
Triada educațională în contextul  
școlii online 



Scoala online. 
Nevoia digitalizarii, duce, inevitabil, la o aprofundare a lagaturii dintre parinte 

si copil , precum si a legaturii dintre parinte si scoala. 
Modul de structurare al acestei legaturi are la baza doua teorii. 



 
Relatia profesor-elev-parinte in conditiile 

școlii on-line 

 Există două teorii importante privind relația școală-familie: 
 
•      Teoria profesionalismului care consideră ca un element esențial 

serviciul făcut altora, fără a gândi la avantaje personale; criteriile acestei 
teorii sunt: competența, servirea clienților, un cod de etică profesională; 

 
•      Teoria schimbului care consideră acțiunea umană în funcție de un 

câștig personal; se consideră privilegii tradiționale ale profesorilor: un grad 
de autonomie, un salariu asigurat, o competiție restrânsă;  

      (Bunescu, G, Alecu, G, Badea, D,  1997, p. 20, apud  Macbeth, Al., 1984) 
 
• In functie de teoria imbratisata , parintii dezvolta un anumit tip de relatie 

cu cadrele didactice. Aceasta poate fi pozitiva-de incredere sau negativa 
de neincredere. 

  
 



Digitalizarea 

• Dat fiind contextul actual  și tendința inevitabilă de digitalizare, este 
esențial ca fiecare adult (profesor, parinte) implicat în procesul de 
educație să ia în considerare crearea de contexte de învățare pentru copii 
care să le permită acestora explorarea, dezbaterea, formularea și 
deprinderea principiilor de folosire sigură, utilă și creativă a resurselor 
on-line.  

• Cel mai important loc in crearea contextelor de invatare il ocupa cadrul 
didactic, care trebuie sa relationeze pozitiv cu parintele pentru a 
mentine o limita acceptabila in utilizarea spatiului virtual. 

• Acest nou spatiu de interactiune naste si anumite nevoi, care se cer a fi 
satisfacute de catre adulti. 



Nevoile copiilor în era digitală și 

strategii folosite de adulți  
• Nevoia de siguranță   

• Nevoia de apartenență la comunitate  

• Nevoia de empatie și onestitate   

• Nevoia de odihnă   

• Nevoia de provocare   

• Nevoia de autonomie   

• Nevoia de muncă   

• Nevoia de transcedere   

Satisfacerea acestor nevoi are la baza o buna conlucrare intre 
elementele triadei educationale: profesor-elev-parinte. 



 
Nevoia de siguranță   

 • Copiii accesează foarte ușor diverse spații 
online, uneori foarte potrivite pentru ei și 
care pot avea un efect benefic pentru 
dezvoltarea abilităților. Alteori însă, poate 
neintenționat, în aceste pagini găsesc 
informații sau întâlnesc persoane care îi fac 
să se simtă speriați, triști, rușinați sau 
vinovați . 

• Un rol esențial îl joacă modul în care 
sunt puse limitele de către profesori, 
părinți sau alte persoane care supravegheaza 
copiii. Este definitorie atitudinea și 
încrederea adulților, cu privire la mediul 
virtual, pentru a impune anumite limite cu 
consecvență, fermitate și blândețe, în 
vederea asigurării siguranței micuților.  

• Pentru a putea realiza cu succes acest lucru ” 
triada educationala ” trebuie sa respecte 
aceleasi reguli si principii. 



 
Nevoia de 

apartenență la       

comunitate   

 
• Componenta socială, este foarte importanta pentru copii. In contextul actual, 

socializarea prin intermediul Internetului este cea mai des menționată de către copii și 
tineri ca fiind importantă pentru ei. Nevoia de conectare cu persoane care împărtășesc 
aceleași experiențe, interese, pasiuni sau curiozități este una profund umană. Cu cât 
copilul se apropie de preadolescență, contactul social devine mai important pentru el, 
iar familia nu mai este principalul punct de interes, ci, mai degrabă, aceștia valorizează 
și investesc în relațiile cu colegii și prietenii  

• În cazul în care contextele din familie, de la școală sau chiar din grupurile de prieteni nu 
oferă un spațiu de înțelegere și suport, prietenii online devin foarte importanți pentru 
tineri. În cele mai multe situații, experiențele sunt unele plăcute, însă pot exista și 
situații în care încrederea este acordată unor persoane nepotrivite și pot escalada în 
situații de tipul cyberbullying, ademenire, sexting sau trafic de persoane. 

• Cadrul didactic joaca un rol important in socializarea dintere copii/elevi in contextul 
scolii on-line. 



