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IO3 – Raport de cercetare: Condiții pentru integrarea tehnologiei digitale în practicile 

educaționale din România 

Introducere 

Raportul național „Condiții pentru integrarea tehnologiei digitale în practicile educaționale din 
România” (IO3) împreună cu rezultatele anchetei online în rândul profesorilor (IO4) au rolul de a 
fundamenta pe date de context socio-educațional elaborarea instrumentelor de sprijin ce vor fi 
propuse școlilor prin proiectul DECODE, și anume: Ghidul pentru școli și alte instituții educaționale; 
Cadrul calității pentru integrarea TIC în procesul de predare-nvățare, respectiv Programul de 
formare a profesorilor pentru integrarea TIC în activitatea educațională.  

Raportul examinează politicile și practicile în domeniul educației prin TIC identificând principalele 
condiții favorabile și nefavorabile la nivel național pe baza unei metodologii calitative de cercetare. 
Raportul de context pentru România face parte dintr-un studiu transnațional bazat pe o 
metodologie comună de cercetare prin instrumente validate la nivel național, în care mai sunt 
implicate alte patru țări europene: Finlanda, Regatul Unit, Spania și Italia. Rapoartele naționale, 
raportul comparativ transnațional și Ghidul pentru instituțiile educaționale, ca produse ale 
pachetului de lucru IO3, sunt disponibile pe siteul proiectului decode-net.eu.   

1. Metodologia cercetării 

Pentru realizarea rapoartelor naționale s-a elaborat o metodologie calitativă bazată pe interviuri 
aprofundate cu experți relevanți din fiecare țară și respectiv, pe analiza de documente. Câte cinci 
experți cheie au fost intervievați în fiecare țară participantă (Romania, Italia, Finlanda, Regatul Unit 
și Spania), aceștia fiind selectați din rândul autorităților din domeniu cu o experiență relevantă 
pentru tematica abordată - intergatea TIC în procesul educațional: inspectori din Ministerul 
Educației Naționale și respectiv, din cadrul inspectoratelor școlare județene. Instrumentele de 
cercetare (grila de interviu aprofundat și grila de analiză de documente) au fost dezvoltatee de 
către echipa de proiect a Institutului de Științe ale Educației și validată la nivel internațional de 
către partenerii din proiect.  

Scopul cercetării este de a oferi informații contextuale relevante la nivel național care să faciliteze 
elaborarea unor măsuri adecvate la particularitățile naționale și să sprijine o integrare pertinentă a 
diferitelor tehnologii informaționale și comunicaționale în procesul educațional.   

Obiectivele cercetării 

1. identificarea mecanismelor de management educațional (la nivel instituțional, local și național) 
care să poată fundamenta integrarea TIC în școli; 
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2. Analiza unor resurse relevante pentru integrarea TIC în școli – fie din interiorul, fie din exteriorul 
sistemului educațional (model, bune practici, programe de formare, mecanisme de mentorat și 
sprijin, supervizare, stimulente, competiții; 

3. clarificarea unor aspecte referitoare la intergarea TIC în școli:  

a. identificarea standardelor naționale (la nivel curricular, managerial, al formării 
profesorilor, resurse) în acest domeniu; 

b. Evaluarea relevanței și a coerenței mecanismelor actuale de asigurarea calității la nivel 
național în acest domeniu; 

4. identificarea, prin analiză secundară de date, a așteptărilor elevilor cu privire la integrarea TIC în 
procesul educațional; 

5. Evaluarea abilităților și a atitudinilor profesorilor referitoare la integrarea TIC în școli; 

2. Oportunități și constrângeri la nivel național referitoare la extinderea integrării TIC în 
educație  

2.1 O analiză funcțională a cadrului legislativ  

Concluziile analizelor realizate, confirmate de rezultatele altor rapoarte (ex. raportul național 
DECODE IO2 „Innovative Training Models, Methods And Tools For Teachers In The Digital Age - 
National Report Romania”) în ceea ce privește relevanța cadrului legislativ actual. O serie de 
aspecte concordante dezvoltarilor de politici educaționale din țările europene se regăsesc în 
documentele fundamentale naționale de politică educațională:  

 Legea Educației Naționale. Printre cele mai importante prevederi în această direcție se 
numără: 

o Include prevederi specifice referitoare la dezvoltarea competentelor digitale inclusiv 
în cadrul învățământului obligatoriu, curriculumul național pentru învățământul 
primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe cheie care determină 
profilul de formare a elevului, una dintre acestea fiind competențele digitale de 
utilizare a tehnologiei informației;  

o Înființarea Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de e-learning, care 
includ programe școlare, exemple de lecții pentru toate temele din programele 
școlare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Acestea sunt utilizate 
de către unitățile de învățământ pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în 
afara programului școlar ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu 
pot frecventa școala; 

o Integrarea unei probe de evaluare (D) a competențelor digitale în cadrul Examenul 
național de bacalaureat: 

 Strategia Națională pentru Agenda Digitală Romania 2020  
o definește cadrul instituțional care să asigure o abordare unitară prin administrarea 

coordonată la nivel central a tuturor aspectelor digitalizării serviciilor publice, 
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înclusiv în domeniul educației pentru a asigura compatibilitatea acestora la nivel 
european. Educația este inclusă în domeniul de acțiune nr. 2 „TIC în educație, 
sănătate, cultură” prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial, 
iar printre măsurile vizate se numără: sporirea conținutului digital și dezvoltarea de 
infrastructuri TIC în domeniile educației, sănătății și culturii și respectiv sprijinirea 
creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-
dezvoltării și inovării în domeniu. 

 Planul cadru pentru învățământul gimnazial OMENCS 3590/5.04.2016 
o profilul de competențe al absolventului (preschool education, IV-th, VIII-th, X-th and 

the XII-th grades) incluzand competența digitală ca una din cele 8 competențe cheie 
europene pentru învățare pe tot parcursul vieții; 

o În acord cu tendințele de la nivel internațional s-a introdus disciplina obligatorie 
Informatică și TIC pentru clasele V-VIII care are o alocare de o oră pe săptămână, 
disciplină care prevede prin programă elemente de bază de utilizarea calculatorului 
și de algoritmică. 

În ceea ce privește coerența acestor masuri, se constată însă multiple disfuncționalități, multe 
dintre prevederile Legii educației naționale din 2011 nefiind încă însoțite de metodologii specifice 
de implementare (ex. dezvoltarea Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de e-learning).  
 

2.2 O evaluare a resurselor disponibile la nivel național  

 La momentul actual, una din dificultățile pe care le ridică procesul de implementare a 
noilor tehnologii în educație vizează chiar lipsa unei imagini de ansamblu privind stadiul și situația 
implementării. În acest sens, pe viitor, se impune ca necesară colectarea centralizată de date și 
inventarierea națională și sistemică a situației actuale, de la modul în care sunt puse în practică 
politicile, la infrastructura materială și educațională, rețeaua externă de furnizori de 
educație/resurse educaționale (ONG-uri, inițiative private etc.), rețeaua de formare, de beneficiari 
- profesorii care au beneficiat de formare și cei care nu au beneficiat, practicile și metodele de 
implementare în școli, constatarea deficiențelor - ce funcționează și ce nu a funcționat, 
aplicabilitatea proiectelor de implementare de până acum, colectarea de sugestii pentru 
îmbunătățirea.  

