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Contextul și descrierea proiectului 

Proiectul își propune să dezvolte un set de instrumente și instrucțiuni destinate cadrelor 

didactice și cercetătorilor din învățământul superior în domeniul științelor umaniste 

(literatură, istorie, geografie, filozofie etc.), cu scopul de a îmbunătăți competențele acestora 

în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), performanțele lor didactice, munca lor de 

cercetare și, în ultimă instanță, progresele studenților și motivația acestora. 

În cele din urmă, proiectul își propune să reînnoiască formele tradiționale de predare în 

disciplinele umaniste care sunt cel mai puțin influențate de transformarea digitală. După 

cum a declarat Grupul de lucru pentru modernizarea învățământului superior și a 

competențelor și abilităților digitale în Malta în ianuarie 2017: „Dezvoltarea tehnologică 

rapidă transformă modul în care se desfășoară învățământul superior și în care 

participă studenții. Diversificarea populației studențești necesită individualizarea învățării, 

o predare mai flexibilă și un accent mai mare pe pedagogii care oferă asistență cursanților” 

(Educație și formare 2020, 2019). 

Deși tot mai multe conținuturi și instrumente academice devin deschise și disponibile gratuit, 

studenții vor avea în continuare nevoie de sprijin local pentru învățare, ceea ce subliniază 

importanța talentului pedagogic al profesorilor, împreună cu competențele acestora în 

domeniul respectiv. De asemenea, corpul profesoral va avea nevoie de un cadru de lucru mai 

solid pentru a evalua rezultatele învățării studenților, valoarea diferitelor tehnologii și maniera 

sau calendarul de utilizare a acestora. 

Personalul didactic are nevoie atât de abilități în pedagogia digitală, cât și de competențe 

digitale specifice disciplinei. Autoritățile și instituțiile trebuie să acorde prioritate abordărilor 

flexibile, care să permită răspunsuri specifice contextului și disciplinei, mai degrabă decât 

soluțiilor universale. Această abordare a fost deja stabilită în cadrul de lucru pentru instituții 

de învățământ competente digital (RC 2015), unde se afirmă că „predarea și învățarea sunt 

„transformate” pentru a include tehnologii digitale. Bazându-se pe cercetări în domeniu, 

organizația promovează o varietate de practici de învățare și predare tehnologizate, care sunt 

flexibile, adaptabile și atrăgătoare” (Kampylis, Punie și Devine, 2015). 

În contextul științelor umaniste și al științelor sociale, TIC are un rol important de jucat. 

Îmbogățește educația elevilor și promovează apariția învățării profunde și autentice (Gilbert 

și Hoepper, 2014, pag. 158). Prin urmare, proiectul HUM@N va investiga principalele 

provocări cu care se confruntă cadrele didactice și cercetătorii din domeniul științelor 

umaniste, va identifica cele mai utile și mai practice instrumente disponibile și adaptabile 

la diferite discipline și va oferi materiale și instrumente de instruire adecvate pentru a 

sprijini cadrele didactice în dezvoltarea strategiei lor de predare, utilizând instrumente TIC. 

Obiectivele proiectului „HUM@N – Transformarea digitală în științele umaniste” sunt 
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următoarele: 

● Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor TIC ale cadrelor didactice 

● Înzestrarea profesorilor cu instrumente ușor de utilizat și adaptabile, pentru a-și 

îmbunătăți performanțele didactice. 

● Îmbunătățirea motivației și implicării studenților 

 

Grupul țintă al proiectului: 

● Direct: profesorii instituțiilor de învățământ superior din domeniul științelor umaniste. 

 

Activitățile proiectului: 

● Selectarea practicilor și bazei de date a instrumentelor disponibile. 

● Dezvoltarea planului de formare și a conținutului pe baza abilităților de programare și 

codificare de bază axate pe necesitățile grupului țintă. 

● Test pilot, inclusiv o experiență de mobilitate pentru profesori. 

● Evaluarea experimentului pilot atât din punctul de vedere al profesorilor din 

mediul universitar, cât și al studenților. 

 

Rezultate preconizate: 

● Un set de instrucțiuni pentru integrarea instrumentelor TIC în procesul pedagogic al 

educatorilor. 

● Curs de formare în programarea și codificarea primară pentru profesori. 

● O bază de date cu instrumente destinate educatorilor. 
 

Consorțiul proiectului a fost selectat pe principiul conform căruia în cadrul parteneriatului 

trebuie să fie prezente toate competențele pentru a obține rezultatele scontate ale proiectului 

și pentru a reprezenta diferitele culturi europene, astfel încât să se obțină puncte de vedere 

suficiente și rezultate cu un puternic potențial de adaptabilitate și transferabilitate. În 

particular, există patru instituții de învățământ superior care reprezintă diferite domenii ale 

studiilor umaniste, din Regatul Unit, Slovenia, România și Estonia. Există, de asemenea, trei 

rețele europene diferite, care reprezintă sectoarele învățământului superior, geografii și 

educația digitală. În cele din urmă, există un partener tehnic care sprijină parteneriatul în 

dezvoltarea instrumentelor necesare. 
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Prezentul manual trebuie menționat după cum urmează: 

Resnik Planinc, T., Krevs, M., Rebernik, L., Donert, K., Sillat, L. H. și Khulbe, M. (2020). Rolul 

Umanisticii Digitale în Învățământul Superior: Înțelegerea Problemei Integrării. Manualul 

Proiectului HUM@N. https://www.digihuman.eu/handbook/ 

http://www.digihuman.eu/handbook/
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Cercetarea Umanisticii Digitale a dezvăluit o remarcabilă diversitate de procese de predare și 

de învățământ umanist urmate de un grup divers de profesioniști din învățământul superior, 

îmbrățișând o varietate enormă de metode, procese și activități ale Umanisticii Digitale. 

Umanistica Digitală nu este un domeniu academic bine definit sau clar delimitat. Este folosit 

în mod obișnuit ca termen incluziv, la intersecția dintre mediul digital și științele umaniste. 

Complexitatea umanisticii digitale provine parțial din pluridisciplinaritatea sa, dar și din 

multiplele tipuri de activități și diferitele tipuri de implicare a tehnologiei informaționale. 

Provocarea pentru cei care au lucrat la Proiectul HUM@N a fost asigurarea reprezentării în 

aceste trei domenii principale, și anume disciplina, implicarea multimodală și diversitatea 

tehnologiilor digitale. Aceasta a permis prezentului raport să trateze și să prezinte multe tipuri 

diferite de abordări, inițiative și activități. 

În ce privește relația dintre procesul de predare și Umanistica Digitală, există multe întrebări 

care își așteaptă răspunsul. Spre exemplu, proiectul ar trebui să examineze modul de implicare 

a instrumentelor digitale în științele umaniste? Sau ar trebui să se axeze pe integrarea 

metodologiilor digitale în cursurile științelor umaniste? Probabil că educatorii ar fi cel mai mult 

preocupați de practicile și metodele de lucru ale Umanisticii Digitale. Ne-am întrebat dacă 

principala provocare era pur și simplu încurajarea și autorizarea profesorilor universitari să 

utilizeze Umanistica Digitală în sala de curs. Sau ar trebui ca HUM@N să exploreze, să trateze 

și să recomande Umanistica Digitală ca o disciplină de sine stătătoare? Sau ar trebui ca 

proiectul să trateze mai strategic Umanistica Digitală, pentru a-și stabili un rol consultativ în 

identificarea pedagogiilor adecvate în relație cu clasele, programele, cursurile și chiar cu 

cercetarea? 

Pandemia Covid-19 a afectat sistemele educaționale din întreaga lume, ducând la închiderea 

aproape totală a universităților și colegiilor. Fără îndrumări guvernamentale clare în Europa, a 

fost o perioadă dificilă pentru cei care predau acolo. Pentru a menține procesul didactic în 

perioada de lockdown, cursurile universitare cu prezență fizică în sala de curs au fost 

modificate, astfel încât, în general, predarea online a devenit regula. Universitățile s-au grăbit 

să treacă la predarea și cercetarea online în perioada de lockdown cauzată de coronavirus, 

adaptând planurile de învățământ, metodele de evaluare, suporturile de curs și sistemele de 

evaluare. A fost acordat acces la instrumentele tehnologice pentru a permite interacțiunea 

 

Cu toate acestea, utilizarea în masă a tehnologiei a dezvăluit multe lacune și a expus punctele 

slabe. 

Va trece mult timp până când vom înțelege pe deplin impactul pe termen lung al pandemiei 

actuale. Ceea ce pare să fi devenit o opinie consensuală este că, pe termen scurt, trebuie să 

virtuală în clasă, iar profesorilor li s-a cerut, practic peste noapte, să devină atât creatori de 

cursuri digitale, cât și meditatori, utilizând instrumente pe care puțini dintre ei le stăpâneau. 
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se acorde prioritate calității predării și învățăturii universitare. Pentru cei implicați în predarea 

prin intermediul tehnologiei, criza Covid-19 oferă o oportunitate de a regândi în mod radical 

învățământul universitar, modul în care universitățile sprijină învățătura, pentru a oferi o 

experiență studențească de calitate. Este important să luăm măsuri ca învățarea asistată 

digital să nu fie considerată doar un mod de funcționare în regim de urgență, ci că trebuie 

instituită o cultură virtuală pentru universități, cu implementare creativă, pentru a contribui 

la o mai bună învățare în viitor. 
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MULȚUMIRI 
Publicarea acestui manual este un rezultat direct al proiectului Erasmus + „HUM@N – 

Transformarea digitală în științele umaniste”. Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus + 

al Uniunii Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu 

constituie o aprobare a conținutului, care reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu 

poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute de aceasta. 

Consorțiul mulțumește tuturor celor care au participat la crearea în colaborare a Manualului 

Hum@n. Adresăm mulțumiri speciale mediilor academice care ne-au furnizat studiile de caz. 
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1. INTRODUCERE 

Ultimii ani au generat o dezvoltare imensă 

în domeniul Umanisticii Digitale. Manualul 

intitulat Rolul umanisticii digitale în 

învățământul superior: înțelegerea 

problemei integrării oferă o imagine de 

ansamblu asupra celor mai importante 

tradiții de lucru și a celor mai noi 

perspective, concepte, studii și cunoștințe 

bazate pe cercetare, cu privire la 

Umanistica Digitală în învățământul 

superior. Manualul oferă perspective 

internaționale actuale cu privire la 

condițiile din învățământul superior, studii 

relevante privind predarea, învățarea și cercetarea, practicile contemporane în științele 

umaniste și implicațiile pentru viitorul umanisticii digitale. 

Oferă o resursă inestimabilă, atât pentru oamenii de știință, cât și pentru educatori și toți 

ceilalți preocupați de situația actuală și de viitorul umanisticii digitale. 

