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#Introducere

Planul de acțiune pentru educația digitală1, publicat în ianuarie 2018, a reprezentat primul cadru 
de politică specific al Uniunii pentru educația digitală, cu toate că, de fapt, s-a bazat pe o serie 
de inițiative de politică în materie de competențe digitale și educație digitală care datează de la 
Strategia de la Lisabona din 2000. Acesta a urmat direct Comunicării Comisiei privind 
„Consolidarea identității europene prin educație și cultură”2, care a prezentat o viziune pentru 
un viitor spațiu european al educației și a contribuit la Pilonul european al drepturilor sociale3 
adoptat la summitul de la Göteborg din noiembrie 2017.

Actualul Plan de acțiune pentru educația digitală conține un set de 11 acțiuni specifice, 
grupate în trei priorități:

 o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare
 dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale relevante pentru transformarea 

digitală 
 îmbunătățirea educației printr-o analiză mai bună a datelor

La sfârșitul anului 2018, Parlamentul, sub egida Comisiei pentru cultură și educație, a adoptat 
o rezoluție ca reacție la Planul de acțiune pentru educația digitală, care prezintă viziunea sa 
privind dezvoltarea viitoare a politicii UE privind educația și competențele digitale (raportul 
Toom)4. Planul de acțiune pentru educația digitală și rezoluția Parlamentului au multe elemente 
de bază în comun, în special în ceea ce privește diagnosticarea provocărilor centrale. Cu toate 
acestea, relectura Planului de acțiune în 2020 arată clar de ce Parlamentul a denunțat, în cele 
din urmă, lipsa de ambiție și ideea că Planul reprezintă o colecție de acțiuni specifice 
determinate în egală măsură de ceea ce se putea face cu banii și cu setul de instrumente aflate 
la dispoziția Comisiei și de ceea ce ar fi trebuit să se facă, având în vedere imperativul politicii. 

Parlamentul regretă fragmentarea acțiunilor și a intervențiilor bugetare ale Comisiei, precum și 
absența unei strategii generale privind competențele digitale și educația și solicită ca Planul de 
acțiune să fie primul pas către o strategie comună și completă a UE. Acesta indică, de asemenea, 
mai multe lacune importante în logica de intervenție a Planului, care recunoaște necesitatea unei 
abordări bazate pe învățarea pe tot parcursul vieții, dar abordează în mod inadecvat etapele 
importante ale vieții și contextele educaționale nonformale și care recunoaște provocările legate 
de incluziune și egalitate inerente tranziției digitale și disparitățile considerabile dintre statele 
membre, dar nu stabilește o abordare clară pentru a rezolva aceste provocări. Parlamentul 
subliniază, de asemenea, importanța formării și a sprijinului acordat cadrelor didactice, precum 
și a competențelor digitale și a abilităților de viață de bază; ambele sunt citate în Planul de 
acțiune, dar nu au un rol important în acțiunile planificate. În plus, nu se menționează suficient 
necesitatea de a-i sprijini pe părinți și pe cursanți pe parcursul procesului de educație digitală și 
nu este suficient de clar cum anume își va îndeplini planul obiectivele. Parlamentul European 

1 COM(2018)0022: Planul de acțiune pentru educația digitală -https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0022. 
2 COM(2017)0673: Consolidarea identității europene prin educație și cultură -https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0673
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights_ro
4 2018/2090(INI): Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE - 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_RO.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0673
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_RO.html
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consideră că este adecvat să se coreleze spațiul european al educației cu strategia privind 
educația digitală, pentru a permite crearea unui ecosistem paneuropean de educație digitală, 
deschis și accesibil tuturor în întreaga Europă.

În luna ianuarie a acestui an, atunci când noua Comisie și-a început mandatul și și-a publicat 
programul de lucru pentru 20205, a prevăzut publicarea, în al doilea trimestru al anului 2020, a 
unui Plan de acțiune pentru educația digitală actualizat, inițial ca parte a unui „pachet privind 
educația” mai amplu, incluzând Agenda pentru competențe în Europa6. Din cauza crizei de 
COVID-19, programul de lucru a fost ajustat, iar actualizarea Planului de acțiune a fost amânată 
pentru sfârșitul lunii septembrie 2020, pentru a permite încheierea unei consultări publice și 
includerea lecțiilor învățate în urma crizei de COVID-19. Este de apreciat faptul că Comisia va 
solicita contribuția unei game largi de părți interesate, în special întrucât criza de COVID-19 a 
demonstrat cât de mulți actori sunt implicați în reușita educației digitale. De asemenea, este 
pozitiv faptul că Comisia va încerca să țină seama cel puțin de lecțiile învățate la începutul 
crizei. În ciuda acestui proces deschis, Comisia ar trebui să încerce să integreze în propria sa 
strategie poziția Parlamentului European, reflectată în viitorul raport al Comisiei CULT 
referitor la conturarea politicii în domeniul educației digitale și în rezoluția care urmează să fie 
adoptată cu privire la viitorul educației europene în contextul COVID-19. Parlamentul 
European, în special Comisia pentru cultură și educație, dorește să joace un rol activ și 
constructiv în dezvoltarea și implementarea acțiunilor europene în domeniul educației digitale.