 În absența unei evaluări la nivel național a resurselor privind integrarea TIC în procesul 
educațional, deși extrem de valoaroase expertiza și opiniile bazate pe experiență ale persoanelor 
intervievate, putem vorbi doar de estimări ale situației, cu un grad limitat de generalizare. Din cele 
împărtășite de experții intervievați, putem face următoarele constatări: 

FORMARE 

- În ultimii ani s-au organizat numeroase cursuri de formare a cadrelor didactice în scopul 
însușirii competențelor digitale și a metodicii privind integrarea TIC în școli: cursuri și examene 
ECDL pentru toți profesorii, indiferent de specializare, cursul Competențe cheie TIC în 
curriculumul școlar, curs C# pentru profesori de informatică, curs INSAM și platforme create 
pentru Informatică și TIC, programe de formare continuă pentru cadrele didactice privind 
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utilizarea noilor tehnologii l clasă, un program de sprijin al profesorilor care au început să 
predea Informatică si TIC la clasele a V-a, etc. Cu toate acestea, nu se consideră că sunt 
suficiente pentru ca toți profesorii să aibă o formare corespunzătoare unui domeniu aflat în 
continuă dezvoltare. În planurile MEN există proiectul CRED (Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți) destinat atât creării de Resurse Educationale Deschise, cât și formării 
continue a învățătorilor și profesorilor în utilizarea acestor resurse la clasa.  

- În ceea ce privește formarea inițială, curriculumul de formare pentru cadrele didactice include 
în anul al III-lea un curs obligatoriu numit „Instruirea asistată de calculator”, ca parte a 
modulului pedagogic. Acest curs trebuie să dezvolte, pe lângă abilitățile tehnice de utilizare, 
mai ales pe cele pedagogice care privesc metodele de integrare a tehnologiei în activitățile de 
predare, învățare și evaluare. În acest scop trebuie introduse în formatul cursului aplicații 
practice de utilizarea tehnologiilor digitale in predarea oricărei discipline. O altă propunere 
vizează instituirea masteratului didactic cu recomandarea ca instruirea să urmărească în mod 
expres utilizarea cu succes a noile tehnologii in activitatea la clasa, indiferent de disciplina 
predată. 

MECANISME DE SUPORT 

- Mentoratul, în acest domeniu, se desfăşoară mai degrabă în mod informal, în comunităţi de 
practică. Tot mai mulți profesori se înscriu în grupuri internaționale online de profesori. S-au 
dezvoltat comunități puternice atât în grupurile Microsoft Educator, cât și în Google Educators 
Group - aceste două grupuri fiind cele mai relevante, deoarece fiecare dintre ele oferă 
programe de perfecționare online (și de certificare) a “profesorilor digitali”. 

- Supervizarea cadrelor didactice este asimilată inspecției la clasă, ceea ce implică, pe langă 
conotația coercitivă și neprietenoasă, un format lipsit de continuitate și de constanță, dar și 
dificultatea acoperirii în totalitate pe întreg teritoriul județelor. 

RESURSE DIDACTICE 

- În ceea ce privește resursele didactice, bunele practici și modelele de integrare TIC, a fost, de 
asemenea, evidențiată necesitatea unei platforme naționale care să integreze ceea ce există 
deja, cu trimiteri la alte programe/platforme existente și asigurarea accesului tuturor 
profesorilor și elevilor.  

- Opinia experților este că, deși resursele didactice avute la dispoziție sunt diverse și acoperă o 
plajă largă de aplicabilitate, există, încă, puține bune practici și modele privind integrarea TIC 
în activitatea instructiv-educativă.  

- Tocmai pentru a identifica și alte exemple de bună practică, MEN a solicitat de curând 
inspectoratelor școlare realizarea, pe site-ul web al fiecărui inspectorat, a unei secțiuni numite 
“Bune practici în educație” unde să fie publicate toate aceste exemple din fiecare județ. 
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RESURSE MATERIALE 

- Problema dotărilor insuficiente este invariabil adusă în discuție ca factor principal de stagnare 
în implementarea “’revoluției digitale” în școală. Îmbunătățirea situației trebuie să înceapă cu 
dotările școlilor, achizitionarea de resurse materiale adecvate (tablete, laptopuri, video 
proiectoare, tablă digital - pentru clasă), de softuri educaționale, asigurarea funcționalității 
laboratoarelor de informatică. În situația actuală, din cauza lipsei fondurilor în școli, nu există 
suficiente resurse materiale pentru ca la toate orele, în orice școală, cunoștințele digitale să 
fie exersate și puse în practică. Fără a intra în detalii privind discrepanțele uriașe dintre mediul 
școlar urban și cel rural, în cele mai multe școli, se întâlnesc limitări și situații de compromis 
precum: profesorii așteaptă la rând să împrumute videoproiectorul de la informatician pentru 
a-l folosi la ore, laboratoarele de informatică din liceele unde sunt clase de profil matematică-
informatică au orarele supraaglomerate, din cauza suprapunerilor de ore unele clase nu pot 
folosi laboratorul pentru toate orele de informatică, rețeaua de internet nu face față, sălile 
multimedia nu sunt funcționale, dotările necesită îmbunătățiri permanente. Un caz concret 
oferit de unul dintre experți, profesor și inspector de informatică, pune în lumină neajunsurile 
existente chiar și într-un liceu de nivel înalt: “Avem 3 laboratoare de informatică și 4-5 
videoproiectoare la îndemâna profesorilor, dar există aproximativ 40 de clase. Deci în cel mai 
bun caz 8 clase folosesc TIC iar alte 32 clase nu folosesc la ore. Am spus în cel mai bun caz.” 
Expertul, face în continuare, o constatare generală: ”În calitate de inspector pot să afirm 
același fenomen la toate școlile, însă la liceele cu tradiție dotările sunt de calitate mai bună și 
mai numeroasă, iar în mediul rural problemele sunt mai accentuate nu numai din cauza dotării 
ci și din cauza lipsei personalului calificat de predare și întreținere. Cum am mai precizat, din 
cauza lipsei unui număr mare de echipamente, componenta digitală lipsește în mare proporție 
în școală.”  

- Ministerul Educatiei Naționale a implementat, in perioada 2001-2009, 5 etape ale proiectului 
SEI (Sistem Educational Informatizat) si s-a reușit atunci dotarea liceelor și a majorității școlilor 
gimnaziale cu echipament tehnic. Acele echipamente sunt însă, în prezent, depășite 
tehnologic sau afectate de uzura materială.   

- Prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, MEN dorește să implementeze, prin 
Agenția ARNIEC, proiectul “Wifi Campus” care își propune sa ducă Internet wireless în fiecare 
sală de clasă. 

- In concluzie, din punct de vedere a resurselor și infrastructurii, se impun măsuri de 
îmbunătățire, vestea bună fiind că soluții există - atât la nivel local, cât si național. 

RECUNOAȘTERE, STIMULARE, COMPETIȚIE 

- Formal, participarea la cursuri de perfecționare acreditate se recompensează cu credite 
profesionale, necesare cadrelor didactice. De asemenea, perfecționarea în domeniul 
competențelor digitale este punctată distinct în fișele de evaluare anuală, există în 
documentele de evaluare ale profesorilor acest criteriu, respectiv în evaluările pentru 
acordarea gradațiilor de merit, dar important este cum anume se realizează evaluarea, cât de 
riguroasă este și ce este luat în considerare ca utilizare TIC, după cum ne-a precizat una din 
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persoanele intervievate: “Dacă elevii doar au vizionat un film, fără o fișă...Mai au o discuție 
improvizată pe moment, nu înseamnă că eu sunt mulțumită de performanța cu care a fost 
folosită tehnologia. Dacă elevul are în față o fișă foarte clară în care i s-a spus să pună 
accentul pe anumite lucruri, dacă, după aceea, lucrează pe niște materiale, dacă discuția 
respectivă este bine pregătită dinainte și se vede că acolo a urmărit clar un fir, atunci într-
adevăr sunt mulțumită că a utilizat tehnologia. Nu pot să plec mulțumită doar că am văzut un 
video-proiector, un laptop și o lecție cu poze.” 