 

1.1. Cum se utilizează prezentul manual 

Am încercat să concepem acest manual astfel încât să poată fi utilizat cât mai flexibil posibil, 

conform așteptărilor noastre în ceea ce privește interesul și necesitățile dumneavoastră 

individuale. Ne-am propus să oferim educatorilor și cercetătorilor din învățământul superior 

o selecție de studii de caz relevante și accesibile și idei care ar putea fi utile pentru activitatea 

lor educațională și științifică, dându-le posibilitatea să facă față provocărilor digitale actuale. 

 

1.2. Definirea fundamentelor proiectului 

Științele umaniste au drept obiect de studiu ființele umane și cultura acestora, sau metodele 

analitice și critice de investigație derivate din aprecierea valorilor umane și a capacității unice 

a spiritului uman de a se exprima. Științele umaniste cuprind studiul tuturor limbilor și 

literaturilor, artelor, istoriei și filozofiei (Britannica, 2020) sau, citându-l pe Kaston Tange 

(2020): 

 

 

https://www.britannica.com/topic/human-being
https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture
https://www.merriam-webster.com/dictionary/analytic
https://www.merriam-webster.com/dictionary/analytic
https://www.britannica.com/art/literature
https://www.britannica.com/topic/the-arts
https://www.britannica.com/topic/history
https://www.britannica.com/topic/philosophy
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În perioada cuprinsă între 1990 și 2000, a apărut conceptul de umanistică digitală, inițial sub 

denumirea de informatică umanistă (Humanities Computing) sau prelucrarea asistată de 

computer a datelor umaniste (Digitalna humanistika, 2020), deși utilizarea computerelor 

pentru analiza datelor de cercetare din disciplinele umaniste, precum literatura și istoria, 

datează din anii 1940. La acea vreme, accentul se punea pe potențialul computerelor de a 

facilita crearea și sortarea unor indici alfabetici de cuvinte și expresii și lexicoane de texte 

istorice de mari dimensiuni (Gavin și Smith, 2012). 

Între anii 1970 și 1980, specialiștii în informatică umanistă dintr-o serie de discipline s-au 

concentrat pe dezvoltarea metodelor de calcul pentru a acomoda structurile complexe și 

diverse găsite în materialele primare folosite de cercetătorii din domeniul umanist (de 

exemplu, Text Encoding Initiative, structuri inovatoare de baze de date). Dezvoltarea noilor 

tehnologii de rețea de la începutul anilor 1990, inclusiv World Wide Web, și ușurința tot mai 

mare cu care fișierele non-text, cum ar fi imagini, sunet și imagini în mișcare puteau fi create 

și transmise, au condus la o schimbare bruscă a modului în care științele umaniste tratează 

tehnologiile digitale (Gavin și Smith, 2012) La acea vreme, accentul se punea pe digitalizare și 

analiza materialelor științelor umaniste, dar în timp a devenit din ce în ce mai important 

materialul creat digital de la bun început. Au fost create pe scară largă ediții digitale și arhive 

de texte și artefacte culturale din multe epoci, aparținând unor civilizații diferite. Arhivele, 

muzeele și bibliotecile au dezvoltat programe de digitalizare pe scară largă, pentru a facilita 

accesul de la distanță la colecțiile lor, în timp ce organizațiile comerciale precum Google au 

început, de asemenea, să digitalizeze părți mari din patrimoniul cultural occidental. Dar relația 

cercetătorilor din domeniul științelor umaniste cu materialele lor primare nu s-a limitat la 

digitalizare, ci a implicat și utilizarea altor tehnologii, cum ar fi Sistemele de Informații 

Geografice sau vizualizarea 3D (Gavin și Smith, 2012). Astăzi folosește metode din domeniile 

tradiționale ale științelor umaniste (precum istorie, filozofie, lingvistică, literatură, artă, 

arheologie, muzică, cultură) și instrumente de prelucrare computerizată a datelor (achiziție de 

date, analiză computerizată, vizualizare) și tehnoredactare computerizată (Digitalna 

humanistika, 2020). 

… un ansamblu de discipline care analizează modul în care oamenii percep lumea și modul 

în care exprimă experiențele trăite — atât prin voci individuale, cât și prin sistemele în 

care/împotriva cărora își desfășoară activitatea — și care produce oameni care pot 

sintetiza diverse informații pentru a lua decizii sau pentru a elabora soluții la probleme, 

bazate pe considerente care depășesc limitele propriei experiențe. 
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Figura 1. Vehiculele aeriene fără pilot (UAV) controlate prin telecomandă contribuie la vizualizarea patrimoniului 

cultural și a peisajului (Šempeter, Slovenia) (autor: U. Stepišnik, 2020). 

 
Când termenul de informatică umanistă a părut în cele din urmă prea restrâns, a fost preferat 

termenul Umanistică Digitală pentru o descriere a caracteristicilor din ce în ce mai diverse și 

mai extinse ale domeniului, care, potrivit lui Gavin și Smith (2012), reprezintă intersecția dintre 

informatică, cercetare și predare în științele umaniste. Necesită colaborarea și implicarea mai 

multor abilități, discipline și domenii de competență. Kirschenbaum (2010, pag. 56) spune că 

umanistica digitală este, de asemenea, o întreprindere socială, deoarece „este casa unor 

rețele de oameni care lucrează împreună, cercetează împreună, argumentând, concurând unii 

cu alții și colaborând de mai mulți ani ... o cultură care prețuiește colaborarea, deschiderea, 

relațiile non-ierarhice și agilitatea”. Burdick și colab. (2016) susțin că Umanistica Digitală, deși 

eterogenă, este unificată prin accentul pus pe realizări, relații, interpretare și colaborare. S-ar 

putea spune că acționează ca un sprijin și reprezintă o îmbunătățire a activității umaniștilor, 

ceea ce necesită multe abilități, cum ar fi: cercetare investigativă, citire critică, gândire 

flexibilă, capacitatea de rezolvare a problemelor etc. (Kaston Tange, 2020). 

 

 

 

În anumite privințe, sunt de fapt destul de conservator (din diverse motive) — un profesor 

de modă veche, care crede că pentru un studiu de succes și de înaltă calitate trei lucruri sunt 

esențiale (mai ales din perspectiva unui student): cărți bune, cât mai mult contact personal 

posibil cu profesorul și motivația reciprocă. Înțeleg orice altceva ca un supliment și în acest 

sens și utilizez TIC. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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Astăzi, Umanistica Digitală face eforturi să implementeze tehnologia în activitățile profesionale, 

de exemplu, prin analiza textului, GIS, cooperarea comunității profesionale, jocuri 

interactive și multimedia în artele și științele umaniste tradiționale, fapt obișnuit în științele 

sociale moderne. Unul dintre obiectivele Umanisticii Digitale este ca științele umaniste să 

nu graviteze numai în jurul textelor și articolelor, ci să cuprindă și conținut multimedia, 

baze de date electronice și medii dinamice (Digitalna humanistika, 2020), explorând adesea 

metodologii și tehnici necunoscute metodelor tradiționale de cercetare a științelor umaniste 

(de exemplu, analiza geospațială, extragerea datelor, culegeri lingvistice, vizualizare și 

simulare). Umanistica Digitală le-a permis oamenilor de știință umaniști să cerceteze, să 

experimenteze și să interacționeze cu materialele sursă într-un mod care să ducă la noi 

descoperiri. Drept urmare, discipline precum limba și literatura, istoria, muzica, mass- media 

și comunicarea tind să încorporeze mai mult în munca lor studii digitale critice, inginerie, 

învățare automată și inteligență artificială (Berry, 2019). 

Potrivit Allington și colab. (2016), prima disciplină în care informatica a căpătat o importanță 

centrală este lexicografia, grație muncii lingviștilor academici de la Universitatea din 

Birmingham și a lexicografilor profesioniști de la Oxford University Press. Prima universitate a 

utilizat analiza statistică a unor volume mari de text pentru a studia utilizarea contemporană a 

cuvintelor. Cea din urmă a continuat să producă fondul de cunoștințe istorice pentru care 

erau cunoscuți de multă vreme, dar a reușit să utilizeze o nouă tehnologie informatică pentru 

a-și stoca, edita și redacta lucrările, pentru a produce a doua ediție, în 20 de volume, a lui 

Oxford English Dictionary. 

 

 
 

Cu toate acestea, necesitatea de Umanistică Digitală a cadrelor universitare crescut constant 

(Allington și colab., 2016), iar astăzi Umanistica Digitală este un domeniu vast de cercetare și 

activitate științifică, care acoperă nu numai utilizarea metodelor digitale de către cercetătorii în 

domeniul artelor și al științelor umaniste și colaborarea specialiștilor în Umanistică Digitală cu 

discipline informatice și științifice, ci și modul în care artele și științele umaniste oferă 

informații distincte asupra principalelor probleme sociale și culturale ridicate de dezvoltarea 

tehnologiilor digitale. Munca în acest domeniu se realizează neapărat în colaborare și implică 

multiple abilități, discipline și domenii de competență (Gavin și Smith, 2012). În Umanistica 

Digitală există acum posibilități de a gândi, de a crea, a decide și a experimenta, într-o 

Mă întreb uneori dacă o cunoaștere mai bună a tehnologiilor digitale ar îmbunătăți șansele 

mele de angajare. Văd o serie întreagă de burse de studii pentru umanistica digitală. Sunt 

un cadru universitar rupt în coate, fără finanțare permanentă și, în mod evident, greșesc 

undeva. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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varietate de forme și în colaborări (Nygren, 2017). 

Manifestul Umanisticii Digitale 2.0 (2009) propune următoarea definiție: 

 

 

Pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, au fost propuse multe activități de către 

experții în umanistică digitală. De exemplu, Zorich (2008) scria în „Un Studiu asupra Centrelor 

de Umanistică Digitală din the Statele Unite, că obiectivele Centrului de Umanistică Digitală 

sunt continuarea fondului de cunoștințe umaniste, crearea de noi forme de cunoaștere și 

explorarea impactului tehnologiei asupra disciplinelor umaniste. Pentru a îndeplini aceste 

obiective, trebuie întreprinse câteva sau toate activitățile următoare: constituirea colecțiilor 

digitale ca resurse științifice sau didactice; crearea diferitelor instrumente (de exemplu, crearea 

de colecții digitale, analiza colecțiilor umaniste, a datelor sau proceselor de cercetare și 

gestionarea procesului de cercetare); utilizarea colecțiilor digitale și a instrumentelor analitice 

pentru a genera noi produse intelectuale; susținerea de cursuri, prelegeri, programe, conferințe 

sau seminarii privind umanistica digitală pentru publicul larg sau cel academic; angajarea 

propriilor cadre academice și a propriului personal; asigurarea de sprijin colegial în desfășurarea 

cercetărilor în domeniul științelor umaniste și a informaticii umaniste (fond de cunoștințe 

digital, identitate digitală etc.) (Zorich, 2008, pag. 4–5). 

