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SU MAR

Anul 2020 a adus una dintre cele mai mari provocări umanității – pandemia de COVID-19. Situația epidemiologică a impus actorii procesului educațional să remodeleze procesul de predare,
iar cadrele didactice și elevii să-și dezvolte competențele digitale pentru a continua studiile în
pofida circumstanțelor.
Deși MECC a încercat să ofere alternative pentru continuarea învățământului în condiții de pandemie, opțiunile s-au rezumat la două: continuarea studiilor fie online, fie cu prezență fizică în
instituțiile de învățământ. Pentru a releva provocările și a găsi potențiale soluții, au fost completate 1200 de chestionare: 600 de către elevi și 600 de către profesori, care au fost selectați din
zonele de nord, sud și centru ale țării. Respondenții au fost întrebați ce greutăți au întâmpinat,
cât de pregătiți au fost pentru învățământul online și dacă găsesc utilă incluziunea educațională
digitală.
Răspunsurile oferite din cadrul chestionarelor au pus baza prezentului studiu și au oferit temei
de propunere a unor acțiuni care ar trebui întreprinse pentru eliminarea carențelor și complementarea elementelor lipsă. Printre acestea se enumeră digitalizarea tuturor manualelor școlare,
dotarea în mod egal de către autoritățile responsabile a instituțiilor de învățământ cu mijloace
TIC, adaptarea la aceste mijloace și instruirea tuturor actorilor participanți la procesul de învățământ în vederea unei incluziuni educaționale digitale eficiente.

P O L I T I C I E D U C AȚ I O N A L E

Printre sugestiile și recomandările date de către respondenți se regăsesc asistarea profesorilor
în dezvoltarea competențelor tehnice și digitale, îngemănarea unei instituții urbane cu una rurală pentru o predare mai eficientă, organizarea unor cursuri adiționale de incluziune digitală
pentru actorii din sectorul rural, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, iar, suplimentar, colaborarea dintre profesorii ambelor zone, rurală și urbană, pentru un schimb de idei și metode de
predare ce ar fi utile pe timp de restricții sanitare. Și, nu în ultimul rând, întâlnirea și consultarea
cu decidenții din sfera învățământului, dar și cu actorii care participă nemijlocit la procesul de
învățământ, inclusiv cu cei intervievați, ar juca un rol important în oferirea unor soluții nu doar
pe termen scurt, dar și pe termen lung.
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Dacă dorim cu adevărat să ajungem la pacea globală,
trebuie să începem de la educarea copiilor.
								

Mahatma Gandhi

I NT ROD U CERE
Prezentare generală
Tradițional, sistemul de învățământ estimează cunoștințele elevilor conform performanței lor pe
parcursul anului de studii. Totuși, cum pot fi estimate cunoștințele elevilor atunci când performanța acestora depinde de un terț, mai exact de un intermediar, prin care elevii sunt impuși să-și
demonstreze capacitățile? Asta ar echivala cu o prezență virtuală adițională în clasă, doar că nu
e vorba de un coleg nou sau un profesor cu puteri supranaturale, ci de internet, conexiunea cu
care a devenit indispensabilă în prezent și în viitorul apropriat.

Pentru a face față învățării la distanță și a nu pierde din studiile planificate, elevii sunt nevoiți să
se adapteze la diferite scenarii abordate de sistemul educațional. Aceste abordări însă nu sunt
uniforme, ceea ce provoacă disparități și limitarea accesului la educație, îndeosebi în zonele rurale. Spre exemplu, faptul că un elev învață în mediul școlar îi oferă posibilitatea de a interacționa
îndeaproape cu profesorul și colegii, însă îl pune în pericol de infectare pe el sau pe cei care îl
înconjoară. Pe cealaltă parte a monedei, învățarea la distanță este sigură, dar încă nu suficient de
adaptată situației. Este important de realizat faptul că nu doar oamenii trebuie să se conformeze
acestor mecanisme noi de lucru, ci și mecanismele trebuie adaptate nevoilor și posibilităților
persoanelor care le utilizează.
Aplicarea mijloacelor TIC drept instrument al învățării pentru soluționarea problemelor create de
pandemie a determinat o nouă dimensiune a educației – incluziunea digitală – și o altă abordare
a procesului educațional. Aplicarea mijloacelor TIC aduce o varietate de noi strategii de predare-învățare-evaluare, deoarece creează numeroase oportunități de individualizare a procesului
educațional. Mijloacele TIC permit valorificarea curriculumului general într-o formă în care să
satisfacă nevoile unice și diferențele, dar și să dezvolte abilitățile individuale prin abordarea unui
ritm individual de dezvoltare, devenind o resursă valoroasă pentru învățare și incluziune.
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Întrucât COVID-19 a apărut inopinat, toți au suferit în felul lor. Elevii s-au trezit ciocnind-se,
din cauza pandemiei, cu termeni precum „carantină”, „izolare la domiciliu”, „stare de urgență
sanitară” și „studii la distanță”. Această pandemie a creat impedimente sistemului educațional
din Republica Moldova și a provocat instituțiile educaționale să regândească procesul de învățământ, astfel încât să poată asigura accesul la activități educaționale atât al elevilor, cât și
al personalului. Totuși, aceste ajustări au nevoie de mai multă cercetare și suport științific și
social.
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În prezent, instituțiile de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova sunt dotate cu 38 059 de unități de tehnică de calcul (computere/laptopuri/tablete), dintre care 32 098
sunt utilizate în scopuri educaționale1. Însă câte din ele sunt distribuite în mediul rural/urban
și cât de utile sunt? Răspunsurile la aceste întrebări nu pot fi trecute cu vederea, întrucât ele
reliefează diferența calitativă dintre învățământul din mediul rural și cel urban. În anul 2019/20,
în instituțiile de învățământ primar și secundar general, în scopuri educaționale au fost utilizate
28,5 mii de calculatoare, sau cu 6,7% mai multe decât în anul de studii 2018/19, din care 15,8
mii (55,3%) sunt conectate în rețeaua școlară comună, iar 20 de mii de calculatoare, sau 70,1%,
au conexiune la internet2. Astfel, studiul va colecta chestionare propuse elevilor, profesorilor și
părinților din localități preselectate. Aceste chestionare au fost analizate în studii de caz și au
evidențiat principalele obstacole sau realizări ale acestor subiecți în segmentul educațional.
Este stringent de abordat tema incluziunii digitale, întrucât aceasta reprezintă un mijloc sigur
de rezolvare a unei probleme actuale (închiderea școlilor, impusă de pandemia de COVID-19),
precum și a unor probleme eventuale. Pentru aspectul dat sunt necesare flexibilitate și pregătire, iar acestea pot fi asigurate inclusiv prin elaborarea politicilor educaționale care ar induce
dezvoltarea și mobilizarea procesului de învățământ. Aceste politici ar permite elevilor/studenților să se adapteze noilor realități, iar profesorilor să dirijeze mai bine echipamentele digitale,
indispensabile pe timp de restricții sanitare. Astfel, este nevoie să fie concepute măsuri concrete
și sustenabile pentru a asigura accesul tuturor copiilor la un învățământ de calitate, indiferent de
statutul social-economic al fiecărui elev.

