
PRO Incluziune 
digitală astăzi 
pentru cetățenii 
digitali de mâine
Autor: Alina Bărbuță (Stupar), 
e-mail: alina.barbuta@ubbcluj.ro

Mai 2022

mailto:alina.barbuta@ubbcluj.ro


PRO Inc luz iune  d ig i ta lă  as tăz i  pen t ru  ce tă țen i i  d ig i ta l i  de  mâ ine  /  A l ina  Bărbu ță  (S tupar )
2

Notă de limitare a responsabilității

Acest studiu de politici publice a fost elaborat de către autor în anul 
2022 în cadrul proiectului „Politici publice pentru dezvoltare”, imple-
mentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în co-
operare și cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova. Opini-
ile exprimate în acest studiu de politici publice aparțin în exclusivitate 
autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Soros 
Moldova și/sau al IPRE.
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REZUMAT EXECUTIV
Context, obiective și metodologie

Având în vedere impactul transformării digitale asupra sistemului de educație și formare, pre-
cum și așteptările societății privind reconfigurarea digitală a educației, includerea în agenda publică 
a problematicii incluziunii digitale a tuturor elevilor reprezintă o nevoie actuală. Echitatea, egalitatea 
și sustenabilitatea în educație reprezintă pilonii fundamentali atunci când ne referim la elaborarea 
unor politici publice în aria educațională. Într-o eră a digitalizării, cu oportunități și pericole pentru 
diferitele entități, sistemul educațional trebuie să creeze un mediu favorabil cunoașterii, utilizării și 
dezvoltării noilor tehnologii specifice, astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea umanității, la 
creșterea nivelului de trai și la construirea civilizației. Mai ales în contextul în care, deși se discută 
despre creșterea importanței internetului și a utilizării acestuia în toate sectoarele vieții social-eco-
nomice, există categorii ale populației care sunt excluse din procesul de alfabetizare digitală, proces 
prin care se urmărește dezvoltarea unor abilități de adaptare permanentă la noile tehnologii, de 
recunoaștere a puterii date de deținerea și utilizarea informațiilor digitale, de distribuirea și de comu-
nicarea informațiilor în mediul virtual. Potrivit Raportului „Viitorul locurilor de muncă” (2020), elaborat 
de Forumul Economic Mondial1, „dezvoltarea competențelor de alfabetizare digitală este de o impor-
tanță majoră pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul UE, dat fiind faptul că 
până în 2020 se preconiza că 90% dintre locurile de muncă din comunitatea europeană vor necesita 
competențe digitale de bază”. Aceasta în condițiile în care, în prezent, 20% din populația UE nu are 
competențe digitale, iar 40% din populația europeană deține competențe digitale insuficiente.

Având ca punct de pornire intenția de a urmări felul în care aplicabilitatea drepturilor copilului 
conform Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (CDC)2, în vigoare pentru Republica Moldo-
va din 25 februarie 1993, sunt urmărite în cadrul sistemului educațional, acest studiu se adresează, 
pe de-o parte, factorilor de decizie guvernamentali care dezvoltă și monitorizează politicile privind 
echitatea în domeniul învățământului și, pe de altă parte, factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor 
de învățământ general secundar. Inegalitățile sociale (mediul de proveniență, statutul economic al 
familiei, prezența unei dizabilități, genul etc.), existente în rândul copiilor, generează disproporții la 
nivelul egalității de șanse pentru toți copiii. Aceste diviziuni și decalaje între copii se proiectează și 
în mediul digital: literatura de specialitate a confirmat faptul că cei care au o poziție joasă în socie-
tate sunt predispuși la excludere și marginalizare în arena digitală (Helsper & Reisdorf 20173; Van 
Deurse et al., 20194; Wade, 20205; Ragnedda, 20186). Contextul de vulnerabilitate socială implică 
reducerea nivelului de democratizare digitală, de acces la tehnologie și de competențe digitale – ast-
fel se formează o barieră în calea participării la o formă educațională în mediul online și, în cele din 

1 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
2 https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/media/Documente/Conventia_ONU_drepturile_copilului.pdf
3 Van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., Eynon, R. et al. (2017). The compoundness and sequentiality of digital inequality. 

International Journal of Communication 11(2017): 452–473. 
4 Van Deursen, A. J. A. M. and Van Dijk, J. A. G. M. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical 

access to inequalities in material access. New Media and Society 21(2): 354–375.
5 Wade, R. (2002). Bridging the Digital Divide: New Route to Development or New Form of Dependency? Global 

Governance, 8(4), 443-466. http://www.jstor.org/stable/27800358, accesat la 01.07.2021.
6 Ragnedda, M. (2018). Conceptualizing digital capital. Telematics and Informatics 35(8): 2366–2375.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/media/Documente/Conventia_ONU_drepturile_copilului.pdf
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urmă, o sursă majoră de excludere, inegalitate și izolare socială (UNICEF, 20207; UNESCO, 2020b8). 

Educația are un rol fundamental în crearea şi dezvoltarea unei societăți a cunoașterii prin 
asigurarea competenţelor necesare secolului în care trăim, reprezentând unul dintre instrumentele 
care pot determina parcursul economico-social ascendent la nivel naţional9. Astfel, nevoia dezvoltării 
competențelor digitale, fiind una dintre cele opt competențe-cheie, poate fi argumentată prin nevoia 
de formare structurată, care să ofere o libertate de utilizare cu încredere și în mod critic a întregii 
game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare a 
problemelor în toate domeniile vieții.

Alfabetizarea digitală presupune înțelegerea tehnologiei, și nu doar însușirea unor cunoștințe 
despre cum s-o folosești, include dezvoltarea unor competențe transversale aplicabile în analiza 
critică privind consumul de conținut digital și siguranța online, precum și competențele necesare 
utilizării tehnologiei informaționale și comunicaționale (TIC) în scopul îmbunătățirii calității vieții. Un 
proces de alfabetizare media include paradigmele de abilitare și protecție, care sunt utilizate pen-
tru a conceptualiza beneficiile și riscurile potențiale ale creșterii într-o societate saturată de media 
(Hobbs, 2018)10. Conform UNICEF, educația digitală depășește cunoștințele tehnice, ea se referă la 
competențe, abilități și atitudini care le permit copiilor să fie atât în   siguranță, cât și împuterniciți într-o 
lume din ce în ce mai digitală. Aceasta include jocul, participarea, socializarea, căutarea și învățarea 
lor prin intermediul tehnologiilor digitale. De asemenea, copiii trebuie să fie alfabetizați digital chiar 
și atunci când nu sunt online, deoarece școlarizarea copiilor, bunăstarea socială și viitoarele oportu-
nități de angajare pot depinde de cât de bine înțeleg ei lumea digitală din jurul lor (UNICEF, 2019)11.

Abordarea și includerea în agenda publică a problematicii inegalităților digitale în educație 
necesită o perspectivă integrată, alături de toate aspectele digitalizării serviciilor publice. Un caracter 
integrat al normelor legale poate constitui o pârghie în asigurarea egalității de șanse tuturor elevilor. 
O astfel de viziune protejează societatea de o creștere considerabilă a ratei șomajului în următorii 
ani și asigură conexiunea între resursa umană și cerințele de pe piața muncii. Deși Republica Mol-
dova dispune de conectivitate la internet cu o largă acoperire, încă sunt necesari pași pentru asigu-
rarea tuturor resurselor și a unui cadru integrat pentru acces la o educație de calitate în era digitală.

Echitatea în educație fiind și o dimensiune măsurată în cadrul testelor PISA, datele recente cu 
privire la sistemul de învățământ din Republica Moldova (OECD, 2018)12 ne indică o discrepanță, de-
terminată de factori ca mediul de proveniență și statutul social-economic, între rezultatele obținute de 
elevii din instituțiile de învățământ urbane (depășind elevii din instituțiile de învățământ rurale în toate 
cele trei domenii testate, cu o diferență de punctaj mediu de 55 de puncte la matematică, 56 de punc-
te la științe și 64 de puncte la citire/lectură) și diferențe de punctaj mediu între elevii social-economic 
avantajați și cei dezavantajați (media fiind de peste 90 de puncte în toate cele trei domenii testate).

7 https://www.unicef.org/eap/media/8311/file/What%20we%20know%20about%20the%20gender%20digital%20
divide%20for%20girls:%20A%20literature%20review.pdf

8 https://en.unesco.org/news/global-education-monitoring-gem-report-2020
9 https://ecdl.ro/articol/ecdl-pentru-scoala_3.html#page
10 Hobbs, R. (2018). Chapter 13 – Measuring the Digital and Media Literacy Competencies of Children and Teens. In F. C. 