Umanistica Digitală nu este un domeniu unificat, ci o serie de practici convergente care 

explorează un univers în care: a) materialul tipărit nu mai este mediul exclusiv sau standard 

în care cunoștințele sunt produse și/sau distribuite; în schimb, tipăriturile sunt absorbite de 

noile configurații multimedia; și b) instrumentele, tehnicile și mediile digitale au modificat 

producția și distribuirea cunoștințelor în arte, științe umane și sociale Umanistica Digitală 

încearcă să joace un rol inaugural într-o lume în care, nu  se mai apelează numai la 

producători, custozi, distribuitori de cunoștințe sau cultură și universități pentru a crea 

modele digitale native ale discursului științific pentru noile spații publice apărute în era 

actuală (www, blogosfera, bibliotecile digitale etc.), pentru a modela excelența și inovația 

în aceste domenii și pentru a facilita formarea rețelelor de producție, schimb și distribuire a 

cunoștințelor care sunt, simultan, globale și locale. 

http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf
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Figura 2. Piramida Umanisticii Digitale (Berry și Fagerjord, 2017) 

 

Berry și Fagerjord (2017) au sugerat că o modalitate de re-conceptualizare a umanisticii 

digitale s-ar putea realiza printr-o „piramidă a umanisticii digitale”. Aceștia susțin că „acest 

tip de diagramă este obișnuit în tehnica de calcul și în informatică pentru a prezenta modul în 

care tehnologiile sunt„ stivuite ”unele peste altele în niveluri crescânde de abstractizare”. Aici ei 

utilizează metoda într-un sens mai ilustrativ și mai creativ, pentru a ilustra gama de 

activități, practici, abilități, tehnologii și structuri despre care se poate spune că alcătuiesc 

umanistica digitală, în scopul de a oferi o diagramă cu nivel înalt de detaliere (Umanistică 

Digitală, 2020). 

 

 

Exemplu: Tehnologie (învățare automată, Inteligență Artificială) 

În 2014, psihologii Corti și Gillespie de la London School of Economics au inventat termenul 

Echoborg. „I am ECHOBORG” este o utilizare de pionierat a inteligenței artificiale (IA) într-o 

conversație cu publicul/persoane, pentru a vedea impactul automatizării asupra oamenilor. 

Atelierele online și atelierele cu prezență fizică oferă o experiență unică, care permite o 

interacțiune interesantă între tehnologie și oameni, pentru a crea un spectacol teatral sau 

pentru a ajuta organizațiile să înțeleagă mai bine modul în care inteligența artificială 

conversațională ar putea influența afacerile și clienții lor și le va oferi soluții (Berry, 2019). 
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1.3. Umanistica digitală transpusă în viață 

Cercetările efectuate în 2007 la Universitatea Berkeley din California, privind comportamentul 

și atitudinile facultăților au indicat un posibil abis între ceea ce pretind că au nevoie 

cercetătorii productivi și creativi și ceea ce mulți entuziaști ai tehnologiei își imaginează. 

Potrivit spuselor lui Harley de la acea vreme (2007) „lipsa dorinței de schimbare a facultății” a 

fost adesea menționată ca un principal obstacol în calea adoptării pe scară mai largă a unei 

varietăți de tehnologii în învățământul universitar și alte forme de învățământ. Pe de altă 

parte, educatorii și savanții de astăzi încă sunt, în cea mai mare parte a lor, membri ai 

generațiilor anterioare, adică generații care au trecut, într-o măsură sau alta, de la o societate 

analogică la una digitală, în timp ce nativii zodiei digitale sunt locomotiva (r)evoluției 

tehnologiei digitale (Calzati, 2020). Reiterând ceea ce este probabil evident, deși uneori trecut 

cu vederea – „întâlnirea în sala de curs a două generații care au abordări radical diferite în 

ceea ce privește tehnologiile digitale – este crucială pentru evidențierea potențialului de 

valorificare ce poate fi declanșat de sinergia dintre profesorii de astăzi și studenții 

universității” (Calzati, 2020, p. 30). 

 

 

 

Romanov (2016) este convins că oamenii de știință din disciplinele umaniste de astăzi au acces 

la fonduri de cunoștințe vaste, care deschid oportunități de cercetare de neimaginat în urmă 

cu un deceniu sau două, deși lucrul cu aceste fonduri de cunoștințe necesită o abordare foarte 

diferită, care este caracteristică mai degrabă științelor exacte decât celor umaniste, în timp 

ce utilizarea unor astfel de tehnologii în sălile de curs ale universităților ridică o serie de 

întrebări. Pe lângă suportul tehnic pentru studenți și profesori, care este vital pentru utilizarea 

eficientă a acestei tehnologii, este necesară și pregătirea adecvată a resurselor, protocoalelor 

și planurilor (Clarke și Thomas, 2012). Cu toate acestea, educația a răspuns adesea la această 

schimbare de paradigmă mai mult reactiv decât proactiv: de cele mai multe ori, tehnologiile 

digitale au fost implementate în programe de învățământ mai mult ca „simple” instrumente 

de sprijin pentru „practici de predare neschimbate, decât ca tehnologii cu caracteristici unice 

care trebuie exploatate”(Farinelli, 2019 în Calzati, 2020, p. 29). După cum spune Hall (2019), 

răspunsul la întrebarea despre rolul Umanisticii Digitale în domeniile umaniste implică adesea 

Experiența noastră cu necesitățile și atitudinile facultății ridică întrebarea dacă mulți 

„producători” de instrumente și sisteme tehnologice acordă sau nu o atenție deosebită 

„consumatorilor” academici neconvinși, indiferenți, obosiți, frustrați sau contrariați? Sau 

fac abstracție pur și simplu de mulți dintre cei refractari, catalogându-i drept denaturați, 

retrograzi sau dinozauri, fără a reflecta prea mult la motivele complexe pentru care mulți 

cercetători nu au îmbrățișat încă promisiunea tehnologiei „nou-nouțe”. (Harley, 2007) 
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faptul că umanistica digitală ar putea crește relevanța domeniilor consacrate în ochii 

studenților, administratorilor sau agențiilor de finanțare de astăzi, prin introducerea de noi 

tehnologii în practicile consacrate, deși întrebarea este uneori pusă invers: „Ce poate oferi 

domeniul meu Umanisticii Digitale?” 

 

La universitate, nu este treaba mea să investesc timp în supravegherea cu regularitate a 

evoluției studenților, cu excepția evaluării seminariilor și examenelor lor. Aceasta este 

propria lor responsabilitate. Treaba mea este să pregătesc în mod regulat prelegeri 

excelente, seminarii excelente și să combin predarea cu cercetarea într-un mod excelent 

(ceea ce nu este atât de ușor și unii profesori nu reușesc să o facă - ei devin excelenți ca 

profesori, dar nu ca cercetători, sau viceversa). De asemenea, este de datoria mea să fiu 

mereu disponibil pentru consultări (în timpul programului de lucru și în afara acestuia prin 

e-mailuri, pentru a susține pe deplin orice inițiativă de cercetare a studenților). De 

asemenea, treaba mea este să evaluez cu precauție toate seminariile (în ceea ce privește 

conținutul, structura, editarea, etica de lucru) și să ofer un feedback amănunțit (pe care 

adeseori îl scriu de mână pentru a economisi timp - dacă o fac la computer, trebuie să verific 

din nou documentul, altminteri pot exista câteva greșeli de ortografie în unele locuri, care 

nu apar dacă îmi scriu manual numeroasele mele comentarii). Studenții primesc în mod 

regulat câteva pagini de comentarii de la mine. De asemenea, este treaba mea să sfătuiesc 

studentul cu privire la modul de îmbunătățire a abilităților de prezentare. Făcând în mod 

regulat toate acestea, nu consider că este sarcina mea să monitorizez în mod regulat 

progresele studenților - este pur și simplu sarcina lor, în timp ce treaba mea este să fiu 

mereu disponibil pentru orice întrebări și inițiative de cercetare pe care ei le-ar putea avea. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 

 

 

1.4. Perspectivele învățării și predării; politica educațională și TIC 

În UE, fiecare țară este responsabilă pentru propria politică națională în educație. Prin urmare, 

educația este privită ca un domeniu de competență națională, iar politica UE este concepută 

în așa fel încât doar să contribuie la abordarea priorităților comune și la sprijinirea acțiunilor 

din statele membre. Comisia Europeană lucrează în prezent la mai multe inițiative politice 

pentru a moderniza educația și formarea și oferă finanțare pentru cercetare și inovare pentru 

promovarea tehnologiilor digitale utilizate pentru învățare. Un exemplu al acestei cooperări 

este Educație și Formare 2020, un forum creat de Comisia Europeană ca un cadru strategic de 

lucru, care permite statelor membre ale UE să colaboreze pentru a construi cele mai bune 

practici. În domeniul învățământului superior, CE a inițiat Procesul de la Bologna, care a fost 

conceput pentru a promova internaționalizarea învățământului superior din Europa printr-o 

mai mare mobilitate, o recunoaștere mai ușoară a calificărilor și mecanisme optimizate de 
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asigurare a calității. 

Comunicatul final al Conferinței Ministeriale de la Paris a pus un nou accent pe posibilitățile 

digitalizării (comunicatul de la Paris, 2018; Rampelt și colab., 2019): 

 

Deși metodele tradiționale de predare treceau deja printr-o transformare pentru a se adapta 

la necesitățile studenților secolului 21, începutul pandemiei Covid-19 și închiderea 

universităților din întreaga Europă au obligat aceste universități să utilizeze tehnologiile 

digitale pentru educația și formarea studenților. Mulți profesori și cadre universitare aveau 

puțină experiență în predarea online și, în general, nu au fost pregătiți să facă față provocării 

(Dolman, 2020). Cu toate acestea, au fost utilizate mai multe platforme de video-conferință, 

cum ar fi Zoom, Google Classroom sau Microsoft teams, iar educatorii au învățat treptat să 

comunice online, îmbunătățindu-și cunoștințele tehnice și strategiile de predare. Astfel, ei au 

putut experimenta direct dacă utilizarea tehnologiei în scopuri educaționale provoacă 

curiozitatea studentului, îi stimulează implicarea și motivația și duce la o mai bună învățare și 

înțelegere. 

 

Figura 3. Metodele și instrumentele de predare s-au schimbat drastic de-a lungul istoriei. Instrumentele 
tradiționale pentru vizualizare (stânga) sunt astăzi adesea înlocuite cu vehicule aeriene fără pilot controlate prin 

telecomandă (UAV) (dreapta) (autori: L. Rebernik și U. Stepišnik, 2020). 