Scopul și obiectivele studiului

P O L I T I C I E D U C AȚ I O N A L E

Scopul central al acestui studiu este de a evidenția capacitatea de adaptare a subiecților sistemului de învățământ la incluziunea digitală în caz de învățământ la distanță. Acest fapt ar elucida
provocările cu care se ciocnesc subiecții și elementele-cheie ce necesită o atenție mai deosebită
pentru continuarea procesului de învățământ pe durata crizei actuale sau a altor crize eventuale.
În primul rând, studiul prezintă inegalitățile și discrepanțele care se formează în educație la nivel
rural și urban din cauza accesului inegal al elevilor la tehnologiile informaționale, precum și metodele de combatere sau soluționare a acestor discrepanțe.
În al doilea rând, studiul tinde să elucideze adaptabilitatea subiecților procesului de învățământ
la noua realitate, compusă dintr-o izolare de majoritatea lucrurilor și persoanelor pe care ne-am
obișnuit să le vedem zilnic.
Adițional, apare necesitatea identificării provocărilor incluziunii digitale și a cauzelor acestora
atât în zona urbană, cât și în cea rurală. Odată cu determinarea provocărilor, în mod direct proporțional se facilitează procesul de soluționare al acestora prin intermediul soluțiilor identificate
de-a lungul cercetării.
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1

Informație disponibilă la https://newsmaker.md/ro/ministerul-educatiei-peste-20-000-de-laptopuri-calculatoaresau-tablete-vor-fi-transmise-scolilor-pana-la-sfarsitul-acestui-an/ (accesat 6 ianuarie 2021).

2

Informație disponibilă la https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6549 (accesat 7 ianuarie
2020).
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Mai mult, studiul accentuează cauzele discrepanțelor digitale dintre mediul rural și urban, precum și posibilele soluții la acest aspect, prin prisma chestionarele oferite elevilor și profesorilor
din ambele medii, pentru a observa marja de diferențiere dintre răspunsurile acestora.
Este important la acest aspect de cercetat practicile sau ipotezele de soluționare a problemelor,
identificate de alte state la aspectul incluziunii digitale în domeniul educațional atât din Uniunea
Europeană, cât și din Parteneriatul Estic. Ambele platforme ar putea oferi sugestii de îmbunătățire a situației actuale, precum și ar putea propune practici demne de urmat.
În cele din urmă, studiul mizează pe constatarea soluțiilor eficace pe termen lung și scurt. Soluțiile sunt adaptate posibilităților reale și financiare, precum și posibilităților eventuale ale Republicii Moldova.

Metodologia studiului
1) Analiza documentară: rapoartele UNICEF; rapoartele și cercetările OCDE; rezumatele
conferințelor internaționale pe subiectul incluziunii digitale; cercetări științifice. Studiul,
de asemenea, se bazează pe chestionarele transmise elevilor și profesorilor cu întrebări
relevante la subiectul abordat.
2) Selectarea unui eșantion de 600 de elevi și 600 de profesori pentru completarea chestionarelor elaborate spre analiza impactului pandemiei asupra incluziunii educațional digitale.
3) Cercetare sociologică: elaborare de chestionare pentru elevi și profesori; completarea
chestionarelor de către elevi și de către profesori.

5) Elaborarea concluziilor și recomandărilor conform răspunsurilor primite din chestionarele completate, precum și din sugestiile introduse în aceste chestionare de către respondenți.

Sursele de informare consultate
Resursele pentru studiul dat au fost în mare parte tehnologice, utilizate pentru a dobândi acces
la surse digitale naționale și internaționale. Printre sursele de bază se enumeră resurse academice, precum monografii, anale științifice și cercetări în domeniul incluziunii digitale în sistemul
de învățământ. Suplimentar, au fost urmărite întâlniri și dezbateri publice organizate la acest subiect. La momentul actual, deja au avut loc (online) mai multe conferințe internaționale privind
provocările și calitatea educației pe timp de pandemie, și am analizat rapoartele de la aceste
întruniri digitale.
Totodată, drept surse au fost folosite chestionarele elaborate care au fost completate de către
subiecții procesului educațional, adică elevi și profesori. Aceștia au oferit răspunsuri la între-

Incluziunea educațională digitală în condiții de criză sanitară: discrepanța între urban și rural

P O L I T I C I E D U C AȚ I O N A L E

4) Analiza chestionarelor completate de eșantionul-țintă (elevi și profesori).
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bările ce țin de incluziunea digitală, accesul la tehnologiile informaționale, impactul pandemiei
asupra învățământului și alte aspecte. Chestionarul a fost expediat la cât mai multe instituții de
învățământ și departamente educaționale la nivel central și local, pentru a se obține o analiză
obiectivă; chestionarul a fost disponibil și online.

P O L I T I C I E D U C AȚ I O N A L E

De asemenea, s-au luat în considerare politicile Uniunii Europene din domeniul educației digitale (directive sau regulamente), precum și adaptarea statelor membre ale UE la învățământul la
distanță. Nu în cele din urmă, s-au luat în calcul interviurile cu persoane care activează în domeniul digital sau educațional, care au putut oferi recomandări ori sugestii în acest sens.
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Spre exemplu, în Zimbabwe studiile au continuat prin intermediul radioului. La o anumită oră,
anunțată prin radio, copiii se adunau în jurul acestora și ascultau noile teme3. În Afghanistan, accesul la educație a fost asigurat prin intermediul
programelor TV, fiecărei familii cu copii fiindu-i
9
oferit ghidul educațional „Educația alternativă pe timp de coronavirus”, cu programele ce urmau
a fi difuzate în perioada apropiată4. O altă realitate se trăia în Singapore, unde studiile pe timp
de pandemie au continuat online, prin intermediul dispozitivelor precum laptopuri, computere,
tablete, token și telefoane mobile5.
3

https://www.unicef.org/zimbabwe/stories/radio-lessons-provide-needed-continuity-learning-amid-covid-19pandemic (accesat la 26.03.2021).