- Un alt punct de vedere pune accentul pe competitivitatea și profesionalismul care rezultă din 
utilizarea tehnologiei moderne în predare, ca cel mai important factor stimulativ – “Imaginați-
vă un profesor digital ce ore de curs atractive poate susține nativilor digitali; Imaginați-va un 
profesor care înțelege nevoile de învățare a nativilor digitali.” În această perspectivă, 
integrarea noilor tehnologii ar trebui considerată ca ceva firesc, iar recunoașterea și 
recompensa să fie acordate pentru măiestrie pedagogică și pentru atingerea scopurilor 
educaționale, și mai puțin pentru folosirea TIC. 

- Pe de altă parte, recompensa financiară este considerată ca fiind un stimul necesar pentru cei 
care coordonează proiecte internationale cu această tematică, prin acordarea unei cote din 
resursele financiare ale proiectului. Această propunere vine din partea unui profesor care s-a 
implicat în proiecte Comenius și Leonardo DaVinci pe această temă, “foarte grele de 
coordonat fără ca cineva să-și fi pus problema unei ”recunoașteri”.”    

- La nivelul instuțiilor locale, în particular, al ISJ-urilor, nu se poate vorbi de o politică de 
stimulare și competitivitate în integrarea TIC.  

- Ca notă generală, experții și persoanele cheie intervievate tind să considere că, deși există 
apreciere pentru folosirea TIC de către cadrele didactice, recunoaşterea este limitată.  

 

INVESTIGAREA ȘI ADAPTAREA LA NEVOILE BENEFICIARILOR 

- “Nevoile beneficiarilor în ce privește dotarea, formarea și suportul în utilizarea TIC sunt 
cunoscute și recunoscute la modul general, dar sunt puţin investigate, atât la nivel naţional, 
cât şi la nivel de şcoală. Nici justificarea proiectelor de formare a cadrelor didactice nu se 
bazează pe o analiză reală a nevoilor.”, ne-a comunicat unul dintre experți.  Ultima evaluare în 
ceea ce privește implementarea noilor tehnologii, cu accent pe programul SEI, care a inclus și 
o serie de recomandări privind aspectele pedagogice ale integrării TIC, s-a realizat în 2008, de 
către o echipă ISE în parteneriat cu Universitatea din București și cu mediul ONG. 

2.3 Analiza structurii organizaționale  

Integrarea TIC în școală depinde în bună măsură de infrastructura digitală asigurată prin 
mecanismele de finanțare ale școlilor. Instituţii implicate în deciziile financiare de alocare a 
fondurilor pentru școli sunt: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Autorităţile Locale, Trezoreria (la nivel judeţean şi local), Unităţile de învăţământ. 
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 Sursa: G. Leahu, O. Măntăluță, C. Herțeliu, Analiza privind finanțarea învățământului 

preuniversitar de stat, Craiova, 2014 
 

  Părtile implicate în decizia de a cheltui într-un anumit mod sumele de bani primite 
de la bugetul naţional sunt autorităţile locale, conducerea şcolilor, administraţia şcolilor de 
pe un anumit teritoriu. Ea poate fi poate fi constrânsă în vederea protejării obiectivelor 
educaţionale şi a coerenţei furnizării curriculum-ului și ține, totodată, de prevederile legale, 
dar și de cultura organizațională. Într-un cadru descentralizat și intr-o structură 
partenerială, consiliile locale şi directorii de şcoli fundamentează, realizează şi controlează 
bugetele necesare.  

  Una dintre probleme percepute este aceea că actele normative nu permit 
directorului să-şi exercite competenţele de administrare a fondurilor alocate conform 
priorităţilor şcolii. Prin urmare, descentralizarea este privită ca o formă fără fond. Alte 
probleme țin de lipsa de implicarea a reprezentantului consiliului local sau al primarului, de 
faptul că școlile nu au directori manageri, ne fiind pregătită pentru autonomie financiară. 

  Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe 
comune, oraşe şi municipii de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, cu 
asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene. Consiliile 
locale/județene pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază. În finanțarea de 
bază sunt incluse și cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile materiale şi pentru 
servicii. Finanțarea complementară are ca sursă Consiliul Juțean/Local și bugetul de stat. 
Finanțarea de bază și cea complementară se realizează pe baza contractului de 
management încheiat între directorul unităţii de învăţământ şi primarul localităţii. Școlile 
mai pot beneficia de finanțare suplimentară, de la bugetul  MEN sau de la Consiliile 
Județene și Locale sub formă de granturi sau premii pentru performanțele obținute. Școlile 
pot avea și venituri proprii din donații, sponsorizări, din organizarea de cursuri la cerere, 
participarea la programe de finanțare externă, inchirieri, publicații, activități extra-școlare 
etc.  
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  Actorii implicați în procesul de planificare bugetară, sunt, în ordinea puterii de 
decizie: contabilul şcolii/al centrului de execuţie bugetară, directorul adjunct, colegii din 
echipa de conducere, reprezentantul  primăriei/consiliului local în CA, alt reprezentant din 
comunitate, specialişti din administraţia locale, reprezentantul părinţilor în CA, învăţătorii şi 
diriginţii. 

  O analiză publicată în 20141 arată că: peste două treimi dintre şcoli se confruntă cu 
venituri insuficiete privind cheltuielile cu formarea  omputer a angajaţilor; aproximativ 40% 
dintre şcoli au venituri insuficiente pentru bunuri, serviciilor, întreţinerea şi reparaţiile 
necesare; una din trei şcoli are dificultăţi în a acoperi facturile la utilităţi; alături de 
cheltuielile de capital şi cele privind dezvoltarea profesională a profesorilor, autorităţile 
locale nu reuşesc decât într-o  omp măsură să asigure resurse pentru derularea unor 
activităţi extra-curriculare; starea bunurilor este proastă, necesitând sume pe care consiliul 
local nu şi le permite; în afară de situaţiile în care baza  omputer este învechită şi necesită 
investiţii, accesul la echipamente  omput (fax, copiator,  omputer) a condus la o creştere 
semnificativă a costurilor legate de consumabile şi întreţinere 

 
 În afară de constrângerile financiare ale școlilor, integrarea TIC ține și de viziunea sistemică 
asupra procesului de implementare, în care actori diferiți au un rol mai mult sau mai puțin clar 
definit.   

AUTORITATEA DE MANAGEMENT LA NIVEL CENTRAL – Ministerul Educației Naționale 

- are atribuții ce țin de crearea de instrumente și mecanismele de asigurare a calității (planificare și 
control), coordonarea aplicării Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, 
formării profesionale și cercetării științifice universitare, realizerea politicii de guvernare în 
domeniul educației.  

 Conform Legii învățământului național nr. 1/2011, curriculumul preuniversitar național 
urmărește dezvoltarea principalelor competențe, inclusiv competența digitală. 

 De asemenea, Planul de educație definește profilul de formare al absolvenților 
învățământului obligatoriu și vizează în mod explicit dezvoltarea abilităților digitale. 

 Strategia națională privind Agenda digitală pentru România 2020 include ca domeniu de 
acțiune prioritar integrarea TIC în educație. 

 În prezent nu există nicio reglementare specifică pentru evaluarea și asigurarea calității 
integrării TIC în educație. 