Blumberg, & P. J. Brooks, Cognitive Development in Digital Contexts (p. 253-274). Academic Press. doi: 10.1016/B978-
0-12-809481-5.00013-4

11 UNICEF (2019). Digital literacy for children – 10 things to know. Preluat de pe unicef.org: https://www.unicef.org/
globalinsight/documents/digital-literacy-children-10-things-know

12 https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MDA.pdf

https://www.unicef.org/eap/media/8311/file/What we know about the gender digital divide for girls: A literature review.pdf
https://www.unicef.org/eap/media/8311/file/What we know about the gender digital divide for girls: A literature review.pdf
https://en.unesco.org/news/global-education-monitoring-gem-report-2020
https://ecdl.ro/articol/ecdl-pentru-scoala_3.html#page
https://www.unicef.org/globalinsight/documents/digital-literacy-children-10-things-know
https://www.unicef.org/globalinsight/documents/digital-literacy-children-10-things-know
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MDA.pdf
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Pe baza acestor observații, acest studiu de politici publice își propune să măsoare nivelul de 
competență digitală al elevilor din ciclul de învățământ general secundar și să ofere recomandări 
bazate pe date în vederea facilitării generării și redactării unor politici educaționale care să abordeze 
problematica inegalităților digitale. Un astfel de cadru legal poate asigura, în mod egal și echitabil, 
accesul la o educație de calitate tuturor copiilor. Considerând dificultățile de predare-învățare întâl-
nite în contextul trecerii învățământului general de la o formă de predare față-în-față la un proces 
educațional desfășurat în mediul online, abordarea problematicii inegalităților digitale în educație și 
necesitatea includerii acestei dimensiuni în agenda publică poartă un caracter urgent. Acest lucru 
va fi posibil prin luarea în considerare a următorilor piloni de bază pentru o posibilă strategie de 
alfabetizare digitală: 1) asigurarea privind accesul elevilor și al profesorilor la tehnologii digitale; 2) 
dezvoltarea printr-o modalitate sistematizată a unor competențe digitale atât în rândul elevilor, cât și 
al profesorilor; 3) abordarea și includerea la nivel de curriculum școlar a utilizării tehnologiilor digitale 
în toate ariile curriculare, minimizând ideea de utilizare alternativă și asta pentru a încuraja inova-
rea prin folosirea creativă a tehnologiilor digitale. În argumentarea relevanței acestui studiu pentru 
agenda politică și socială actuală, trebuie menționate lipsa acută a studiilor bazate pe evidențe și, în 
cele din urmă, redactarea și implementarea unor politici publice bazate pe date. Legătura cercetare–
politică se desfășoară în interfața dintre structura (politică) înconjurătoare și actorii implicați: rețele, 
organizații/instituții și indivizi. 

Acest studiu se bazează pe un eșantion de 1.514 elevi din gimnazii, exclusiv elevi din clasele 
VII-IX, cu reședința în mediul rural al Republicii Moldova (54,2% de fete, vârsta M = 14,00, SD = 
1,02). Instrumentul aplicat a fost adoptat după „Indicatorul de competențe digitale pentru tineri” (Hel-
sper et al., 2020)13 și se bazează pe Cadrul european de competențe digitale (DigComp 2.2)14. În 
urma analizei statistice, N = 1514, referindu-ne la mediile celor cinci arii de competențe (pe o scală 
Likert 1-5), cea mai mare medie a fost înregistrată la componenta „Crearea de conținut digital” (M = 
3,89, SD = .92) și cea mai scăzută la „Rezolvarea de probleme” (M = 2,31, SD = .45). Rezultatele 
privind măsura în care elevii au participat la orele online pe perioada suspendării învățământului în 
clasă, 64,3% dintre elevi au declarat că au participat la sesiuni educaționale online, în timp ce 26,5% 
susțin că au participat doar parțial la orele online, motivul fiind accesul limitat la tehnologii digitale și 
internet. 

Recomandările cuprinse în acest studiu au fost redactate pornind de la o perspectivă integra-
tivă ce recunoaște importanța alfabetizării digitale în dreptul tuturor actorilor implicați în procesul 
educațional. Printre recomandări evidențiem: orientarea învăţământului general spre asumarea re-
sponsabilității dezvoltării la elevi a unui nivel de competențe digitale într-o modalitate sistematizată 
și inclusă în demersul pedagogic; necesitatea trecerii de la utilizarea alternativă a TIC în educație la 
o formă activă, fiind una evidentă și direct legată de asigurarea și respectarea dreptului copilului la o 
educație sustenabilă și de calitate; îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor 
de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare 
de suport tehnic). 

13 Measuring-Digital-Skills.pdf
14 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281

file:///C:\Users\User\Desktop\DCs\pR_2020-2021\Politici Publice\Measuring-Digital-Skills.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281
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1. INTRODUCERE

Necesitatea de transformare digitală a sistemului educațional din Moldova devine mai presantă din 
cauza progresului rapid al noilor tehnologii, la fel și responsabilitatea sistemului educațional de a pregăti 
resursa umană pentru inserția în câmpul muncii. Nevoia de a investi în formarea și educarea digitală 
pe tot parcursul vieții nu mai reprezintă o alternativă, ci un criteriu de participare la viața economico-so-
cială, în unele situații fiind chiar un criteriu eliminator. Pandemia de COVID-19 a reconfigurat practicile 
educaționale de la interacțiunea „față în față” la mediul online. Caracterul „urgent” în care s-a efectuat 
această trecere la învățământul online a generat o multitudine de provocări pentru toți actorii implicați în 
procesul instructiv-educativ. Cu o rată de penetrare a internetului în Republica Moldova de circa 79,9% 
în 2019 (Agenția de Guvernare Electronică, 2020)15, 16.000 de elevi (4,8% din total) și 3.000 de profesori 
(10,6% din total) nu au avut acces la TIC (laptop, tabletă sau acces la internet) și nu au participat regulat 
la procesul educațional desfășurat în mediul online. Aceste provocări au evidențiat rolul educației digitale 
ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea și evaluarea de înaltă calitate, accesibile și favorabile inclu-
ziunii. De asemenea, s-a putut identifica necesitatea unei abordări strategice privind dobândirea compe-
tențelor digitale pe tot parcursul vieții, pentru toți actorii implicați în procesul educațional.

Sustenabilitatea învățării eficiente a fost identificată ca o provocare majoră la toate nivelurile ed-
ucației. Pornind de la aceste observații, propuneri orientate spre a asigura accesul la tehnologie și 
dezvoltarea unor competențe digitale fiecărui copil ar trebui să constituie o prioritate în orice plan de 
guvernare, dezvoltarea și implementarea unor politici publice în această direcție constituind un punct 
important în asigurarea dobândirii unor competențe digitale transversale de către fiecare copil. Odată 
cu extinderea accesului la TIC, au putut fi observate decalaje între anumite grupuri de persoane cu un 
anumit statut socioeconomic: la nivel de acces la TIC, persoanele cu statut socioeconomic mai ridicat 
au avut oportunități mai diverse de achiziție a dispozitivelor și, implicit, posibilitatea de a însuși anumite 
competențe digitale, cu ajutorul cărora au înregistrat un alt nivel de performanță într-un anumit dome-
niu față de persoanele care nu au avut acces la TIC din cauza unui statut socioeconomic mai scăzut. 

Importanța și relevanța subiectului pot fi exprimate și prin nevoia de implicare a domeniului 
cercetării sociale în a sprijini intențiile legislative manifestate la nivel european și național în scopul 
digitalizării domeniului educațional. Totalitatea proiectelor UE de încadrare legislativă privind facili-
tarea digitalizării domeniului educațional (Planul de acțiune pentru educație 2021-2027; Agenda eu-
ropeană a competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență) necesită 
abordări bazate pe date, care să constituie un punct de pornire al posibilelor cadre legislative ce 
se doresc a fi implementate la nivel național. Un alt argument referitor la importanța și relevanța 
subiectului îl constituie numărul foarte redus, la nivel de țară, al studiilor axate pe măsurarea com-
petențelor digitale ale populației tinere.

Problematica inegalităților digitale în rândul elevilor este strâns legată și determinată de celelalte 
tipuri de inegalități socioeconomice. Găsirea unor soluții optime în gestionarea decalajului digital are 
efecte pozitive și în ce privește minimizarea inegalităților sociale. 

15 https://egov.md/ro/resources/infographics

Inegalitățile sociale Inegalități digitale/
Diviziune digitală

provoacă/sunt asemenea unui „ecou” 
în mediul online

https://egov.md/ro/resources/infographics
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Părțile care pot beneficia de pe urma acestei acțiuni: 

Beneficiari direcți: 

o instituțiile școlare; 

o APL-urile localităților rurale; 

o APR-urile, în mod special direcțiile de învățământ; 

o MECC al Republicii Moldova.

Beneficiari finali:

o elevii din învățămânul general secundar, treapta gimnazială;

o ceilalți membri din familie (de obicei frații mai mici ajung să dezvolte anumite competențe 
digitale de la frații mai mari).

Alte categorii de stakeholderi:

o organizații neguvernamentale; 

o institute de cercetare; 

o asociații ale elevilor, ale studenților, ale părinților; 

o sindicate și patronate; 

o reprezentanți ai industriilor și companiilor; 

o specialiști IT, profesori, manageri.

2. METODOLOGIA

Scopul aplicării cadrului metodologic, prezentat mai jos, îl constituie măsurarea nivelului de 
competențe digitale al elevilor și percepția acestora privind desfășurarea procesului educațional în 
format online. Adițional, pentru o mai bună ancorare a problematicii inegalităților digitale în educație, 
s-a făcut o analiză și trecere în revistă a prevederilor legislative ce asigură și susțin dreptul copiilor 
la o educație de calitate și șansa dezvoltării potențialului maxim.