4

Informație publicată de World Bank, disponibilă la https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/howcountries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic (accesat la 26.03.2021).

5

Informație disponibilă la https://www.timeshighereducation.com/blog/educating-despite-covid-19-outbreaklessons-singapore (accesat 26.03.2021).
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În pofida alternativelor existente, la nivel global au fost pierdute în medie 55 de zile de învățământ,
iar 3 din 4 elevi6 care nu au putut avea acces la nicio continuare a educației sub nicio formă vin din
zonele rurale și/sau din familiile cu venit scăzut. Amintim că, conform definiției Băncii Mondiale,
familiile cu venit scăzut sunt cele care au zilnic mai puțin de 1,24 dolari SUA per membru; familii cu
venit moderat sunt cele care au zilnic în jur de 4 dolari SUA per membru; familii cu venit mai înalt –
12,4 dolari SUA per membru pe zi; familii cu venit înalt – peste 12,4 dolari SUA per membru pe zi7.
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Situația financiară a familiei, din păcate, joacă un rol determinant în ce ține de accesul elevilor la
tehnologii digitale acasă. Astfel că dacă venitul familiei este mai scăzut, asta are un impact direct
proporțional cu accesul copilului la internet și la studiile online. La nivel global, copiii din zonele rurale au cu 16% mai puțin acces la internet decât copiii din zonele urbane11. Acest fapt accentuează
discrepanța deja existentă între educația la oraș și cea din zona rurală. Situația critică prezentă
scade considerabil potențialul copiilor și tinerilor din medii dezavantajate socioeconomic de a avea
succes la studii, precum și de a asigura un viitor pozitiv atât pentru familia lor, cât și pentru ei înșiși.
Este evident că incluziunea digitală este o provocare cu consecințe deja semnificative.

10

6

8 COVID-19: Are children able to continue learning during school closures? august 2020, p. 9.
UNICEF,
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decembrie 2020.

Situația financiară a familiei, din păcate, joacă un rol determinant în ce ține de accesul
elevilor la tehnologii digitale acasă. Astfel că dacă venitul familiei este mai scăzut, asta are un
impact direct proporțional cu accesul copilului la internet și la studiile online. La nivel global,
copiii din zonele rurale au cu 16% mai puțin acces la internet decât copiii din zonele urbane11.
Acest fapt accentuează discrepanța deja existentă între educația la oraș și cea din zona rurală.

Analiza
efectului pandemiei asupra educației la nivel național
Situația critică prezentă scade considerabil potențialul copiilor și tinerilor din medii dezavantajate
socioeconomic de a avea succes la studii, precum și de a asigura un viitor pozitiv atât pentru familia
lor, cât și pentru ei înșiși. Este evident că incluziunea digitală este o provocare cu consecințe deja

În anul de studii 2019/2020, în Republica Moldova erau înregistrate 1255 de instituții de învățăsemnificative.
mânt primar și secundar general, în care studiau 434 de mii de elevi12. La 11 martie 2020 autorităţile moldoveneşti au închis toate şcolile ca măsură de răspuns la epidemia de COVID-19. Elevii
și profesorii din toateAnaliza
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școlile au fost autorizate să ofere oportunităţi de învățare la distanță13.

Aceste instrumente însă erau disponibile doar prin intermediul internetului. Accesul la internet
se consideră în zilele de azi unul dintre drepturile omului care trebuie garantate la nivel global14.
Accesul la internet în Republica Moldova este prezentat în fig. 4.

12

Biroul Național de Statistică al RM, Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii
2020/21, disponibil la https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6862.

13

UNICEF Moldova, Învățământul și situația COVID-19 în Republica Moldova, august 2020, p. 4.

14

Națiunile Unite, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion
and expression, Frank La Rue, 16.05.2011.
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and expression, Frank La Rue, 16.05.2011.
Totodată, apare o altă dilemă pe lângă cea a accesibilității
internetului. Asigurarea cu calculatoare
13
pentru toți elevii unei instituții reprezintă în continuare o provocare pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general. Astfel, tabelul 1 demonstrează că atât în nordul, cât și în sudul țării
sunt aproximativ 17 elevi la un calculator, iar în municipiul Chișinău sunt 31 de elevi la un calculator.
Tabelul 1. Asigurarea cu calculatoare în instituțiile de învățământ primar și
secundar general în profil teritorial, 2020/21
Regiunea
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Municipiul
Chișinău
Nord
Centru
Sud

Numărul de calculatoare
Numărul de calculatoare
Numărul de elevi la un
în total
utilizate de către elevi
calculator
2019/2020 2020/2021
2019/2020
2020/2021 2019/2020 2020/2021
5910
6866
3096
3049
30
31
9467
10496
5116

9467
10694
5259

5517
5677
2883

5203
5241
2747

15
16
15

16
18
20

Date statistice oferite de Biroul Național de Statistică, publicate în raportul „Asigurarea cu calculatoare în instituțiile
de învățământ primar și secundar general în profil teritorial. 2020/21”.