Digitalizarea joacă un rol în toate domeniile societății și îi recunoaștem potențialul de a 

transforma modul în care se desfășoară învățământul superior și modul în care oamenii 

învață în diferite etape ale vieții lor. Facem apel la instituțiile noastre de învățământ 

superior să-și pregătească studenții și să-și susțină profesorii să acționeze creativ într-un 

mediu digitalizat. Vom permite sistemelor noastre de educație să utilizeze mai bine 

educația digitală și mixtă, cu asigurarea calității corespunzătoare, pentru a îmbunătăți 

flexibilitatea procesului de învățare, pe tot parcursul vieții, pentru a cultiva aptitudinile și 

competențele digitale, pentru a îmbunătăți analiza datelor, cercetarea și previziunea în 

educație și pentru a elimina obstacolele reglementărilor în furnizarea unei educații digitale 

și deschise. 
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Numai 39% dintre 

profesorii din UE se 

simt pregătiți pentru 

utilizarea tehnologiilor 

digitale în activitatea 

lor de zi cu zi. 

 
 

Pentru a răspunde necesităților urgente create de 

pandemie, a fost necesară o abordare mai strategică și 

pe termen mai lung. În urma unei consultări publice 

deschise din 2020, Comisia Europeană a anunțat 

stabilirea unui Plan de Acțiune pentru Educația Digitală 

(2021–2027). Acest Plan descrie viziunea Comisiei 

Europene pentru o educație digitală de înaltă calitate, 

incluzivă și accesibilă în Europa și urmărește să sprijine 

utilizarea tehnologiei în educație și dezvoltarea 

competențelor digitale. Planul face apel la acțiune 

pentru o cooperare mai strânsă la nivel european pentru a învăța de pe urma crizei Covid-19, 

pe parcursul căreia tehnologia a fost utilizată la o scară mai largă decât oricând în domeniul 

educației și formării. Dificultatea constă în a adapta sistemele de educație și formare la era 

digitală. 

Cele două priorități strategice prevăzute de Planul de Acțiune pentru Educația Digitală sunt: 

1. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță în ce 

privește infrastructura și conectivitatea, abilități organizaționale de construire și 

îmbunătățire a capacităților, instruirea profesorilor și 

personalului educațional și conținut de înaltă calitate, 

instrumente ușor de utilizat și platforme securizate. 

2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor 

digitale relevante pentru transformarea digitală.În 

cadrul Planului de Acțiune, pentru învățământul 

superior Inițiativa privind Universitățile Europene va 

dezvolta campusuri inter universitare virtuale și fizice 

la nivelul UE și va implementa modele inovatoare de 

învățământ superior digital. 

În prezent, nu văd nicio deficiență semnificativă în abilitățile mele de a gestiona în mod 

competent tehnologia digitală în domeniile cercetării și predării. Nici colaborările 

internaționale și nici feedback-ul studenților nu au dezvăluit vreo deficiență relevantă. 

Aceasta nu înseamnă că astfel de deficiențe nu există. În cele din urmă le voi conștientiza 

și apoi voi învăța. În stadiul actual, consider că este mai important să economisesc timpul 

pe care îl am pentru cercetare și citirea de noi publicații importante pentru predarea și 

cercetarea mea, decât să-mi pun la punct cunoștințele în domeniul TIC. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 

 

 
Mai mult de o cincime 

din tinerii din întreaga 

UE nu reușesc să atingă 

un nivel de bază al 

competențelor digitale. 

Sursa: Planul de Acțiune pentru Educația Digitală, 

2020. 



 

 
22  

Studenții care urmează studii superioare speră să dobândească aptitudini și cunoștințe care 

să îi abiliteze, prin dezvoltarea personală și profesională, pentru a reuși în viața lor viitoare. 

„Agenda pentru competențe” a Comisiei Europene afirmă: 

 

 
 

Comisia Europeană (2020) a anunțat că va fi creat un nou Centru European de Educație 

Digitală care să conecteze inițiativele și actorii naționali și regionali din educația digitală, să 

sprijine colaborarea intersectorială și noile modele de schimburi de conținut digital de 

învățare și să abordeze probleme precum standardele comune, interoperabilitatea, 

accesibilitatea și asigurarea calității. Centrul va servi drept laborator de idei, sprijinind 

dezvoltarea politicilor și practicilor și va monitoriza dezvoltarea educației digitale în Europa, 

inclusiv punerea în aplicare a noului Plan de Acțiune pentru Educația Digitală. De asemenea, 

Centrul va sprijini inovarea inițiată de utilizatori, prin Hackathonul Educației Digitale. 

În mod similar, cerințele sălii de clasă a secolului XXI în învățământul superior se schimbă 

rapid, unde nevoile crescânde ale studenților și implementarea continuă a tehnologiei 

necesită inovații pe scară largă în pedagogie, care este văzută ca principalul contribuitor la 

îmbunătățirea rezultatelor la învățătură a studenților (Daniel și Bird, 2019). 

Lucrarea recentă a lui Gallardo-Echenique și colab. sugerează faptul că majoritatea studenților 

din învățământul superior se simt în elementul lor când utilizează tehnologiile digitale. Daniel 

și Bird (2019) susțin că practicile pedagogice contemporane din învățământul superior 

promovează abordări centrate pe student, care presupun implicarea activă în clasă și un grad 

mai ridicat de digitalizare a materialelor de învățare. Se dorește ca educatorii să ia în 

considerare așteptările și feedback-ul studenților ca o modalitate de a transforma pedagogia 

(Kane și Maw, 2005) și de a implementa strategii digitale, pentru a încuraja diferite modalități 

de accesare a conținutului (Daniel și Bird, 2019). Prensky (2005) remarcă, de asemenea, că 

integrarea feedback-ului elevilor în reproiectarea mediului de predare este esențială pentru 

îmbunătățirea experienței de învățare a elevilor. Aceasta deschide discuția cu privire la nivelul 

competențelor digitale ale educatorilor și dacă aceștia sunt pregătiți să ia în considerare 

nevoile cursanților. 

Cu aptitudinile potrivite, oamenii sunt pregătiți pentru locuri de muncă de bună calitate și 

își pot îndeplini potențialul, ca cetățeni activi și încrezători. Într-o economie globală în 

continuă schimbare, aptitudinile vor determina în mare măsură competitivitatea și 

capacitatea de a stimula inovația. Acestea constituie forța motrice a investițiilor și un 

catalizator în cercul virtuos al creării locurilor de muncă și al dezvoltării. Ele reprezintă 

elemente-cheie pentru coeziunea socială. (Planul de Educație Digitală; Comisia Europeană, 

2016) 



 

 
23  

Beckmann (2020) este convins că digitalizarea îmbogățește, simplifică și extinde experiența 

noastră în nenumărate moduri și că există o bogată varietate de instrumente digitale, de la 

cele destinate unui anumit obiect de studiu, la cele de natură mai generală, disponibile pentru 

predarea universitară. Cadrele didactice din învățământul superior trebuie să fie conștiente 

de opțiunile lor și să poată evalua în mod critic dacă un instrument digital aduce într-adevăr 

valoare adăugată – și dacă da, când și cum? O componentă cheie în cadrul acestui proces este 

acceptarea din partea studenților, ceea ce înseamnă că educatorii trebuie să afle dacă 

studenții lor sunt dispuși să folosească instrumentele digitale și ulterior dacă folosesc efectiv 

instrumentele furnizate în timpul cursului (Beckmann, 2020). Aceasta ridică din nou întrebarea 

dacă educatorii din învățământul superior sunt pregătiți și competenți din punct de vedere 

digital să satisfacă necesitățile studenților în cadrul disciplinei specifice. 

 

 
 

Pe baza celor de mai sus, ar trebui să ne propunem să lărgim noțiunea de umanistică digitală 

dincolo de fondul de cunoștințe și publicații academice și să includem metodologii digitale de 

predare, învățare și pedagogie (Brier, 2012), fiind în același timp conștienți de faptul că 

domeniul umanisticii digitale necesită atât deschidere către experimentare, cât și rigoare 

critică. 

Leigh Bonds (2014) a scris că predarea în domeniul umanisticii digitale ar trebui să scoată în 

evidență faptul că digitalizarea nu este pur și simplu un set de tehnici destinate obținerii unui 

set prestabilit de rezultate, ci un set de întrebări umaniste destinat obținerii unui set de 

interpretări provocatoare. Potrivit lui Bellamy, resursele și instrumentele digitale sunt puse la 

dispoziția studenților prin „o serie de opțiuni de către creatorii, educatorii și administratorii 

lor, iar conștientizarea studenților cu privire la aceste opțiuni este vitală pentru facilitarea 

angajamentului activ și critic al acestora” (Bellamy, 2012, p. 6). Mai mult decât atât, Leigh 

Bonds  este convins că gândirea critică stimulată prin lucrul cu instrumente și tehnici digitale 

completează 22 cercetarea umanistă tradițională și că integrarea metodologiei DH în 

programele umaniste îmbunătățește rezultatele învățării tradiționale (Leigh Bonds, 2014). 

O trecere în revistă a literaturii de cercetare revelează faptul că studenții atribuie beneficii 

atât sesiunilor cu prezență fizică, cât și resurselor de e-learning, analiza academică indicând, 

de asemenea, avantajele unei abordări mixte adecvate, cu elemente didactice digitale și 

non-digitale. Cu toate acestea, constatările prezentate detaliat în literatura de cercetare 

demonstrează în plus că studenții exprimă frecvent opinii diferite cu privire la instrumentele 

digitale și că un anumit instrument poate primi o varietate de evaluări pozitive și negative. 

De asemenea, este evident că există diferențe inspirate de diferitele discipline  sau de 

comportamentul individual de învățare. (Beckmann, 2020, pag. 381) 
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În mod ideal, ar trebui să le fie prezentate studenților o serie de aspecte pe care la implică 

proiectarea, crearea, gestionarea și utilizarea resurselor electronice în domeniul umanist (de 

exemplu, resurse umaniste pe web, crearea de resurse electronice, imagistică digitală, sisteme 

de metadate, sisteme de codificare și marcare, dicționare electronice, analize de text, 

tehnoredactare electronică științifică în domeniul umanist). Prin urmare, profesorii 

universitari ar trebui să fie familiarizați cu tehnologiile și aplicațiile de calcul utilizate în 

cercetarea și predarea științelor umaniste, înțelegând în același timp domeniile în care 

accesul, manipularea și analiza resurselor digitale pot beneficia de cercetare și predare în 

domeniul umanist. 

 

 
 

1.4.1 Competențe digitale 
După cum scrie în Cartea albă Bologna Digital 2020 (Rampelt și colab., 2020, p. 14), „oamenii 

trebuie să dobândească competență în utilizarea și înțelegerea digitalizării (dispozitive, 

procese, fluxuri de informații și securitatea datelor)”. În studiile cele mai recente, tipurile de 

competențe necesare unei persoane sunt grupate în jurul ipotezelor cu privire la modul în care 

Pentru ca noile tehnologii să fie utilizate într-un mod eficient, eficace și sigur în predare și 

învățare în învățământul superior, trebuie îndeplinite anumite condiții-cadru. Noile 

tehnologii necesită resurse materiale, infrastructură și resurse umane pentru a le utiliza. 