Criza de COVID-19 și educația digitală în acțiune

La jumătatea lunii aprilie 2020, nu mai puțin de 188 de țări din întreaga lume au închis școlile 
la nivel național, afectând aproximativ 1,5 miliarde de elevi, ceea ce reprezintă 91 la sută dintre 
elevii înscriși în școli7. Același scenariu s-a desfășurat în contexte educaționale formale și 
nonformale - creșe, grădinițe, colegii tehnice și profesionale, universități, cluburi de tineret și 
instituții de învățământ pentru adulți și-au închis porțile și, în multe cazuri, s-au mutat online, 
atunci când au avut la dispoziție infrastructura necesară. Educația digitală a fost mai mult decât 
un instrument; a devenit o necesitate și o soluție la scară largă pentru a face față măsurilor de 
izolare și a oferi educație unui număr cât mai mare de cursanți. Această nouă realitate a subliniat 
că este necesară o abordare europeană a educației digitale, precum și, totodată, o colaborare cu 
actori și instituții globale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială și Consiliul 
Europei, pentru a identifica soluții adaptate la noile provocări.

Instituțiile de învățământ și personalul lor au dat dovadă de spirit inovator și de o creativitate 
remarcabilă, ceea ce a permis multor persoane să continue procesul de învățare; cu toate acestea, 
impresia de ansamblu a fost una de tranziție digitală pripită, care i-a lăsat și mai mult în urmă 
pe cei care erau deja în urmă. În unele părți ale lumii, învățarea la distanță este practic 
imposibilă, mai puțin de 25 % din țările cu venituri reduse oferind o formă de învățare la 
distanță (în principal prin intermediul televiziunii și al radioului). În România, aproape 1 milion 
de copii, reprezentând 32 % dintre elevii români, nu au avut acces la educație timp de mai multe 

5 COM(2020)0037: Programul de lucru al Comisiei pentru 2020: o Uniune mai ambițioasă -
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_ro. 
6 În cele din urmă, Agenda pentru competențe în Europa a fost publicată la 1 iulie 2020, înaintea versiunii revizuite 
a Planului de acțiune pentru educația digitală. A se vedea Agenda pentru competențe în Europa pentru o 
competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență -
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
7 Date actualizate sunt furnizate de UNESCO la adresa https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_ro
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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luni, din cauza accesului scăzut la infrastructura de bază.8 În schimb, aproximativ 90 % din 
țările cu venituri ridicate au oferit cursuri la distanță, în principal online9. Totuși, chiar și în 
această statistică aparent pozitivă pentru țările cu venituri ridicate, 10 la sută dintre elevi sunt 
lăsați fără nicio formă de învățare și, de asemenea, inegalitățile uriașe provocate de statutul 
socioeconomic sunt mascate. Cercetarea realizată de Sutton Trust10 din Regatul Unit, de 
exemplu, a arătat clar modul în care trecerea la învățarea digitală a exacerbat inegalitățile 
sociale inerente. Pe scurt, copiii din școlile cu taxă sau din școlile din zonele prospere au avut 
mult mai multe șanse de acces la internet și la dispozitive și, prin urmare, de a continua să 
lucreze pentru școală, decât colegii lor din zonele mai defavorizate din punct de vedere social 
ale țării. Faptele sunt clare: chiar și în statele membre bogate, nu toate gospodăriile au măcar 
un computer utilizabil sau o conexiune WiFi. Acestea reprezintă elementele esențiale pentru 
orice formă de învățare online.