Deși, aparent, numărul de calculatoare pentru anii 2020-2021 s-a majorat, situația accesului la
aceste calculatoare pentru elevi nu s-a îmbunătățit, întrucât în continuare se observă o lacună în
accesul elevului la calculator, cu o medie de 20 de elevi la un calculator în zona de sud a țării. Nici
în municipiul Chișinău situația nu este mai bună: cu 31 de elevi la un calculator. Totuși, în 2019, au
fost înregistrate în medie 66 de calculatoare la 100 de gospodării, dintre care 85 de calculatoare
la 100 de gospodării în mediul urban și 53 de calculatoare la 100 de gospodării în mediul rural15.
15

12

Biroul Național de Statistică, Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2020, p. 111.
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Încă la 4 iunie 2020, MECC a declarat: „În condițiile când toată lumea este cuprinsă de pandemie, sistemul educațional s-a văzut nevoit să treacă la o altă etapă și să găsească soluții alternative lecțiilor în sălile de clasă. În urma cartografierii actualizate, realizată cu sprijinul organelor
locale de specialitate, în lunile martie-mai, au fost identificați aproximativ 29 de mii de elevi
(aproape 9% din total) și circa 3 mii de profesori (10,8% din numărul total de cadre didactice)
care nu posedă tehnică de calcul. Atât copiii, cât și profesorii nu au calculatoare, laptopuri sau
tablete, ce le-ar permite accesul la educație”16.
Astfel, în septembrie 2020, MECC a anunțat că au fost mobilizate resurse pentru procurarea a
circa 20 de mii de laptopuri, calculatoare și tablete (23% de către APL, instituțiile de învățământ
și Guvern și 77% – de către parteneri)17. MECC menționa că, la începutul anului 2021, doar
2500 de laptopuri au fost repartizate unităților administrativ-teritoriale din achizițiile realizate
de MECC în anul 2020, celelalte urmează să fie încă realizate18. Adițional, chiar și în primul sese fac lecții online. Modelul 6, „Învățarea la distanță inclusiv online”, se aplică în anumite cazuri
mestrupunctuale
școlar aldeanului
precedent (septembrie-decembrie 2020), problema conectării la internet
forță majoră locală, multe cazuri de COVID-19 ȋn clasă/școală/localitate, cu
a elevilor
nu a fost rezolvată, știind că 22% dintre instituțiile de învățământ (cu cei mai numeroși
respectarea izolării. În cele din urmă, modelul 7, „Învățarea mixtă”, propune îmbinarea a două sau
elevi) au
introdus sistemul de învățământ la distanță în această perioadă.
trei dintre modelele prezentate mai sus.
Figura 5. Distribuția instituțiilor de învățământ după modelul de studii aprobat pentru anul de studii
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Totuși, aplicabilitatea acestor modele este incertă, căci la 15 ianuarie 2021, MECC a

anunțat că nicio instituție de învățământ general din țară nu activează la distanță din cauza
carantinei, iar 7 clase se află în autoizolare20. Deși au fost propuse mai multe modele de studii,

În timpul
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în Republica
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auprezența
fost elaborate7
metode de bază menite să asiguconducerile
instituțiilor
de învățământ
au preferat
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19
re continuarea studiilor și educației elevilor . Modelul 1, „Prezența fizică 100% la școală”, este
aplicabil în cazul școlilor, al claselor cu un număr rațional de elevi, în corespundere cu normati16

Informație disponibilă la https://www.moldpres.md/news/2020/06/04/20004540 (accesat 24.03.2021).
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Informație disponibilă la https://mecc.gov.md/ro/content/peste-20-000-de-computere-vor-fi-transmise-scolipentru-asigurarea-invatamantului-la (accesat la 04.03.2021).

18

Consiliul
20 Național al Tineretului din Moldova și Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul
Comunicat de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, disponibil la
Estic, Studiu
privind situația sistemului de învățământ din Republica Moldova pe timp de COVID-19, Chișinău, ianuarie
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-prezinta-datele-privind-evolutia-situatiei2021, 8?fbclid=IwAR2yEROC97lyDqgaRlC-12yU11gTjGkLqKsLzkeoZJ8veHwUazNydTcMK2eE
p. 17.
(accesat la

19

Comunicat de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, disponibil la https://mecc.gov.md/ro/content/
16
ministrul-igor-sarov-scoala-din-septembrie-va-fi-responsabila-flexibila-deschisa-reinnoita
(accesat 29.03.2021).

28.03.2021).
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0

13

vele sanitaro-epidemiologice. Modelul 2, „Învățarea în două schimburi”, este practicat în cazul
școlilor cu mulți elevi, cu multe clase la paralelă, când organizarea activității educaționale se
poate face în două schimburi. Modelul 3, „Învățarea combinată”, presupune împărțirea școlii în
zile de prezență și în zile de învățare la distanță: o zi se vine la școală, o zi are loc învățarea la
distanță, inclusiv online. Modelul 4, „Învățarea de tip hibrid”, presupune împărțirea clasei în două
grupe: pe rând, o zi se vine la școală, o zi se fac lecții online. Modelul 5, „Învățarea alternantă”,
are la bază împărțirea clasei în două schimburi: pe rând, o săptămână se vine la școală, o săptămână se fac lecții online. Modelul 6, „Învățarea la distanță inclusiv online”, se aplică în anumite
cazuri punctuale de forță majoră locală, multe cazuri de COVID-19 ȋn clasă/școală/localitate, cu
respectarea izolării. În cele din urmă, modelul 7, „Învățarea mixtă”, propune îmbinarea a două sau
trei dintre modelele prezentate mai sus.
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Totuși, aplicabilitatea acestor modele este incertă, căci la 15 ianuarie 2021, MECC a anunțat că
nicio instituție de învățământ general din țară nu activează la distanță din cauza carantinei, iar
7 clase se află în autoizolare20. Deși au fost propuse mai multe modele de studii, conducerile
instituțiilor de învățământ au preferat prezența fizică la școală.