Acestea trebuie, de asemenea, să fie integrate în planurile de învățământ, în timp ce 

rezultatele obținute la învățătură prin utilizarea de noi instrumente trebuie să fie evaluate 

și să inspire încredere la nivel național și internațional. Acțiunile necesare pentru punerea 

în aplicare a acestor schimbări necesită planificare strategică pe termen lung, modificări ale 

mediului juridic și alocarea resurselor financiare. (Zona Ascunsă a Educației Europene, 2018) 

Exemplu: Teoria mixării „vizualizare virtuală - umanistică digitală” 

Zhang și colab. (2019) discută despre metodele de predare digitale și virtualizate în procesul 

de predare a planificării urbane și rurale. Ei descriu o teorie a mixării „vizualizării virtuale - 

umanisticii digitale” care combină îndeaproape predarea planificării urbanistice și rurale. 

Un cadru și o metodă preliminare de predare vizuală virtuală pentru științe umaniste sunt 

stabilite și aplicate unui curs de planificare a așezărilor urbane și rurale, cu elemente 

spațiale ca legătură. Ei confirmă că această teorie și metodă este favorabilă îmbunătățirii 

calității rezultatelor studenților, de exemplu, studenții de la facultăți tehnice pot dezvolta o 

percepție umanistă mai cuprinzătoare a spațiului urban și rural și pot construi concepte de 

planificare mai complete și mai sensibile. 
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le va aplica în viitor (potrivit Grupului de lucru pentru educație, 2017). Trei dintre aceste grupe 

de aptitudini sunt următoarele (Rampelt și colab., 2020, pag. 14): 

• „Aptitudini digitale funcționale de bază, și anume capacitatea de a utiliza dispozitivele 

digitale în mod eficient ca mijloc de extragere și modificare primară a informațiilor, 

inclusiv deținerea unor cunoștințe suficiente în aspecte de confidențialitate și 

securitate. 

• Abilități digitale generice, adică valorificarea dispozitivelor digitale pentru a utiliza, 

interpreta și crea surse de informații alfanumerice pentru comunicare și colaborare cu 

ceilalți. 

• Utilizarea tehnologiei digitale în moduri elevatoare și transformaționale, și anume 

acționarea asupra modului în care funcționează un dispozitiv (în special prin codificare) 

și a tipului de operații pe care le poate efectua.” 

 

 
 

În cadrul proiectului HUM@N, studiul competențelor educatorilor și cercetătorilor din 

învățământul superior s-a bazat în primul rând pe două documente, și anume Cadrul de 

Competență Digitală pentru Educatori: DigCompEdu și Cadrul de Competență Digitală pentru 

Cetățeni, care sunt prezentate pe scurt mai jos. De asemenea, ne-am bazat pe documente 

care tratează digitalizarea și educația digitală, cum ar fi Bologna Digital 2020 - Cartea Albă 

privind Digitalizarea Învățământului Superior în Spațiul European și Planul de Acțiune pentru 

Educația Digitală 2021-2027. Am încercat să interpretăm toate informațiile prin prisma 

aplicării metodologiilor digitale în științele umaniste.  

Omniprezența informațiilor, accesul rapid la date sunt valoroase și teribil de importante 

pentru activitatea de cercetare, dar se pare că poate fi contraproductiv să studiezi, deoarece 

sentimentul că totul este întotdeauna la îndemână, că toate datele pot fi verificate în orice 

moment, ne dă impresia greșită că ne-am și amintit de relativ multe dintre ele. De mulți 

ani, experții trag un semnal de alarmă: creierul, cel mai adaptabil organ, a început să se 

adapteze „rațional” și nu-și mai folosește capacitatea pentru funcția memoriei. Fără 

aceasta, elementele de bază ale studiului se pierd, și aceasta în niciun caz numai în ce 

privește cunoașterea anumitor lucruri, ci pe termen lung se pierde și capacitatea de a judeca 

și de a gândi critic (dacă nu am suficiente date în minte în orice moment pentru a compara, 

judeca și evalua critic informațiile sau întrebările, atunci, desigur, gândirea mea este destul 

de plată și superficială; ca o extremă consecință, aceasta poate fi, de asemenea, complet 

greșită). 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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După cum prevede Cadrul de Competență Digitală pentru Educatori: DigCompEdu (Redecker, 

2017) publicat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), este necesar ca 

educatorii să posede un set de competențe din ce în ce mai extins și sofisticat. În particular, 

omniprezența dispozitivelor digitale și obligația de a ajuta cursanții să dobândească 

competențe digitale face necesară dezvoltarea propriilor abilități digitale de către educatori. 

În consecință, DigCompEdu răspunde la creșterea gradului de conștientizare în rândul multora 

dintre Statele Membre europene că educatorii au nevoie de un set de competențe digitale 

specifice profesiei lor, pentru a putea profita de potențialul tehnologiilor digitale pentru 

îmbunătățirea și inovarea educației (Redecker, 2017). 

 

 
Figura 4. Competențele DigCompEdu și conexiunile dintre acestea (Redecker, 2017, p. 16) 

 
Nucleul cadrului DigCompEdu este definit de Domeniile 2 până la 5. Împreună, aceste domenii 

explică competența pedagogică digitală a profesorilor, și anume competența digitală de care 

aceștia au nevoie pentru a promova strategii de predare și de învățare eficiente, incluzive și 

inovatoare. Domeniile 1, 2 și 3 sunt încorporate în etapele caracteristice ale oricărui proces de 

predare, indiferent dacă sunt susținute de tehnologie sau nu. Competențele enumerate în 

aceste domenii detaliază modul de utilizare eficientă și inovatoare a tehnologiilor digitale în 

planificare (Domeniul 2), implementare (Domeniul 3) și evaluarea predării și a învățării 

(Domeniul 4). Domeniul 5 se concentrează pe potențialul tehnologiilor digitale pentru 

strategiile de predare și învățare centrate pe cursant. Acest domeniu este transversal 

Domeniilor 2, 3 și 4, deoarece conține un set de principii directoare relevante și 

complementare pentru competențele specificate în aceste domenii. Domeniul de competență 1 

analizează modul în care competențele digitale profesionale ale educatorilor stau la baza 
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dezvoltării competențelor lor digitale. Domeniul 6 detaliază competențele pedagogice 

specifice necesare pentru a facilita competența digitală a studenților (Redecker, 2017, p. 16- 

17). 

Cadrul DigCompEdu propune, de asemenea, un model al progreselor înregistrate, pentru a 

ajuta educatorii să-și evalueze și să-și dezvolte competențele digitale. Acesta prezintă șase 

etape diferite prin care se dezvoltă de obicei competența digitală a unui educator, astfel încât 

să îi ajute pe educatori să identifice și să decidă pașii specifici de urmat pentru a-și spori 

competența în etapa în care se află la momentul respectiv. 

 
Tabelul 1. Descrierea nivelurilor de competență DigCompEdu (Redecker, 2017, pag. 35) 

Nivel Descriere 

Începător 
Sunt conștient de potențialul tehnologiilor digitale în îmbunătățirea practicii 
pedagogice și profesionale. 

Explorator 
Sunt conștient de potențialul tehnologiilor digitale și sunt interesat să le explorez 
în practica pedagogică și profesională. 

Integrator Experimentez tehnologiile digitale în diferite contexte și în diverse scopuri. 

Expert 
Folosesc o serie de tehnologii digitale cu încredere, creativitate și gândire critică 
pentru a-mi îmbunătăți activitățile profesionale. 

Lider 
Am o abordare coerentă și cuprinzătoare în ce privește utilizarea tehnologiilor 
digitale în practicile mele pedagogice și profesionale. 

Pionier Folosesc tehnologiile digitale în toate aspectele practicii mele pedagogice și 
profesionale și pun sub semnul întrebării caracterul adecvat al practicilor digitale 
și pedagogice contemporane. 

 

Cadrul European de Competență Digitală pentru Cetățeni (DigComp) (2016), cunoscut și sub 

denumirea de DigComp, care a fost elaborat de JRC ca un proiect de cercetare și dezvoltare 

cu consultarea intensivă a părților interesate, oferă un instrument pentru îmbunătățirea 

competențelor digitale ale cetățenilor. Publicat pentru prima dată în 2013, a devenit un 

document de referință pentru dezvoltarea și planificarea strategică a inițiativelor privind 

competența digitală, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre. În iunie 2016, 

JRC a publicat DigComp 2.0, actualizând terminologia și modelul conceptual și prezentând 

exemple de implementare a acestuia la nivel european, național și regional. 

În ceea ce privește competențele, trebuie menționată și importanța evaluării lor, pentru a 

putea colecta informații relevante despre performanțele sau progresul studenților sau 

educatorului. În 2010, Cartelli a prezentat un nou model pentru cadrul de evaluare a 

competențelor digitale, bazat pe dimensiunile cognitive, afective și socio-relaționale. 

Principalele elemente care guvernează evaluarea sunt categoriile Bloom (de exemplu, 

amintire, înțelegere, aplicare, analizare, evaluare și creare), în timp ce competențele verbal-

lingvistice și logico-matematice deduse de inteligențele Gardner corespondente (Gardner, 
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1993), au fost văzute ca secțiuni speciale ale dimensiunii. Acestea sunt foarte importante 

împreună cu competențele tehnologice atunci când oamenii folosesc echipamente digitale 

pentru acumularea de noi cunoștințe, crearea de formulări media și comunicarea cu ceilalți, 

în contextul unor situații specifice de viață. În dimensiunea afectivă a fost adoptată taxonomia 

lui Krathwohl (Krathwohl și colab., 1973) (receptarea fenomenelor, reacția la fenomene, 

evaluarea, organizarea și interiorizarea fenomenelor). În cele din urmă, a fost introdusă 

dimensiunea socio-relațională pentru a evalua interacțiunile și relațiile umane și sociale 

(Cartelli, 2010). 

În DigComp au fost definite opt niveluri de capacitate pentru fiecare domeniu de competență, 

prin rezultatele învățării (utilizând verbe de acțiune și aplicând taxonomia Bloom) și inspirate 

de structura și vocabularul Cadrului European de Calificare (EQF). În plus, descrierea fiecărui 

nivel conține cunoștințe, aptitudini și atitudini, descrise într-un singur descriptor pentru 

fiecare nivel al fiecărei competențe. Fiecare nivel reprezintă o treaptă superioară în 

dobândirea competenței de către cetățean, în funcție de provocarea sa cognitivă, 

complexitatea sarcinilor pe care le poate îndeplini și autonomia sa în îndeplinirea sarcinilor. 