A fost aplicată o metodologie mixtă prin utilizarea metodelor analiza secundară a documentelor 
și ancheta sociologică. Triangularea metodologică permite validarea datelor obținute: verificare și 
control reciproc al datelor obținute din surse diferite, cu metode diferite (Scârneci, 2007: 68-71)16. 
Astfel, pentru a măsura nivelul de competențe digitale și percepția privind școala online, s-a aplicat 
următoarea metodologie: 

✓ metoda de cercetare: ancheta sociologică ;

✓ instrumentul de colectare a datelor: chestionarul. Instrumentul este structurat în trei unități 
de analiză:

1. percepția elevilor privind școala online; cuprinde trei itemi de tip variabilă nominală; 

16 https://www.academia.edu/30378596

https://www.academia.edu/30378596
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2. măsurarea nivelului de competențe digitale în baza Cadrului european de competențe digi-
tale; cuprinde cinci itemi de tip scală (Likert 1-5) și măsoară cele cinci arii de competențe: 
alfabetizare digitală și informațională; comunicare și colaborare; crearea de conținut digital; 
siguranță/securitate; rezolvarea de probleme; 

3. date social-demografice: genul, vârsta, clasa. 

În scopul prezentării și al analizei cadrului legislativ referent, reglementat la nivel internațional și 
național, s-a aplicat următoarea metodologie: 

✓ metoda de cercetare: analiza secundară a documentelor;

✓ nstrumentul de colectare a datelor: grila de analiză. 

Eșantion

Eșantionul final este unul de tip simplu aleatoriu, constituit din 1514 participanți, cu reședința în 
mediul rural. Media privind distribuția eșantionului pe vârstă este M = 14,00, cu o distribuție pe gen 
cu 54,2% fete (vezi fig. 1), deviația standard fiind SD = 1,02. Distribuția geografică a eșantionului 
este neuniformă, include toate cele patru regiuni de organizare economico-teritorială a țării, 62% 
dintre respondenți fiind din regiunea de nord a Moldovei. Condiția de exclusivitate „elevii din clasele 
VII–IX” poate fi argumentată prin prisma a două elemente: a) frecvența mai mare de includere a 
disciplinei informatica în curricula școlare; b) poziționarea elevilor într-un context apropiat de a urma 
o nouă etapă educațională: ciclul liceal sau orientarea spre formarea profesională. De asemenea, 
această condiție se poate justifica prin caracteristicile dezvoltării cognitive specifice vârstei, diferen-
țele dintre elevii din clasele V–VI fiind semnificative în comparație cu diferențele dintre elevii din cla-
sele VII–IX. Distribuirea chestionarului la toți elevii din ciclul gimnazial ar fi dus la limitarea cercetării 
în ce ține de validitatea și fidelitatea datelor. O posibilă soluție ar fi fost dezvoltarea unui instrument 
separat pentru cealaltă categorie de vârstă. 

Tehnica de eșantionare aplicată a fost „bulgărele de zăpadă”. 

Figura 1: Distribuția pe gen a respondenților
Sursa: Generat de autor.
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Procedura de culegere a datelor

Având în vedere contextul pandemic și restricțiile impuse la nivel administrativ, procedura de 
colectare a datelor a inclus minimizarea la maximum a interacțiunilor față-în-față cu respondenții. 
Totuși, luând în considerare caracterul problematicii abordate, a fost nevoie de deplasare pentru 
a permite elevilor care nu au acces la tehnologie să completeze chestionarul. Pentru respondenții 
care au acces la tehnologie chestionarul a fost distribuit în format digital, prin intermediul instru-
mentului Google Forms a fost generat un link ce conține chestionarul (https://forms.gle/xTcnzE6z-
g3WpuR5M7). În antetul chestionarului au fost incluse aspectele etice, lipsa coerciției și caracterul 
confidențial al datelor. 

Analiza datelor

Datele au fost analizate folosind SPSS versiunea 18, valabilă pentru Microsoft Windows. Da-
tele colectate pe suport fizic au fost introduse și centralizate împreună cu celelalte date. 

3. IDENTIFICAREA/DEFINIREA PROBLEMEI

Nivelul scăzut de competențe digitale în rândul elevilor din ciclul gimnazial cu reședința în 
mediul rural se datorează accesului limitat la tehnologie. Grupul-țintă îl constituie elevii cu reședința 
în mediul rural înscriși la o instituție de învățământ de stat, ciclul gimnazial. Se presupune că acest 
grup-țintă este vulnerabil și predispus la marginalizare și excludere digitală, pornind de la premisa 
că decalajul digital afectează accesul echitabil la educație pentru acești copii, pentru care accesul 
la internet și, în special, accesul la conexiunea pe bandă largă este mai limitat decât în mediul ur-
ban. Minimizarea acestor inegalități digitale presupune implicarea activă a autorităților de drept în 
domeniu, a stakeholderilor și a tuturor actorilor implicați în actul educațional, astfel încât strategiile 
elaborate să fie aplicabile și cu un impact măsurabil. Chiar dacă în majoritatea țărilor în curs de dez-
voltare economică diviziunea digitală între copii la nivel de acces la tehnologie a fost minimizată, în 
Moldova inegalitățile la acest nivel persistă (UNICEF Moldova, 2021). Printre factorii determinanți al 
decalajului digital pot fi: 

● contextul familial vulnerabil (posibilități financiare limitate, familie monoparentală, nivelul de 
studii al părinților etc.); 

● lipsa accesului la TD;
● nivelul scăzut de competențe digitale; 
● utilizarea scăzută a TIC de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare și eva-

luare (ar putea contribui la familiarizarea elevilor cu utilizarea TIC în scopuri educative și, 
implicit, la dobândirea unor competențe digitale). 

about:blank
about:blank
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Posibile efecte ale decalajului digital: 

● accentuarea inegalităților sociale (care duce la marginalizare și excludere socială); 
● limitarea dreptului copiilor la o educație echitabilă; 
● creșterea ratei absenteismului și a abandonului școlar; 
● reducerea șanselor de formare profesională și de inserție în câmpul muncii.

Pentru a asigura dreptul copiilor la educație, informare și participare la viața socială și a oferi 
posibilitatea de a beneficia de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale, precum și pentru a pregăti 
copiii să facă față provocărilor pe care le aduce o societate digitală, inegalitățile digitale existente 
între rural și urban ar trebui abordate atât la nivel de interes de cercetare științifică, cât și pentru 
includerea acestei problematici în agenda de guvernare și în discursul public.

Principalele priorități ale Republicii Moldova în domeniul educației se axează pe următoarele:

● asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educațional pentru a forma personalități integre 
active, sociale și creative – principalul factor al dezvoltării umane și al progresului soci-
al-economic al țării; 

● creșterea accesului la educația de calitate pentru toți copiii și tinerii prin oferirea unui mediu 
școlar prietenos și protectiv și prin consultarea elevilor, studenților și părinților în procesul 
luării deciziilor; 

● sporirea eficienței utilizării banilor publici investiți în educație, astfel încât resursele disponibile 
să fie direcționate pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării, inclusiv pentru investiții în perso-
nalul didactic, procesul educațional și infrastructura instituțiilor de învățământ și de educație; 

● asigurarea compatibilității structurale și calitative a sistemului educațional național cu aria 
europeană a educației.

Sistemul de învățământ are rolul de a pregăti elevii pentru o participare activă în cadrul socie-
tății. Utilizarea tehnologiei digitale ca alternativă de predare, un instrument necesar doar în situațiile 
de criză, nu face decât să adâncească decalajul dintre ce pregătește școala și profilul absolventului 
cerut de societate. Într-o societate digitală este nevoie de cetățeni familiarizați cu tehnologia; chiar 
dacă fac parte din generația nativilor digitali, nivelul de competențe digitale al copiilor este sub nivelul 
necesar utilizării diverselor servicii sociale digitalizate.

4. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE ȘI EVIDENȚELE IDENTIFICATE

Pornind de la momentul includerii terminologiei de „competență” în educație și legătura imi-
nentă a acesteia cu educația și apoi cu piața muncii, învățarea pe tot parcursul vieții mediază aceste 
două domenii. Conform recomandărilor Uniunii Europene, una dintre cele opt competențe-cheie pe 
care ar trebui să le însușească un absolvent al sistemului de învățământ general obligatoriu este 
competenţa digitală – implică utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologiei din societatea in-
formaţională (TSI) şi, deci, abilităţile de bază privind tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei (TIC). 
Dobândirea acestei competențe și stăpânirea ei se realizează structurat în cinci domenii: alfabetiza-
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rea digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță online, 
soluționare de probleme. Dezvoltarea într-o manieră sistematizată a competențelor digitale, precum 
și dezvoltarea unor instrumente de clasificare și evaluare a nivelului dobândit constituie fundamentul 
procesului de alfabetizare digitală (vezi fig. 2) . 

Cadrul de analiză a termenilor de referință aplicabili acestui studiu include patru domenii su-
puse evaluării: 

•	 Analiza cadrului legislativ național și internațional care asigură de facto dreptul tuturor copi-
ilor la o educație de calitate și incluzivă. La fel, în procedura de analiză s-a urmărit și abor-
darea critică a măsurii în care prevederile naționale respectă standardele stipulate la nivel 
internațional (cu referire specială la directivele de la nivel UE). 