20
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Comunicat de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, disponibil la https://mecc.gov.
md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-prezinta-datele-privind-evolutia-situatiei8?fbclid=IwAR2yEROC97lyDqgaRlC-12yU11gTjGkLqKsLzkeoZJ8veHwUazNydTcMK2eE (accesat la 28.03.2021).
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C APITOLU L II
INCLUZI U N EA D I G I TAL Ă ÎN CON D IȚ II D E CRIZ Ă SAN ITAR Ă
D IN P ERS P EC T I VA EL EV ILOR D IN RE PU B LICA MOLD OVA
În scopul prezentei cercetări au fost chestionați 600 de elevi din zonele urbane, inclusiv municipiul Chișinău, și rurale ale Republicii Moldova. Elevii au fost rugați să răspundă la un chestionar
cu 15 întrebări referitoare la incluziunea digitală pe timp de pandemie în Republica Moldova.
Elevii își fac studiile la instituții de învățământ selectate în mod aleatoriu din zonele de nord,
sud și centru ale țării. Dintre aceștia, 360 de elevi sunt din zone rurale și 240 de elevi din zone
urbane, iar dintre ei 50% sunt fete și 50% sunt băieți.
Astfel, 82,3% din numărul total de respondenți afirmă că instituția în care își fac studiile este
dotată cu suficiente mijloace TIC (computere/tablete/smartphone-uri/altele) pentru facilitarea
procesului educațional pe timp de pandemie. În același timp, 17,6% dintre elevi afirmă că instituția lor nu doar că nu este dotată cu vreun mijloc TIC, dar nu dispune de niciun alt echipament
care ar facilita conexiunea la lecțiile online. Tot ei menționează că în timpul carantinei din primăvara anului 2020, atât ei, cât și profesorii au fost într-un blocaj educațional forțat până când
prezența fizică în instituțiile de învățământ a fost admisă parțial.
Accesul la mijloacele TIC din cadrul instituțiilor de învățământ este însă o altă provocare pentru
elevi. În zonele urbane 60% dintre respondenți au confirmat că mereu pot accesa mijloacele TIC
pentru a le utiliza în scopul studiilor, 18% au bifat că le pot accesa uneori în caz de necesitate,
iar 22% au specificat că nu le pot accesa decât cu permisiunea expresă a unei persoane responsabile. Deși, aparent, 60% este un indice bun, totuși 22% dintre respondenți remarcă că este o
adevărată problemă să accesezi mijloacele TIC în era acestor tehnologii.
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Situația este mai problematică în zona rurală, unde doar 39% dintre elevi au afirmat că mereu
pot accesa mijloacele TIC pentru a le utiliza în scopul studiilor, iar 28% dintre aceștia au confirmat că le pot accesa uneori în caz de necesitate. Restul 33% au menționat că nu le pot accesa
decât cu permisiunea expresă a unei persoane responsabile.
La întrebarea dacă mijloacele TIC sunt utilizate de regulă în timpul lecțiilor de informatică sau/
și în scopul studierii altor obiecte, răspunsurile au fost din nou la o diferență semnificativă: în
zonele urbane 72% dintre elevi afirmă că mijloacele TIC sunt utilizate nu doar în timpul lecțiilor
de informatică, ci și în scopul studierii altor obiecte, iar în zonele rurale doar 46% dintre elevi
au răspuns că mijloacele TIC sunt utilizate și în scopul studierii altor obiecte. Ceilalți 28% de
respondenți din zonele urbane și 54% din zonele rurale susțin că, din păcate, mijloacele TIC sunt
utilizate doar în timpul orelor de informatică.
Suplimentar, elevii au fost întrebați dacă le este utilă disponibilitatea informației în format electronic/digital și dacă consideră că folosirea informației în acest format reprezintă un avantaj atât
pentru ei, cât și pentru profesori. Astfel, în zona urbană 98% dintre elevi au afirmat că o asemenea disponibilitate reprezintă un avantaj și este benefică, pe când 2% nu împărtășesc această
idee. Răspunsurile diferă puțin în zona rurală, unde 83% dintre elevi consideră că disponibilitatea informației în format electronic/digital este benefică, iar 17% nu consideră acest format
drept unul avantajos.
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Totuși, respondenții au adus la cunoștință faptul că nu toată informația necesară studiilor (pe
lângă informația din manuale) este disponibilă în format electronic/digital. 61% dintre respondenții din zonele urbane au remarcat că majoritatea informației este disponibilă în format electronic/digital, iar 35% că doar o parte a informației necesare studiilor este disponibilă electronic/digital. E relativ diferită situația în zona rurală, unde doar 37% dintre elevi au fost de acord
cu afirmația că majoritatea informației este disponibilă în format electronic/digital, pe când 42%
au susținut că doar o parte a informației necesare studiilor este disponibilă electronic/digital.
Restul 4% din zonele urbane și 21% din zonele rurale au răspuns că informația necesară studiilor
(pe lângă manuale) este disponibilă doar în format fizic.
Ulterior, elevii au fost întrebați în ce măsură familia i-a ajutat să se obișnuiască cu mijloacele TIC
pentru a învăța. Răspunsurile din nou diferă în funcție de zona în care elevul își face studiile. Elevii din zona rurală au răspuns în proporție de 37% că doar cu ajutorul familiei s-au putut adapta
la utilizarea mijloacelor TIC, 18% dintre respondenți au afirmat că au fost ajutați moderat, iar
14% au răspuns că nu au fost ajutați, deși aveau nevoie. Totuși, 31% dintre elevi au afirmat că
nu au fost ajutați de familia lor pentru adaptarea la mijloacele TIC, deoarece nu aveau nevoie de
acest ajutor.
În zona urbană opțiunile de răspunsuri au avut un procentaj diferit. Elevii au afirmat în proporție
de 53% că nu au fost ajutați de familie pentru a se adapta la mijloacele TIC, întrucât nu au avut
nevoie de acest lucru, 22% au remarcat că au fost ajutați moderat, 21% au bifat că doar cu ajutorul familiei s-au putut adapta la utilizarea mijloacelor TIC și numai 4% au afirmat că nu au fost
ajutați de familie, deși ar fi avut nevoie de acest ajutor.
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acord cu afirmația că majoritatea informației este disponibilă în format electronic/digital, pe când
42% au susținut că doar o parte a informației necesare studiilor este disponibilă electronic/digital.
Restul 4% din zonele urbane și 21% din zonele rurale au răspuns că informația necesară studiilor
(pe lângă manuale) este disponibilă doar în format fizic.

Figura 7. Cât din informația necesară studiilor (pe lângă manuale)
este disponibilă în format electronic/digital?