 Printre diferitele măsuri luate de MEN, amintim implementarea Sistemului Informatic de 
Management Educational SIIIIR, care este un instrument de colectare-prelucrare a datelor, 
respectiv de analiza si suport decizional. Împreuna cu celelalte sisteme informatice administrative 
inplementate la nivel national formează un set de instrumente cu care factorii de decizie de la 
orice nivel pot fundamenta politici si acțiuni specifice in educație. Un alt program important a fost 
                                                      
1 Gabriel Leahu, Ovidiu Măntăluță, Claudiu Herțeliu, Analiza privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat, Craiova, 2014 
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lansat de MEN în 2001 - programul național "Educație digitală", care a inclus un program de 
formare a cadrelor didactice, furnizarea de echipamente și școli, programe educaționale - AEL. 

INSPECTORATELE ȘCOLARE 

 Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, 
printre atribuții intră și aplicarea politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice la nivel judeţean, verificarea aplicării legislaţiei, monitorizarea calității activităţilor de 
predare-învăţare şi respectării standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia 
şcolară. De asemenea, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ; monitorizează implementarea programelor naţionale 
iniţiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe aria judeţului, precum şi a proiectelor 
derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul 
educaţiei şi tineretului. 

CONSILIILE LOCALE 

 Există programe prin care Consiliile locale (responsabile, conform legii, de infrastructura 
educațională din comunitate, MEN asigurând doar politici educaționale si resursele umane) pot 
moderniza baza materială a școlilor, prin diferite programe naționale sau proiecte europene. 

MANAGERII DE ȘCOALĂ 

 Experții cu care am stat de vorbă sunt de părere că până acum au fost vagi preocupări 
speciale ale managerilor de instituții pentru utilizarea TIC. Există mai degrabă preocupări izolate a 
diverșilor profesori. Ceva organizat la nivel de școală trebuie prins în Planurile de Dezvoltare 
Instituțională sau în planurile de activitate ale directorilor. Este important ca o instituție școlară să 
își asume acest o direcție clară în sensul integrării TIC atât timp cât în fișa de evaluare a 
profesorului sunt menționate amănunte privind utilizarea tehnologiei la ora și fiecare profesor știe 
că este evaluat și din acest punct de vedere. Au fost menționate situații în care unii manageri 
şcolari au ținut ani la rând închise laboratoarele cu computere, astfel încât „să nu se strice”. 

PERSONALUL TEHNIC SPECIALIZAT 

 În multe școli nu există inginerilor de sistem, mentenanța rețelelor de calculatoare și de 
internet fiind suplinită de profesorii de informatică sau alți profesori. Datele evaluării programului 
SEI din 20082, arată că de administrarea echipamentelor informatice în școală – computere, rețea 
de internet, instalarea aplicațiilor - în aprope 60% dintre școli se ocupă un profesor (de informatică 
sau nu), în 30% din cazuri este angajat un administrator de sistem, 9% dintre școli apelând la o 
firmă specializată și în 1% din cazuri chiar la elevi.     

 

 

                                                      
2 Eugen Noveanu et. All, Informatizarea sistemului de învățământ. Programul S.E.I. Raport de cercetare evaluativă, București, 

Editura Agata, 2008   
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CASELE CORPULUI DIDACTIC 

 Casele Corpului Didactic sunt centre de resurse având drept scop formarea și dezvoltarea 
profesională și personală a angajaților sistemului de învățământ preuniversitar din România. Există 
cursuri la CCD propuse de profesorii de specialitate informatică și nu numai. 

 Obligativitatea fiecărui profesor este de a colecta 90 de credite prin cursurile de formare pe 
durata a cinci ani, însă fiecare urmează ce cursuri dorește, nicio prevedere neobligându-l să 
urmeze și un curs de utilizare TIC în predare, consolidare și evaluare. 

DEPARTAMENTELE PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC  

 Sunt departamente cu profil psihopedagogic din cadrul Universităților care furnizează și 
gestionează programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru studenţii şi absolvenţii 
învățământului superior și pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și superior. 
Programul de certificare a competențelor pentru profesia didactică vizează dezvoltarea 
competențelor profesionale psihopedagogice, didactice, digitale, manageriale și de cercetare 
necesare exercitării funcțiilor didactice în învățământ. 

PROFESORII 

 La capătul lanțului de responsabilități se găsesc profesorii, în mâinile lor aflându-se, în cele 
din urmă, cheia succesului didactic, care depinde, desigur, de dotarea materială (de la școală și de 
acasă), de dotarea umană (elevi, profesori, manageri) dar mai ales de interesul pentru studiul TIC, 
de pregătirea și pasiunea profesorului de a găsi metodele cele mai bune, de experiența 
profesională. 

3. Integrarea TIC în curriculum  

In analiza de documente au fost incluse toate programele de primar si gimnaziu, iar din totalul 
celor 528 de programe de liceu (489 in TC si 39 CDS) au fost selectate 27 (fiecare a 25-a) din 
programele de diferite discipline și respectiv 22 din cele de TIC și programare. 
 
I.3.g. Competențele digitale cf. profilului absolventului  

Profilul absolventului 

Competența 
digitală 

învățământ 
preșcolar 

- Utilizarea în învăţare a unor funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor 
digitale din mediul apropiat, cu sprijin din partea adulţilor  
- Dezvoltarea unor conţinuturi digitale simple în contextul unor activităţi de 
învăţare  
- Respectarea unor norme de bază privind siguranţa în utilizarea a 
dispozitivelor, aplicaţiilor, conţinuturilor digitale și pe internet. 

clasa a VIII-a - Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia 
unor resurse informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru 
învăţare  
- Dezvoltarea unor conţinuturi digitale multi-media, în contextul unor 
activităţi de învăţare  
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- Respectarea normelor si regulilor privind dezvoltarea si utilizarea de 
conţinut virtual (drepturi de proprietate intelectuală, respectarea 
privatităţii, siguranţă pe internet) 

clasa a X-a - Utilizarea critică, selectivă și creativă a resurselor și aplicaţiilor 
informaţionale și educaţionale 
digitale complexe, ca suport în rutina zilnică a învăţării 
- Participarea constructivă și creativă la dezvoltarea unor conţinuturi 
digitale, inclusiv de tip social 
media sau resurse educaţionale deschise în cadrul unor proiecte 
educaţionale 
- Promovarea normelor privind siguranţa pe internet și a 
comportamentelor pozitive și 
constructive în mediile virtuale sociale 

clasa a XII-a - Construirea unui mediu digital personal de resurse și aplicaţii 
digitale, relevante pentru nevoile și 
interesele de învăţare 
- Participarea constructivă și creativă în comunităţi virtuale de 
învăţare, relevante pentru nevoile și 
interesele personale sau profesionale viitoare 
- Evaluarea critică şi reflexivă cu privire la impactul tehnologiilor de 
informare şi comunicare asupra 
propriei învăţări, a vieţii individuale și a relaţiilor sociale, în general 

 

4. Cum sunt integrate tehnologiile digitale în practicile educaționale  

Accesul personalului didactic la competențe de utilizare a noilor tehnologii în procesul de predare-
învățare a fost subiectul mai multor inițiative cartografiate în decursul etapei de colectare de date. 
Inițiativele au vizat capacitarea personalului didactic în utilizarea unei multitudini de programe și 
instrumente TIC. Adeesea  proiectele au fost implementate în cadrul unor parteneriate 
tansnaționale. 

Proiectul „Dezvoltarea competenţelor digitale de lucru pe platforme colaborative ale viitorilor 
învăţători” (eng. „Developing the digital competences of primary school teachers for working on 
the collaborative platforms of the future”) implementat de Liceul Pedagogic Vasile Lupu din Iași în 
cadrul programului Eramus+  (acțiunea cheie 1) a urmărit să îmbunătățească abilitățile digitale ale 
profesorilor prin stagii de pregătire la o școală din Spania3.   