 
Nevoia de empatie și onestitate   

 • Soluțiile tehnice, resursele 
educaționale și recomandările 
specialiștilor sunt esențiale, 
însă cheia este la adulți și la 
relația pe care o dezvoltă 
aceștia cu copilul. Educarea 
adulților pentru a putea 
deschide conversații cu copiii 
pe tema siguranței lor online, 
precum și măsurile de 
stimulare a parteneriatului 
dintre profesori și părinți, reduc 
numărul situațiilor nedorite în 
care pot fi implicați cei mici în 
mediul online.  



 
 

Nevoia de odihnă   

 

 
 

• Aglomerarea spațiului fizic și 
mental al copiilor cu prea multe 
activități structurate, teme, cursuri, 
oameni stresați și reactivi, fac ca 
cei mici să ajungă să se 
deconecteze de realitatea din 
interiorul lor și să nu mai știe cum 
să exprime adevăratele trăiri sau 
dorințe. De multe ori, atunci când 
copilul e neliniștit, adulții aleg să îl 
distragă cu diverse aplicații online. 
Este important să vă asigurați că 
acestea nu înlocuiesc timpul de 
calitate petrecut cu cei dragi, 
timpul de somn, de joacă cu 
colegi și prieteni, cel pentru 
activități fizice și alte 
comportamente sănătoase.  



 
Nevoia de provocare   

 
• O situație îngrijorătoare care a luat amploare în România, este cea a 

copiilor preșcolari care au întârzieri în achiziția limbajului, care au dificultăți 
în dezvoltarea vocabularului sau în structurarea corectă a propozițiilor, deși 
nu prezintă alte forme ale unor deficiențe. Motivul presupus este că acești 
micuți nu au suficient de multe ocazii să se exprime, să fie ascultați până la 
capătul propoziției și apoi să fie ajutați să formuleze corect. Cu această 
problemă în exprimare, este ușor să intuim că rata analfabetismului 
funcțional și cea a abandonului școlar se poate menține și în viitor la cotele 
îngrijorătoare din prezent. Este responsabilitatea adulților să creeze 
contexte și să încurajeze copiii să gândească critic, să cerceteze, să 
încerce, să greșească și să urmeze ceea ce își doresc, să ceară ajutor, să 
se pună în pielea altor persoane și să pună întrebări. Acest mod de 
relaționare cu copilul nu era ceva tipic la generațiile anterioare, însă și 
contextul lor de viață a fost diferit. Se spune că e nevoie de o comunitate să 
crești un copil și, în trecut, acest lucru era destul de frecvent întâlnit. Copiii 
ieșeau des afară în grupuri, supravegheați doar de un adult sau, uneori, 
doar de cel mai mare dintre ei, însă condițiile de siguranță socială și chiar 
fizică erau superioare față de situația de acum.  



 
Nevoia de autonomie   

 
• Protecția este firească la 

începutul unui proces de 
învățare și în special în primii 
ani de viață însă aceasta este 
indicat să scadă în intensitate 
și să facă loc împuternicirii 
copilului pentru ca acesta să 
își asume rolul în familie, la 
școală și să dezvolte propriile 
abilități necesare pentru a se 
menține în siguranță.  



 
Nevoia de muncă   

 
• Protejarea exagerată a copilului 

față de unele informații sau 
aspecte firești ale vieții, 
neresponsabilizarea lui pentru 
spațiul și sarcinile de familie în 
acord cu etapa de dezvoltare în 
care se află, suplinirea timpului 
petrecut împreună cu 
recompense materiale sau lipsa 
consultării și implicării lui în 
deciziile care îl privesc, sunt 
doar câțiva dintre factorii care îi 
influențează modul în care va 
percepe capacitatea sa de a lua 
decizii pentru el însuși.  



 
Nevoia de transcedere   

 
• În context educațional, privitul la 

televizor sau folosirea altor dispozitive 
mai mult de câteva minute pe zi, fără un 
obiectiv clar și specific de învățare – 
decis, asumat și ghidat de un adult –, 
creează premisele unor forme de 
pasivitate a copilului în raport cu 
procesul lui de dezvoltare. Stimulii din 
producțiile online sunt numeroși, 
atractivi, dinamici și cu greu se pot 
compara cu realitatea de zi cu zi. 
Aceștia stimulează producția de 
substanțe chimice responsabile de o 
stare de fericire, punând bazele unui 
comportament dependent încă mai 
înainte ca cel mic să poată alege 
altceva.  



In loc de incheiere!!!!!! 

• Împlinirea acestor nevoi se 
reflectă în gradul de vitalitate și 
starea de bine a copilului  

• Iubirea și libertatea oferite 
copilului se transformă în 
autonomie, curaj, creativitate și 
competență.  

• Contextele, limitele și practicile 
cu sens se transformă în 
capacitate de analiză și sinteză, 
gândire critică și vulnerabilitate 
asumată.  

• Interacțiunea cu un adult 
prezent, disponibil și informat 
creează premisele pentru o 
conștientizare a emoțiilor, 
gândurilor și acțiunilor, în orice 
context. 
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