Figura 7. Cât din informația necesară studiilor (pe lângă manuale) este disponibilă
în format electronic/digital?
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Adițional, elevii au fost întrebați dacă găsesc mijloacele TIC utile educației în condiții de izolare
sanitară. În zona urbană, 87% dintre respondenți au răspuns că mijloacele TIC sunt utile educației, iar 13% au afirmat că acestea sunt utile educației, însă exclusiv pe timp de pandemie.
Opțiunea a treia de răspuns, care menționează că mijloacele TIC nu sunt utile educației în niciun
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Zona urbană
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mod, nu a fost bifată de niciun elev din zona urbană, spre deosebire de zona rurală, unde 4%
dintre respondenți au fost de acord cu această afirmație. De asemenea, elevii din zona rurală
au afirmat în proporție de 18% că mijloacele TIC sunt utile educației, însă exclusiv pe timp de
pandemie, iar restul 78% au bifat că mijloacele TIC sunt utile educației.
O altă întrebare oferită respondenților a fost dacă ei consideră că instituția în care își fac studiile
a întreprins suficiente măsuri pentru a asigura accesul la educație tuturor elevilor pe timp de
pandemie. Din zona urbană, 65% au afirmat că s-a întreprins maximul măsurilor posibile, 25% au
fost de părerea că nu s-au luat suficiente măsuri și că se putea oferi acces la mijloacele TIC mai
multor elevi care nu dispuneau de acestea, iar 10% au remarcat că nu s-au întreprins suficiente
măsuri pentru a asigura accesul egal la educație și la incluziunea digitală.
În zona rurală însă doar 8% dintre elevi au considerat că s-au întreprins suficiente măsuri, pe
când 40% au bifat că nu s-au luat suficiente măsuri și că se putea oferi acces la mijloacele TIC
mai multor elevi care nu dispuneau de acestea. Restul 52% consideră că instituția în care își fac
studiile a întreprins suficiente măsuri pentru a asigura accesul la educație tuturor elevilor pe
timp de pandemie.
Ultimele două întrebări din chestionar au avut răspunsuri pregătite, pe care elevii le-au putut
alege, precum și au oferit posibilitatea de a propune propriile răspunsuri. Mai mult, a fost posibilă bifarea mai multor variante de răspunsuri pe care elevii le consideră adevărate. Astfel,
penultima întrebare remarcă în ce măsură incluziunea digitală contribuie la educație pe timp de
izolare sanitară. Răspunsurile oferite de respondenții din zonele urbane au fost votate în proporțiile prezentate în fig. 9.
Figura 9. În ce mod incluziunea digitală contribuie la educație în condiții de izolare sanitară?
(Zonele
urbane)
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digitală
contribuie la educație în condiții de
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timp, cât continuă studiile în format online. Elevul nu neagă că cei care doresc să învețe o fac în
Elevul s-a plâns că majoritatea colegilor săi copiază, chiar și la teste, întrucât este destul de facil
orice situație, așa cum o făceau și până la pandemie. De asemenea, acesta este convins că
de făcut asta
online. Acest lucru creează impedimente în a îmbunătăți sistemul educațional atât
continuarea studiilor pe timp de izolare sanitară depinde în mare parte de voința fiecăruia, iar
timp, cât continuă studiile în format online. Elevul nu neagă că cei care doresc să învețe o fac
provocarea cea mai mare se află pe umerii celor care merg în clasa întâi, deoarece integrarea lor

în procesul de învățământ depinde de motivația primită din exterior (cadre didactice, părinți, mod
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Un răspuns adițional primit a fost că incluziunea digitală ușurează munca profesorilor și

integrează elevii mai rapid în temele predate, întrucât elevii oricum stau în fața monitoarelor

în orice situație, așa cum o făceau și până la pandemie. De asemenea, acesta este convins că
continuarea studiilor pe timp de izolare sanitară depinde în mare parte de voința fiecăruia, iar
provocarea cea mai mare se află pe umerii celor care merg în clasa întâi, deoarece integrarea
lor în procesul de învățământ depinde de motivația primită din exterior (cadre didactice, părinți,
mod de predare etc.).
Un răspuns adițional primit a fost că incluziunea digitală ușurează munca profesorilor și integrează elevii mai rapid în temele predate, întrucât elevii oricum stau în fața monitoarelor practic
întotdeauna. Alt răspuns oferit a fost că, până la urmă, incluziunea digitală și efectele acesteia
variază de la elev la elev și nu e atât responsabilitatea profesorilor sau a familiei, cât a elevului
însuși de a se adapta la situații noi.
În zonele rurale, răspunsurile au fost în mare parte similare cu cele din zonele urbane.
Figura 10. În ce mod incluziunea digitală contribuie la educație în condiții de criză sanitară?
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Figura 12. Ce credeți că ar trebui de îmbunătățit pentru a asigura o incluziune digitală mai eficientă a
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educației pe timp de criză sanitară? (Zonele rurale)
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Prin urmare, din perspectiva elevilor, se observă o discrepanță între incluziunea digitală pe
timp de criză sanitară în zona rurală față de zona urbană, elevii din zona rurală având în această

Prin urmare, din perspectiva elevilor, se observă o discrepanță între incluziunea digitală pe timp
perioadă un acces mai limitat la mijloacele TIC decât cei din zona urbană. De asemenea, elevii din
de criză sanitară în zona rurală față de zona urbană, elevii din zona rurală având în această pezonele rurale afirmă că, spre deosebire de zonele urbane, mijloacele TIC sunt folosite mai mult în
rioadă un acces mai limitat la mijloacele TIC decât cei din zona urbană. De asemenea, elevii din
cadrul orele de informatică decât pentru studierea altor obiecte.
zonele rurale afirmă că, spre deosebire de zonele urbane, mijloacele TIC sunt folosite mai mult
Totuși, cei din zonele rurale sunt mai optimiști privind măsurile întreprinse de instituțiile
în cadrul orele de informatică decât pentru studierea altor obiecte.
de învățământ, majoritatea fiind de acord cu ideea că s-au întreprins măsurile maxime pentru a
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Profesorii au fost întrebați dacă consideră că instituția în care activează este dotată cu
suficiente mijloace TIC pentru facilitarea procesului educațional (computere/tablete/altele) pe
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mijloace este dotată cu suficiente mijloace TIC, iar 29% dintre ei nu sunt de acord cu această afirmație. Similar și
pentru zonele rurale, 67% dintre profesori afirmă că instituția este dotată cu suficiente mijloace
TIC, în timp ce 33% remarcă insuficiența acestora pentru a putea facilita procesul educațional
25
pe timp de pandemie.
Ulterior, respondenții au fost întrebați cât de mult au folosit mijloacele TIC pentru a facilita
procesul de studiere a obiectelor pe care le predau până la pandemie, în comparație cu cât leau utilizat în timpul acesteia. Astfel, rezultatele au dat de înțeles că profesorii au folosit aceste
mijloace practic dublu față de cât o făceau anterior.
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Întrebați dacă formatul digital/online al informației este util procesului educațional în condiții de
izolare sanitară, profesorii din zonele urbane au răspuns în proporție de 98% afirmativ și doar
2% negativ, pe când cei din zonele rurale nu au fost de acord cu utilitatea informației în format
digital/online în proporție de 4%, restul 96% fiind de acord cu utilitatea informației în acest
format.
Deși, referitor la utilitatea formatului informației, răspunsurile au fost aproximativ similare,
atunci, referitor la eficiența mijloacelor TIC pentru educație și continuarea acesteia pe timp de
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Respondenții au fost, de asemenea, întrebați dacă ei consideră că instituția în care activează
a întreprins suficiente măsuri pentru a asigura accesul la educație tuturor elevilor pe timp de
28
pandemie (a se vedea fig. 16).
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Respondenții au fost, de asemenea, întrebați dacă ei consideră că instituția în care activează
a întreprins suficiente măsuri pentru a asigura accesul la educație tuturor elevilor pe timp de
pandemie (a se vedea fig. 16).

