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WAYS TO „MAKE THE CALL” IN ONLINE OR HYBRID COURSES
ABSTRACT: The present paper tries to bring into attention some ways of
keeping in touch with our students during the online classes. It was so
difficult to communicate efficiently with our students, so I experienced
a lot of modalities to catch their attention and to mentain them con‑
nected with me during the whole time. Therefore, we explore ideas on
how to get the most out of these calls, so that students feel recognized
and understood, even if they work remotely.
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Educaţia online sau în sistem hibrid ne-a luat prin surprindere și tre‑
buie să facem faţă schimbărilor rapide de ritm astfel încât să nu pierdem
elevii în întunericul neștiinţei, vorba cronicarului. Articolul de faţă își pro‑
pune să evidenţieze puterea apelării elevilor în timpul învăţării la distanţă
sau în cursurile hibride Una din cele mai bune căi de a construi relaţii este
prin apeluri unu-la-unu frecvente. De aceea, explorăm idei despre cum
să obţii cât mai mult din aceste apelări, în așa fel încât elevii să se simtă
recunoscuţi și înţeleși, chiar dacă lucrează de la distanţă.
Puterea unei apelări (Check-In)
Pe timpul pandemiei, mulţi elevi și-au descris sentimentele de singu‑
rătate și izolare, deoarece școala s-a desfășurat în medii online. Foarte de
multe dintre experienţele din clasă sunt concepute în jurul experienţelor
faţă-în-faţă. Cu toate acestea, fără interacţiuni în persoană, elevii simt dese‑
ori că nu mai sunt conectaţi. În unele cazuri, elevii chiar se deconectează.
Acest lucru nu este surprinzător. Acum mai bine de douăzeci de ani,
Andreson și Garrison2 au demonstrat că succesul într-un curs online a
depins de relaţia dintre elevi și conţinut, dintre elev și instructor/ pro‑
fesor și dintre elev și colegii de clasă. Atunci când elevii eșuează în a se
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conecta cu instructorul/ profesorul sau cu colegii de clasă, ei se dezanga‑
jează/ se deconectează. Această dezangajare are ca rezultat o prezenţă mai
scăzută, o completare mai slabă a însărcinărilor, o achiziţie mai scăzută
a cunoștinţelor și abilităţilor, cu alte cuvinte, indiferent ce măsurătoare
imaginabilă utilizăm, elevii învaţă mai puţin și au performanţe mai proaste
atunci când nu sunt conectaţi cu ceilalţi. La un nivel mai uman, elevii au
nevoie să se conecteze relaţional, cu colegii lor și cu profesorii.
Atunci când școlile au trecut la cursuri la distanţă, unii elevi care ar fi
avut rezultate bune în formatul de școală normală (în persoană) au sfârșit
prin a se chinui să-și coordoneze timpul și să înceapă învăţarea online. Ei
s-au lăsat distrași și au eșuat în a-și dezvolta obiceiurile de învăţare care
pot să-i conducă spre succes. În acest mediu nou, elevii pot chiar eșua în
a fi prezenţi la conferinţele video ale clasei sau să răspundă la mesajele pe
email. Își predau lucrările semnificativ mai târziu și la o calitate mai slabă
decât ar fi făcut-o dacă ar fi învăţat în clasa fizică. Fără un profesor prezent
alături și fără reamintirile de responsabilitate, acești elevi se dezangajează.
Cu alte cuvinte, ei eșuează în a se conecta cu conţinutul, cu colegii lor și cu
profesorul. Cu toate acestea, învăţarea la distanţă nu înseamnă că trebuie
să fie distantă și la nivel relaţional și social. Ca profesori, putem acţiona
intenţionat pentru a crea un sentiment al prezenţei alături de elevii noștri,
prin scurte apelări/ verificări (check-ins).