•	 Nivelul de competențe digitale al elevilor înscriși în sistemul de învățământ general. Prin in-
terpretarea și analiza datelor obținute în urma aplicării metodologiei aferente s-a urmărit și 
stabilirea unui nivel de referință al competențelor digitale, prin indicarea ariilor de competențe 
ce necesită intervenții sistematizate care să asigure o creștere a nivelului de competențe. 

•	 Aspecte transversale ce fac referire la identificarea gradului de incluziune digitală a copiilor 
proveniți din medii social-vulnerabile și acțiunile ce pot fi întreprinse în vederea minimizării 
decalajului digital. 

Figura 2: Elementele componente ale alfabetizării digitale
Sursa: Generat de autor. 
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Sursa: Generat de autor.  
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În urma aplicării metodei analiza secundară a documentelor, prima observație este legată de 
faptul că, la nivelul prevederilor legislative naționale, problematica diviziunii digitale în educație și a 
inegalităților digitale nu este reglementată. Analiza cadrului legislativ și normativ național, care poate 
constitui un fundament solid pentru elaborarea unor politici educaționale care să abordeze proble-
matica inegalităților digitale, trebuie să cuprindă și să facă referire la instrumente standardizate de 
dezvoltare a competențelor digitale, printr-o abordare comprehensivă să acopere toate aspectele 
necesare asigurării unui proces educațional eficient și egal. 

Cadrul legal în domeniul educației este reglementat în principal de Codul Educației17 (în vi-
goare din 23 noiembrie 2014), precum și de alte acte legislative și ordine guvernamentale. Codul 
Educației este actul normativ și legislativ fundamental în baza căruia se desfășoară educația la toate 
nivelurile, înlocuind vechea Lege a educației din 1995. 

Codul Educației (Legea nr. 152/2014, art. 11, lit. 1), la capitolul privind finalităţile educaţionale, 
indică: „Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sis-
tem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a 
individului la viaţa socială şi economică”. În cea de a doua parte a articolului 11 este indicată și com-
petența digitală alături de celelalte 8 competenţe-cheie pe care sistemul educațional urmărește să le 
dezvolte. De asemenea, același act normativ stabilește că în Republica Moldova, la nivel național, 
pot fi create biblioteci școlare virtuale cu funcții de învățare electronică, fonduri de curriculum școlar, 
proiecte didactice, ghiduri metodologice, manuale electronice etc. De menționat însă este faptul că 
normele legale nu încadrează într-un cadru definitoriu termenul de „competențe digitale” și că, la 
nivelul curricular, nu sunt indicate obiective specifice care să operaționalizeze conceptul.

Un raport elaborat de Banca Mondială (2019)18 identifică provocările sistemului educațional 
moldovenesc în furnizarea adecvată a educației generale prin mecanismul de guvernare descen-
tralizată. Aceste provocări se manifestă atât la cadrul de reglementare (de jure), care precizează 
intențiile ministerului de resort la nivel național și local, cât și la nivel de management al instituțiilor 
școlare (de facto), în implementarea acestor norme (vezi tab. 1). 

De jure
Un cadru legal și normativ interpretabil 

și ambiguu

De facto
Intenții și capacitate reduse 

de implementare 

1) Lipsa definiției în Codul Educației.
2) Încrederea pe documentul strategic neoficial 

(NSDE), care uneori contrazice Codul Edu-
cației („realitatea informală”).

3) Atribuirea oficială a prevederilor este uneori 
în contradicție cu posibilitățile tehnice și, po-
sibil, din cauza formelor rigide pe care le au, 
aceste prevederi sunt foarte dificil de imple-
mentat. 

1) Capacitate scăzută la nivel național de 
monitorizare, suport și asumare a res-
ponsabilității.

2) Lipsa unor stimulente pentru funcționarii 
din APL, ca să efectueze monitorizări în 
afara atribuțiilor de serviciu.

3) Capacitate scăzută și uneori lipsa de sti-
mulente la nivel de școală pentru a înde-
plini funcțiile atribuite.

Tabelul 1: Adaptat de autor după (WBG, 2019: 8).

17 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
18 https://www.worldbank.org/en/topic/education

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
https://www.worldbank.org/en/topic/education
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Referindu-ne la cadrul legislativ secundar, menționăm Ordinul Ministerului Educației 
(862/2015)19 ce prevede standardele de competență digitală pentru elevii din învățământul general. 
Scopul acestor prevederi constă în formularea explicită a competențelor digitale pe care trebuie să 
le formeze și să le dezvolte învățământul primar, gimnazial și liceal. Cadrul normativ menționat defi-
nește: „Competențele digitale reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, 
formate și dezvoltate prin învățare, care pot fi mobilizate pentru a identifica și rezolva problemele 
caracteristice ce apar în procesul acumulării, păstrării, prelucrării și diseminării informației cu ajuto-
rul mijloacelor oferite de tehnologia informației și a comunicațiilor”. Standardele prevăd 10 tipuri de 
competențe digitale cu sisteme integrate de cunoștințe, abilități, atitudini și valori pentru fiecare nivel 
educațional – primar, gimnazial, liceal.

În conformitate cu documentele naţionale şi internaţionale de politici în domeniu, competenţele 
digitale preconizate pentru a fi formate şi performate în învăţământul general, sunt orientate nu nu-
mai spre alfabetizarea digitală propriu-zisă, dar, în special, spre dezvoltarea capacităţilor de inovare 
în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

Documentul legislativ pasează competențele digitale în responsabilitatea disciplinei informati-
ca (materie obligatorie la ciclul gimnazial). Un cadru legal centrat pe elev, care să respecte condițiile 
de formare pe tot parcursul vieții, trebuie să ofere un statut independent unei discipline care să vize-
ze expres alfabetizarea digitală. 

Referitor la ordinele emise în perioada desfășurării procesului educațional în mediul online, se 
pot consulta următoarele acte: 

Ordinul nr. 1131 din 13.10.2020 – cu privire la aprobarea reperelor metodologice privind 
organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte în contextul epidemiologic de CO-
VID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal; 

Ordinul nr. 1069 din 06.10.2020 – cu privire la aprobarea reperelor metodologice privind 
securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învă-
țământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021;

Ordinul nr. 840 din 19.08.2020 – reglementări speciale privind organizarea anului de studii 
2020-2021, în contextul pandemiei de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, 
liceal și extrașcolar;

Ordinul nr. 839 din 18.08.2020 – cu privire la organizarea procesului educațional în învăță-
mântul general, anul de studii 2020-2021;

Ordinul nr. 779 din 07.08.2020 – cu privire la aprobarea actelor normative privind redeschi-
derea instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei de Covid-19. 

Analizând critic aceste norme legislative, putem constata lipsa unor proceduri privind opera-
ționalizarea unor recomandări. De asemenea, pentru a fi aplicate aceste prevederi, este nevoie de 
măsurat în prealabil accesul elevilor la TIC și nivelul de competențe digitale. 

Referindu-ne la cadrul legislativ internațional, la nivelul Uniunii Europene există trei docu-
mente de bază care setează cadrul general pentru implementarea tehnologiilor informaționale în 
educație. 

19 https://ipp.md/old/public/files/Standarde_Competente_Digitale.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_inv_mixta.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/img20201007_13332167.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/doc_baza.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr.839_din_18.08.2020.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_nr.779-07.08.20_1.pdf
https://ipp.md/old/public/files/Standarde_Competente_Digitale.pdf
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1) CADRUL EUROPEAN AL COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU CETĂȚENI (2.2, actu-
alizat ianuarie 2022)20

Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni, cunoscut și sub numele de DigComp, 
oferă un instrument de îmbunătățire a competențelor digitale ale cetățenilor. DigComp a fost publicat 
pentru prima dată în 2013 și a devenit o referință pentru numeroase inițiative de competențe digitale 
atât la nivel european, cât și la nivel național. Cadrul a fost îmbunătățit și detaliat în 2016 și 2017 
prin publicarea actualizărilor 2.0 și 2.1. Acestea au definitivat modelul conceptual, au oferit un nou 
vocabular, au clarificat descriptorii și au introdus cele opt niveluri de competență. DigComp definește 
componentele competenței digitale prin prisma a cinci arii de competențe: 

1) Managementul informațiilor și datelor: Articularea nevoilor de informare, localizarea și prelu-
area datelor, informațiilor și conținutului digital. Evaluarea relevanței sursei și a conținutului acesteia. 
Stocarea, gestionarea și organizarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital.

2) Comunicarea și colaborarea: Interacționarea, comunicarea și colaborarea prin intermediul 
tehnologiilor digitale, conștientizând diversitatea culturală și generațională. Participarea în societate 
prin intermediul serviciilor digitale publice și private și al cetățeniei participative. Gestionarea identi-
tății și reputației digitale. 

3) Crearea conținutului digital: Crearea și editarea conținutului digital, îmbunătățirea și integra-
rea informațiilor și a conținutului într-un corp de cunoștințe existent, înțelegând în același timp modul 
în care trebuie aplicate drepturile de autor și licențele. Formularea instrucțiunilor pentru un sistem 
informatic. 