Un alt proiect Erasmus+ similar, „High School High Tech - Școala Viitorului”, al Colegiului Tehnic 
„Edmond Nicolau” a vizat dobândirea de competențe digitale și capacitarea personalului didactic 
în implementarea unor metode și strategii de predare moderne prin recursul la tablete. Cursul de 
formare în acest caz a fost dezvoltat de o organizație finlandeză.  

                                                      
3 http://scoalanormala-vasilelupu.ro/index.php?page=proiecte 
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De-a lungul timpului au apărut comunități virtuale de cadre didactice de diferite materii, cu o 
organizare mai mult sau mai puțin formală, care creează și distribuie resurse relevante pentru 
munca lor. Există o mulțime de grupuri de discuții și distribuire de informații, precum cele de pe 
Facebook, sau site-urile create la inițiativa unor profesori sau a unor firme private. 

4.1 Învățarea comunicării autentice prin TIC (Limbă și literatură) 

Informațiile strânse prin intermediul interviurilor și al altor surse au relevat faptul că domeniul 
utilizării noilor tehnologii în susținerea achiziției de abilități de comunicare se bazează în special pe 
inițiative locale, de mici dimensiuni.  

În predarea literaturii  Metoda e-Portofoliu4   

În predarea limbilor străine Liceul Pedagogic Vasile Lupu din Iași - metoda „Le roman photo”5  

 

4.2 Formularea și rezolvarea de probleme în era digitală (Mate) 

Matematica a beneficiat de mult mai multe inițiative de anvergură în ceea ce privește promovarea 
utilizării TIC la clasă.  

Proiectul „Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program național de 
formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar”6 a fost 
implementat de un parteneriat la nivel național alcătuit din Ministerul Educației, Universitatea 
București, case ale corpului didactic, Societatea română de Științe Matematice și o firmă privată de 
software. Proiectul a urmărit crearea de resurse digitale pentru predarea matematicii la nivel 
secundar și formarea a 4000 de profesori în utilizarea lor.  

O inițiatiativă similară ca scop și anvergură a fost coordonată de Inspectoratul Școlar Județean iași, 
împreună cu Ministrerul Educației și s-a numit „Formarea continuă a profesorilor de matematică ȋn 
societatea cunoașterii”7. Scopul a fost abilitarea profesorilor de matematică să implementeze 
activități curriculare prin intermediul resurselor TIC. Peste 5000 de profesori au fost formați prin 
intermediul platformei online a proiectului. 

Ca exemplu de lucru direct cu elevii putem să luăm „Centrul de pregătire a elevilor de gimnaziu 
capabili de performanţă la matematică şi informatică”8 organizat de Inspectoratul Școlar Vrancea, 
al cărui scop este de a dezvolta abilitățile elevilor legate de domeniul matematicii și informaticii. 
Un număr de aproximativ 200 de elevi participă în fiecare an la programele oferite de Centru. Tot 

                                                      
4 http://roinfocds.blogspot.ro/2008/01/eportofolio.html 
5 http://clasa10a.unblog.fr/ 
6 www.matedidactica.ro; http://portal.matedidactica.ro/ 
7 http://matematica.isjiasi.ro 
8 https://excelentamateinfo.wordpress.com/ 

http://roinfocds.blogspot.ro/2008/01/eportofolio.html
http://clasa10a.unblog.fr/
http://www.matedidactica.ro/
http://portal.matedidactica.ro/
http://matematica.isjiasi.ro/
https://excelentamateinfo.wordpress.com/
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Inspectoratul Școlar Vrancea a promovat impementarea unei Programe opţionale de informatică 
pentru gimnaziu9 încă din anul 2008, încurajând școlile să o includă în oferta lor educațională.  

 

4.3 Laboratoare virtuale (Științe și tehnologii) 

Programul eTwinning a facilitat cooperare în multe colaborări transnaționale între cadre didactice 
și clase de elevi pe teme ce țin de științe și tehnologie. „Open the gates to the universe”10 a fost o 
astfel de inițiativă care a reunit eforturile unor participanți din cinci țări (România, Cipru, 
Portugalia, Polonia și Republica Moldova) cu scopul de a-i încuraja pe elevii de ciclu primar să 
exploreze noțiuni legate de astronomie prin activități comune cu colegi din alte țări. Grupe de elevi 
de nouă ani, din cele cinci școli implicate, au lucrat în comun asupra unor sarcini pe tema 
astronomiei, la sfârșit prezentând într-o revistă electronică procesul prin care au trecut.   
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” (Focșani) a creat un Centru de Excelenţă pentru Robotică 
Educaţională11 pentru a promova procesul de predare-învățare al unor elemente de TIC, 
tehnologii, matematică și inginerie.  
O companie privată din România a dezvoltat un laborator virtual numit Advanced eLearning 
(AEL)12 care oferea resurse de învățare în mediu virtual pentru o multitudine de arii din 
curriculumul național. În toate școlile din România au fost in create laboratoare AEL, iar profesorii 
au fost formați în utilizarea acestui soft educațional.  
 

4.4 Explorarea științifică prin medii virtuale (istorie, geografie, literatură) 

Colegiul Național Emil Racoviță (Iași) are un program de dezvoltare de software educațional de 
către elevii despre o varietate de tematici13. Pe site-ul Colegiului se găsesc softuri pe probleme de 
gramatică, literatură sau cultură. 
 

4.6 Minți creatoare –aplicații creative (Muzică, arte vizuale, arte performative....) 

Zona de utilizare a noilor tehnologii în explorarea artelor a fost slab reprezentată printre 
inițiativele pe care le-am identificat la nivelul sistemului educațional. În schimb, muzeele au căutat 
să-și făcă accesibil patrimoniul pentru activități educaționale prin intermediul unor aplicații. 
 
Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a lansat aplicația ARTmobile. MNAR – Un muzeu la 
îndemână, care poate fi descărcată gratuit pe telefoane mobile și pe tablete. Aplicația este gândită 
să însoțească o vizită la muzeu sau să fie accesată ca o carte audio14. Sunt prezentate 40 de lucrări, 

                                                      
9 http://isjvn.vn.edu.ro/utile/informatica.php 
10 https://twinspace.etwinning.net/12520/home 
11

 https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/ 
12 http://www.advancedelearning.com 
13 http://racovita.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=377:software-educaional&catid=179:info&Itemid=159 
14 www.mnar.arts.ro/exploreaza/193-multimedia#descrieri-audio 

http://isjvn.vn.edu.ro/utile/informatica.php
https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/
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dintre 15 care sunt însoțite de dramatizări care introduc în atmosfera epocii în care au fost create 
lucrările, iar 17 sunt însoțite de scurte filme subtitrate. Aplicația Brueghel15 a MNAR are și ea în 
spate un scenariu educativ. 
 
Persoanele cu deficiențe de vedere au la dispoziție în mod gratuit diagrame tactile. Pe parcursul 
anului școlar 2017-2018, vor deveni disponibile diagrame tactile și descrieri audio pentru alte 11, 
pe lângă cele deja publicate despre picturi de Corneliu Baba, Nicolae Tonitza și Paul Signac. Tot 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere sunt disponibile alte două aplicații16.  
 

