durată, propuse elevului pentru rezolvare independentă, întotdeauna vor purta 
un caracter deschis, bazate pe soluții multiple. Din multitudinea de sarcini propuse pentru 
rezolvare independentă, copilul le va selecta doar pe acelea care sunt mai aproape de interesul și 
inteligența sa. Fiecare copil va avea posibilitate să rezolve fiecare sarcină prin metoda sa, iar 
cadrele didactice vor aprecia nu atât răspunsul așteptat, ci cu precădere, va fi încurajat răspunsul 
inovativ al subiectului, identificarea propriei căi de rezolvare a sarcinii de către fiecare copil. 
Progresul fiecărui elev va fi comparat cu cel propriu, nu cu al altor colegi. 

 



 

 
 

14. Programele de formare a cadrelor didactice și manageriale ar trebui regândite radical, axate pe 
învățarea de la distanță, ca o componentă complementară învățării tradiționale, dar și nevoia de 
dezvoltare a abilităților de gestionare a situațiilor de criză. În procesul de organizare a învățării de 
la distanță, însăși cadrele didactice au nevoie de o formare specială, axată pe principiile învățării 
autonome și independente, care vor trebui să furnizeze continuu un feedback constructiv pe 
înțelesul fiecărui copil, dar și a membrilor familiei lui, ajutându-i să progreseze pas cu pas. În 
procesul formării cadrelor didactice se va ține cont că foarte importantă este studierea minuțioasă 
a inteligențelor fiecărui copil și identificarea strategiilor de dezvoltare a abilităților și formare a 
competențelor cu caracter de integrare, printre care deprinderile de viață vor deveni prioritare. 
Fiecare copil va fi învățat conform ritmului său, nu va fi forțat de anumite împrejurări, iar locul 
notelor și aprecierilor subiective va fi înlocuit cu evaluarea prin descriptori și calificative, prin care 
va fi posibil de măsurat și apreciat nivelul de atitudini și valori, formate pe parcursul unui anumit 
timp de învățare personalizată. Astfel, fiecare copil va fi ajutat să-și atingă potențialul maxim, 
printr-un conținut individualizat și strategii personalizate, promovate atât prin contactul direct 
între cadru didactic și elev, dar și digital în unele situații impuse de anumite circumstanțe. 

 
15. Modernizarea școlii este necesară prin implicarea unei echipe de specialiști-programatori care își 

vor aduce contribuția șa formarea cadrelor didactice și a managerilor școlari pentru transformarea 
materiei în programe de învățare digitală și dezvoltarea unor lecții online cu pași prestabiliți, unde 
elevii primesc un feedback în timp real. Elevii să fie dotați cu tablete conectate la internet, unde 
pot fi încărcate manuale în format electronic, sarcini, chiar și posibilitatea de a organiza evaluarea 
online. De asemenea trebuie de rezervat timp pentru studiu individual și lucru asupra elaborării 
unor proiecte individuale sau de grup și organizarea implementării acestora. 

 
16. Învățarea la distanță a demonstrat că este necesară remodelarea interacțiunii umane și a 

autorității la distanță. De exemplu, cadrele didactice au înțeles că pentru a fi ascultați mai bine și 
urmăriți de elevi au trebuit să utilizeze strategii cunoscute de elevi, să pună accent pe motivația 
intrinsecă, să formuleze sarcini preponderent cu caracter creativ, să conducă elevii spre un micro- 
management constructiv etc. 

 
17. Învățarea de la distanță a demonstrat că este necesară organizarea unor activități speciale și cu 

părinții (o resursă valoroasă printre actorii educaționali, care pot atrage și inspira copiii lor în 
diferite activități), atât în ceea ce privește pedagogizarea lor, cât și în utilizarea instrumentelor 
digitale. Primul pas ar trebui să fie comunicarea mai insistentă a cadrelor didactice cu părinții, 
care trebuie să fie informați la timp în legătură cu modalitățile de predare online și  
obiectivele de învățare de la distanță în perioada de criză. 

 
18. Este necesar de pus în valoare dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și conturarea în 

primul rând a unei lumi spirituale, în care elevii devin mai responsabili, respectă conștient legile și 
normele etice, sunt pregătiți să acorde primul ajutor persoanelor cu nevoi speciale, să fie mai 
binevoitori, mai atenți și mai empatici. Elevii trebuie să fie educați să-și exprime liber opinia, să fie 
încrezuți în sine, să aprecieze corect posibilitățile sale și ale altor persoane, să analizeze critic 
lumea din jurul lor și să manifeste o atitudine cu precădere constructivă față de schimbare. Astfel, 
este nevoie de o schimbare radicală a educației, pentru o lume mai conștientă, mai flexibilă și mai 
bine pregătită pentru viață. În acest sens, implicarea în primul rând a părinților, dar și a membrilor 
comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, este evidentă. 