4) Siguranță: Protejarea dispozitivelor, conținutului, datelor personale și confidențialității în 
mediile digitale. Protejarea sănătății fizice și psihice și conștientizarea impactului tehnologiilor digi-
tale asupra bunăstării și incluziunii sociale. Conștientizarea impactului tehnologiilor digitale asupra 
mediului.

5) Rezolvarea problemelor: Identificarea nevoilor și a problemelor și rezolvarea problemelor 
conceptuale și situațiilor problematice în mediile digitale. Utilizarea instrumentelor digitale pentru 
inovarea proceselor și a produselor.

2) CADRUL EUROPEAN AL COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU CADRELE DIDACTICE21

Cadrul european al competențelor digitale pentru cadrele didactice (DigCompEdu) este un 
document publicat în 2017, care descrie ce înseamnă competența digitală pentru cadrele didactice 
sub aspect profesional. Acesta oferă un cadru de referință general pentru dezvoltarea competențelor 
digitale. Cele șase domenii de competență digitală se concentrează asupra diferitelor aspecte ale 
activității profesionale a profesorilor: 

Domeniul 1: Dezvoltarea profesională. Utilizarea tehnologiilor digitale pentru comunicare, co-
laborare și dezvoltare profesională. 

Domeniul 2: Resursele digitale. Identificarea, crearea și partajarea resurselor digitale. 

Domeniul 3: Predarea și învățarea. Gestionarea și utilizarea tehnologiilor digitale în procesul 
de predare și învățare. 

20 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
21 https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eos_cadrul_european_pentru_competenta_digitala_a_profesorilor_-

digcompedu_fin_002.pdf
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Domeniul 4: Evaluare. Folosirea tehnologiilor și strategiilor digitale pentru îmbunătățirea pro-
cesului de evaluare. 

Domeniul 5: Abilitarea elevilor. Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a spori incluziunea, per-
sonalizarea și antrenarea activă a studenților. 

Domeniul 6: Dezvoltarea competențelor digitale ale studenților. Crearea contextelor în care 
studenții să folosească creativ și responsabil tehnologiile digitale pentru informare, comunica-
re, crearea de conținut și rezolvarea problemelor.

3) CADRUL EUROPEAN AL COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU INSTITUȚIILE EDU-
CAȚIONALE22

Cadrul DigCompOrg are șapte elemente-cheie și 15 subelemente, care sunt comune tuturor 
sectoarelor educaționale. Pentru fiecare dintre elementele și subelementele DigCompOrg au fost 
elaborați o serie de descriptori (74 în total). DigCompOrg oferă un cadru conceptual cuprinzător și 
generic, care reflectă toate aspectele procesului de integrare sistematică a învățării digitale în or-
ganizațiile educaționale din toate sectoarele educaționale. Este adaptabil la contextele particulare 
în care operează organizațiile educaționale, intermediarii sau dezvoltatorii de proiecte.

Acest studiu este ancorat în următoarele inițiative și programe europene, care susțin rolul teh-
nologiei digitale în dezvoltarea sistemelor de educație și formare:

•	 Comunicarea Comisiei Europene privind noul Plan de acțiune pentru educația digitală 
2021-2027 – Resetting Education and Training for the Digital Age23;

•	 Comunicarea Comisiei Europene privind spațiul european al educației24;
•	 Agenda europeană a competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și rezi-

liență25;
•	 Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate 

durabilă, echitate socială și reziliență;
•	 Recomandarea UNESCO privind resursele educaționale deschise26.

Un alt cadru normativ și directiv în aria competențelor digitale îl constituie European Computer 
Driving Licence27, ECDL Foundation fiind autoritatea de certificare a celui mai important program 
internațional de certificare a competențelor digitale, certificatele emise fiind cu recunoaștere interna-
țională. Programul ECDL definește abilitățile și competențele necesare pentru a utiliza un computer 
și aplicații informatice comune. Acesta oferă o gamă largă de module, inclusiv Bazele calculatorului, 
Procesare text și Securitate IT. Permisul ECDL prevede trei tipuri de module în dependență de nive-
lul de competențe al solicitantului: nivelul de bază, nivelul mediu și nivelul avansat, fiecare din aceste 
niveluri prevăzând dezvoltarea competențelor digitale într-un anumit domeniu. Fiecare nivel de com-
petențe include un șir de module, precum Procesare text, Calcul tabelar sau Bazele calculatorului. În 
cazul modulelor medii și avansate, sunt testate abilitățile candidaților în domenii precum securitatea 
IT, editare web, planificarea proiectelor, design 2D, editarea de imagine etc.

22 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
23 https://europa.eu/newsroom/events/resetting-education-and-training-digital-age_en
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN
26 https://inaco.ro/ghid-unesco-despre-practici-si-resurse-educationale-deschise/
27 https://icdleurope.org/
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Referindu-ne la măsura în care elevii au participat la cursuri online în timpul suspendării învă-
țământului față în față, 64,3% dintre elevi au declarat că au participat la sesiuni educaționale online, 
în timp ce 26,5% au spus că au participat doar parțial, din cauza accesului limitat la tehnologii digi-
tale și internet. 

Fig. 3. Frecvența cu care elevii au participat la orele desfășurate în mediul online

Printre cele mai utilizate aplicații pentru desfășurarea activităților educaționale online, elevii au 
selectat Zoom (25,8%), Google Classroom (25,3%), Facebook/Messenger (16,4%). 55,8% dintre 
participanți consideră că lipsa accesului elevilor la dispozitive digitale și internet este printre princi-
palele dificultăți în desfășurarea activităților de învățare online, și 40,5% văd comunicarea între elevi 
și profesori ca fiind deficitară.

Fig. 4. Perspectiva copiilor privind principalele dificultăți în desfășurarea activităților de învățare online 

Din perspectiva participanților la cercetare, principalele dificultăți întâlnite în perioada desfășu-
rării orelor în mediul online au fost legate de: 

o lipsa de predictibilitate; 

o rețeaua școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ; 
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23 https://europa.eu/newsroom/events/resetting-education-and-training-digital-age_en 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN 
26 https://inaco.ro/ghid-unesco-despre-practici-si-resurse-educationale-deschise/ 
27 https://icdleurope.org/ 
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o competențele digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didac-
tic în mediul online; 

o accesul redus la tehnologie și conectivitatea redusă la internet; 

o posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin copiilor în procesul educațional. 

Aceste dificultăți pot fi categorizate astfel:

•	 aspecte problematice legate de bunăstarea psihoemoțională a tuturor actorilor im-
plicați în procesul instructiv-educativ (printre studiile recente care tratează aceeași 
problematică, același grup-țintă și ale căror rezultate confirmă posibile efecte psihoemo-
ționale asupra elevilor, putem menționa: Cao et al., 2020; Händel et al., 2020; Huckins 
et al., 2020; Kaparounaki et al., 2020; Odriozola-González et al., 2020; Tang et al., 2020; 
Zimmermann et al., 2020; Wang & Zhao, 2020):

o bunăstarea psihoemoțională a tinerilor din mediul rural a fost mai afectată;
o stări anxioase, depresive; 
o stres legat de izolarea fizică.

•	 probleme de ordin comunicativ:
o elev–administrație; 
o elev–profesor; 
o elev–student; 
o comunicare interinstituțională.

•	 impactul academic, calitatea educației: 
o necesitatea de a dezvolta o „pedagogie nouă” care să faciliteze învățarea online; 
o dificultăți în a oferi o educație eficientă și incluzivă; 
o pe termen mediu și lung, pandemia de Covid-19 poate afecta reușita școlară, performan-

ța academică, rata de absolvire și inserția în câmpul muncii. 

Datele obținute în cadrul acestui studiu, care reflectă percepția elevilor cu privire la procesul 
educațional desfășurat în mediul online, indică faptul că nu au fost atinse standardele și termenii 
educaționali de referință. Un proces educațional de calitate, centrat pe elev și incluziv trebuie să 
includă:

Standarde educaționale de referință

• Calitatea procesului instructiv-educativ (suportul spe-
cializat, caracterul instructiv și planificat al cursurilor, 
oportunitățile existente, egalitatea șanselor etc.)

• Sustenabilitatea educației 
• Autodisciplina
• Colaborare și interacțiune 
• Nivelul competențelor digitale
• Sursele de informare cel mai des utilizate

Termeni de referință 

• Calitatea serviciilor educaționale 
• Calitatea sistemului educațional 
• Calitatea informațiilor livrate 
• Satisfacția utilizatorilor 
• Nivelul de accesibilitate al portalelor e-learning
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După cum am menționat anterior, respondenții au fost întrebați care consideră ei că este cea 
mai potrivită modalitate de învățare pentru ei înșiși. În acest sens, s-a identificat o corelație între una 
dintre modalitățile indicate de copii ca fiind preferată, și anume discuția față în față cu profesorul, 
și scorurile mediei generale a competențelor digitale [r(1482) = .20, p = .00], mediată de variabila 
„posibilitatea de a întreba profesorul când nu am înțeles ceva”. Acest aspect evidențiază rolul profe-
sorului ca facilitator și mediator al învățării, interacțiunea fizică dintre profesori și elevi fiind un factor 
participativ în dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale.