 

Tabelul 2. Principalele cuvinte cheie care prezintă nivelurile de competență (create pe baza manualului DigComp 

 
 

În esență, cadrul identifică 21 de competențe în cinci domenii cheie, descriind ce înseamnă a fi 

competent digital. Oamenii trebuie să aibă competențe în fiecare dintre aceste domenii 

pentru a atinge obiective legate de muncă, șanse de angajare, învățare, petrecere a timpului 

liber și participarea la acțiunile societății.  
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Tabelul 3: Cadrul de Competență Digitală pentru Cetățeni (sursa: Carretero și colab., 2017) 

Cadrul de Competență digitală pentru cetățeni 

Domeniul de 
competență 1 

Domeniul de 
competență 2 

Domeniul de 
competență 3 

Domeniul de 
competență 4 

Domeniul de 
competență 5 

Alfabetizare în 
privința datelor 
și informațiilor 

Comunicare și 
colaborare 

Crearea 
conținutului 
digital 

 
Securitate 

Rezolvarea 
problemelor 

Navigare pe 

internet, 

căutarea și 

filtrarea datelor, 

informațiilor și 

conținutului 

digital. 

Evaluarea 

datelor, 

informațiilor și 

conținutului 

digital. 

Gestionarea 

datelor, 

informațiilor și 

conținutului 

digital. 

Interacționarea 

prin intermediul 

tehnologiilor 

digitale. 

Partajarea prin 

intermediul 

tehnologiilor 

digitale. 

Implicarea în 

acțiuni 

cetățenești prin 

intermediul 

tehnologiilor 

digitale. 

Colaborarea prin 

intermediul 

tehnologiilor 

digitale. 

Respectarea 

codului de 

conduită pe 

Internet. 

Gestionarea 

identității 

digitale. 

Elaborarea 

conținutului 

digital. 

Integrarea și re- 

elaborarea 

conținutului 

digital. 

Copyright și 

licențe. 

Programare. 

Protejarea 

dispozitivelor. 

Protecția datelor 

cu caracter 

personal și a vieții 

private. 

Protejarea sănătății 

și bunăstării. 

Protecția mediului. 

Rezolvarea 

problemelor 

tehnice. 

Identificarea 

necesităților și a 

răspunsurilor 

tehnologice. 

Utilizarea în mod 

creativ a 

tehnologiilor 

digitale. 

Identificarea 

lacunelor de 

competență 

digitală. 
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Figura 5. Laboratoarele speciale de informatică reprezintă un instrument important pentru căpătarea 

competențelor digitale (autor: L. Rebernik, 2020). 

 

 

1.5. TIC și cercetarea în științele umaniste 

Cercetarea în domeniul științelor umaniste este greșit înțeleasă în mod frecvent. O 

prejudecată obișnuită privind cercetarea este întărită atunci când privim cercetarea numai din 

punct de vedere al descoperirii unor lucruri necunoscute anterior (cum ar fi o nouă specie sau 

un artefact arheologic), mai degrabă decât ca un proces care include reinterpretarea sau 

redescoperirea unor artefacte cunoscute (cum ar fi textele și alte produse culturale) dintr-o 

perspectivă critică sau creativă, pentru a genera artă inovatoare sau noi analize („Ce înseamnă 

cercetarea în științele umaniste”, 2020). Fundamental pentru conceptul de cercetare este 

tocmai crearea a ceva nou. În științele umaniste, aceasta ar putea consta în scrierea unei 

lucrări literare, care creează noi cunoștințe sub formă de artă, sau cercetare științifică, care 

adaugă noi cunoștințe examinând texte și alte artefacte culturale, în căutarea unor căi 

particulare de investigație științifică. 

De-a lungul deceniilor, desfășurarea cercetărilor în toate domeniile artelor și științelor umane 

a suferit schimbări. Aplicarea TIC a avut efecte asupra modului în care cercetătorii își 

desfășurau cercetările științifice. În ziua de azi ar trebui să ne propunem să încurajăm, să 

susținem și să îmbunătățim utilizarea TIC în desfășurarea cercetării, dezvoltarea și utilizarea 

resurselor și instrumentelor de cercetare digitală, precum și exploatarea TIC în distribuirea și 

punerea la dispoziție a rezultatelor cercetării (Ce înseamnă cercetarea în științele umaniste, 

2020). 

Deshmukh (2015) afirmă că TIC a avut efecte asupra multor fațete ale cercetării științifice. Ea 

le clasifică în trei categorii, și anume: 1) Aplicarea TIC anterior analizei datelor, care se referă 

la exemple ale modului în care sunt aplicate tehnologiile TIC în activitățile de cercetare din 
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științele sociale înainte de a ajunge la stadiul analizei datelor; 2) Aplicarea TIC în analiza 

datelor, care cuprinde exemple ale modului în care TIC sunt aplicate activităților din etapa de 

analiză a datelor și 3) Aplicarea TIC ulterior analizei datelor, care se referă la exemple ale 

modului în care sunt aplicate tehnologiile TIC activităților de cercetare în științe sociale după 

finalizarea etapei analizei datelor (vezi Tabelul 4) 

 

Tabelul 4. Trei categorii de efecte TIC asupra cercetării științifice (Deshmukh, 2015) 

Perioada Aplicarea TIC 

Anterioară analizei datelor Disponibilitatea articolului, disponibilitatea tezei și dizertației, 
căutare literatură, căutare conținut, urmărire literatură, colectare 
cantitativă a datelor, colectarea calitativă a datelor, Big Data și 
analiza acestora. 

Analiza datelor Analiza cantitativă a datelor și analiza calitativă a datelor 

Ulterioară analizei datelor Redactare de referințe și bibliografie, discuții privind articolele și 
tezele/disertațiile între cercetători, supraveghetori și examinați, la 
examenul oral, detectarea plagiatului și prezentarea 
manuscriselor jurnalului. 

 

Există multe lucruri pozitive în ceea ce privește utilizarea TIC în cercetare (de exemplu, 

utilizarea TIC scurtează durata cercetării, crește așteptările privind calitatea cercetării, crește 

numărul de articole academice publicate înainte de promovare etc.). TIC este o nouă regulă și 

un factor esențial pentru creșterea productivității unui cercetător (Deshmukh, 2015). Se 

așteaptă ca TIC să accelereze și să multiplice corpusul general de referință în cercetarea 

științifică, împreună cu reproiectarea activității de cercetare, cu utilizarea eficientă a 

tehnologiei informației și comunicațiilor, ceea ce ar trebui să conducă, de asemenea, la 

crearea de rețele de experți și la extinderea oportunităților acestora de colaborare, partajare și 

comunicare. 

În multe feluri, instrumentele digitale emergente îi ajută pe savanții din domeniul științelor 

umaniste să modifice metodele de cercetare, pentru a explora tiparele și a descoperi mesajele 

ascunse ale datelor cercetării. Unele metodologii utilizate în mod obișnuit în multe proiecte 

UD sunt prezentate în Figura 6. 
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Figura 6: Unele metodologii utilizate în mod obișnuit în multe proiecte UD (Introducere în Umanistica Digitală …, 

2020) 

 

Un mare avantaj al vizualizării, dacă nu cel mai mare, este capacitatea de a prezenta anumite 

materiale în așa fel încât să cuprindă o gamă întreagă de interpretări diferite. Vizualizările 

din perspective multiple și unghiuri diferite contribuie la o înțelegere complet nouă. În 

scopul vizualizării, al graficii, pictorialelor sau al altor forme de prezentare a materialului 

cultural, este important să cunoaștem activitatea din domeniul informaticii și să 

pătrundem în cele mai profunde procese intelectuale ale minții umane. Înțelegerea 

modului în care creierul uman percepe conexiunile constituie în general baza pentru o 

prezentare de înaltă calitate și manevrarea unor colecții mari de materiale culturale și de 

altă natură. Materialul bine vizualizat are menirea de a ne încuraja să gândim în moduri 

noi, pentru a înțelege anumite conținuturi (Digitalna humanistika, 2016). 
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Combinarea metodelor științelor umaniste și a celor de calcul cu utilizarea tehnologiilor 

moderne a permis mari progrese în cercetarea, prezentarea și înțelegerea diferitelor științe 

umaniste. Acestea sunt forme complet noi, care prelucrează cantități mari de date. 

Pentru a utiliza în mod productiv și creativ instrumentele digitale, este necesar să se dezvolte 

alfabetizarea digitală și atenția la decalajele dintre reprezentarea digitală și realitate. Aceasta 

implică faptul că cercetătorii ar trebui să ia în considerare traducerea ideilor și cadrelor 

teoretice în sisteme de calcul și să analizeze critic modul în care funcționează mecanismele 

de calcul implementate (Priem și Fendler, 2019, pag. 618). Prin urmare, o transformare 

productivă și critică a cunoașterii în era digitală implică mai multe schimbări în practicile de 

cercetare. Înseamnă că „noile cercetări: (1) iau în considerare diferența dintre idei și 

implementare; (2) studiază contradicțiile și nesiguranțele; (3) cartografiază din nou datele în 

funcție de noile scări microscopice și macroscopice; și (4) documentează dezordinea și 

caracterul experimental al cercetării prin straturi hipertextuale sau paratextuale care să 

permită, de asemenea, cititorilor să urmărească și să evalueze traseele noastre ca cercetători 

într-o „ocean” nesfârșit de fapte și informații”(Priem și Fendler, 2019 , pag. 619). 

Astăzi, mai multe preocupări noi (de exemplu, reflecția asupra colaborării oamenilor și 

mașinilor, menținerea unui accent critic pe traducere și implementare și explorarea 

orizontului imaginativ oferit de instrumentele digitale) marchează diferența dintre înțelegerea 

tradițională a rigorii și disciplinei și cea indusă de experimentarea tehnicii de calcul (Priem și 

Fendler, 2019). 

Este vremea coronavirusului – mediul digital îmi permite să lucrez, să comunic și să cercetez 

de la distanță prin intermediul sistemului IT și al resurselor bibliotecii universității mele. Sper 

că această criză ne va lăsa moștenirea muncii la distanță, care poate reduce la minim 

naveta inutilă și poate spori încrederea în personalul care lucrează fără să facă „prezența”. 

De asemenea, poate permite noi modalități de lucru mai eficient cu partenerii internaționali 

sau la conferințe - și într-un mod mai ecologic; totuși, cred că este încă loc pentru 

comunicarea științifică față în față. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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Figura 7. Un laborator de limbi străine reprezintă un spațiu esențial pentru învățarea limbilor străine, în care se pot 

accesa diferite materiale audio sau audio-vizuale (autor: L. Rebernik, 2020). 

 

Digitalizarea este cel mai bun exemplu de manieră modernă de protejare și conservare a 

tezaurelor culturale în ansamblu. Cu toate acestea, există dezacorduri cu privire la impactul 

digitalizării și una dintre cele mai frecvente cauze ale conflictelor este înțelegerea insuficientă a 

termenului în sine. Tradiționaliștii atrag atenția că totul se transformă încet în cifre, forma 

fizică devine irelevantă, documentele (obiectele) originale își pierd valoarea fundamentală și 

„aura” de originalitate. Există teama că profesiile tradiționale vor dispărea, că munca 

bibliotecarilor, arhiviștilor, muzeologilor etc., va fi realizată de computer (Digitalna 

humanistika, 2016). 