 
19. În perioada actuală tot mai multe persoane confirmă că nu sunt importante atât definițiile învățate 

pe de rost de către elevi (de cele mai dese ori în mod mecanic) sau ecuațiile matematice, unde, de 



 

regulă, copiii nu le văd rostul în viață, deoarece rămân în mare parte nevalorificate, nu au legătură 
directă cu viața elevului și viitorul lui. Mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, 
comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile, care 
constituie fundamentul noii paradigme a educației de calitate. 

 
În contextul pandemiei de Covid-19, a discuțiilor virtuale cu cadrele didactice și managerii școlari, 

cu elevii și părinții, realizate pe rețelele de socializare (preponderent pe platforma Microsoft Teams), 
despre efectele și unele deficiențe ale învățării de la distanță, părerile au fost împărțite: unii 
consideră că profesorii, părinții și elevii s-au orientat destul de bine, organizând eficient învățarea cu 
ajutorul instrumentelor digitale.  

 
Recomandări pentru a eficientiza activitățile de învățare de la distanță și pentru a administra mai 

bine din punct de vedere metodic și emoțional: 
 

− conformarea la contextele vieții și reorganizarea procesului de învățare de la distanță, luând în 
considerație noile condiții, învățarea din greșeli și manifestarea deschiderii pentru o schimbare 
de calitate; 

 
− Metodologia privind organizarea învățământului de la distanță ar trebui să includă informații 

mai concrete cu referire la atribuțiile și responsabilitățile cadrelor didactice, a elevilor și a 
părinților în situații de criză, reglementarea timpului aflării în fața calculatoarelor și TV, 
îmbinarea regimurilor sincrone și asincrone a lecțiilor, întocmirea orarului activităților etc.; 

 
− elaborarea de lecții video și programe educaționale pentru diverse situații de învățare, inclusiv 

de la distanță; 
 

− perioadă de izolare acasă poate cauza depresie, stres și tensiune, atât în rândurile elevilor, a 
părinților, dar chiar și a cadrelor didactice și managerilor școlari, de aceea sunt binevenite 
activitățile de comunicare pe diverse teme de viață, ascultarea problemelor cu care se 
confruntă copiii, nu atât legate de programa curriculară, ci și cele cu referire la cultura generală; 

 
− așa cum există o multitudine de platforme de lucru și instrumente digitale, pentru organizarea 

învățământului de la distanță, important este să se înceapă activitățile cu acelea care sunt 
cunoscute și posibile de utilizat, atât de elevi, cât și de cadrele didactice; 

 
− atragerea atenției către copiii dezavantajați, care nu dispun de condiții egale de lucru, astfel 

acordându-le o atenție mai specială, atât de către cadrele didactice, cât și de colegi. 
 

Recomandări specifice: 
 

a) Pentru elevi: 
 valorificarea dreptului la educație și accesul gratuit la programele educaționale, biblioteci și 

alte resurse de învățare, inclusiv platformele de învățare online, organizate de instituția de 
învățământ; 

 demonstrarea responsabilității de a se implica activ în procesul de învățare din școală sau de 
la distanță, stabilit de instituția de învățământ și autoritățile locale sau centrale. 

 
b) Pentru părinți/tutori legali: 
 asigurarea accesului copilului la activitățile de învățare din școală sau de la distanță; 
 asigurarea copilul cu materiale necesare și tehnologii/instrumente de învățare, inclusiv 

digitale; 



 

 acordarea suportului pentru a implica copiii în actul de învățare, având drept scop ocupația 
acestora cu lucruri interesante și utile pentru ei: lectura cărților, vizionarea filmelor și emisiuni 
cognitive, invenții și creații proprii, jocuri și divertisment etc.; 

 manifestarea monitorizării sistematice a activității copiilor și răspunderea pentru distrugerea 
echipamentelor și materialelor, în situații când aceștia aparțin patrimoniului unității de 
învățământ. 