Interacțiunea directă dintre cadrul didactic și elev („Să am posibilitatea de a-l întreba pe pro-
fesor atunci când nu am înțeles”) reprezintă și opțiunea preferată a majorității elevilor (73%) în ceea 
ce privește modalitatea cea mai potrivită de învățare, urmată fiind de modalitatea „Discuțiile față în 
față cu profesorul”. 

Un studiu efectuat în România (Lup & Mitrea, 2020)28, care prezintă percepția elevilor despre 
școala online, identifică următoarele aspecte ce țin de inegalitățile digitale în educație (N = 3603):

- 68% dintre respondenți au avut condiții optime pentru desfășurarea activităților de învățare, 
și anume că se află singuri într-o cameră, fără a fi deranjați de alte persoane;

- 16% au fost însoțiți de alți membri ai familiei care nu i-au întrerupt; 
- 10% au fost întrerupți frecvent de alți colocatari (membri ai familiei sau colegi de aparta-

ment/casă).

Conform datelor Eurostat, în anul 2019 nu mai puțin de 43% dintre românii cu vârste între 13 
și 18 ani aveau competențe digitale reduse, plasând România pe ultimul loc în Uniunea Europeană 
la acest capitol, Bulgaria (38%) fiind pe locul al doilea. Potrivit Eurostat, în 2019, patru din cinci tineri 
(80%) cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani în Uniunea Europeană aveau abilități digitale de bază 
sau peste acestea. Cifra este cu 24 de puncte procentuale mai mare decât ponderea persoanelor cu 
vârste cuprinse între 16 și 74 de ani (56%). 

Ca răspuns la provocările generate de pandemia de COVID-19, Comisia Europeană a lansat, la 
30 septembrie 2020, noul Plan de acțiune pentru educația digitală, numit Resetarea educației și for-
mării pentru era digitală (2021-2027). Premergător, Comisia Europeană a realizat, în perioada iunie–
septembrie 2020, un amplu proces de consultare publică pentru revizuirea planului de acțiune pentru 
educație digitală, demers care a reunit peste 2700 de contribuții și 136 de documente de poziție din 60 
de țări. Potrivit studiului menţionat29, la nivelul UE principalele probleme vizate au reflectat faptul că: 

-  aproximativ 60% dintre respondenți nu au folosit instrumente de învățare la distanță și onli-
ne înainte de criză;

-  95% dintre respondenți consideră că criza provocată de COVID-19 marchează un punct 
de la care nu se mai poate reveni la situația anterioară în ceea ce privește modalitățile de 
utilizare a tehnologiei în domeniul educației și formării; 

-  respondenții declară că resursele pedagogice și conținutul online trebuie să fie relevante, 
interactive și mai ușor de utilizat;

-  peste 60% dintre respondenți sunt de părere că și-au îmbunătățit competențele digitale în 
timpul crizei, peste 50% din aceștia dorind să le aprofundeze.

28 https://www.researchgate.net/publication/353195572_INVATAMANTUL_ONLINE_IN_CONTEXTUL_PANDEMIEI_O_
ANALIZA_A_DISPARITATILOR_IN_IMPLICAREA_ACADEMICA_A_STUDENTILOR

29 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-
consultation_en
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Relevantă în acest punct este discuția cu privire la Finlanda, care obține punctaje ridicate pen-
tru competențele digitale de bază, indiferent dacă acestea sunt măsurate prin intermediul indicatoru-
lui DESI sau prin intermediul indicatorului OCDE. Această țară nu dispune de o strategie care să vi-
zeze în mod specific competențele digitale de bază, dar a ales să adopte o abordare mai holistică. În 
2018, Finlanda și-a reformat sistemul de educație și formare profesională (EFP), creând un parcurs 
comun EFP, disponibil pentru tineri și adulți, indiferent de vârsta acestora și de antecedentele lor de 
învățare. Ca urmare a unei recomandări formulate în cadrul semestrului european din 2019 prin care 
i se solicită „să consolideze competențele necesare și incluziunea activă, în special prin servicii bine 
integrate pentru șomeri și persoanele inactive”, guvernul finlandez pregătește o reformă a cadrului 
de învățare continuă, cu obiectivul de a avea mai mulți cetățeni cu studii medii și superioare30.

Referindu-ne la media nivelului de competențe digitale pe cele cinci arii de competențe vizate, 
s-au identificat următoarele valori: 

Aria de competențe digitale Media
(M)

Mediana
(m)

Deviația standard 
(SD)

Alfabetizare digitală și informațională (3.70) (3.90) .92

Comunicare și colaborare (3.54) (3.71) .91

Crearea de conținut digital (3.89)  (4.00) .92

Siguranță/Securitate (3.59) (3.71) .92

Rezolvarea de probleme (2.31)  (2.37) .45

Indexul general al nivelului de 
competențe digitale 

(3.40)
Din maximum 

5.00

(3.51) .71

Indexul nivelului de competențe digitale în funcție 
de genul respondentului

Relația intercauzală dintre inegalitățile sociale și decalajul digital ridică problema relației dintre 
variabila gen și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) – un element-cheie în realizarea dez-
voltării durabile. În pregătirea generațiilor ca viitori cetățeni digitali și pentru participarea social-eco-
nomică activă, TIC joacă un rol-cheie în respectarea egalității de gen. Deși mai multe studii, de-a 

30 rw_digital_skills_ro.pdf
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lungul anilor, au arătat că genul joacă un rol important în excluziunea digitală, în ultimii ani multe 
studii cu accent pe țările dezvoltate economic sau în curs de dezvoltare identifică o îmbunătățire 
a acestor aspecte și o reducere a decalajului digital. Rezultatele acestui studiu, bazate pe testul 
(t), indică faptul că, în funcție de gen, nu există diferențe semnificative statistic în ceea ce privește 
nivelurile de competențe digitale în trei domenii: navigarea și prelucrarea informațiilor; comunicare 
și interacțiune; rezolvarea problemelor. Cu toate acestea, au fost identificate diferențe semnificative 
la nivelul competențelor digitale în domeniul „Crearea de conținut digital” [t(1425) = 4,20, p = .000] 
și „Siguranță” [t(1421) = 2,49, p = .000], cu scoruri mai mari înregistrate de respondenții de gen 
feminin. Rezultatele noastre contrazic stereotipul general referitor la nivelul scăzut de competență 
digitală în rândul fetelor, în eșantionul nostru scorurile înregistrate de fete fiind egale cu cele ale bă-
ieților și chiar mai mari în cunoștințele legate de crearea de conținut digital și abilitățile de siguranță 
online. Sunt necesare investigații suplimentare legate de competența băieților în ceea ce privește 
siguranța digitală, deoarece scorurile scăzute pe această dimensiune pot sugera expunerea băieților 
la amenințări digitale. 

Rolul personalului didactic în procesul 
de alfabetizare digitală a elevilor

Pornind de la rolul-cheie al cadrului didactic, se poate evidenția și nevoia unor strategii de 
alfabetizare digitală a profesorilor. În perioada desfășurării procesului educațional în format online a 
avut loc o îmbunătățire și o consolidare a relațiilor interinstituționale. Au fost elaborate și distribuite 
materiale didactice digitale tuturor instituțiilor/cadrelor didactice interesate. Fiind distribuite în mediul 
online, însuși accesul la aceste materiale poate fi dificil în unele contexte, fiind necesar un nivel mi-
nim de competențe digitale (crearea și gestionarea unui cont găzduit de librăriile online, căutarea, ar-
hivarea de informații/materiale didactice, includerea acestor materiale în procesul instructiv-educativ 
într-o manieră utilă și atractivă etc.). Lipsa acestor competențe digitale de bază, aici se include și 
lipsa accesului la dispozitive digitale, limitează oportunitatea de formare continuă a cadrului didactic. 
Punerea la dispoziție a unor materiale didactice fără a verifica măsura în care grupul-țintă are acces 
la aceste informații denotă un mecanism administrativ ineficient și nesustenabil în situații de criză. 
Dezvoltarea competențelor digitale în rândul cadrelor didactice trebuie să aibă loc într-o manieră 
structurată și cu caracter obligatoriu. Gradul de alfabetizare a cadrelor didactice este interdependent 
cu frecvența utilizării TIC în educație și cu alfabetizarea digitală a elevilor. 

În dreptul competențelor digitale necesare profesorilor, Gurukkal (2021) aduce în discuție ter-
menul de maverick teacher – profesor prietenos, critic, creativ, „rebel” și disruptiv. Profilul unui astfel 
de profesor ar include trăsături precum: gândire critică și independentă, acceptă diversitatea, mereu 
deschis pentru noi schimbări, capabil să creeze un design de utilizare a instrumentelor digitale care 
să extindă realitatea și să provoace elevul la inovare. Necesitatea alfabetizării digitale a cadrelor di-
dactice se bazează pe premisa conform căreia învățătorul este primul model și facilitator al învățării 
pentru elev. Nivelul de competențe digitale al cadrului didactic, care are un rol central în procesul 
de predare-învățare-evaluare, influențează direct frecvența utilizării TIC la ore și măsura în care se 
produce individualizarea procesului de învățare. 

