
Societatea modernă, a înţeles, din vremea

Renaş terii, că educaţia maselor este o nevoie a

tuturor, ca şcoala însăşi este chemată să-şi modi -

fice înfăţişarea – prin apariţia grupului clasă de

învăţare – atât ca arhitectură cât şi concepţie des -

pre locul, metodele, instrumentele, timpul şi

actorii procesului. Drumul ascendent a cunoscut

suficiente momente ale discontinuităţii – generate,

cu deosebire, de catastrofe sociale şi naturale – dar

rolul de motor, inovator a fost luat, rând pe rând,

de fiecare dintre elementele curriculare – cum sunt

ele astăzi numite – sau de mai multe dintre ele,

simultan.

Interesul nostru, aici, se centrează pe rolul

instru mentelor, al mijloacelor – deţinut de noile

tehnologii – în garantarea dreptului egal la edu -

caţie.

Educaţia, în sensul său cel mai larg şi obişnuit,

presupune ca subiecţii săi să dobândească o diver -

sitate de cunoştinţe, principii şi norme de con -

duită, atitudini superioare. Altfel spus, ea începe

cu achiziţionarea de cunoştinţe elementare, despre

mediul de viaţă şi comportamentele, tradi ţiile,

valorile perene şi specifice acestuia, dar aproape

nimeni nu uită să adauge că educaţie înseamnă şi

alfabetizare, şcolarizare pentru toţi şi pe durate cât

mai lungi, ale întregii vieţi

1

. Din perspectiva

drepturilor omului, „Orice persoană are dreptul la

învăţătură… Învăţământul trebuie să urmărească

dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi

întărirea respectului faţă de drepturile omului şi

libertăţile fundamentale”

2

. 

Pe de altă parte, Convenţia privind drepturile

copilului stipulează că: „Statele părţi vor recu -

noaşte importanţa funcţiei îndeplinite de mij loa -

cele de informare în masă şi vor asigura accesul

copilului la informaţie şi materiale provenind din

surse naţionale şi internaţionale, în special cele

care urmăresc promovarea bunăstării sale sociale,

spirituale şi morale şi a sănătăţii sale fizice şi

morale”

3

.

Dacă în prima etapă de dezvoltare a copilului,

se consideră că toţi copiii trebuie sau, în orice caz,

au dreptul să înveţe să citească, să scrie, să

socotească – datorită instruirii primare –, adesea
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Abstract:

Education is an essential right that allows individuals to receive training to know their traditions, perennial values, the

principles and standards of society through their social fulfillment. The right to instruction and education is important in

itself but it also counts for the benefit of others, for the economic, social and cultural development of all. This paper aims

to highlight the idea that each generation has its own conditions for development. Enjoying novelty and progress at

technological and conceptual levels – is everyone's right. A generation of digital natives currently grows and asserts itself.

Their textbooks as a mean of learning and education can only be in consonance with the current cutting edge technology.

Keywords: human and children's rights, digital natives, digital textbooks, training and education, inclusion, success and

social affirmation.

Abstrait:

L'éducation est un droit essentiel qui permet aux individus de recevoir une formation leur permettant de connaître les

traditions, les valeurs pérennes, les principes et les normes de la société, grâce à leur épanouissement social. Le droit à

l'instruction et à l'éducation est important en soi, mais il compte aussi pour le bénéfice des autres, pour le développement

économique, social et culturel de tous. Cet article se propose de développer l’idée que chaque génération a ses propres

conditions pour le développement. Bénéficier des innovations et des progrès aux niveaux technologiques et conceptuels –

c’est le droit de chacun. Une génération de natifs digitaux se développe et s'affirme actuellement. Leurs manuels en tant

que moyen d'apprentissage et d'éducation ne peuvent être qu’en harmonie avec la technologie de pointe d’aujourd’hui. 

Mots-clés: droits et droits des enfants, natifs numériques, manuels numériques, formation et éducation, inclusion,

réussite et affirmation sociale.



este uitată importanţa dimensiunii educaţionale a

acestei perioade şi, mai ales, a celei anterioare

intrării în şcoală, a cunoscutei etape a celor 7/6
ani de acasă. Ignorarea este, pe de o parte cauzată

de diminuarea vârstei de integrare a copilului in

forme instituţionale, preşcolare – de la 3 la 6 ani

–, pe de altă parte, de transformarea şcolii într-o

instituţie de servicii publice – cu o reprezentare

nouă, la nivelul familiei şi al comunităţii, a

funcţiilor sale. În vreme ce familia, obişnuită cu

servicii diverse şi complete, cere tot mai mult,

şcoala se afla mereu mai solicitată şi mai părăsită

de partenerii tradiţionali. 