Pandemia a scos în evidență multe dintre celelalte deficiențe ale ecosistemului educațional 
digital. Pe lângă faptul că le lipsește în primul rând accesul, elevii au nevoie de cadre didactice 
care să fie suficient de bine pregătite din punct de vedere digital pentru a preda online în mod 
eficace, precum și de un set de resurse gata pregătite pentru mediul online (simpla trimitere prin 
email a unor fișe de lucru sau conversațiile online nu sunt totuna cu predarea). Instrumentele 
digitale sunt utile pentru predare și învățare și pot deveni instrumente complementare pentru 
educație. Dar educația necesită mai mult decât accesul la dispozitive digitale; ea presupune o 
abordare integrată, care să ia în considerare cerințele psihologice, sociale și practice de predare 
și învățare. De asemenea, copiii au nevoie de părinți, care pot contribui la îndrumarea lor în 
mediul online. Elevii cu dificultăți de învățare sau cu nevoi educaționale speciale necesită un 
sprijin personalizat, care prea adesea lipsește. Cadrele didactice și părinții au învățat repede, 
dar, cu toate acestea, a ieșit la iveală lipsa competențelor digitale în rândul cadrelor didactice și 
a formatorilor, precum și lipsa formării eficiente a cadrelor didactice în domeniul învățării 
digitale. Și părinții au întâmpinat dificultăți, unii pentru că nu dispun de competențele 
lingvistice necesare pentru a-și ajuta copiii, în cazul în care aceștia învață într-o altă limbă, alții 
deoarece nu au nici ei alfabetizarea sau competențele numerice esențiale necesare pentru a oferi 
ajutor. Este nevoie de acțiuni speciale, sprijinite financiar de către programe europene și 
naționale, pentru a-i sprijini pe părinți și tutori să dezvolte competențele necesare pentru a-i 
ajuta pe copiii lor. Mulți adulți s-au confruntat acum pentru prima dată cu alfabetizarea digitală 
de bază, cum ar fi igiena cibernetică, viața privată și educația în domeniul mass-media, 
dezinformarea fiind o provocare deosebită în timpul crizei de sănătate. Din nou, statisticile sunt 
dure: există o corelație directă între venituri și nivelul de educație, pe de o parte, și tendința de 
a utiliza internetul pentru informare și educație, pe de altă parte11. 

Prin urmare, pe de o parte, criza de COVID-19 a oferit un stand de încercare convingător 

8 Studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie privind educația în perioada stării de urgență - 
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-
national_aprilie-2020.pdf
9 „Închiderea școlilor, răspunsurile guvernelor și inegalitățile în materie de educație în lume în timpul COVID-
19”, Brookings Institution, 14 aprilie 2020 - https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-
responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
10 „COVID-19 și mobilitatea socială: sinteză privind impactul - închiderea școlilor”, 20 aprilie 2020 - 
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
11 „Cursanți adulți într-o lume digitală”, EPRS, octombrie 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - și „Studiul 
internațional privind alfabetizarea în domeniul calculatoarelor și al informației pe anul 2018”, Comisia 
Europeană - https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
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pentru politica în domeniul educației digitale și, pe de altă parte, a expus o multitudine de 
deficiențe.

Prioritățile principale ale planului de acțiune revizuit privind educația digitală

Astfel cum s-a arătat mai sus, următoarea generație a Planului de acțiune pentru educația 
digitală trebuie să abordeze provocările cheie care au apărut în cursul punerii în aplicare a 
Planului actual și cele care au ieșit în evidență în timpul crizei de COVID-19. Următoarele 
domenii de acțiune ar trebui să fie prioritare:

 Incluziunea și egalitatea

Există o legătură clară între locul în care trăiesc cetățenii, statutul lor socio-economic, nivelul 
lor de educație și locul de muncă pe care îl au (sau nu) și nivelul lor de competență digitală. În 
ansamblu, aproximativ 43 % dintre europeni nu dispun de competențe digitale de bază12. 
Această cifră este îngrijorătoare din mai multe motive, dar îndeosebi pentru că ascunde 
diferențe enorme. Pentru a simplifica imaginea, un lucrător manual cu salariul minim și fără 
diplome din România rurală are, probabil, competențe digitale mult mai puțin dezvoltate decât 
un jurist foarte calificat, cu salariu mare din Stockholm13. Diferențele apar la începutul 
copilăriei14 și tind pur și simplu să se extindă pe parcursul vârstei adulte, întrucât nivelul de 
instruire mai scăzut conduce la perspective mai slabe de angajare. În consecință, adulții care au 
un loc de muncă cu un nivel mai scăzut de calificare și salarii mai mici au adesea un acces mai 
redus la formarea și dezvoltarea la locul de muncă, în comparație cu persoanele mai bine 
remunerate, cu calificări superioare. Astfel cum precizează Raportul comun privind ocuparea 
forței de muncă pe 2020, doar 4,3 la sută dintre adulții slab calificați au urmat o formă de 
învățare pentru adulți în 201815. 