Dezvoltarea într-o manieră sistematizată și la nivel organizațional a unui set de competențe 
digitale care să asigure și să faciliteze o interacțiune sustenabilă între toți actorii implicați în procesul 
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educațional necesită și presupune elaborarea în prealabil a unor materiale didactice digitale, veri-
ficate și aprobate de comisiile de drept în acest sens, astfel încă să ofere posibilitate personalului 
didactic să-și folosească propriile resurse în vederea asigurării calității educației, și nu a dezvoltării 
de materiale și instrumente didactice. Procesul de digitalizare a educației și de incluziune digitală a 
tuturor elevilor constituie un proces etapizat, care pornește de la alfabetizarea digitală a profesorilor, 
dezvoltarea unor materiale și instrumente didactice care să asigure o corelație între diversitatea for-
melor interactive de încadrare a conținutului didactic și caracterul static al unor discipline și, în cele 
din urmă, transmiterea informațiilor spre elevi ca receptori finali. 

În încercarea de a crea un profil digital al profesorilor din învățământul general, putem face 
referire la „Cadrul de competențe TIC ale cadrelor didactice”, elaborat de UNESCO31 în scopul stabi-
lirii unor standarde minime de competențe digitale: 18 competențe de bază, organizate în funcție de 
cele șase aspecte ale practicii profesionale a cadrelor didactice, grupate pe trei niveluri ale utilizării 
TIC în practica pedagogică. Cele trei niveluri includ următoarele aspecte definitorii și necesare în 
procesul de alfabetizare digitală a cadrelor didactice:

1. Obținerea accesului la TIC și acumularea cunoștințelor digitale de bază – prevede ca pro-
fesorii să obțină cunoștințe despre modul de utilizare a tehnologiilor digitale. Nivelul de 
obținere a cunoștințelor urmărește conștientizarea de către cadrele didactice a beneficiilor 
utilizării TIC în procesul de predare-învățare și utilizarea cu o frecvență ridicată a TIC în 
interacțiunile profesor-elev.

2. Aprofundarea cunoștințelor privind utilizarea TIC – dezvoltarea unor competențe digitale 
care să le să faciliteze demararea procesului educațional într-un mediu de învățare care 
să pornească de la nevoile elevilor, cu respectarea celor 3C (centrat pe elev, colaborare, 
cooperare). 

3. Crearea de conținut digital educațional – atingerea unui nivel de competențe digitale care 
să genereze noi politici inovative în educație, să scrie ghiduri de bune practici a utilizării 
TIC în educație și să încurajeze, la rândul lor, inovarea în rândul elevilor. De asemenea, 
la acest nivel se încurajează implicarea cadrelor didactice în analizarea critică a politicilor 
educaționale, în generarea unor resurse educaționale deschise (RED) – materiale de învă-
țare, predare și cercetare, diverse ca format și suport, care se află fie în domeniul public, fie 
sunt publicate sub licențe deschise, care permit accesul gratuit, reutilizarea, adaptarea și 
redistribuirea lor.

Primele două niveluri vizează facilitarea relației verticale (profesor–elev) și al treilea nivel ur-
mărește îmbunătățirea relației orizontale (profesor–profesor), lucru posibil prin caracterul interdisci-
plinar, ce caracterizează punctul de acumulare a competențelor digitale. 

La nivel național, potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 862/201532, care face referire la 
standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general, au fost identi-
ficate șapte domenii de competențe digitale care ar trebui vizate în procesul de alfabetizare digitală 
în educație: 

1. Comunicare digitală 
2. Gestionarea informaţiei 
3. Crearea de conţinuturi digitale educaţionale 

31 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721
32 https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015_1.pdf
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4. Implementarea aplicaţiilor de management şcolar 
5. Sisteme de gestionare a conținuturilor educaționale (SGCE) 
6. Utilizarea echipamentelor digitale în educaţie 
7. Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital. 

Toate aceste elemente sunt comprehensive și conforme prevederilor și standardelor interna-
ționale, însă documentul nu include proceduri de operaționalizare și aplicare a normei legislative. 

5. PREZENTAREA ȘI ANALIZA OPȚIUNILOR

Deciziile și orientările în aria politicilor publice vor determina cursul economic și social al ge-
nerațiilor viitoare. Instrumentele de implementare a tuturor prevederilor cu caracter normativ trebuie 
dezvoltate și aplicate pornind de la interesul superior al copiilor, aceștia reprezentând sustenabili-
tatea demografică de mâine. Dezvoltarea unor competențe digitale, într-o manieră intenționată și 
sistematizată, în rândul elevilor din învățământul general ar contribui direct la îmbunătățirea calității 
vieții și a bunăstării copilului, asigurarea egalităților de șanse, respectarea dreptului copiilor la o 
educație de calitate. 

În identificarea soluțiilor privind minimizarea decalajului digital, eforturile depuse la nivel națio-
nal și internațional nu corespund cu nevoile întâlnite în rândul elevilor. Avântul tehnologic, fiind într-o 
continuă schimbare și reactualizare, necesită acțiuni care să abordeze problematica din perspectiva 
factorilor determinanți ai inegalităților digitale. O resetare a agendei publice naționale trebuie să 
includă proceduri specifice de adaptare către un sistem socioeconomic durabil și echitabil, în care 
mobilitatea socială este reorganizată, coeziunea socială restaurată, iar bunăstarea economică este 
compatibilă cu standardele privind calitatea vieții. Dacă aceste oportunități de intervenție din partea 
statului sunt ratate, ne vom confrunta cu generații pierdute de adulți și tineri care vor crește și se vor 
dezvolta într-un context de inegalitate, marginalizare și potențial pierdut. 

1) Status quo – Ritmul alert cu care avansează tehnologiile evidențiază nevoia imediată a 
abordării problematicii incluziunii digitale în rândul copiilor la nivel de politici publice, copiii de astăzi 
fiind viitori cetățeni ai unei societăți digitale. Cum vor beneficia ei de serviciile publice digitalizate 
dacă nu au acces la TIC și nu au oportunitatea de formare și dezvoltare a unor competențe digitale? 
Neabordarea acestei problematici lasă în urmă grupuri de copii care, aflându-se involuntar în niște 
contexte socioeconomice precare, sunt limitați în a avea acces la educație și, privind în perspectivă, 
vor fi limitați în tot parcursul formării profesionale, în accesul la educație superioară, în inserția în 
câmpul muncii și participarea activă la viața socială. 

2) Posibile acțiuni: 

•	 Demararea unui program cu implicarea financiară a beneficiarilor direcți în parteneriat cu 
alte ONG-uri, asociații, agenți economici din aria IT, prin care să li se asigure elevilor acces 
la tehnologiile digitale și oportunități de dezvoltare a competențelor digitale. Relevante în 
acest punct ar fi exemple de proiecte care au fost implementate și care s-au dovedit a fi 
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de succes, impactul fiind cuantificat. Menționăm proiectul „Tekwill în fiecare școală”33, care, 
doar în anul școlar 2022-2023, a oferit oportunitate pentru 25.000 de elevi să studieze dis-
ciplinele opționale, fiind pregătiți în profesiile viitorului. Totodată, 300 de profesori și-au ținut 
cursurile, beneficiind de un program complex de formare planificat pentru perioada de vară 
și de toate resursele educaționale pentru a realiza procesul de predare cât mai interactiv. 
Un alt exemplu este „Clasa Viitorului”34 – un proiect de transformare digitală a educației prin 
intermediul căruia se construiește un spațiu de învățare deschis și inspirațional, cu abordări 
interdisciplinare și inovative prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează procesul de 
învățare centrat pe elev. Până în prezent, prin intermediul acestui proiect peste 13.000 de 
elevi au beneficiat de ore de robotică în cadrul a 130 de școli.

•	 Asigurarea de oportunități gratuite, adecvate și flexibile de formare pentru cadrele didactice, 
în vederea consolidării cunoștințelor și competențelor de predare în sistem on-line sau hibrid.

•	 Elaborarea unui „Profil digital” al absolventului ciclului general de învățământ. 
•	 Preluarea și adoptarea standardelor europene de competențe digitale DigComp la toate 

nivelurile: cetățeni, cadre didactice și instituții de învățământ.
•	 Realizarea de instrumente educaționale digitale deschise, încurajarea inovării pentru adap-

tarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elev. 
•	 Crearea unui grup de lucru focalizat pe inegalitățile digitale, care să monitorizeze perma-

nent situația elevilor vulnerabili, și asigurarea, în colaborare cu serviciile de asistență so-
cială, a tuturor măsurilor de sprijin necesare pentru accesul neîntrerupt al acestora la o 
educație de calitate.

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Asigurarea unei educații incluzive pentru toți copiii, precum și facilitarea procesului de incluziu-
ne digitală în educație se bazează pe respectarea unor principii care pun în centrul acțiunii principalii 
beneficiari – copiii și tinerii: acces egal, echitate, incluziune, personalizarea învățării și dobândirea 
de competențe digitale, dezvoltare durabilă, calitate, reziliență, economie verde. Procesul de inclu-
ziune digitală a tuturor copiilor, astfel încât, indiferent de caracteristicile social-demografice, toți să 
aibă acces la o educație de calitate și șanse egale de inserție în câmpul muncii, presupune interac-
țiune și colaborare la toate nivelurile instituționale (primar, secundar și terțiar). 