Aceste apelări se pot concentra pe elementele socio-emoţionale, cum
ar fi starea de bine, starea emoţională și conexiunea socială. Acest tip de
apelări/ verificări pot fi simple, cum ar fi „Ce faci în acest moment?” sau
„Cum te descurci cu învăţarea la distanţă?” Ar putea fi și o scurtă conver‑
saţie despre viaţa elevului, cum ar fi, „Cum merg lecţiile de dans?” sau „Ce
jocuri video îţi plac?” Aceste mici întrebări pot trimite mesajul că ţie îţi
pasă de elevi și vrei să știi ce mai fac. Cu alte ocazii, pot fi verificări mai
detaliate ale unui elev, alături de un părinte/sau cel care are grijă de el, de
consilierul școlii sau de un psiholog.
Pot fi și verificări care au un obiectiv mai apropiat de cel al învăţării
(academic). Le poţi pune elevilor întrebări despre experienţele de învă‑
ţare hibride, care includ întrebări despre cum navighează pe internet/ cum
trec printre ore, cum își gestionează timpul și cum se descurcă cu câte
sarcini de lucru primesc. Acesta este momentul în care rezolvi probleme
cum sunt lucrul la ore târzii sau lipsa de angajament din partea elevilor.
În aceste momente, este important întâi să asculţi elevul și apoi să-l ajuţi
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să-și dezvolte un plan de acţiune. În unele cazuri, ai putea întreba elevul
despre elementele sociale ale participării în școală, incluzând modul în
care se înţeleg cu membrii grupului clasei și cât de conectaţi se simt cu
comunitatea clasei.
În unele cazuri, aceste verificări academice pot fi legate mai îndea‑
proape cu temele și proiectele clasei. Ai putea furniza un ajutor ţintit pentru
elevii care se chinuie să înveţe. S-ar putea să fie nevoie să clarifici concep‑
ţiile greșite și să furnizezi elevilor resurse sau structuri suplimentare. Ar
putea fi cazul de asemenea să ajuţi elevul să-și stabilească și urmărească
anumite ţinte de învăţare.
În general, profesorii tind să se concentreze pe elementele personale
întâi și apoi să treacă la o abordare mai academică mai târziu. Cu toate
acestea, unii elevi se descurcă bine din punct de vedere emoţional și doresc
cu adevărat ca verificările să fie mai mult concentrate pe partea de învăţare.
De aceea nu există un mod unic de abordare. În unele cazuri, o conversaţie
începe la un nivel academic și apoi trece către partea socio-emoţională,
pe măsură ce elevul împărtășește profesorului ce face de fapt, cum se des‑
curcă. La urma urmelor, asta este partea în care tu, ca profesor ești expert.
Știi cum să te conectezi cu elevii și părinţii sau cei care-i îngrijesc într-un
mod care este atât abordabil cât și profesional.

Nouă timpuri de apelări virtuale (Check-Ins)
Iată câteva idei pe care le-am găsit ca fiind de ajutor pentru profesori:
1. Verificarea „pulsului” social-emoţional: Poţi face această verifi‑
care chiar în activitatea de încălzire a conferinţelor video/ întâlniri„lor cu
clasa pentru ore. Ai putea începe cu o întrebare cu răspuns deschis, cum
ar fi, Cum vă descurcaţi cu învăţarea hibridă?” Elevii se pot întâlni în mici
camere separate sau își pot împărtăși răspunsurile în partea de „chat” /
discuţii în scris. Cu altă ocazie, ai putea crea o verificare a pulsului mai
structurată, cu o întrebare de genul, „Spuneţi-mi care sunt pentru voi,
în această săptămână, două victorii și o dezamăgire.” Poate fi ceva și mai
creativ, cum ar fi săi pui pe elevi să creeze un nume de super-erou3 sau un
nume de formaţie. Unii profesori au făcut verificări cu ajutorul emoji-uri‑
lor, în care elevii au împărtășit acele emoji care reprezentau ce fac, cum se
3
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simt. Alţii au creat hărţi ale emoţiilor care cuprindeau și referinţe culturale
(pop). Sunt și alţi profesori care și-au pus elevii să schiţeze ce e în inima sau
mintea lor, desenând în interiorul unei forme de creier sau inimă. Toate
astea depind de vârsta elevilor tăi, de cultura clasei și de materia pe care
o predai.