4.7 Acordarea (virtuală a) sprijinului în dezvoltarea armonioasă (Consiliere și orientare) 

La începutul anilor 2000 un consorțiu internațional a dezvoltat o resursă utilă în procesul de 
consiliere a carierei numită Ghidul ocupațiilor17. Ea este menită să  ofere clienţilor o serie de 
proceduri pentru alegerea ocupaţiei, bazate pe diferite criterii de selecţie, inclusiv posibilitatea de 
a selecta ocupaţii înrudite și să pună la dispoziţie informaţii concise şi pertinente despre fiecare 
ocupaţie. Fie în mod individu, fie împreună cu un consilier de carieră, utilizatorii pot să exploreze 
activităţile de muncă ale dfieritelor ocupații, pot să găsească informații despre redactarea unui CV 
sau prezentarea la un interviu sau pot să afle mai multe despre lansarea unei afaceri pe cont 
propriu. 
Career4u18 este un instrument de consiliere în carieră pentru sistemul de consiliere din România, 
dezvoltat în perioada 2013-2015 în cadrul unui proiect de tip Leornardo da Vinci. Acesta a urmărit 
adaptarea la contextul românesc19 a descrierii unui număr de 280 de profile ocupaționale și 
asocierea lor cu instrumente capabile să ghideze alegeri profesionale. Proiectul a avut ca bază 
instrumente dezvoltate de un subsidiar al Universității din Loughborough (Marea Britanie), iar 
implementarea lui in România a fost coordonată de Universitatea Danubius din Galați.   

5. Exemplificarea utilizării unor resurse și dispozitive digitale relevante  

Ultimele două decenii au adus o multitudine de practici de utilizare a TIC în sistemul românesc de 
educație, atât prin inițiative la nivel la național, cât prin cooperare transnațională. Nu există un 
consens în rândul experților intervievați privind măsura în care aceste practicile și instrumentele 
răspund nevoilor actuale ale sistemului de educație, dar cel mai important factor care influențează 
eficiența și eficacitatea utilizării TIC pare a fi formarea cadrelor didactice.  

Utilizarea resurselor și dispozitivelor digitale poate fi analizată din perspectiva instrumentelor la 
care se face apel, a programelor care dezvoltă instrumente și a comunităților care le promovează. 

                                                      
15 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelpunch.mnar 
16 https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.upb.ing.guercino; https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.upb.ing.signac 
17 http://go.ise.ro/ 
18 Career4u.ro; https://www.facebook.com/Career4u.ro/ 
19 http://www.euroguidance.ise.ro/uploads/6/1/7/7/6177451/kelly_career4u.pdf 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelpunch.mnar
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.upb.ing.guercino
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.upb.ing.signac
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Instrumente  

Cele mai răspândite instrumente TIC în sistemul de educație sunt cele care facilitează 
managementul procesului educațional, atât din punctul de vedere al cadrului didactic, cât și din 
punctul de vedere al conducerii unităților de învățământ. Ne referim aici la mijloace de creare, 
procesare, stocare și distribuție de informație.  

Calculatoarele de tip desktop și, într-o mai mică măsură, dispozitivele mobile sunt o realitate 
cotidiană deja de mai mulți ai în toate școlile. Procesarea informației se face cel mai adesea prin 
apelul la suite de programe precum OpenOffice sau Microsoft Office. Modalitățile de comunicare 
cele mai frecvente fac apel la e-mail sau grupuri de discuții (Yahoo, Google, Facebook, Whatsapp). 
Tehnologii mai recente, precum imprimantele 3D sau dispozitivele de realitate virtuală, sunt încă 
puțin răspândite, excepție făcând unele școli care au implementat programe pilot.    

Softurile educaționale educaționale sunt larg răspândite și au existat programe naționale care au 
urmărit formarea cadrelor didactice în acest sens, dar adoptarea lor în practica didactică este 
inegal distribuită în cadrul sistemului. O idee subliniată de participanții la focus grupuri a fost că 
vârsta cadrelor didactice nu este un factor determinat în adoptarea noilor tehnologii. Deoarece 
multe softuri educaționale sunt disponibile în limbi de circulație internațională, profesorii de limbi 
străine au la dispoziție mai multe resurse pe care le pot valorifica educațional.      

Un exemplu de integrare a noilor tehnologii în în procesul didactic îl reprezintp Colegiul National 
„Mihai Eminescu” din Satu Mare unde profesorii au acces mese multitouch20 și aplicații software 
specifice pentru stimularea lucrului colaborativ la clasă. 

 

Programe 

O serie de inițiative publice, private sau în partneriat public-privat au condus la propagarea 
instrumentelor TIC în sistemul de învățământ. Inițiativele publice au fost direcționate în special 
către asigurarea unui acces cât mai bun la resursele materiale și educaționale, în timp ce 
inițiativele private au avut o componentă puternică de inovare.  

În 2014 a fost semnat un memorandul între Ministerul Educației și Google care presupune 
utilizarea dispozitivelor de tip Chromebook și a aplicațiilor din cadrul suitei Google Apps for 
education în mod gratuit de către orice școală din România. La nivel național au fost formații o 
serie de promotori care să faciliteze formarea persoanelor interesate să includă în practica lor 
aceste aplicații.  

O altă inițiativă venită din partea unei corporații multinaționale a presupus crearea unor 
laboratoare numite Smart Classroom21 care permit crearea și desfășurarea de scenarii 
educaționale cu o puternică dimensiune colaborativă.   

                                                      
20 https://sites.google.com/site/echipamultitouch/ 
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Fundația Orange22 a sprijinit demersurile a câteva zeci de școli, cu accest special pe cele din mediul 
rural, în integrarea în procesul didactic a unor metode de lucru interactive bazate pe tehnologii.    

Inițiative din sfera ONG au vizat aspecte precum promvarea utilizării noilor tehnologii la ciclul 
primar (ex: Îndreptar digital23) sau dobândirea de abilități de programare (ex.: Code Kids24). 

Toate aceste programe au contribuit la diversificarea și creșterea accesului la resurse și 
instrumente TIC. 

  

Comunități  

Instrumentele TIC și-au găsit o foarte importantă aplicație în zona de creare de comunități de 
practică. Fiecare dintre aceste comunități tinde să se specializeze pe o anumită tematică sau un 
anumit mod de interacțiune. Dintre cele mai importante comunități la nivel național amintim 
iTeach25 și Învățare ISE26 (specializate în derularea de cursuri pentru cadre didactice) și Didactic27 
(specializat în distribuirea de resurse educaționale). Alte comunități s-au coagulat în jurul unor arii 
curriculare28 sau a unei tematici transversale29.   

Impresia generală este că sistemul educațional din România a trecut de faza în care tehnologiile 
erau apanajul unui număr restrâns de cadre didactice, dar generalizarea utilizării lor nu a atins încă 
o masă critică. Contribuția interacțiunii și presiunii între egali la propagarea noilor tehnologii în 
practica didactică este esențială.  

8. Asigurarea și evaluarea calității – instrumente și proceduri la nivel național 

8.1 Cadrul de asigurare și evaluare a calității – mecanisme la nivel național 

Noile tehnologii au fost luate în considerare de la elaborarea primelor standarde în anul 2005, care 
au fost aprobate în anul 2007. Acestea au fost recent sistematizate şi reduse numeric: la 
acreditare, în loc de 611 descriptori sunt 133, iar la standardele de referinţă numărul descriptorilor 
a scăzut de la 450 la 403. În acelaşi timp s-a produs şi o reconfigurare ce a determinat un sistem de 
43 de indicatori. În anul 2017 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar (ARACIP) a supus dezbaterii publice aceste standarde actualizate de evaluare pentru 
autorizare, acreditare şi evaluare periodică.  