Dintotdeauna s-a consacrat ideea axiomatică a

nevoii ca educaţia şi instruirea să se realizeze cu

respectarea caracteristicilor proprii fiecărei gene -

raţii şi ale celor individuale. Ministerul Educaţiei

a elaborat, în acest sens, un nou instrument

pedagogic, care să împlinească aşteptările elevilor,

dar şi valorificarea competenţelor dobândite,

anterior, de copiii claselor primare. Introducerea

manualului digital vine în întâmpinarea şcolarilor

recunoscuţi ca nativi digitali, deci, ale căror

preocupări iniţiale sunt diferite şi vor deveni, din

ce în ce mai complexe prin mod de lucru,

structurare a timpului şi locului, instrumentelor,

strategiilor, metodelor etc. 

Nativii digitali şi drepturile lor

Sociologul francez Pierre Bourdieu

4

a teore -

tizat fenomenul nativi digital, folosind constructul

habitus, care face diferenţa între un mediu bogat

digital, ce oferă un potenţial complet diferit faţă

de unul lipsit de asemenea posibilităţi ale tehno -

logiilor noi. Pentru nativii digitali, modali tăţile de

a acţiona şi de a fiinţa în lumea socială sunt dictate

de experienţele lor în relaţia cu tehnologia. Lumile

lor sunt puternic influenţate de astfel de mijloace.

Jucăriile pentru copii mici, de exemplu, conţin

tehnologii sofisticate în comparaţie cu jucăriile

părinţilor lor. Schimbările din ultimii douăzeci de

ani fac vizibil modul în care tehnologiile digitale

modifică experienţele copiilor mici, adolescen-

ţilor, tinerilor şi, în oarecare măsură, pe ale tuturor.

Inevitabil, astfel de experienţe schimbă (pre)dis -

poziţia de învăţare şi comportamentul asumat.

Prensky foloseşte termenul de „nativi digitali”

pentru a se referi la generaţia care a crescut cu

tehnologiile digitale, subliniind că acestea contri -

buie la construcţia viziunii, concepţiei lor diferite

despre lume

5

. Diferenţa dintre ei şi cei din

generaţiile care folosesc, doar de o vreme, de la o

anume vârstă, aceleaşi tehnologii este dintre nativi

şi „imigranţi digitali”. Cei din urmă pot învăţa şi

învaţă comportamentele impuse de noile tehno -

logii, dar cu un efort considerabil mai mare şi cu

alte motivaţii decât ale nativilor digitali. În plus,

vom remarca încă o diferenţă importantă: imi -

granţii îşi însuşesc un nou comportament fără a

uita pe/de cel vechi, în vreme ce nativii nu cunosc

altul! De aici, dificultatea lor de înţelegere a

adulţilor – părinţi si profesori – dornici să le

impună ceea ce ei au cunoscut.

Prin expunerea şi utilizarea tehnologiilor aduse

de calculator, oamenii tind să construiască

predispoziţii faţă de întreaga tehnologie

6

. În ceea

ce priveşte aspectul copilăriei timpurii, folosind

cadrul, habitusul descris de Bourdieu, acesta

permite şi totodată obligă educatorul nu doar să

vadă copilul ca produs de circumstanţe sociale şi

experienţe diferite, ci drept motiv de regândire a

teoriilor pedagogice şi a curriculum-ului. Cumu -

lând toate instrumentele media – telefoane, tablete

cu Internet, aplicaţii pentru jocuri şi de chat – des -

co perim un spaţiu al experienţelor specifice acestei

generaţii, inexistente pentru alte generaţii – atât ca

formă şi conţinut dar şi în ceea ce priveşte can -

titatea lor. În acest sens, procesul învăţării şi

mediul educaţiei înregistrează modificări cu

poten ţări neexplorate şi ameliorări motivate

temei nic. Este momentul în care decidenţii de

politici educaţionale pot renunţa la imperativul

adaptării şcolii la noile tehnologii pentru că

acestea nu sunt decât simple instrumente, mijloace

la îndemâna noastră. Noilor mijloace li se impune

adaptarea la cerinţele şcolii şi la caracteristicile

individuale ale elevilor. 

Unul din mijloacele de instrucţie şi educaţie –

generat de noile tehnologii – este manualul digi -

tal – construit ca resursă multimedia de învăţare

pentru elevii nativi digital şi instrument total nou
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pentru învăţătorii, imigranţi în spaţiul exclusiv

digital al elevilor lor.

