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Rezumat: Una dintre provocãrile universitãþilor din România este sã ofere studenþilor
informaþii relevante pentru secolul în care trãim. Pentru asta este important sã regândim rolul pe
care tehnologia îl are în educaþie, ºi sã facem legatura între nevoile studentului ºi resursele disponibile.
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Abstract: One of the challenges the universities of Romania have to face lies in offering the
students relevant information for the century in which we live. Because of this, it is important to
rethink what role technology has in education, and to find the links between the student's needs and
the available resources.
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Este uºor de observat faptul cã lumea în care trãim se schimbã în vitezã, iar efectele globalizãrii
sunt puternic resimþite ºi în domeniul educaþiei. Tehnologia – telefoanele, calculatoarele, internetul,
etc. – reprezintã pentru studenþii de astãzi instrumente pe care le utilizeazã zilnic ºi care le sunt
familiare, în aceeaºi mãsurã în care radioul sau televizorul erau pentru generaþia trecutã. Aceastã
afirmaþie atrage dupã sine urgenþa dezvoltãrii unui sistem de educaþie capabil sã rãspundã pe de o
parte cerinþelor mondiale de pe piaþa muncii, iar pe de altã parte se impune adaptarea curriculei la
nevoile studentului secolului XXI.

Global skills

Sistemul de învãþãmânt din România trebuie sã aibã în vedere pregãtirea studenþilor pentru
lumea care îi aºteaptã. Altfel spus, odatã ieºiþi de pe bãncile facultãþilor, studenþii trebuie sã deþinã
aºa-numitele „competenþe globale“ care îi fac valoroºi pe piaþa muncii. Educaþia globalã porneºte de
la premisa cã studentul trebuie sã cunoascã probleme ºi teme de actualitate, care traverseazã graniþele
naþionale ºi sã înþeleagã interconectivitatea dintre sisteme – cultural, ecologic, economic, politic ºi
tehnologic. Pentru a rãspunde presiunii schimbãrii permanente din mediul înconjurãtor, studenþii vor
avea nevoie de cunoºtinþe teoretice, dublate de cunoºtinþe tehnologice, competenþe ºi abilitãþi.

Digital education

Se impune întrebarea „care sunt nevoile studenþilor de astãzi“? Dacã recunoaºtem faptul cã
studenþii de astãzi învaþã diferit, ºi considerãm adevãratã afirmaþia - „studenþii înþeleg informaþia
digitalã“ tocmai pentru cã face parte din lumea lor, este nevoie sã ne asigurãm cã modul în care
studenþii învaþã cu ajutorul tehnologiei este în acord cu modul în care ei trãiesc cu tehnologia.

Modul în care profesorii din universitãþile româneºti transmit informaþia cãtre studenþi, ºi
mijloacele prin care comunicã cu aceºtia se bazeazã încã în mare mãsurã pe sistemul tradiþional, în
care studentul este mai mult un actor pasiv, o þintã a informaþiei de la care nu se aºteaptã feedback.
Transmiterea informaþiei cãtre studenþi prin discursul tradiþional în care dinamica comunicãrii devine
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una limitatã, nu mai rãspunde profilului studentului secolului XXI – un student care aºteaptã sã fie
surprins ºi captivat prin creativitatea ºi inovaþia metodelor de predare, însoþite, de preferat, de o bazã
tehnologicã ºi exemple relevante. Realitatea faptului cã avem de-a face cu o masificare a învãþãmântului
în care studenþii sunt în mare parte absenþi din procesul de educare, poate fi schimbatã prin regândirea
canalului de comunicare student – profesor ºi adaptarea procesului de educaþie la aºteptãrile studentului.

Una dintre temele de gândire pe care ar trebui sã le avem în vedere ar fi mãsura în care este
reflectatã, în actualul sistem de învãþãmânt, influenþa tehnologiei, ºi ce fac universitãþile pentru a
elimina discrepanþa dintre modul în care studenþii învaþã la cursuri ºi cel cu care sunt obiºnuiþi sã
lucreze acasã. Marea masã de studenþi sunt obiºnuiþi sã lucreze pe calculatoare, au acces la internet
pe care îl folosesc în accesarea resurselor electronice ºi în pregãtirea lor profesionalã, îºi iau notiþe pe
laptop sau direct pe wiki, folosesc facebook, email, sunt mai dinamici ºi creativi. Faptul cã ei ºi-au
dezvoltat un mod propriu de comunicare nu mai poate fi ignorat, ci din contrã, trebuie încorporat ºi
exploatat în procesul de educaþie. Un sistem de educaþie eficient presupune pe de o parte o mai mare
interacþiune în procesul de învãþare ºi filtrarea constantã a feedbackului din partea studenþilor, iar pe
de altã parte, ca profesorii sã fie capabili sã folosescã puterea tehnologiei. Prin faptul cã studenþii
simt nevoia cã informaþia trebuie regânditã ºi cã au nevoie de platforme pentru participare, putem
conchide cã avem nevoie de un sistem de educaþie care sã promoveze mai mult educaþia prin media
ºi informaþia digitalã.

Tranziþia de la un sistem închis, unde modul în care studentul învaþã este controlat, la un
sistem deschis în care studentului i se permite sã jongleze cu instrumentele care îi sunt cele mai
familiare în acumularea cunoºtinþelor impune încurajarea folosirii acestora în comun, de cãtre student
ºi profesor, în egalã mãsurã, în procesul de predare-învãþare.

Simpla transmitere a informaþiilor teoretice cãtre studenþi ºi însuºirea lor fãrã ca aceºtia sã le
înþeleagã utilitatea ºi aplicarea practicã este o chestiune de maximã importanþã ce nu trebuie ignoratã.
Universitãþile au responsabilitatea de a pregãti studenþii nu doar pentru a deveni informaþi, ci accentul
trebuie pus pe formarea acestora ca studenþi competenþi, capabili sã comunice, sã gândeascã, sã
aplice, sã analizeze situaþiile ºi sã le treacã prin propriul sistem de valori, sã evalueze, sã creeze ºi sã
critice în egalã mãsurã.

Într-o lume dinamicã în care informaþia devine „depãºitã“ de la o zi la alta, universitãþile vor
trebui sã-ºi actualizeze curricula permament pentru a pregãti studenþi capabili sã reacþioneze pozitiv
faþã de schimbãrile ºi tendinþele mondiale pe de piaþa muncii, iar tehnologia este parte din aceastã
lume dinamicã. Trebuie, prin urmare, sã devenim participanþi activi ai tehnologiei, nu doar observatori
ai acesteia.