                                                                                                                                                                                
21 http://smart-classroom.ro/ 
22 http://www.fundatiaorange.ro/proiecte/educatie-digitala/index.html; http://www.digitaliada.ro/ 
23 https://indreptardigital.ro/ 
24 http://www.progressfoundation.ro/coding/ 
25 https://iteach.ro/ 
26 noultraining.ise.ro 
27 https://www.didactic.ro/ 
28 https://www.facebook.com/groups/1513752182187109/; https://www.pbinfo.ro/ 
29 www.culturaineducatie.ro 

http://www.fundatiaorange.ro/proiecte/educatie-digitala/index.html
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De asemenea, ARACIP a creat o platformă30 prin intermediul căreia şcolile gestionează 
componenta de asigurare a calităţii. Ea se doreşte a deveni o comunitate virtuală. ARACIP şi-a 
asumat, profitând de oportunitatea oferită de proiectele din fonduri europene, o funcţie de 
formare a managerilor şcolari şi a responsabililor cu asigurarea calităţii prin intermediul unor 
formări, manuale, ghiduri, mese rotunde, conferinţe. De asemenea, a fost profesionalizat un corp 
de formatori consilieri, care sunt reuniţi într-un registru. Aceştia pot fi accesaţi de şcoli pentru 
consultanţă în asigurarea calităţii. 

Cei peste 10 ani de lucru direct al ARACIP cu şcolile au condus la elaboarea unor standarde mai 
bine ancorate în realitatea şcolii. Această practică a relevat faptul că „resursele calde”, adică 
profesorii, sunt mai importante decât „resursele reci”, în special în mediul rural. Discrepanţe între 
învățământul din mediul rural şi urban referitor la prezenţa noilor tehnologii este subliniată și de 
Raportul privind starea învăţământului (ISE, 2016): „sistemul de învăţământ din România este 
caracterizat de diferenţe semnificative în termeni de acces şi calitate”. 

În noile standarde se face referire explicită la „Dotarea cu tehnologie informatică şi de 
comunicare”. Pentru momentul autorizării unității de învățământ acestea sunt formulate în 
termeni de proiect (ex. „dacă are buget alocat”), iar la acreditare, dacă există şi funcţionează. Iată 
un extras din standardele de acreditare care face referire la TIC:  

4.3.1. Existenţa tehnologiei informatice şi de comunicare (o reţea funcţională de minim 6 
calculatoare) - cu excepţia nivelului preşcolar. 

4.3.2. Existenţa conectării la Internet a reţelei de calculatoare. 

4.3.3. Extinderea utilizării tehnologiei informatice şi de comunicare la alte discipline din 
curriculum naţional şi / sau la decizia şcolii, în afara celor corespunzătoare ariei curriculare 
„Tehnologii”. 

4.3.4. Creşterea numerică a disciplinelor care utilizează tehnologiile informatice şi de 
comunicare precum şi, în interiorul disciplinei, a numărului de ore în care sunt folosite 
tehnologiile informatice şi de comunicare 

4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare, 
pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor de profil din programul şcolar. 

4.3.6. Asigurarea unui număr suficient de calculatoare astfel încât numărul de elevi din 
unitatea de învăţământ ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul de elevi ce 
revine la un calculator corespunzător judeţului / municipiului Bucureşti şi nivelului de 
şcolarizare. 

4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare în activitatea administrativă şi / 
sau de secretariat şi / sau a bibliotecii. 

                                                      
30 http://beta.aracip.eu/ 
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4.3.8. Dotarea / îmbunătăţirea / actualizarea / înlocuirea periodică a echipamentelor şi 
programelor informatice utilizate. 

 

La fiecare categorie de standarde, sunt precizate cerinţele minimale obligatorii (autorizare şi 
acreditare) şi cerinţele care conduc la un nivel optimal (referinţă). Optimizarea utilizării bazei 
materiale constituie un proces care dublează predarea-învăţarea. Această necesitate continuă a 
fost asimilată de ARACIP şi ea se regăseşte în obiectivul Strategiei de Modernizare al Infrastructurii 
Educaționale 2017-2023 de „asigurarea şi dezvoltarea unor medii de învăţare de calitate care să 
sprijine procesul de învăţare”. Prin indicatorii 19 şi 20, se face referire la modul în care 
instrumetele TIC sunt integrate în practica educaţională, precum şi la fondul informaţional al 
bibliotecilor, tratat în acelaşi context cu noile tehnologii. 

Domeniul : A. Capacitatea instituțională  
Criteriul : b) Baza materială și optimizarea utilizării bazei materiale  
Indicatorul 19. Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare 

Standarde pentru 
autorizarea de funcționare 

provizorie 

Standarde pentru 
acreditare 

Standarde de referință 

19.A.1. Existența 
laboratorului de 
TIC/informatică, dotat cu 
cel puțin o rețea 
funcțională cu un număr 
adecvat de calculatoare 
sau alte tipuri de terminale 
(tablete etc.), conectate la 
Internet (pentru a nu 
depăși numărul de 2 elevi/ 
calculator / alt terminal, la 
orele desfășurate).  
19.A.2. Existența 
aplicațiilor, programelor 
informatice și auxiliarelor 
curriculare în format 
electronic, pentru toate 
ariile curriculare.  
19.A.3. Existența unui 
număr suficient de 
echipamente multimedia 
(laptop/desktop + 
videoproiector + boxe), 
astfel încât fiecare colectiv 
să le poată folosi cel puțin 

19.A.1. Existența 
laboratorului de 
TIC/informatică, dotat cu 
cel puțin o rețea 
funcțională cu un număr 
adecvat de calculatoare 
sau alte tipuri de terminale 
(tablete etc.), conectate la 
Internet (pentru a nu 
depăși numărul de 2 elevi/ 
calculator / alt terminal, la 
orele desfășurate).  
19.A.2. Existența 
aplicațiilor, programelor 
informatice și auxiliarelor 
curriculare în format 
electronic, pentru toate 
ariile curriculare.  
19.A.3. Existența unui 
număr suficient de 
echipamente multimedia 
(laptop/desktop + 
videoproiector + boxe), 
astfel încât fiecare colectiv 
să le poată folosi cel puțin 

19.B.1. Actualitatea 
echipamentelor, 
programelor și aplicațiilor 
informatice (nu sunt uzate 
moral / depășite).  
19.B.2. Existența 
progresului, de la ultima 
evaluare periodică, în 
privința achiziției/reînnoirii 
echipamentelor, 
programelor și aplicațiilor 
informatice, conform 
nevoilor comunității școlare 
(beneficiari ai educației, 
cadre didactice și personal 
administrativ) și țintelor de 
dezvoltare stabilite.  
19.B.3. Existența 
acordurilor de parteneriat 
(cu instituții publice, agenți 
economici sau ONG) sau 
achiziția de servicii 
educaționale 
complementare în vederea 
extinderii și îmbunătățirii 
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o oră în fiecare zi de școală.  
19.A.4. Existența cel puțin a 
unui scanner, a unei 
imprimante de mare 
capacitate și a unui 
copiator pentru fiecare 
nivel de învățământ, 
pentru utilizare în procesul 
didactic.  

o oră în fiecare zi de 
școală.  
19.A.4. Existența cel puțin 
a unui scanner, a unei 
imprimante de mare 
capacitate și a unui 
copiator pentru fiecare 
nivel de învățământ, 
pentru utilizare în procesul 
didactic.  

folosirii tehnologiilor de 
informare și comunicare în 
procesul educațional.  
19.B.4. Existența 
posibilității de accesare, în 
cadrul unei rețele proprii 
securizate, a fondului  
documentar și a aplicațiilor 
informatice necesare 
derulării procesului 
educațional.  
19.B.5. Dotarea cu 
tehnologie informatică și de 
comunicare în relație cu 
țintele strategice stabilite în 
proiectul de dezvoltare.  
19.B.6. Dotarea 
suplimentară, din punct de 
vedere calitativ (față de 
standardele de acreditare), 
cu tehnologie informatică și 
de comunicare (de 
exemplu, camere 
video/foto, „table 
inteligente”, ecrane tactile 
de mari dimensiuni, 
simulatoare etc.).  
19.B.7. Asigurarea accesului 
beneficiarilor de educație 
(elevi) la echipamentele, 
programele și aplicațiile 
informatice și în afara 
orelor de cursuri (pentru 
organizarea activităților 
extracurriculare).  