Susținătorii digitalizării, pe de altă parte, se opun unor astfel de atitudini și subliniază 

beneficiile și importanța acesteia pentru funcționarea și dezvoltarea societății. Aceștia 

sugerează că, dacă instituțiile culturale vor să supraviețuiască și să concureze cu epoca 

modernă, ar trebui să înceapă să digitalizeze diverse materiale culturale cât mai curând posibil. 

Ei subliniază faptul că forma electronică are o serie de avantaje, inclusiv disponibilitatea 

informațiilor în orice moment în întreaga lume. Procesul de tranziție de la analogic la digital 

se desfășoară cu cea mai mare grijă, astfel încât obiectul digitalizat să păstreze toate 

caracteristicile și valorile posibile ale conținutului original (Digitalna humanistika, 2016) S-ar 

putea ca digitalizarea să nu fie soluția perfectă pentru conservarea și protejarea patrimoniului 

cultural, dar avantajele sale cântăresc mult mai mult decât dezavantajele. Obiectele originale 

își păstrează în cea mai mare parte valoarea, iar locurile de muncă ale bibliotecarilor, 

arhivarilor, muzeologilor etc., nu pot fi înlocuite. Tehnologia are rolul de a accelera procesele 

lungi de completare, organizare și clasificare a numeroaselor materiale și pentru a face totul 

„ordonat” și accesibil. În concluzie, se poate spune că digitalizarea încurajează cooperarea 

dintre experți și voluntari, oamenii de știință și cercetătorii tradiționali și moderni (Digitalna 

humanistika, 2016). 
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2. TRANSFORMAREA DIGITALĂ ÎN ȘTIINȚELE UMANISTE OBSERVAȚII 
EMPIRICE 

In Scurt Ghid pentru Umanistica Digitală Burdick și colab. (2012, pag. 2) spun că Digital 

Humanities „se referă la noi moduri de învățământ și unități instituționale pentru cercetare, 

predare și publicare colaborative, transdisciplinare și implicate în tehnica calcul. Umanistica 

Digitală este mai puțin un domeniu unificat cât o serie de practici convergente care explorează 

un univers în care materialul tipărit nu mai este mediul principal în care cunoștințele sunt 

produse și distribuite.” 

Ce anume se califică drept Umanistică Digitală? Este aceasta o simplă utilizare a 

instrumentelor digitale în scopul cercetării și comunicării în științele umaniste? Artefactele 

digitale, noile medii sau cultura contemporană au înlocuit artefactele fizice, mediile vechi sau 

cultura istorică? Care este obiectul de studiu al Umanisticii Digitale? Ce domenii au jucat un 

rol important în dezvoltarea Umanisticii Digitale? De ce unele dintre cele mai importante 

domenii ale cercetării Umanisticii Digitale se extind dincolo de nucleul tradițional al științelor 

umaniste și includ metode cantitative din științele sociale și naturale, precum și tehnici și 

moduri de gândire din artă? 

Pentru a înțelege situația actuală din domeniul umanist, am examinat două lumi coexistente: 

1)cea care utilizează tehnologia digitală în științele umaniste (sau domenii conexe) în 

învățământul superior și 2) cealaltă, care lucrează pe baza umanisticii digitale, adesea nu în 

instituțiile de învățământ superior, nici măcar în științele umaniste. Este necesar să ne ocupăm 

de ambele, deoarece împreună determină sau influențează profund transformarea digitală în 

științele umaniste. Studiul a vizat identificarea situației actuale și a naturii utilizării TIC (în ceea 

ce privește accesul, utilizarea și crearea resurselor și instrumentelor) și gradul de variație, dacă 

există, între domeniile disciplinei. În mod similar, am fost interesați de activitățile educaționale 

și de cercetare asistate de TIC în științele umaniste, deoarece acestea sunt, de asemenea, 

puternic corelate. 
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Figura 8: Studenți în științe umaniste în timpul muncii de teren, care include utilizarea tehnologiilor digitale (autor: 

J. Stopar, 2020) 

 

La întocmirea chestionarului au fost luate în considerare instrucțiunile pentru studii de caz și 

interviuri, mai multe documente și instrumente UE, cum ar fi DigComp 2.1 (Carretero și colab., 

2017), DigiCompEdu (Redecker, 2017), E-readiness (Horrigan, 2016). Cu toate acestea, scopul 

final nu a fost o analiză statistică descriptivă sau comparativă a datelor colectate, ci informații 

ilustrative de la profesioniștii din învățământul superior care lucrează în domeniul umanist, cu 

privire la utilizarea TIC în activitatea lor de educație sau cercetare, necesitățile lor legate de 

TIC și opinii despre punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările transformării 

digitale în științele umaniste. În cadrul proiectului, aceste informații au servit ca bază pentru 

elaborarea acestui manual, a materialelor și instrumentelor online și pentru informarea, 

motivarea și sprijinirea transformării digitale a științelor umaniste într-o manieră critică și 

productivă. Credem că profesioniștii din domeniul științelor umane vizați, precum și studenții 

acestora, instituțiile și societățile, nu vor avea decât de câștigat dacă vor alege calea bine 

gândită, discretă, încurajatoare către Umanistica Digitală. 

Datele și informațiile colectate din studiile de caz și interviuri au fost analizate utilizând tehnici 

statistice descriptive de bază și interpretări calitative, cu accent pe furnizarea unor informații 

esențiale privind utilizarea TIC în științele umaniste în UE. Scopul nostru principal a fost să 

identificăm principalele necesități și probleme în aceste activități și să găsim exemple de bune 

practici. Conectând aceste descoperiri cu oportunitățile oferite de „mișcarea” Umanistică 

Digitală și evoluțiile și experiențele legate de TIC în alte discipline, ne propunem să motivăm și 

să îndrumăm pe cei care sunt mai puțin interesați să înceapă sau pe cei care au deja 

experiență, să aducă îmbunătățiri adecvate muncii lor. 

Pe baza unei cercetări generale care a implicat toate disciplinele/facultățile universității (de 

exemplu, Radovan și colab., 2018), am început proiectul așteptându-ne la următoarele : 

● în general, științele umaniste rămân în urma celorlalte discipline în utilizarea TIC; 
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● există diferențe considerabile în utilizarea TIC în domeniul umanist; 

● mult discutata reticență în utilizarea TIC în domeniul umanist persistă, în special la 

● predare; 

● cei care sunt mai activi în utilizarea TIC pot avea un sentiment acut de excludere din 

● rândul colegilor mai tradiționali; 

● Liderii instituționali din domeniul științelor umaniste pot fi mai puțin activi și 
susținători în introducerea transformării digitale în activitatea lor. 

 

2.1 Profilul respondenților 

Chestionarul s-a adresat în principal cadrelor didactice universitare și cercetătorilor din 

domeniul științelor umaniste din țările partenere ale proiectului (Cipru, Estonia, Italia, 

România, Slovenia și Spania). Invitațiile transmise prin intermediul mai multor buletine 

informative în formă electronică și prin site-uri naționale și internaționale au atras 256 de 

respondenți din aproape toată lumea, dar în principal din țările UE. Deși am planificat și am 

sperat într-un număr mai mare de participanți, situația Covid-19 a avut un impact puternic 

asupra răspunsului potențialilor participanți. Dacă nu se specifică altceva, statisticile se referă 

la răspunsurile respondenților din UE, deși unele opinii, idei și probleme individuale sunt 

preluate și de la alți respondenți (menționate corespunzător în text). 

Peste 70% dintre respondenți sunt profesori/educatori din învățământul superior, inclusiv 

asistenți; 17% sunt în principal cercetători în domenii umaniste; 12% aparțin categoriei „alții”. 

Această din urmă categorie include respondenți cu un statut diferit, cum ar fi studenți 

doctoranzi, profesori de liceu, tineri cercetători, personal administrativ și/sau cei care au 

relații indirecte cu științele umaniste, cum ar fi educatori din tehnologia informației, științe 

sociale și chiar un expert care furnizează TIC pentru persoanele cu dizabilități. 

Structura pe genuri a respondenților este bine echilibrată (51% bărbați, 46% femei, 3% nu au 

dorit să răspundă). 

Structura pe vârste este următoarea: 76% dintre respondenți au între 40 și 60 de ani, puțini 

sub 30 sau peste 60 de ani. Doar 10% dintre respondenți utilizează tehnologii digitale în 

predare sau cercetare de 4 ani sau mai puțin timp, ceea ce corespunde de fapt cu proporția 

celor care au lucrat în perioada respectivă în predare sau cercetare. 

 

2.2 Percepții ale tehnologiei digitale în științele umaniste 

Definirea științelor umaniste ca obiect al cercetării empirice este o problemă care se datorează 

în principal practicilor foarte diferite. În acest sondaj, științele umaniste au fost împărțite în 

cinci mari categorii disciplinare, însoțite de o a șasea, care permite participanților din alte 

domenii, în principal interdisciplinare, să se alăture grupului țintă: istorie, limbă și literatură, 
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arte (atât arte plastice, cât și arte interpretative), filozofie și religie, geografie și altele. În 

ultima categorie, mai mult de jumătate dintre respondenți aparțin uneia sau mai multor 

discipline enumerate mai sus. Respondenții sunt distribuiți uniform între toate categoriile 

menționate mai sus. 

Majoritatea respondenților lucrează la universități, fie la diferite catedre în discipline umaniste 

(așa cum sunt definite mai sus), fie predau științe umaniste (în principal limbi sau arte) în 

facultăți/secții „non-umaniste”. Unii lucrează în mai multe universități, sau într-o universitate 

și într-un institut și doar câțiva sunt liber-profesioniști. 

O modalitate de a prezenta diversitatea respondenților este trecerea în revistă a domeniilor 

acestora de activitate. Acestea variază de la predarea/cercetarea istoriei electorale locale, 

migrația populațiilor, preistorie, subiecte ale literaturii istorice franceze, cum ar fi trubadurii, 

literatura și cultura victoriană, limbi, lingvistică, politică lingvistică, abilități de comunicare, 

psiholingvistică, artă medievală, predarea instrumentelor muzicale, muzicologie, desen și 

grafică, reprezentare vizuală a informațiilor, sculptură, practici artistice creative, studii de film 

și mass media, estetică generală, design industrial, filosofia științelor cognitive, logică, 

argumentație, epistemologie, metafizică, narațiune, crezuri religioase și arte interpretative 

folclorice și religioase, teologie, drept, de la subiecte de geografie fizică, umană, regională 

„tradiționale” la studii aplicative, culturale sau de apartenență etnică și regională și până la 

unele dintre domeniile mai explicit legate de TIC, cum ar fi tehnologiile culturale, tehnologiile 

educaționale moderne, stilistică asistată de calculator, lingvistică comparată, 

(geo)informatică, statistici, analize de text (inclusiv texte antice), învățare automată, analize 

big data și umanistică digitală. 