Accesul cursanților cu dizabilități și cu nevoi speciale la educație a constituit, de asemenea, o 
problemă. Noul context și faptul că instrumentele digitale nu sunt adaptate pentru cursanții cu 
nevoi speciale au mărit lacunele deja existente și au condus uneori la întârzieri majore în 
educația și formarea lor. Diferențele de abordare dintre statele membre trebuie soluționate la 
nivel european, printr-o abordare europeană integrată care să aibă scopul de a proteja cursanții 
cu nevoi speciale și să le permită accesul la orice platformă de educație disponibilă la nivelul 
UE care i-ar putea ajuta să își continue formarea și educația.

Disparitatea de gen în ceea ce privește educația și competențele digitale nu a fost semnificativă, 

12 Indicele economiei și societății digitale 2019 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
13 „Cursanți adulți într-o lume digitală”, EPRS, octombrie 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - și „Studiul 
internațional privind alfabetizarea în domeniul calculatoarelor și al informației pe anul 2018”, Comisia 
Europeană - https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
14 A se vedea Perspectiva OCDE asupra competențelor pentru 2019 - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-
outlook-e11c1c2d-en.htm și „Copiii de vârste mici (0-8) și tehnologia digitală - o evaluare calitativă”, Centrul 
Comun de Cercetare, 2018 - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
15 Raport comun privind ocuparea forței de muncă pe 2020, Comisia Europeană - 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
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cel puțin nu în Uniunea Europeană, dar reprezintă o problemă la nivel mondial, pe care Europa 
trebuie să o ridice și să o rezolve împreună cu partenerii săi internaționali. Cu toate acestea, în 
Uniunea Europeană există o disparitate de gen considerabilă în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă în sectorul TIC sau în domenii care necesită competențe digitale avansate, femeile 
reprezentând doar 21,5 la sută dintre lucrătorii din domeniile digitale.16 

Cu toate acestea, există încă un decalaj între generații. Adulții și persoanele în vârstă cu 
competențe digitale reduse ar trebui să primească șansa de a accesa noile instrumente digitale 
pentru educația lor, dar și să beneficieze de sprijin în dezvoltarea competențelor digitale 
necesare în prezent pentru activitățile zilnice. Toată lumea ar trebui să fie implicată în 
transformarea digitală, iar educația digitală poate fi primul pas în obținerea unui sprijin public 
mai puternic.

Este clar că Planul de acțiune pentru educația digitală actualizat trebuie să pună accentul pe 
incluziune și egalitate și să o integreze în toate celelalte fațete ale Planului.

 Accesul și conectivitatea

În general, infrastructura digitală și furnizarea de echipamente digitale în școlile din Uniune 
sunt bune. Acest lucru maschează însă „disparități mari între țări și regiuni”17. Planul de acțiune 
pentru educația digitală pentru 2018 prevede deja furnizarea de servicii în bandă largă de foarte 
mare capacitate în toate școlile europene, acordând o atenție deosebită zonelor defavorizate și 
rurale. Astfel cum a demonstrat foarte clar criza de COVID-19, educația digitală eficace 
necesită un acces mult mai larg la internet și conectivitate nu numai în școli, ci și în locuințe, 
precum și acces la dispozitive. Sprijinul financiar din partea Uniunii trebuie să fie orientat către 
asigurarea unui acces larg la infrastructura digitală și la echipamente pentru a acoperi decalajul 
în materie de infrastructură și echipamente digitale. Internetul în bandă largă ar trebui să fie 
considerat un bun public care trebuie să fie accesibil tuturor pentru a asigura egalitatea de șanse 
și capacitatea de a accesa formele digitale de educație. Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare 
inițiate de Parlamentul European care abordează problema accesibilității instrumentelor 
educaționale în zonele și comunitățile cu conectivitate redusă sau acces redus la tehnologie ar 
trebui sprijinite și transformate în programe permanente, concepute pentru a asigura accesul 
cadrelor didactice și cursanților din zone îndepărtate la oportunități digitale.