2. Știri/ noutăţi video: Asta începe cu un video creat de profesor. În
prima săptămână, poţi crea și difuza un film de introducere a cursului și
vei explica acolo cum vor merge lucrurile la orele tale. Dar după asta, poţi
crea săptămânal scurte filme video cu o previzualizare a ceea ce vor face
elevii. Deși vor fi pre-înregistrate, acest filme video, nestructurate, vor crea
un sentiment al prezenţei pentru tine, ca profesor. Poţi pune apoi între‑
bări specifice, de verificare și să-i pui pe elevi să răspundă prin mail sau să
completeze un chestionar.
3. Apeluri video: Deși crearea unor filme video de către profesor ajută,
putem de asemenea să ne încurajăm elevii să-și creeze propriile filmuleţe
în care să-și înregistreze reflecţiile asupra orelor tale/ cunoștinţelor trans‑
mise,/ muncii lor etc. și fie să le posteze pe un Flipgrid fie să le transmită
pe mail direct profesorului. Le poţi da elevilor un îndemn specific sau poţi
să le dai opţiuni de alegere din mai multe teme/ îndemnuri și să-i încu‑
rajezi să-și aleagă tema proprie. Aceste verificări video permit elevilor să
împărtășească mai bine ce fac, cum se descurcă și cu ajutorul limbajului
non-verbal (gestică, postura corpului etc.) și al vocii (tonus, intonaţie etc.)
Cu toate acestea, faptul că ei pot re-înregistra un film le permite să aibă un
sentiment al controlului asupra acestui proces.
4. Apeluri/ verificări în grupuri mici: Pentru asta, poţi programa
întâlniri în grupuri mici și poţi folosi conferinţe video pentru a te întâlni cu
grupuri și a vedea ce progrese au făcut. I-ai putea îndemna să se angajeze
în formate de grup de mastermind, ca modalitate de a-și împărtăși între ei
și cu tine obiectivele de învăţare și progresul proiectelor lor. Altă dată, ai
putea crea mici grupuri care funcţionează ca grup de consiliere și verificare
reciprocă4.
5. Verificări via email: Poţi trimite pe o listă, tuturor elevilor din clasă
un email cu așteptările tale, termene de predare a temelor etc. De aseme‑
nea, poţi trimite scurte mail-uri individuale fiecărui elev, întrebându-l ce
mai face. Dacă ai 180 de elevi în clasele tale, fă o rotaţie, scriind 18 mail-uri
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pe zi și asigură-te că fiecare elev primește individual un mail la două săptă‑
mâni. Deși asta poate să pară împovărător, poţi crea un template (formular)
pe care îl poţi personaliza.
6. Verificări cu texte scurte: Cu această opţiune, poţi cere elevilor
să utilizeze funcţia de chat pentru a trimite întrebări sau comentarii pe
măsură ce lucrează la diferite proiecte sau însărcinări. Unele clase ar putea
utiliza aplicaţii cum sunt Slack sau Voxer, așa că aceste verificări rămân în
cea mai mare parte asincrone.
7. Sondaje: Cere elevilor să completeze un sondaj legat de curs în fie‑
care săptămână, atunci când își împărtășesc experienţa de a fi într-o formă
de învăţare la distanţă sau hibridă. Aceste sondaje tind să se centreze pe
experienţa elevului legată de curs, dar tu poţi include și câteva întrebări
care sunt legate de învăţarea socio-emoţională. Este important să evităm
oboseala legată de sondaje, așa că ar fi ideal să te limitezi la sondaje cu 3–5
întrebări.