 
c) Pentru cadrele didactice, diriginți, angajați: 

 respectarea actelor normative și a regulamentelor/ metodologiilor, inclusiv în situațiile de 
criză; 

 identificarea modalităților prin care se oferă o experiență relevantă elevilor, organizarea 
desfășurării activităților didactice la clasă sau de la distanță și asigurarea calității actului 
educațional; 

 plasarea accentului nu atât pe însușirea unor conținuturi academice, teorii și definiții, ci în 
primul rând pe organizarea procesului de a învăța să înveți și valorificarea multiplelor 
inteligențe ale copilului; 

 manifestarea interesului sporit pentru participarea la activitățile de formare continuă în 
instituția de învățământ sau în centrele/instituțiile abilitate, inclusiv în domeniul TIC; 

 asigurarea comunicării sistematice cu elevii și părinții/tutorii, oferirea de consiliere 
subiecților educațional și coordonarea activităților organizate cu celelalte cadre didactice în 
vederea asigurării continuității participării elevilor la procesul de învățare și asigurarea 
calității; 

 reducerea volumului de conținuturi și de sarcini în condițiile organizării învățământului de 
la distanță, așa cum în contextele create important este nu atât numărul lor, ci în primul 
rând calitatea învățării, mai ales că copiii au și alte ocupații acasă legate de viața cotidiană 
și necesitățile familiei; 

 crearea unui cadru educațional, prin promovarea unui echilibrul între teorie 
(noțiuni/concepte relevante) și practică (aplicații/rezultate), cu accentul final pe ultima; 

 colectarea feedback-ului de la elevi și părinți, persoane implicate în actul educațional cu 
referire la beneficiile și problemele procesului de învățare și transmiterea rezumatelor 
administrației instituției, organelor competente; 

 intervenirea creativă și constructivă în soluționarea unor situații specifice, referitoare la 
eficientizarea procesului educațional, organizat în școală sau de la distanță. 

d) Pentru managerii școlari: 
 asigurarea accesului cadrelor didactice și a elevilor la programe și platforme educaționale 

online și conectarea instituției la Internet de calitate; 
 stabilirea, împreună cu cadrele didactice și elevii, a unei platforme educaționale online de 

bază, aplicațiile și resursele educaționale necesare pentru asigurarea calității procesului 
educațional; 

 crearea unei platforme online de tip cancelarie virtuală, pentru o evaluare proprie asupra 
nevoilor și preferințelor pe care le au cadrele didactice care predau de la distanță; 

 întocmirea unui program operațional și a unui orar stabil de activități de la distanță pentru 
fiecare disciplină și monitorizarea sistematică a respectării acestuia de către cadrele 
didactice și elevi; 

 oferirea unor programe de consiliere pentru elevi, părinți/tutori la necesitate; 
 elaborarea unor planuri de administrare a situațiilor de criză și elaborarea de modele 

concrete de lucru la distanță; 
 dezvoltarea interesului pentru formare autentică a cadrelor didactice în condițiile instituției 

și luând în considerație contextele concrete în care se desfățară procesul educațional; 
 încurajarea cadrelor didactice pentru elaborarea lecțiilor online și transmiterea lor live pe 



 

diverse rețele sau în filmări personale pe YouTube; 
 organizarea unor întâlniri informale în cadrul instituției, unde cadrele didactice ar trebui să 

discute mai mult între ei despre nevoile unui elev și pentru a calcula ritmul și capacitatea 
lor reală de lucru cu aceștia, orientându-se astfel spre valorificarea multiplelor inteligențe 
ale copilului și dezvoltarea competențelor cu caracter de integrare; 

 dezvoltarea competențelor generale și specifice, operaționalizate prin lucruri practice 
funcționale, orientate spre produse concrete și finalizată prin orientare profesională în 
funcție de aptitudinile și preferințele copilului; 

 asigurarea colectării unui feedback constructiv de la elevi, părinți și cadre didactice, alte 
categorii de personal implicat în organizarea procesului de învățare, inclusiv de la distanță 
cu scopul îmbunătățirii calității educației; 

 actualizarea fișelor postului angajaților cu atribuții la organizarea activitățile în situați 
speciale sau de criză, în care să se regăsească și atribuții specifice, indicatori de performanță 
privind proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare de la distanță; 

 un proiect eficient pentru învățarea de la distanță ar putea fi: „Școala sunt eu”. În aceste 
condiții copiii sunt ghidați de maturi să-și dezvolte pasiunile sale, pornind de la inteligențele 
sale. Copiii sunt motivați să-și alcătuiască sarcini creative și plăcute pentru sine chiar și în 
aceste condiții: pot inventa ceva neobișnuit, pot desena, dansa, compune poezii, viziona 
filme bune împreună cu familia și discuta subiectele lor, citi noi cărți, organiza jocuri 
distractive și sportive cu membrii familiei, descoperi noi rețete culinare, ajuta părinții în 
treburile casnice etc. Astfel, elevii vor deveni mai sociabili, responsabili, activi și interesați 
de dezvoltarea lor personală.  
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