Însă accesul la infrastructură nu este suficient. Avem nevoie de dispozitive adaptate scopului și 
de instrumente digitale adaptate la nevoile specifice ale educației. Computerele și tabletele 
oferite cadrelor didactice și cursanților trebuie să fie adaptate la educație, asigurând un mediu 
sigur pentru participanții la procesul educațional. Conținutul educațional trebuie să fie adaptat 
la instrumentele digitale, cu module complet compatibile și ușor de accesat, cum ar fi 
conținuturi video, activități sub formă de jocuri sau programe de studiu personalizate create în 
comun de cadrele didactice și cursanți.

 Competențele digitale în mediul profesional și în cel personal

16 A se vedea „Regândirea educației în era digitală”, EPRS, martie 2020 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29641528 și 
„Femeile în era digitală”, Comisia Europeană, 2018 - https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-
/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
17 „Regândirea educației în era digitală”, EPRS, martie 2020.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641528
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
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Problema competențelor digitale comportă două aspecte. În primul rând, aceste abilități sunt 
necesare pentru pregătirea oamenilor pentru o piață a forței de muncă în evoluție, în care se 
estimează că 30 % din locurile de muncă actuale din UE (50 % la nivel mondial) vor dispărea 
în următorii 25 ani și vor fi înlocuite cu locuri de muncă care necesită competențe digitale 
avansate18. Aceasta impune revizuirea completă a noilor seturi de competențe necesare tinerilor 
(programare, gândire computațională, IA, robotică, blockchain etc.)19. În plus, trebuie realizat 
un efort concertat pentru a implementa politici de recalificare și de actualizare a competențelor, 
care să permită lucrătorilor să treacă de la locurile de muncă amenințate de automatizare la noi 
locuri de muncă, de mai bună calitate20.

După cum s-a subliniat anterior, criza Covid-19 a scos în evidență un nivel îngrijorător de 
analfabetism digital de bază. Odată cu trecerea masivă la învățământul, muncă și viață online, 
mulți au realizat că au dificultăți cu elementele de bază ale alfabetizării digitale, în special în 
ceea ce privește asigurarea protecției datelor online, un comportament sigur și securizat 
cibernetic și evaluarea critică a informațiilor online. Pentru unii, în ultimele luni a fost prima 
oară când au făcut cumpărături, operațiuni bancare și programări la medic online, ceea ce 
evidențiază disparitățile uriașe care există în societate. În plus, este esențial ca minorii și tinerii 
să fie protejați împotriva fenomenului din ce în ce mai răspândit al hărțuirii online, împotriva 
jocurilor digitale periculoase, a amenințărilor pentru protecția datelor, a utilizării abuzive a 
datelor cu caracter personal ale minorilor și a știrilor false. Parlamentul European a ridicat 
aceste probleme în repetate rânduri în ultimii ani, cerând Comisiei Europene și statelor membre 
mai multe măsuri în acest sens. Este esențial ca Planul de acțiune pentru educația digitală 
(PAED) actualizat să stabilească o strategie clară de susținere a transmiterii unor competențe 
fundamentale în viață, cum ar fi viața privată și siguranța online sau igiena cibernetică. În 
același timp, pentru un mediu digital sigur, acum sunt necesare și competențe alternative utile 
în general în mediul online, cum ar fi gândirea critică și alfabetizarea mediatică. 

 O abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții în toate sectoarele și mediile 

Având în vedere faptul că competențele digitale de bază și competențele specifice pieței forței 
de muncă evoluează în timp, orice măsură legată de educația digitală trebuie să urmeze o 
abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții, să traverseze toate sectoarele educației și 
formării și să fie integrată atât în mediile de educație formală, cât și în cele de educație non-
formală21, cu un accent deosebit pe educația pentru îmbunătățirea competențelor digitale. 
Trebuie examinate nevoile și provocările în materie de educație digitală în toate sectoarele, de 
la educația și îngrijirea copiilor preșcolari și școli la învățământul superior, educația și formarea 
profesională și educația pentru adulți. De asemenea, este important să se recunoască faptul că 
educația non-formală oferă un potențial enorm de învățare digitală, dar necesită un efort 
concertat pentru a îmbunătăți validarea și certificarea competențelor. Un mecanism european 
de certificare ar fi util pentru dezvoltarea unui sistem european comun, accesibil tuturor 
actorilor relevanți din Europa. În plus, programele de finanțare ale UE ar trebui să urmeze o 

18 „Digitalizarea, locurile de muncă și convergența în Europa”), Comisia Europeană, 2016 - http://eskills-
scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
19 A se vedea „Competențe pentru o lume conectată”, UNESCO, 2018 - 
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
20 Raportul OECD „Perspectivă asupra competențelor 2019” - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-
outlook-e11c1c2d-en.htm
21 Ibid. 

http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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perspectivă bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții, integrând metode de educație digitală și 
obiective legate de competențele digitale. În același timp, dezvoltarea unei platforme digitale 
europene pentru învățarea pe tot parcursul vieții, care să funcționeze pe principiul ghișeului 
unic, ar putea fi o soluție pentru crearea unui spațiu european al educației digitale.