În lucrarea „Nativi digitali, imigranţi digital”,

Marc Prensky foloseşte o analogie între vorbitorii

nativi şi imigranţii în acel spaţiu lingvistic, pentru

a descrie diferenţa dintre generaţii care separă

elevii şi studenţii de azi de profesorii lor

(„imigranţi digital”)

7

. Nativii digitali sunt descrişi

de Prensky ca fiind înconjuraţi de elemente media

digitale în asemenea măsură încât structurile lor

cerebrale pot fi foarte diferite de cele ale

generaţiilor anterioare: „Nativii digital sunt

obişnuiţi să primească informaţii foarte repede.

Lor le place să lucreze în paralel sarcini multiple.

Preferă grafica înainte de text, având un

randament ridicat când se află într-o reţea. De

asemenea, preferă jocurile în locul muncii

„serioase”

8

. În schimb, cei care nu sunt născuţi în

lumea digitală dezvăluie statutul lor non-nativ,

care se manifestă, de exemplu, prin imprimarea

unui document digital pentru a-l edita, mai

degrabă decât editarea lui on-line”

9

.

Manualul digital, instrument necunoscut

sau ignorat

În martie 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

– prin Ordinul de ministru nr. 5559/22.11.201310 –
a prezentat ideea utilizării unei platforme de

manuale digitale pentru clasele I – III, deschisă

celor interesaţi: elevi, profesori, părinţi. Noile

manuale se prezintă atât în variantă tipărită, cât şi

digitală, elevii primind ambele formate. Spre

deosebire de vechiul abecedar, care avea 128 de

pagini, noul manual are 160 de pagini, acoperind

întreaga programă şcolară, şi este însoţit de un

CD/DVD cu formatul digital.

În perioada martie-mai 2014, a avut loc selecţia

cadrelor didactice evaluatori ai manualelor şco lare.

Prioritate au avut cadrele didactice cu gradul

didactic I sau II, care au absolvit cursuri sau

module specifice activităţilor de evaluare a pro iec -

telor de manuale şcolare sau de abilitare curricu -

lară, ori pentru evaluare de proces. Un alt criteriu

pentru a fi evaluator a fost deţinerea titlului

ştiinţific de doctor, respectiv, absolvirea unui

masterat sau a unui curs postuniversitar în dome -

niul ştiinţelor educaţiei. Remarcăm absenţa cerin -

ţelor privind competenţele de utilizare a noilor

tehnologii, condiţii absolut necesare în evaluarea

noilor instrumente. Este dovada ignorării, neglijă -

rii – de la început – a schimbărilor intervenite în

contextul de învăţare şi formare a nativilor digitali,

cu păstrarea credinţei că reuşita şcolară este

asigurată de conservarea şi dezvoltarea instrumen -

telor, strategiilor, metodelor consacrate prin

generaţiile anterioare. Subliniem că aceste feno -

mene sunt prezente în condiţiile în care sarcina

asumată vizează alocarea unor resurse importante

în construcţia, elaborarea unor mijloace noi de

instrucţie şi educaţie, cărora li se recunoaşte

importanţa. Este aşteptat noul prin conservarea a

ceea ce a fost. Dificultatea de înţelegere provine,

pe de o parte, din lipsa de încredere în utilizarea a

ceva neverificat, pe de altă parte, din modul în care

au fost înţelese, în ultimele decenii, reformele din

educaţie – ca „opere de autor”, ordin de ministru

capabil să revoluţioneze tot şi, mai ales, elevul prin

„centrarea” pe el. 

Reformele vizate au uitat, mereu, câte ceva, fie

învăţătorul/ profesorul, fie mijloacele, fie locul/

con struc ţia şcolii, fie familia, fie comunitatea – cu

interesele şi resursele sale –, fie elevul – chiar şi

atunci când doar despre el se vorbeşte spre a

acoperi necunoaşterea particularităţilor lui şi

desconsiderarea nevoilor sale. Asemenea abordări

au devenit surse de inegalităţi nebănuite, anterior,

tocmai pentru că ele s-au multiplicat şi diversificat

la nivelul condiţiilor, al organizării conţinuturilor,

al metodelor, al mijloacelor, al resurselor – umane

şi materiale –, al profesorilor/învăţătorilor, al

elevilor, al familiilor, al comunităţilor – private şi

de şcoli, printr-o gândire neoliberală axată pe

eficienţă.