Figura 16. Considerați că instituția în care Dvs. activați a întreprins suficiente măsuri pentru a
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Astfel, profesorii din zonele rurale împărtășesc mai mult opinia că instituția în care aceștia

activează a întreprins maximul măsurilor posibile pentru a asigura accesul la educație tuturor
elevilor în condiții de izolare sanitară.

Astfel, profesorii din zonele rurale împărtășesc mai mult opinia că instituția în care aceștia actiPe lângă instituția de învățământ, în acest proces de adaptare în condiții de pandemie s-a
vează a întreprins maximul măsurilor posibile pentru a asigura accesul la educație tuturor eleviimplicat MECC. Prin urmare, respondenții au fost întrebați dacă ei consideră că instituția în cadrul
lor în condiții de izolare sanitară.
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Figura 18. Din experiența Dvs., în ce măsură incluziunea digitală contribuie la
educație pe timp de criză sanitară? (Zonele rurale)
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CON C LU ZII ȘI RECOMAN DĂRI
Incluziunea educațională digitală în condiții de criză sanitară prezumă un apel la o cooperare mai
strânsă între actorii principali ai sistemului educațional pentru a trage concluzii în urma crizei
provocate de pandemia de COVID-19, pe parcursul căreia tehnologia a fost și continuă să fie
utilizată la un nivel nemaiatins vreodată în domeniul educației și formării, precum și pentru a
adapta sistemele de educație și formare la era digitală.
Actorii implicați în sistemul educațional sunt: elevii, cadrele didactice, părinții, Ministerul
Educației și Cercetării, managerii instituțiilor de învățământ, direcțiile raionale de învățământ,
experții în domeniu. În scopul prezentului studiu, au fost intervievați doar elevi și cadre didactice, care sunt actorii principali ai procesului educațional și care au suportat cel mai mult
consecințele perturbării învățământului din cauza pandemiei. Aceștia au fost intervievați pentru a afla provocările de bază în procesul de învățare cu care s-au ciocnit sau continuă să se
ciocnească.
Problemele majore, descoperite pe parcursul prezentului studiu, sunt:

Prima constatare a studiului este discrepanța dintre dotarea cu mijloace TIC (computere/tablete/smartphone-uri/altele) în instituțiile din zonele rurale și din zonele urbane. Deși respondenții
din zonele urbane se bucură în proporție de 80% de prezența mijloacelor TIC în instituțiile de
învățământ unde își fac studiile, doar 60% dintre respondenții din zonele rurale au acces la astfel
de mijloace. O soluție a acestei discrepanțe ar fi dotarea în mod egal cu mijloace TIC a tuturor
instituțiilor de învățământ.
A doua constatare este lipsa materialelor didactice necesare studiilor în format electronic. Elevii
și profesorii din zonele urbane au remarcat că în jur de 60% din informația didactică este disponibilă și în format electronic. Diferența e mare față de respondenții din zona rurală, care au
afirmat că doar aproximativ 35% din informație este disponibilă în format electronic, restul fiind
doar în format fizic, ceea ce reprezintă un impediment pentru actorii procesului educațional de
a continua studiile atunci când se ciocnesc cu situații imprevizibile ca, de exemplu, urgențele
sanitare. Prin urmare, o sugestie pentru îmbunătățirea situației este digitalizarea tuturor manualelor școlare necesare pentru un an de studiu. Aceasta reprezintă, de asemenea, o soluție mai
sustenabilă și mai prietenoasă mediului.
A treia constatare evidențiată în cadrul studiului este eficiența mijloacelor TIC pentru continuarea procesului educațional în timp de criză sanitară. Deși procentajul diferă (80% în zona urbană
și 66% în zona rurală), respondenții au fost de acord cu ideea că, într-adevăr, mijloacele TIC sunt
eficiente pentru educația în condiții de criză sanitară. Respectiv, o soluție binevenită pentru
ambele zone este asigurarea cu mijloace TIC a fiecărui participant al procesului educațional,
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- lipsa echipamentelor pentru învățământul la distanță (atât mijloace TIC, cât și, elementar,
accesul la internet);
- competențe digitale reduse ale profesorilor, dar și ale elevilor (unii elevi neputând face
față incluziunii digitale fără ajutorul membrilor familiei);
- carența unei adaptări la metodele și tehnicile de predare online sau la distanță;
- lipsa unor repere metodologice bine întocmite de MECC.