 Inovarea și resursele în educația digitală

Tehnologiile noi și cele emergente, în special inteligența artificială, robotica și realitatea 
virtuală și augmentată oferă un potențial enorm de învățare, încă neexploatat. Este important ca 
noul PAED să integreze inovarea. Competențele necesare pentru crearea, implementarea și 
utilizarea tehnologiilor bazate pe IA și robotică ar trebui integrate în educație încă din stadiile 
incipiente. În același timp, calitatea rămâne esențială. După cum afirmă OCDE, „efectul 
tehnologiei asupra rezultatelor cursanților depinde de modul în care este integrată în clasă 
pentru a îmbunătăți practicile de predare și de învățare”22. Cu alte cuvinte, trebuie evitată cu 
orice preț capcana de „a promova soluții digitale pentru a căuta probleme”23. În plus, există 
dovezi că tehnologiile digitale sunt mult mai eficiente dacă sunt integrate și la evaluări și 
examene24. Dar adesea nu sunt.

Problema resurselor online s-a aflat, de asemenea, în prim plan în timpul crizei Covid-19, când 
cadrele didactice au avut adesea dificultăți în a găsi resurse educaționale adecvate pentru 
învățarea online. În realitate, există multe materiale, de exemplu prin intermediul rețelei 
eTwinning a Erasmus+, și se poate face mult mai mult - și trebuie făcut - pentru punerea în 
comun a resurselor educaționale din statele membre, astfel încât învățarea online să devină mai 
eficientă. Atât eTwinning, cât și Erasmus+ ar trebui analizate și evaluate atent, pentru a-i forma 
mai bine pe profesori, părinți și cursanți și a-i ajuta să-și îmbunătățească continuu competențele 
digitale. În afara instituțiilor de educație formală, cursurile online deschise și în masă (MOOC), 
de exemplu, oferă posibilități enorme de învățare pe tot parcursul vieții și ar trebui să extindă 
accesul și să stimuleze incluziunea, însă, după cum observă OCDE25, există în continuare o 
corelație puternică între nivelurile superioare de educație și competențe și o frecvență mai mare 
de utilizare a cursurilor MOOC.

Universitățile europene au reușit să se plaseze în avangarda inovării în ceea ce privește educația 
digitală, dar există încă diferențe importante atât între statele membre, cât și în interiorul fiecărui 
stat, în corelație cu capacitățile financiare ale instituțiilor de învățământ. Fuzionarea exemplelor 
pozitive și crearea unei infrastructuri paneuropene de educație digitală pentru universitățile 
europene ar putea fi un început excelent pentru crearea unei universități europene online, care 
să dispună de conținuturi provenite de la diferite universități din Europa. 

 Susținerea cadrelor didactice și a cursanților

Imperativul de a plasa tehnologia în serviciul pedagogiei impune și plasarea cadrelor didactice 

22 Ibid.
23 „Education outcomes enhanced by the use of digital technology: Re-imagining the school learning ecology”, 
(„Îmbunătățirea rezultatelor învățării prin tehnologiile digitale - o nouă ecologie a pedagogiei școlare”) Rețeua 
europeană de experți în economie și educație, 2019 - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
24 Ibid. 
25 Raportul OECD „Perspectivă asupra competențelor 2019” - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-
outlook-e11c1c2d-en.htm

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm


DT\1211869RO.docx 9/11 PE655.945v01-00

RO

și a formatorilor în centrul procesului educațional digital, atât în ceea ce privește conceperea, 
cât și transpunerea în practică26. De cele mai multe ori, acest lucru nu s-a întâmplat în fapt. 
Cadrele didactice și formatorii au reacționat cu o creativitate enormă la tranziția digitală în 
contextul crizei Covid-19, dar au constatat, de multe ori, că le lipsesc competențele digitale 
necesare sau că nu sunt în măsură să predea efectiv într-un mediu pur online. Pentru a deveni 
mai performanți și încrezători din punct de vedere digital, cadrele didactice au nevoie de o 
formare corespunzătoare și de timpul necesar pentru a o finaliza. Este necesară o abordare 
specifică pentru fiecare domeniu de formare, pentru a adapta predarea și învățarea la 
particularitățile tuturor domeniilor educaționale, la caracteristicile mediului de învățare și la 
nivelul cursanților. Ar trebui acordat un sprijin special școlilor tehnice și profesionale, care au 
nevoie de un mediu digital adaptat.