Absenţa unei gândiri adecvate şi articulate a

procesului educativ a făcut posibil să avem, pentru

prima dată în istoria şcolii, manuale la care elevii

nu au acces. Au fost realizate manualele digitale

fără a se asigura accesul elevilor la ele, neexistând

calculatoare/tablete, suportul necesar pentru a-l

utiliza. Dacă între proiectele ministerului se pare

că exista şi acela de dotare a şcolilor cu infrastruc -

tura necesară, la scurt timp după finalizarea

manualului a fost schimbat ministrul. Lipsa de

con tinuitate în implementarea proiectelor a
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transformat manualele digitale în documente

şcolare uitate – înainte de utilizare – purtând

conotaţia negativă a unor cheltuieli ineficiente şi

nenecesare.

În plus, decizia – de noi lăudată şi apreciată ca

necesară –, a condus la manuale generate în afara

oricărei cercetări a potenţialului şi aşteptărilor

elevilor

11

, familiilor, comunităţilor şi învăţătorilor.

Manualul digital între incluziune şi margi -

nalizare socială

Utilizarea noilor tehnologii este larg recunos cută

ca o parte a vieţii de zi cu zi a multor oameni şi are

impact major asupra multor aspecte ale societăţii.

Faptul că digitalul ocupă loc prioritar în politicile

asistive pentru persoanele cu dizabilităţi, îmbu nă tă -

ţindu-le calitatea vieţii, crescând şansele participării

lor la viaţa socială, este un motiv suplimentar de

gândire a locului noilor tehnologii în ameliorarea

procesului de incluziune, încă din şcoală. Manualul

digital garantează şanse egale de manifestare a

tuturor elevilor, inclusiv, a celor cu dizabilităţi/

CES – cerinţe educaţionale speciale – creându-li-

se posibilitatea de reacţie. Calcula toarele pot îmbu -

nătăţi accesul independent al elevilor la educaţie

12

;

Elevii cu nevoi educaţionale speciale sunt capabili

să-şi îndeplinească sarcinile de lucru în ritmul lor

propriu de muncă

13

; Elevii cu defi cienţe de vedere,

bunăoară, dacă folosesc internetul au acces la

informaţii la fel ca toţi ceilalţi colegii ai lor

14

. Aceste

facilităţi le obţine oricare dintre copii cu deficienţe

senzoriale: văz, auz, locomotor utilizând calcu -

latorul pentru învă ţare şi relaţionare. Inegalitatea

dintre ei, riscul marginalizării celor cu dizabilităţi

începe cu lipsa de informare a posibi lităţilor oferite

de noile teh nologii. Este recunoscut la nivel

internaţional că marginalizarea, inegalităţile create

din lipsa de informare, sunt la fel puternice precum

unele bariere sociale, economice şi poli tice

15

.

Asemenea efecte sunt şi dovezi ale nerespec tării

unora dintre drepturile fundamentale: „Orice

persoana are dreptul de a lua parte in mod liber la

viaţa culturala a colectivităţii, de a se bucura de arte

si de a participa la progresul ştiinţific şi la bine fa -

cerile lui”

16

. Introducerea timpurie a noilor mij loace

în procesul de învăţământ devine şi o sursă de

cunoaştere a facilităţilor pentru dezvoltare nedis -

criminatorie şi incluziune, dar şi de reală utilizare a

lor pentru afirmarea multiplă şi com pletă în viaţa

socială .

La rândul lor, elevii cu dificultăţi de învăţare

pot relaţiona şi înţelege mai uşor

17

, deoarece aceia

care folosesc noile tehnologii primesc sprijin în

dezvoltarea stimei de sine şi a credibilităţii lor în

şcoală şi în comunităţile lor de viaţă

18

. Creşterea

încrederii în puterile lor şi recunoaşterea dobân -

dită din partea celorlalţi elevi îi motivează să

folosească internetul acasă, atât pentru reuşita din

şcoală, cât şi pentru interesele de petrecere a

timpului liber

19

.

Concluzia oricărei analize privind noile tehno -

logii şi a produselor lor – manualele digitale – ne

direcţionează, pe de o parte, spre obligaţia deci -

den ţilor de politica şcolară de a favoriza şanse

egale de acces la ele, tuturor elevilor, pe de altă

parte, spre dreptul nativilor digitali – indiferent de

condiţiile, dizabilităţile şi nevoile lor speciale – de

a beneficia de contexte şi experienţe de învăţare

specifice generaţiei lor.
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