27

astfel ca, în caz de o eventuală pandemie viitoare, mijloacele TIC să-și demonstreze eficiența
prin utilizarea lor optimă.
A patra constatare din cadrul studiului este discrepanța de opinii în ce privește întreprinderea
maximului de măsuri posibile pentru a oferi acces la mijloacele TIC elevilor, dar și profesorilor
în timpul pandemiei. Astfel, 65% dintre respondenții din zona urbană afirmă că s-a întreprins
maximul măsurilor posibile, pe când doar aproximativ 40% din cei din zona rurală au împărtășit
aceeași idee. Această diferență de opinii evidențiază faptul că respondenții din zona urbană au
fost mai bine pregătiți și dotați cu mijloace TIC decât cei din zona rurală. Mai mult, părerea că
nu s-a întreprins maximul măsurilor posibile în zona rurală evidențiază o lipsă de alternative
pentru reprezentanții acestei zone pentru a-și continua studiile. Se recomandă asigurarea unor
condiții egale pentru studiile la distanță prin intermediul mijloacelor TIC pentru ambele zone
participante la studiu.
O altă constatare, evidențiată în cadrul studiului, este diferența de opinii cu privire la ce trebuie
îmbunătățit pentru a asigura o incluziune digitală eficace pe timp de pandemie. Dacă respondenții din zonele rurale au remarcat în proporție de 65% că este important accesul la internet
atât în instituțiile de învățământ, cât și la domiciliu, atunci respondenții din zonele urbane au
menționat în proporție de aproximativ 70% necesitatea accesului tuturor elevilor la mijloace
TIC, inclusiv de la domiciliu. Acest fapt relevă problema respondenților din zonele rurale de a
se conecta la internet, iar a celor din zonele urbane – de a avea suficiente mijloace TIC. O recomandare la acest aspect ar fi asigurarea tuturor instituțiilor de învățământ din zonele rurale
cu conexiune la internet, iar a instituțiilor din zona urbană cu suficiente mijloace TIC pentru o
incluziune digitală corespunzătoare.
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A șasea constatare, remarcată la completarea chestionarelor atât de către elevi, cât și de către
profesori, este neutilizarea mijloacelor TIC la lecții atât până la pandemie, cât și în timpul acesteia. Astfel, elevii și profesorii din ambele zone au recunoscut în răspunsurile lor că în timpul
pandemiei mijloacele TIC nu au fost folosite la predarea tuturor lecțiilor, ci doar la 63% dintre
acestea. Acest lucru a creat un blocaj educațional. O recomandare în acest sens ar fi instruirea
tuturor profesorilor, iar, în măsura posibilităților, și a elevilor în vederea utilizării mijloacelor TIC
cât mai eficient, la orice oră, chiar și în afara unei izolări la domiciliu, astfel ca aceștia să se adapteze ușor în caz de eventuale provocări de acest gen.
Pe final, o constatare importantă, evidențiată în cadrul elaborării studiului, este faptul că la
întrebarea în ce măsură incluziunea digitală contribuie la educația pe timp de criză sanitară,
respondenții din zonele urbane au răspuns doar în proporție de 8% că nu ajută în niciun fel, pe
când cei din zonele rurale au fost de acord cu această afirmație în proporție de aproximativ 20%.
Acest fapt denotă lipsa adaptării la mijloacele digitale a respondenților din zonele rurale, care,
respectiv, duce la o lipsă de încredere față de incluziunea digitală și potențialul acesteia de a
contribui la educație. O sugestie la aspectul dat este de a spori încrederea și, ulterior, aplicarea
în practică a incluziunii digitale pentru îmbunătățirea procesului educațional, îndeosebi pe timp
de izolare sanitară.
Printre soluțiile sugerate de către participanții la elaborarea prezentului studiu se enumeră:
- adaptarea metodologiei emise de MECC la provocările educației online, precum și a
curriculumului școlar la mijloacele TIC;
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- achiziții de echipamente și acces la internet pentru toți elevii și profesorii implicați în
procesul educațional (în special din zonele rurale);
- dotarea instituțiilor de învățământ cu conexiune la internet, mijloace TIC, echipamente
ce ar contribui la o incluziune educațională digitală eficientă și eficace;
- asistarea profesorilor în dezvoltarea competențelor tehnice și digitale;
- îngemănarea unei instituții urbane cu una rurală pentru o cooperare în domeniul învățământului online;
- organizarea unor cursuri adiționale de incluziune digitală pentru actorii din sectorul rural,
atât pentru profesori, cât și pentru elevi;
- colaborarea dintre profesorii ambelor zone, rurală și urbană, pentru un schimb de idei și
metode de predare, utile pe timp de criză sanitară.
Tehnicile posibil de a fi adoptate pentru implementarea soluțiilor mai sus enumerate sunt cercetările adiționale în domeniul educației online care ar evidenția care metodologie este eficientă și
care nu este suficient de eficientă pentru continuarea studiilor pe timp de pandemie, adoptarea
tehnicilor de advocacy care ar promova anumite soluții pentru rezolvarea problemelor educaționale cauzate de pandemie și atingerea rezultatului așteptat de subiecții principali ai procesului
de învățământ. Nu în ultimul rând, întâlnirea cu decidenții din sfera învățământului, dar și cu actorii care participă nemijlocit la procesul de învățământ, precum sunt profesorii și elevii, inclusiv
cei intervievați, ar juca un rol important în oferirea soluțiilor nu doar pe termen scurt, dar și pe
termen lung.

Este primordial de atras atenția asupra comunicării digitale între cadrele didactice și elevi în
procesul de învățare. Această comunicare poate avea loc prin partajarea informațiilor, crearea
de conținuturi digitale, precum bloguri, baze de date, biblioteci digitale etc. Ea trebuie să se
conformeze anumitor standarde de siguranță în utilizarea mijloacelor TIC.
Pe final, este important de remarcat că învățarea online a devenit un colac de salvare pentru învățământ, întrucât instituțiile tind să minimizeze posibilitatea transmiterii comunitare a virusului
prin promovarea incluziunii digitale. Țările care au recurs la alternativele de învățare online au
obținut succese de diferite niveluri, în conformitate cu capacitățile lor.
Astfel, este necesară o nouă strategie în sectorul educației pentru asigurarea unei incluziuni
educaționale digitale eficiente și eficace. Aceasta ar trebui să se bazeze pe lecțiile învățate în
perioada închiderii școlilor, care să fie reflectate în evaluarea sectorului educațional, constituind
o oportunitate excelentă de a crea un sistem de învățământ rezistent, operativ și eficient, capabil să reacționeze în mod eficient la crize fără perturbarea procesului de învățare. Situația se
poate transforma într-o oportunitate de regândire a curriculumului, a proceselor de predare-învățare-evaluare și de dezvoltare a competențelor elevilor în vederea consolidării abilităților de
învățare online și a susținerii motivației lor, precum și a cadrelor didactice.
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Recomandăm centrarea procesului educațional de caracter nonformal și informal (așa cum este,
de exemplu, familia) pe domeniile de competențe digitale. Aceasta ar fi compusă din două aspecte: partea integrantă a competențelor profesionale și suport în dezvoltarea competențelor,
acordat subiecților procesului de învățământ, cum ar fi informarea, gestionarea informației, navigarea, căutarea și filtrarea informațiilor, evaluarea informațiilor, stocarea și preluarea informațiilor etc.
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