Sprijinul acordat profesorilor și programele de formare trebuie să se bazeze și pe o imagine 
clară a competențelor digitale și a lacunelor existente. Instrumentul de autoevaluare SELFIE27 
este foarte util și ar trebui utilizat și exploatat mai mult. Crearea unui mecanism european de 
evaluare a digitalizării instituțiilor de învățământ, recunoscut la scară largă, care să conțină liste 
și obiective, ar putea fi utilă pentru sprijinirea transformării și integrării instrumentelor digitale 
în procesul educațional.

 O perspectivă multi-actori și co-creativă

Criza din Covid-19 a arătat clar că trecerea la educația digitală implică o gamă foarte largă de 
actori, fapt recunoscut de mulți ani în literatura de specialitate. Pentru a putea învăța eficient de 
acasă, copiii au nevoie de sprijinul și îndrumarea părinților. Și pentru ca părinții să-i poată ajuta 
pe copii să utilizeze în mod pozitiv în tehnologiile digitale, ei au nevoie de o abordare pozitivă 
și proactivă din partea școlilor. Pentru a putea ține pasul cu mediul digital, persoanele în vârstă 
au nevoie de sprijin din partea unor structuri non-formale, cum ar fi bibliotecile. Iar lucrătorii 
vor avea nevoie de sprijin din partea întreprinderilor. PAED revizuit trebuie construit pe această 
fundație pluripartită. Trebuie să ne extindem perspectiva, pentru a dezvolta o perspectivă 
educațională bazate pe co-creare, implicând profesorii, părinții, cursanții, tutorii, formatorii, 
ONG-urile, autoritățile locale, experții în educație, actorii privați, instituțiile de învățământ și 
cetățenii interesați în procesul de definire a obiectivelor, a mecanismelor și a mijloacelor pentru 
o transformare digitală a educației noastre acceptată la scară largă și compatibilă pe deplin. 

Către o Strategie pentru educația și competențele digitale

După ciclul de viață de trei ani al PAED, a venit momentul, așa cum a afirmat Parlamentul în 
rezoluția sa din 201828, să se treacă la o veritabilă strategie a UE privind educația și 
competențele digitale. Strategia ar trebui să urmărească obținerea unor rezultate pe baza 
principiilor și temelor de bază prezentate mai sus, însă există o serie de considerente bugetare 
și de guvernanță care trebuie integrate în revizuirea PAED pentru ca acesta să avanseze la 
nivelul superior. În primul rând, noua strategie necesită o viziune pe termen lung, susținută de 
obiective măsurabile pe termen scurt și lung, fiind, prin urmare, necesară renunțarea la logica 

26 Concluziile Consiliului privind cadrele didactice și formatorii europeni pentru viitor, 26 mai 2020 - https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
27 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro

28 2018/2090(INI): Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE - 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_RO.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
https://ec.europa.eu/education/node/281_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_RO.html
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unei colecții vagi de acțiuni. Strategia trebuie să aibă obiective clare și să fie dotată cu mijloace 
financiare suficiente, care să ofere sprijinul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor respective. 

1. Alinierea strategiei la calendarul de șapte ani al CFM. Având în vedere faptul că 
finanțarea acordată de Uniune pentru educația digitală provine din programele CFM, este 
logic să se lucreze cu același interval de timp, de 7 ani. Acest lucru ar trebui să permită 
finanțarea programelor pentru acțiunile care urmează în mod direct strategia. Pentru ca 
obiectivele strategiei să poată fi îndeplinite, trebuie definite programe și obiective clare 
pentru educația digitală. În același timp, noul plan european de redresare ar trebui să 
evidențieze educația digitală ca obiectiv esențial. Stabilirea unui obiectiv bugetar de 10 % 
pentru educație ar fi utilă în realizarea obiectivelor strategiilor pentru educație concepute la 
nivel european. Aceasta ar trebui să permită, de asemenea, combinarea pe parcurs a unei 
viziuni pe termen mai lung cu obiective măsurabile.

