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READING IN THE ONLINE SCHOOL
ABSTRACT: The world in which we live no longer has borders, it can no 
longer close itself and all this due to the fact that we are going through 
an era of globalization required by the empire of information ubiquity 
and technological advances. The dynamism of the world we live in trans‑
lates into an eternal need for adaptation, which crosses wide social, 
economic, political, but especially educational metamorphoses, trans‑
formations based on which human personalities are formed, which will 
form the future society. The teacher has the obligation to build the ideal 
mechanisms, means and methods for achieving the educational goals. 
Reading has a very important role in this endeavor, because it is the 
basis for the accumulation of new knowledge, in a period in which the 
adaptation to the new never stops.
KEYWORDS: globalization, information, educational metamorphoses, 
methods, knowledge.

Lumea nu mai are graniţe, nu mai poate să se închidă în sine, să se 
izoleze, şi toate acestea datorită faptului că traversăm împreună o eră a 
globalizării cerută de imperiul omniprezenţei informaţionale şi de pro‑
gresele tehnologiei. Dinamismul lumii în care trăim se transformă într‑o 
veşnică nevoie de adaptare, care traversează ample metamorfoze sociale, 
economice, politice, dar mai ales educaţionale, transformări în baza cărora 
se încheagă personalităţile umane, care vor forma societatea viitoare. 
Profesorul are obligaţia de a construiască mecanismele, mijloacele și meto‑
dele ideale pentru realizarea scopurilor educative.

În urma schimbărilor care au avut loc în cadrul educaţiei la nivel 
mondial, calculatorul și tehnologia au avut un rol esenţial în cadrul pro‑
cesului de predare‑învăţare. Este foarte probabil ca şcoala viitorului să fie 
organizată diferit, cu un program de studiu mai flexibil, un curriculum 
restructurat, cu anumite conţinuturi infinit mai variate, cu sarcini colabo‑
rative la distanţă, evaluare prin portofoliu de proiecte etc. Astfel, profesorul 

1 Profesor de Limba și literatura română la Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău.
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va deveni treptat un mediator al cunoașterii, un facilitator al învăţării. Puşi 
în faţa situaţiilor neprevăzute, atât profesorii, cât şi elevii au fost obligaţi 
să se adapteze noului mod de predare‑învăţare. Lectura însă a rămas la fel 
de importantă și în noul context.

Nicolae Manolescu afirmă că „A citi înseamnă a învăţa, e o forma 
de experienţă sau, mai bine zis, un multiplicator pentru experienţele 
noastre, căci dacă ne‑am mărgini la ceea ce putem trăi sau vedea în jurul 
nostru într‑o viaţă de om, am fi săraci. Cred, din contra, că cititul fur‑
nizează vieţii o enormă cutie de rezonanţă, în care întâmplările trăite 
de noi se confruntă cu cele trăite sau imaginate de alţii și în care, prin 
comparaţie, semnificaţiile le sporesc considerabil”2. Această idee este 
susţinută și de A. Pamfil, care precizează că reacţiile afective sunt influ‑
enţate de interesele cititorului, de vârstă și de fondul sufletesc, precum 
și de lecturile anterioare.

Deși tehnologia poate sprijini cadrele didactice, pentru a răspunde 
nevoilor educaţionale ale elevilor, ea nu poate înlocui cadrul didactic. 
Există un număr mare de programe și site‑uri specializate, multe apărute în 
ultimul an, multe îmbunătăţite în urma schimbărilor provocate de pande‑
mie. Cu ajutorul lor se pot prezenta toate tipurile de material, auditive sau 
vizuale, inclusiv vorbire, muzică, text, animaţie, videoclipuri, al căror rol 
este de a face învăţarea mai atractivă și evaluarea obiectivă. Putem spune 
că, din acest punct de vedere, tehnologia a uşurat munca depusă de cadrul 
didactic, în măsura în care acesta a reuşit să se adapteze noilor cerinţe. 
Trăsătura principală este flexibilitatea.

După tipul de rezultate aşteptate ale instruirii, putem distinge între:
– softuri care vizează comportamente de cunoaştere,
– softuri care vizează capacităţi de înţelegere,
– softuri de aplicare,
– softuri care vizează capacităţi de analiză,
– softuri care vizează capacităţi de sinteză,
– softuri care dezvoltă competenţele de evaluare.
Toate acestea implică utilizarea lecturii, deoarece acesta este primul 

pas pe care îl face atât cadrul didactic, cât şi elevul în momentul în care 
le accesează. Tot de lectură este nevoie şi activităţile complexe ce implică 
analiza, sinteza sau evaluarea. Trebuie realizată o delimitare a softului 

2 Nicolae Manolescu, Lectura pe înţelesul tuturor, Brașov, Editura Aula, 2000, p. 9.
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didactic propriu‑zis de aplicaţiile – suport pentru diverse acţiuni educative. 
Există două tipuri de software:

1. Software suport, folosit ca resursă în activităţile didactice şi care are 
în vedere aplicaţiile online pentru învăţare la distanţă. Materialele folosite 
sunt diverse şi fac parte din categoria dicţionarelor, enciclopediilor, bazelor 
de date şi cărţilor în format electronic;

2. Software educational, care vizează învăţarea. Aici identificăm trei 
etape clare:

– înţelegere – premisă a învăţării – softuri de simulare, tutorial.
– exersare – întărire a învăţării (presupune interacţiune) – softuri de 

exersare, simulatoare;
– învăţare – produsă ca rezultat al interacţiunii utilizator – program – 

softuri care încorporează o strategie didactică.
Mai greu este însă de realizat, îndeosebi la clasele mici, activitatea 

legată de scris. Cadrele didactice au fost nevoite să explice structura litere‑
lor folosind aplicaţii precum Jamboard sau Whiteboard al căror scop este 
de a înlocui tabla clasică. Astfel, de multe ori, explicaţiile implicau un efort 
suplimentar făcut anterior de cadrul didactic în scopul de a‑şi forma o nouă 
deprindere, aceea de a scrie pe o tablă virtuală.

Începând cu etapa preșcolară, noile tehnologii permit calculatoarelor 
să ofere suport, de exemplu în cadrul programelor software prin interme‑
diul cărora copilul asociază un sunet cu imaginile care încep cu acel sunet. 
Pentru acest tip de exerciţii una din aplicaţii este Voki. Aceasta are rolul de 
a realiza personaje diferite, cât mai atractive pentru elevi, care pot trans‑
mite explicaţiile profesorului către elevi astfel încât lecţia să fie cât mai 
interesantă. Vocea profesorului este înregistrată în cadrul acestei aplicaţii 
şi transmisă elevului prin intermediul caracterului animat.

La etapa școlară, manualele electronice transferă textul de pe hâr‑
tie pe ecran, însă îl și completează prin filmuleţe, permiţând copiilor să 
intervină în text, fapt care nu se întâmplă cu varianta tiparită. Pentru 
a ajuta lectura, ele pot oferi modele de lectură expresivă sau fluentă, 
pot spune/ scrie un cuvânt sau pot contura vizual anumite fraze. Un rol 
important îl pot avea Wordart, Bookcreator, Kahoot, Quizzis sau Miro. 
Acestea permit:

• acces la informaţii din toate domeniile de cunoaştere şi activitate; 
• posibilităţi de documentare, de obţinere de informaţii specifice şi 

actuale; 
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• exersarea capacităţilor de regăsire, selecţie, procesare şi prelucrare 
a informaţiei;

• multiplicare a ocaziilor de manifestare a imaginaţiei, a creativităţii, 
a anticipării rezolutive;

• mediu de comunicare (sincron şi asincron), chiar şi în afara progra‑
mului şcolar; 

• ocazii de exersare a competenţelor comunicative în scris; 
• exersarea unor modalităţi alternative de expresie culturală, artistică, 

ştiinţifică, prin includerea de imagini, icon‑uri, filme, sunet;
• spaţiu pentru activităţi de învăţare în cooperare şi de creare colabo‑

rativă a unor produse inovative; 
• acces la forme de instruire la distanţă de tip formal şi nonformal: 

platforme de e‑learning, medii virtuale de instruire, aplicaţii educaţionale 
online, campusuri virtuale, cursuri online în format text sau video, tuto‑
riale etc.;

• mediu de contact cu lumea reală – colegi, prieteni, comunitate (şti‑
inţifică, culturală, socială, politică).

Un studiu de caz intitulat „Internetul și lectura în viaţa elevilor” a 
demonstrat că elevilor le place să citească în mare parte bloguri și site‑
uri de specialitate (aproximativ 30%), ziare și reviste în format electronic, 
poezie și romane (fiecare dintre cele trei în procent de aproximativ 20%) 
și studii știinţifice până la 10%. Cât despre timpul dedicat lecturii, procen‑
tul cel mai mare s‑a încadrat între o oră și 5 ore pe zi, iar cantitatea nu a 
depășit trei cărţi pe lună.

Toţi au considerat însă că internetul are o influenţă pozitivă asupra 
lecturii, îi încurajează să citească atât prin promovarea făcută cărţilor, prin 
alternativa de a citi cărţi on‑line sau de a le descărca, cât și prin faptul că 
pot găsi recenzii sau recomandări ale altor cititori sau bloguri și site‑uri 
dedicate lecturii în care își spun opinia și se fac auziţi.

Pentru a putea fi folosită eficient în cadrul școlii on‑line, tehnologia 
trebuie să se adapteze programei școlare, să abordeze obiectivele și nevoile 
critice pentru a‑și merita costurile și efortul implicat de cei trei factori ai 
educaţiei; elevi, părinţi și profesori. În concluzie, internetul este un instru‑
ment util în promovarea lecturii de la grădiniţă până la nivel universitar.
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