8. Conferinţe video programate: Poţi programa conferinţe video
unu-la-unu cu elevii, unde tu să le ghidezi reflecţia (gândirea) și să faci
scurte verificări socio-emoţionale. Mie îmi place să organizez scurte confe‑
rinţe de cinci minute (#2) și să permit elevilor să aleagă între conferinţele
de feedback (în care le ofer ajutor), conferinţele de reflecţie (unde le pun
întrebări reflexive) sau conferinţele de evaluare (unde le dau un feedback
asupra nivelului de măiestrie la care au ajuns).
9. Apeluri telefonice: Asta este opţiunea care-mi place cel mai puţin,
deoarece sunt un introvertit și, în general nu îmi place să vorbesc la telefon.
Cu toate acestea, datorită provocărilor cu care se confruntă elevii câteodată
din cauza conexiunii la internet, câteodată cea mai bună opţiune este pur
și simplu să dai un telefon să vezi ce mai face elevul.
În acest moment, toate aceste opţiuni pot fi resimţite ca fiind
copleșitoare. De aceea, te ajută să experimentezi puţin câte puţin cu acest
proces, până îţi găsești ritmul potrivit. De asemenea ajută să-i întrebi pe
elevi ce preferinţe au pentru aceste apeluri/ verificări (check-ins).

Pune-i pe elevi să voteze procesul de apelare ideal
Ca educator, poţi recunoaște capacitatea de acţiune a elevilor tăi,
întrebându-i ce preferinţe au pentru apel/ verificări. Elevii își pot trimite răs‑
punsurile pe un formular online sau în timpul unui scurt interviu pe care îl
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organizezi la începutul anului. După ce elevii au trimis răspunsurile (pe care
le integrezi într-un tabel), te poţi uita la tabel și poţi alege modul principal
de comunicare cu fiecare elev în parte. Acest proces transmite mesajul că tu
preţuiești părerea fiecărui elev în ce privește abordarea comunicării. Ca rezul‑
tat, ei au un mai mare sentiment de control asupra frecvenţei și modului de
comunicare. De asemenea îţi eliberează timpul și te face să fii mai eficient în
comunicare. Nu fiecare elev va dori să primească apeluri zilnice sau săptămâ‑
nale. Unii elevi preferă scurte sondaje de 3 întrebări într-un mail de weekend.
Alţi elevi ar putea avea nevoie de un apel telefonic la două săptămâni.
Întrebările următoare ar putea ajuta la orientarea procesului:
• Cum te pot ajuta? Care sunt ariile/ zonele unde ai putea avea nevoie de
suport? Care sunt provocările pe care le poţi avea cu învăţarea la distanţă?
• Când este cel mai bun moment să te contactez?
• Cât de des vrei ca eu să comunic cu tine?
• Care este metoda de comunicare pe care o preferi? Discuţie?
Convorbire telefonică? Conferinţă video?
• Ce tip de feedback legat de munca ta preferi? Video feedback? Audio
feedback? Comentarii scrise?
• Care este lucrul pe care l-a făcut profesorul dinaintea mea și te-a
ajutat să te simţi cunoscut și apreciat?
• Care este lucrul pe care l-a făcut profesorul dinaintea mea și te-a
ajutat să parcurgi cu bine cursul?
Cu toate astea, acesta este un proces cu două sensuri și ar putea fi
nevoie ca tu să ajuţi elevii prin clarificarea așteptărilor tale. Ai putea trimite
un email elevului care afirmă că dorește o comunicare frecventă, explicând
de asemenea că o comunicare unu-la-unu zilnică poate fi nerealistă.

Comunică-ţi disponibilitatea
Deși este important ca tu, ca educator, să iei iniţiativa, poate fi de
asemenea de ajutor să-i încurajezi pe elevi să ia iniţiativa. Vrem să le dăm
elevilor puterea de a pleda pentru ei înșiși. Ca instructor, le-ai putea explica
procesul ideal de a pune întrebări, de a da feedback și de a veni spre tine
cu întrebări. Când creezi programa de curs, poţi crea o categorie pentru
comunicarea cu profesorul. Această categorie poate include metode rezo‑
nabile (prin mail, forme online, număr de telefon) ore potrivite de apelare
și așteptări în ce privește timpul când le vei răspunde.