2. Precizarea clară, în Planul de acțiune pentru educația digitală, a provenienței 
finanțării pentru diferite acțiuni. Actualul PAED este sprijinit printr-o serie de programe 
financiare. Acest lucru va continua în noul CFM, finanțarea fiind asigurată prin Erasmus+, 
Europa creativă (competența mediatică), Orizont Europa, Europa digitală, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, InvestEU și fondurile structurale. Noul instrument pentru 
redresare și reziliență va fi, de asemenea, esențial. Trebuie să existe claritate în ceea ce 
privește sursele de finanțare și modul în care acestea pot colabora eficient pentru a crea un 
efect sinergic. De asemenea, avem nevoie de claritate în ceea ce privește acțiunile în curs 
de elaborare la nivel european, național sau local, cu obiective și alocări bugetare precise.

3. Integrarea PAED într-un cadru de politică mai larg. La 1 iulie 2020, Comisia 
Europeană a publicat o nouă Agendă pentru competențe în Europa29. Unul dintre obiectivele 
sale principale este de a crește procentul de adulți cu competențe digitale de bază la cel puțin 
70 % până în 2025. Implementarea efectivă a PAED revizuit va depinde de un cadru politic 
comun al tuturor inițiativelor de politică - Agenda pentru competențe, Spațiul european al 
educației, Semestrul european - și la nivelul tuturor instrumentelor de finanțare, utilizând, 
de exemplu, FSE+ și Mecanismul de redresare și reziliență pentru a direcționa investițiile 
către educația și competențele digitale. Provocarea realizării incluziunii și egalității în 
privința competențelor digitale este legată indisolubil de obiectivele Garanției pentru tineret 
și ale Garanției pentru copii. Din nou, este esențial un proces comun de elaborare a 
politicilor. Este, de asemenea, necesară o corelare a acestor obiective cu acțiunile de la nivel 
național și local, integrându-le în același timp într-un sistem de monitorizare deschis și 
permanent, care ar trebui evidențiat în cadrul mecanismului Semestrului european. 

4. Integrarea PAED revizuit într-un cadru de guvernare mai larg. Pentru ca noua 
strategie să conducă la o schimbare reală, este necesar un cadru de guvernare mult mai clar, 
care să clarifice rolul diferiților actori instituționali în acest proces. O conducere eficientă 
este esențială, dar este esențial și ca implicarea mai multor direcții generale din cadrul 
Comisiei să nu conducă la o colectare disparată a unor inițiative cu o vagă legătură între ele, 

29 Agenda pentru competențe în Europa pentru o competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență - 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
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ci să se bazeze mai degrabă pe un cadru de guvernare solid și pe acțiuni comune, în care 
expertiza specifică a fiecărei direcții generale să poată fi valorificată eficient. Parlamentul 
European ar trebui inclus în procesul de consultare și în cel decizional, experții și deputații 
fiind total implicați în dezvoltarea acțiunilor și politicilor din acest domeniu. Un control din 
partea Parlamentului European poate asigura transparența deplină și continuitatea 
supervizării obiectivelor stabilite în cadrul acestei strategii pentru educația digitală.  

5. Clarificarea modului în care vor fi realizate diferitele componente ale strategiei, 
de către ce actori și în ce măsură. În conformitate cu principiul subsidiarității, conceperea 
și realizarea politicii de educație și formare intră în competența exclusivă a statelor membre, 
Uniunea având un rol de coordonare și sprijin. În privința educației digitale, aceasta 
înseamnă că reforma sistemică la nivel local depinde de o serie de actori. PAED revizuit ar 
trebui să fie clar cu privire la rolul pe care diferiți actori îl au sau ar trebui să-l aibă în 
aplicare. Inițiativele promițătoare ale UE, cum ar fi Săptămâna UE a programării, rețeaua 
e-Twinning din cadrul Erasmus+ și Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în 
sectorul digital, trebuie să le completeze pe cele naționale. Acțiunile de la nivel național ar 
trebui susținute prin orientări adresate statelor membre, astfel încât măsurile de politică să 
fie adaptate la factori precum demografia, nivelul de dezvoltare și mediul de afaceri. De 
asemenea, este necesară o evaluare cantitativă atentă (nu doar o raportare) a implementării 
PAED, în special atunci când se acordă finanțare din partea Uniunii. O integrare mai bună 
a educației, în special a educației digitale, în formatul Semestrului european ar putea asigura 
măsurarea continuă a eforturilor depuse pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei europene 
pentru educația digitală.
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