 

Domeniul : A. Capacitatea instituțională  
Criteriul : b) Baza materială și optimizarea utilizării bazei materiale  
Indicatorul 20. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și 
auxiliarelor curriculare 

Standarde 
pentru 

autorizarea de 

Standarde pentru 
acreditare  

Standarde de referință  
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funcționare 
provizorie  

- 20.A.1. Asigurarea 
accesului elevilor și al 
cadrelor didactice, 
inclusiv a celor cu 
dizabilități, la 
mijloacele de 
învățământ, 
auxiliarele curriculare, 
la bibliotecă / centrul 
de documentare și 
informare, la 
tehnologia 
informatică și de 
comunicare.  

20.B.1. Folosirea fondului documentar existent, 
pentru activitățile curriculare și extra-
curriculare, de cel puțin 75% dintre elevi și de 
toate cadrele didactice.  
20.B.2. Asigurarea, pentru preșcolarii/elevii, a 
accesului direct la fondul documentar existent 
prin distribuirea unei părți a acestuia în spațiile 
școlare și auxiliare – fie în formă fizică, fie 
electronică, prin echipamentele informatice la 
dispoziția elevilor.  
20.B.3 Existența și utilizarea echipamentelor 
(inclusiv TIC), materialelor, mijloacelor de 
învățământ și auxiliarelor curriculare, specifice 
cerințelor educaționale speciale / dizabilităților 
identificate la nivelul elevilor și personalului.  
20.B.4. Implicarea personalului didactic și a 
elevilor în conceperea / adaptarea unor 
echipamente, materiale, mijloace de învățământ 
și auxiliare curriculare, necesare în procesul 
didactic (inclusiv pentru elevii cu cerințe 
educaționale speciale / dizabilități).  
20.B.5. Formarea personalului didactice și a 
personalului administrativ pentru utilizarea și 
gestionarea fondului documentar existent și a 
tehnologiei informatice și de comunicare.  

 

Evaluatorii ARACIP urmăresc atât situaţiile pozitive în care dotarea materială este excepţională şi 
este însoţită de formularea unor descriptori de particularizare pentru respectiva unitate (aplicarea 
standardelor de referinţă), cât şi cele negative, în care o unitate şcolară s-ar putea să nu prezinte 
nici măcar unele autorizaţii (ex. autorizaţie sanitară).   

 

8.2 Un model educațional bazat pe TIC  

Modelul propus pornește de la câteva principii fundamentale ale proiectării didactice din 
sistemele actuale de învățământ și anume:  

 centrarea pe dezvoltarea de competențe (8KC, competențele secolului XXI: creativitate, gândire 
critică, colaborare);  

 oferirea unor situații de învățare cu sens, care presupun metode activ-participative;  

 integrarea experiențelor formale, non-formale și informale de învățare; 
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 individualizarea procesului didactic si respectarea caracteristicilor specifice nativilor digitali; 

 deschidere multi, inter și transdisciplinară. 
 
Noile tehnologii digitale oferă profesorului resurse relevante pentru toate activitățile sale, de la 
proiectarea situațiilor complexe de învățare / evaluare a competenței urmărite, la pregătirea 
elevilor pentru parcurgerea situațiilor de învățare; respectiv verificarea și analizarea rezultatelor. 
Din perspectiva modelului educațional propus de Pacearcă și Gerard (2012) profesorul poate 
identifica tehnologii adecvate fiecărei etape a dezvoltării de competențe:  

 de explorare - propunerea unei situații apropiate de viață în scopul unei noi achiziții de 
învățare;  

 de analizare - focalizarea asupra unui element bine determinat pentru a-l defini și utiliza;  

 de sintetizare - stabilirea de legături între elemente diferite în scopul determinării 
caracteristicilor comune, diferențelor, relațiilor specifice;  

 de reinvestire și transfer - propunerea unei situații complexe și semnificative care să 
permită mobilizarea diferitelor achiziții prealabile pentru rezolvarea unei probleme. 

 
Mediile virtuale de învățare și noile tehnologii oferă un context natural în care elevii să se poată 
concentra pe prelucrarea cu sens a informațiilor pentru realizarea unor proiecte semnificative 
contextului real, cât și instrumente specifice de lucru pentru susținerea diferitelor procese 
cognitive, afective și sociale. Dezvoltarea competențelor presupune, în accepțiunea lui Pacearcă și 
Gerard (2012), focalizarea pe abilitățile de nivel superior și capacitatea de a mobiliza toate 
resursele acumulate printr-un „proces complex constituit din analiza situațiilor, din identificarea 
resurselor pertinente (cunoștințe, priceperi, comportamente), din combinarea adecvată a 
acestora, din aplicarea lor corectă și din controlul rezultatelor, proces care va fi mai ușor de 
dezvoltat cu cât repertoriul elevului este bine organizat, cu cât el a fost confruntat cu o diversitate 
de situații și a fost suficient de bine susținut în respectiva învățare”.  
În ceea ce privește evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor, ca activitate extrem de 
complexă, necesită de asemenea, instrumentarea unor mecanisme de colectare de probe si 
prelucrarea facilă prin isntrumente digitale. Platformele de elearning ale instituțiilor de formare de 
top au dezvoltat metodologii avansate de evaluare a progresului în învățare. Modalitățile de 
colectare a informațiilor pot varia în funcție de: informațiile culese, organizarea și forma acestora.  

8.3 Model de Plan de acțiune (operațional) al școlii pentru integrarea TIC 

Persoanele intervievate pentru acest studiu au pus în evidență existența unor diferențe 
semnificative în privința resurselor pe care le pot accesa școlile în funcție de o serie de factori 
locali. De aceea, metodele și acțiunile practice prin care noile tehnologii ajung să fie integrate la 
nivelul fiecărei școli ar trebui să aibă la bază un plan contextualizat la realitatea locală.  

Managementul școlii, împreună cu personal cu competențe în această arie, poate opta între a crea 
un document strategic cu un format nou sau a adapta formatul unui document deja folosit (ex. 
Planul de devoltare instituțională). Indiferent de opțiune documentul rezultat trebuie să facă 
referire la: 

 Viziunea asupra integrării noilor tehnologii 
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 Nevoile beneficiarilor (elevi, cardre didactice, personal admnistrativ) 

 Resursele disponibile la nivel local, regional, național și transnațional 

 Acțiunile care trebuie întreprinse și alocarea responsabilităților 

 Starea care trebuie atinsă la sfârșitul perioadei de implementare 

 Mecanismele de monitorizare, evaluare și asigurare a calității 

 

9. Concluzii  

România a integrat în ultima perioadă, în mod progresiv, atât la nivel de politici, cât și de 
curriculum școlar și de programe de formare profesională elemente semnificative din domeniul 
tehnologiilor digitale. În ciuda unor investiții majore la nivel național, lipsa unor mecanisme de 
monitorizare și de sprijin a făcut ca multe inițiative să nu aibă un caracter sustenabil, existând în 
prezent un mare număr de experiențe pozitive în integrarea TIC în educație, dar și multe 
experiențe în care nu se poate vorbi practic de o inovare a practicilor educaționale. Abordările de 
tip centralizat necesită o completare prin facilitarea inițiativelor la nivel local și multiplicarea 
bunelor practici. Există așteptări ridicate legate de finalizarea procesului de inovare curriculară 
prin lansarea noului plan cadru pentru liceu și legate de integrarea în formarea inițială și continuă 
a profesorilor a unor competențe digitale relevante.  

 

 