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De exemplu, ca profesor, ai putea avea următoarea comunicare:
Vă rog să vă simţiţi liberi să mă căutaţi dacă aveţi întrebări. Mă bucur să
vă fiu de ajutor. Orele de lucru se stabilesc doar pe baza programării. Vă rog să
programaţi conferinţele video în timpul orelor de program, utilizând formatul
online Google de pe platforma noastră. Sunteţi liberi să-mi trimiteţi un mail
oricând. Eu o să vă trimit noutăţile pe mail și pentru a verifica ce faceţi și, dacă
vreţi, sunteţi liberi să mă înștiinţaţi dacă aveţi întrebări. Puteţi folosi de asemenea funcţia de discuţii (chat) din Slack sau aplicaţia Voxer walkie-talkie. În
general, vă puteţi aștepta să răspund la un email, chat, sau message în maxim
24 de ore. În general, îmi termin ziua de lucru la ora 17, deci este probabil că
voi răspunde la un mail sau mesaj trimis seara târziu abia a doua zi dimineaţa,
sau după-amiază.
Cu toate acestea, dacă ești profesor la clasa a cincea (cu elevi noi), ai
putea include o explicaţie despre comunicare într-un newsletter pe care îl
vei trimite elevilor și familiilor:
Vă rog să vă simţiţi liberi să mă căutaţi dacă aveţi întrebări. Mă bucur să
vă fiu de ajutor. Vă rog să vă programaţi pentru video conferinţe în timpul orelor de lucru, utilizând link-ul pentru programări al platformei noastre Google
Classroom. Dacă părinţii sau cei care au grijă de voi doresc să programeze o
întâlnire, ei pot folosi aceeași formă sau îmi pot trimite un mail sau un mesaj
direct prin intermediul aplicaţiei Remind. În general, vă puteţi aștepta la un răspuns la mail sau mesaj în termen de 24 de ore. Dacă aveţi întrebări în ce privește
o temă care trebuie făcută până a doua zi, vă rog să vă amintiţi că tema poate
fi refăcută și predată din nou și după ce am dat primul feedback. De asemenea,
vom avea sesiuni virtuale de studiu la care poate participa întreaga clasă. O să
vă trimit apeluri săptămânale și ar fi cu adevărat important ca voi să le citiţi și
să răspundeţi de fiecare dată.
Remarcaţi că amândouă paragrafele comunică disponibilitatea dar și
limitele. Ele spun clar că sunteţi prezenţi dar cer și elevilor să iniţieze con‑
versaţii. De asemenea, stabilesc tonul comunicării viitoare. Elevii se pot
aștepta la apeluri/ verificări.
Este vorba despre a le acorda elevilor putere de decizie (împuternicire)
Până la urma urmelor, problema angajamentului elevilor este una de
auto-control, auto-direcţionare. Când elevii eșuează în a fi prezenţi și a-și
preda lucrările, ei eșuează în a-și auto-controla învăţarea. Ca profesori, le
putem acorda elevilor puterea de a stăpâni propriul proces de învăţare. Cu
toate acestea, asta începe prin construirea relaţiilor și apelarea/verificarea
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elevilor. Atunci când elevii se simt cunoscuţi și respectaţi este mai probabil
să se angajeze în proiecte semnificative și să-și construiască vocea și ale‑
gerile proprii. Aceste apeluri/ verificări pot ajuta la construirea iniţiativei
elevilor și a unui sentiment de apartenenţă la o comunitate mai largă. În
articolul meu anterior am scris despre cum putem ajunge să ne cunoaștem
elevii în medii virtuale sau hibride5 (#3). În afară de asta, am și un hub6
dedicat învăţării la distanţă, cu resurse, articole și seminarii online.
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