Acest studiu a demonstrat importanța și nevoia de alfabetizare digitală (acces la TIC și dezvol-
tarea nivelului de competențe digitale) prin prezentarea unei perspective integrative. De asemenea, 
punerea în valoare a perspectivei elevilor în raport cu percepția lor față de felul în care s-a desfășu-
rat procesul educațional în mediul online confirmă nevoia existenței unei strategii privind includerea 
digitală a tuturor elevilor și minimizarea decalajului digital. O astfel de strategie trebuie să includă 
următoarele elemente (vezi fig. 5): 

33 https://tekwill.md/news/category/education/tekwill-in-every-school/
34 https://www.clasaviitorului.md/
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Se poate observa o disonanță între normele legislative și felul în care se desfășoară procesul 
managerial la nivelul instituțiilor de învățământ general. Astfel, se recomandă gestionarea acestui 
decalaj între „teorie” și „practică” prin crearea unui set operațional de instrumente care să includă 
mecanisme de gestionare a aspectelor financiare și, eventual, managementul resurselor umane. În 
acest sens, pornind de la rezultatele obținute în acest studiu de politici publice, recomandările au 
fost redactate pornind de la caracterul interdependent, circular al problematicii abordate. Incluziunea 
digitală a elevilor este influențată de nivelul de digitalizare al instituțiilor școlare (în termeni de acces 
la o infrastructură tehnologică adecvată), nivelul de capital digital al cadrelor didactice (accesul la 
tehnologie și nivelul de competențe digitale) și asumarea atribuțiilor de către instituțiile centrale din 
sistemul de învățământ în vederea includerii într-o manieră sistematizată, argumentată din perspec-
tiva procesului de învățare pe tot parcursul vieții, a unui proces de alfabetizare digitală în cadrul 
planului național de învățământ general. 

Recomandările acestui studiu sunt construite pornind de la rolul tuturor actorilor implicați în 
procesul educațional (MEC ca garant al dreptului la educație și emițător de politici educaționale, 
personalul didactic ca facilitator al învățării și elevii). Alfabetizarea digitală a elevilor este determinată 
direct de tipul politicilor publice emise și de nivelul de alfabetizare digitală al cadrelor didactice. 
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Recomandări:

1. Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice.
2. Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conec-

tare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare de suport teh-
nic).

3. Asigurarea de oportunități gratuite, adecvate și flexibile de formare pentru cadrele didacti-
ce, în vederea consolidării cunoștințelor și competențelor de predare în sistem on-line sau 
hibrid.

4. Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea 
unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi.

5. Promovarea conceptului de resurse educaționale deschise și încurajarea instituțiilor de 
învățământ să-și concentreze eforturile pe elaborarea anume a unor astfel de resurse.

6. Crearea unui mecanism de cooperare a instituțiilor de învățământ și a angajaților acestora 
la elaborarea materialelor didactice digitale.

7. Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-privat prin participarea la rețele digitale, 
inclusiv cu organisme europene și internaționale.

8. Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale și naționale de e-learning, pre-
cum și pe platforme internaționale (SELFIE, e-Twinning ș.a.).

9. Distribuirea de dispozitive adecvate (tablete sau PC-uri), necesare pentru învățarea de la 
distanță, tuturor elevilor și cadrelor didactice care au nevoie.

10. Monitorizarea continuă a situației elevilor vulnerabili și asigurarea, în colaborare cu servici-
ile de asistență socială, a tuturor măsurilor de sprijin necesare pentru accesul neîntrerupt 
al acestora la o educație de calitate.

11. Încurajarea comunicării între cadrele didactice și părinți, astfel încât părinții să fie informați 
despre cum își pot sprijini activ copiii.

12. Preluarea și adoptarea standardelor europene de competențe digitale DigComp la toate 
nivelurile: cetățeni, cadre didactice și instituții de învățământ.

13. Examen obligatoriu de evaluare a competențelor digitale la finele ciclului liceal.
14. Crearea unui repozitoriu de materiale didactice digitale deschise.
15. Elaborarea unui „Profil digital” al absolventului ciclului general de învățământ.
16. Instruirea cadrelor didactice în domeniile utilizării instrumentelor digitale într-o manieră 

colaborativă, interdisciplinară și inovativă.
17. Formarea cadrelor didactice și manageriale în domeniul instruirii asistate de calculator, 

care să vizeze: 
✓ bazele psihopedagogice ale instruirii asistate de calculator; 

✓ conceperea, proiectarea și realizarea materialelor didactice digitale;

✓ sisteme de management al învățării; 

✓ sisteme de management al conținuturilor învățării.

18. Elaborarea standardelor minime de dotare a sălilor de clasă cu echipament necesar pen-
tru o utilizare adecvată și sustenabilă a TIC în procesul de predare-învățare. 
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Recomandări alternative:
19. În eforturile de promovare a digitalizării populației, Republica Moldova deține o resursă 

importantă pe care o poate utiliza în lărgirea accesibilității către tehnologie, și anume o 
rețea largă de biblioteci, mass-media indicând un număr de 2.655 de biblioteci funcționale 
în 2021 (TVR Moldova, 2021). Aceste biblioteci, mai ales cele situate în mediul rural, pot 
fi singura poartă de acces a populației la tehnologie. Cetățenii care nu-și permit achizițio-
narea unor dispozitive proprii ar putea avea ocazia de a interacționa cu tehnologia la bibli-
oteca din comună. În acest sens, este necesar să înțelegem importanța acestor instituții 
pentru facilitarea accesului populației la tehnologie, în special al populației defavorizate, 
și că, pentru a putea fi valorificate, aceste biblioteci trebuie dotate cu echipamentele TIC 
necesare. Adițional echipamentului, formarea continuă a bibliotecarilor la cursuri de teh-
nologie este extrem de necesară (Hamada & Stavridi, 2014)35. În 2020, TVR Moldova 
afirma că numărul de bibliotecari din țară este de 4.04436; din păcate, nu avem date privind 
abilitățile lor digitale și putem presupune că marea majoritate au nevoie de pregătire în 
utilizarea tehnologiei. Simpla poziționare a echipamentelor într-o instituție nu va produce 
efecte dacă oamenii nu știu să le folosească și nici nu există o persoană care are cunoștin-
țe digitale, fie ele de bază, și îi poate învăța pe concetățenii săi. În argumentarea prezentei 
politici indicăm numeroase studii efectuate în statele occidentale ce indică avantajele digi-
talizării bibliotecilor, în special a celor din mediul rural sau din zonele greu accesibile (Noh 
& Hong, 202137; Hamada & Stavridi, 2014; Peschel, 201838). 

20. Pornind de la numeroasele studii ce indică importanța părințiilor în procesul de învățare și 
dezvoltare a aptitudinilor digitale, mai ales în cazul copiilor preșcolari (Sánchez-Antolín, Vi-
loria, & Labra, 201839; Terras & Ramsay, 201640; Rahayu & Haningsih, 202141). Importanța 
părinților ca model în viața copiilor nu poate fi contestată, copiii învață din modelul parental 
inclusiv comportamentul digital, ceea ce îi expune la un risc suplimentar atunci când pot 
imita comportamente ce pot fi riscante pentru mediul online. Alfabetizarea digitală și siste-
matizată a părinților poate fi un pas important în minimizarea decalajului digital între copii. 

În concluzie, o strategie națională care să abordeze problematica incluziunii digitale în 
educație și care să asigure respectarea dreptului copiilor la o educație de calitate trebuie să se 
bazeze pe următorii piloni referențiali: 

35 Hamada, D., & Stavridi, S. (2014). Required skills for children’s and youth librarians in the digital age. IFLA Journal, 
40(2), 102-109. doi: 10.1177/0340035214529733

36 http://tvrmoldova.md/cultura/anual-republica-moldova-pierde-25-de-biblioteci-cel-putin-asta-arata-datele-oficiale-
obtinute-de-tvr-moldova-de-la-ministerul-culturii/

37 Noh, Y., & Hong, H.-J. (2021). A study on the relationship between library service and digital competence. Journal of 
Librarianship and Information Science.

38 Peschel, S. (2018, Oct. 29). The digitized future: How libraries are pioneering a cultural transformation. Preluat de pe 
dw.com: https://www.dw.com/en/the-digitized-future-how-libraries-are-pioneering-a-cultural-transformation/a-46071299

39 Sánchez-Antolín, P., Viloria, C. A., & Labra, J. P. (2018). The role of the family in the development of digital 
competence. Analysis of four cases. Digital Education Review, 44-58. Preluat de pe https://www.researchgate.net/
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accesibilitate – asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la 
o educație incluzivă și de calitate;

conectivitate – dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o societate 
competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; alfabetizarea di-
gitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale deschise;

comunitate – consultarea și implicarea stakeholderilor;

ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performan-
ță, respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza 
datelor ș.a.;

inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale/emergente, stimularea creativi-
tății și a spiritului antreprenorial;

sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare intersec-
torială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală42.
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Instrumentul folosit poate fi consultat aici: https://forms.gle/xTcnzE6zg3WpuR5M7
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