Marea majoritate a respondenților utilizează internetul în mod extensiv și competent (93%), 

considerând că este ușor să lucreze cu calculatoare și alte echipamente tehnice (85%). Ei sunt 

deschiși și curioși cu privire la noile aplicații, programe, resurse (79%), în timp ce un procentaj 

surprinzător de scăzut își declară calitatea de membri în diverse rețele sociale (64%). 

 

 
 
 

2.3 Competențe digitale 

Competența digitală este cel mai recent concept care descrie aptitudinile legate de utilizarea 

tehnologiei. În ultimii ani, au fost folosiți mai mulți termeni pentru a descrie abilitățile și 

competențele în utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi abilități TIC, abilități tehnologice, 

abilități informatice, abilități ale secolului XXI, alfabetizare informatică, alfabetizare digitală și 

Utilizarea tehnologiei digitale presupune uneori asumarea de riscuri. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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abilități digitale. Acești termeni sunt adesea utilizați drept sinonime; de ex. competența 

digitală și alfabetizarea digitală (Ilomäki, Kantosalo și Lakkala, 2011). 

Respondenții și-au autoevaluat gradul de „intensitate” a utilizării TIC în profesia lor (Tabelul 

5), competența TIC în munca lor (Tabelul 6) și nivelul competențelor TIC (Tabelul 7). 

Aproape jumătate dintre respondenți utilizează intens TIC în munca lor; în plus, mai mult de o 

treime sunt utilizatori moderați ai TIC, în timp ce peste 15% utilizează TIC doar ocazional sau 

deloc. 

 

Tabelul 5. „Intensitatea” utilizării TIC în activitatea respondenților 

 

Utilizați tehnologia digitală (TIC) în munca de predare sau cercetare? 
% din 

responden

ți 
Nu utilizez TIC în munca mea. 

M-aș putea descurca fără TIC în munca mea, dar o utilizez ocazional. 

Nu mă pot descurca fără TIC în munca mea, dar o utilizez doar ocazional. 

Sunt un utilizator moderat de TIC în munca mea, dar o utilizez 
uneori, sau 

deseori. 

Utilizez intens TIC în munca mea, în majoritatea timpului. 

 

4 

6 

6 

35 

48 

 

 

Nivelurile de capacitate TIC în predare și cercetare (Tabelul 6) sunt destul de bine distribuite 

între participanți. Niveluri de capacitate puțin mai ridicate apar în legătură cu activitatea de 

cercetare. Autorii manualului consideră eterogenitatea nivelurilor de capacitate ale 

respondenților (deși se bazează pe o autoevaluare subiectivă) ca fiind valoroasă, deoarece 

asigură faptul că răspunsurile obținute se referă la situații TIC foarte diverse în domeniul 

umanist. Cele mai scăzute două niveluri (1 și 2 din 8) sunt raportate de 21% dintre respondenți în 

ceea ce privește predarea și 20% în ceea ce privește activitatea lor de cercetare. Cele mai 

ridicate două niveluri (7 și 8 din 8) sunt raportate de 25% dintre respondenți în ceea ce privește 

predarea și 24 % în ceea ce privește activitatea lor de cercetare. 
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Tabelul 6. Niveluri de capacitate TIC în ceea ce privește activitatea de predare și cercetare a respondenților 

Evaluarea nivelului personal de capacitate TIC în 

ceea ce privește predarea și cercetarea (separat) 

prin declararea celei mai apropiate dintre 

variantele oferite 

Capacitatea în 

tehnologia digitală la 

predare (% dintre 

respondenți) 

Capacitatea în 

tehnologia digitală 

la cercetare (% 

dintre respondenți) 

3. Sarcini simple, cu îndrumare 4 5 

4. Sarcini simple lucrând autonom, cu 

îndrumare dacă este cazul 15 13 

5. Sarcini bine definite și de rutină, probleme 
simple, pe cont propriu 10 12 

6. Probleme bine definite, în afara rutinei, 

independent, în funcție de necesitățile mele 16 15 

7. Sarcini și probleme diverse, îndrumându-i 

pe alții 16 15 

8. Cele mai adecvate sarcini, capacitate de 

adaptare la sarcinile altora, într-un context 

complex 
16 12 

9. Rezolvarea problemelor complexe cu soluții 

limitate și integrare pentru a contribui la 

practica profesională și pentru a-i îndruma 

pe ceilalți 

12 15 

10. Rezolvarea problemelor complexe cu mulți 

factori interactivi și propunerea unor idei și 

procese noi în domeniu 
10 14 

 

 

Aspectul esențial care lipsește în predarea online (de exemplu, prin intermediul unei 

platforme de conferințe video, cum ar fi Zoom) este sentimentul de comuniune, de 

apropiere față de ceilalți (am impresia fermă că acest lucru este chiar mai adevărat pentru 

studenți), ceea ce cred că permite o discuție, înțelegere și auto-reflecție mai profunde. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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Nivelurile predominante ale competențelor digitale (Tabelul 7) sunt B1 Integratorii (28%), A2 

Exploratorii (27%) și B2 Experții (21%). A0 (fără experiență) și A1 Începători sunt peste 30 în 

toate grupele de vârstă și reprezintă 6% din toți respondenții. Liderii C1 și Pionierii C2, cele mai 

înalte niveluri de competențe digitale, sunt, de asemenea, bine distribuite între grupele de 

vârstă peste 30 de ani și sunt autoevaluate de 18% din toți respondenții. 

 

Tabelul 7. Competențe digitale TIC în activitatea respondenților 

Cum vă evaluați în prezent competența digitală? % din respondenți 

A0: Neinteresat, sau interesat, fără să fi încercat încă 1 

A1: Începător 5 

A2: Explorator 27 

B1: Integrator 28 

B2: Expert 21 

C1: Lider 13 

C2: Pionier 5 

 

 
 

Diferențele dintre respondenții de la diferite discipline pot indica unele elemente specifice, 

cum ar fi 1) cel mai înalt nivel de utilizare intensivă a TIC în munca lor se găsește la istorie și 

cel mai scăzut la filozofie și religie și 2) niveluri mult mai ridicate de capacitate TIC în predare și 

cercetare au declarat respondenții de la geografie și istorie, în timp ce cele mai scăzute 

niveluri au fost declarate la filozofie și religie. 

 

În ziua de azi este imposibil să nu folosești TIC în predare și cercetare. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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2.4 Competențe de implicare profesională 

Competențele de implicare profesională cuprind capacitatea individului de a utiliza 

tehnologiile digitale pentru 1) interacțiuni profesionale cu colegii, studenții și alte părți 

interesate, 2) dezvoltarea profesională individuală și 3) binele colectiv și inovația continuă într- 

o organizație și o profesie didactică. 

 

 
 

În timp ce marea majoritate a respondenților utilizează sistematic diferite canale digitale 

pentru a îmbunătăți comunicarea cu colegii și studenții (82%), pentru a colabora cu colegii din 

interiorul și din afara organizației lor educaționale (81%) și pentru a-și dezvolta activ abilitățile 

de predare și cercetare digitală (75%), proporția respondenților care își creează și își utilizează 

eficient identitatea digitală în comunicarea profesională este semnificativ mai mică (55%). 

 

TIC este doar un instrument. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 

Dobândirea abilităților TIC este un proces care durează toată viața. Tocmai am învățat cum 

să folosesc partajarea ecranului Zoom și cum să programez o întâlnire Zoom chiar la 

începutul crizei Covid-19 (utilizam Skype dinainte și eram doar utilizator pasiv de Zoom, 

participând la ședințe, fără a le organiza eu – nu știam să programez o ședință), la fel ca 

mulți alți oameni de știință din domeniul științelor umaniste. Dar, nevoia te învață. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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Figura 9. Aspecte specifice legate de tehnologia digitală care, în opinia respondenților, necesită îmbunătățire 

 

Deși multe necesități legate de TIC sunt comune tuturor respondenților, aceștia au indicat și 

unele necesități specifice disciplinei, cum ar fi: 

● Necesități specifice geografiei: aplicarea diferitelor părți ale SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences = pachet statistic pentru științe sociale) în cercetare; utilizarea 

de noi instrumente geografice și instrumente specifice în cercetare (de ex., software 

de prelucrare a datelor - IRAMUTEQ, SONAL, ALCESTE etc.); lucrul cu big data, noi 

surse de date (precum LIDAR) și noi tehnologii; posibilitatea de a evalua resursele și 

instrumentele online pentru selectarea celor optime într-o anumită situație de 

cercetare sau educație; dezvoltarea abilităților de bază în programarea computerelor. 

● Necesități specifice istoriei: studii și practici suplimentare în limbaje de programare 

(cum ar fi R); învățarea și utilizarea sistemelor de informații geografice (deși utilizarea 

GIS nu este o prioritate acest domeniu de activitate); utilizarea unor instrumente 

diferite/noi pentru a lucra cu date, medii (de ex. video) și pentru a comunica. 

● Necesități specifice limbii și literaturii: dezvoltarea unor abilități de programare mai 

bune. 

● Necesități specifice artelor (atât artele plastice, cât și artele interpretative): surse și 

instrumente online pentru producerea și editarea de fotografii și video; pentru un 

profesor de instrumente muzicale, accesul la diverse programe care pot citi notația 

muzicală și o pot converti în sunet (așa-numitul smart-accompaniment, care poate 

urmări instrumentistul chiar cu viteza cu care acesta cântă); capacitatea de a crea și 

întreține servere și website-uri (WordPress, MediaWiki). 
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● Necesități specifice filosofiei: utilizarea aplicațiilor cloud; realizarea prelegerilor video. 

 

2.5 Resurse digitale 

Capacitatea de a lucra cu resurse digitale include 1) identificarea resurselor educaționale de 

înaltă calitate; 2) cunoștințe și abilități pentru modificarea, crearea și partajarea resurselor 

digitale adecvate obiectivelor și activităților de predare, învățare și cercetare; 3) utilizarea și 

gestionarea responsabilă a conținutului digital (de exemplu, respectarea reglementărilor 

privind drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal). 

Marea majoritate a respondenților (89%) utilizează diferite website-uri și strategii de căutare 

pentru a găsi și selecta o gamă de resurse digitale diferite, în timp ce o majoritate moderată a 

respondenților (71%) protejează în mod eficient conținutul sensibil (de exemplu, examene, 

calificative ale studenților, date cu caracter personal, date de cercetare cu acces limitat). 62% 

dintre respondenți își creează propriile resurse digitale și modifică resursele existente, 

adaptându-le necesităților lor. 61% dintre ei folosesc tehnologia digitală pentru a colecta date 

prin măsurare, scanare, crowdsourcing (practica obținerii de informații apelând la serviciile 

unui număr mare de persoane, fie plătite, fie neplătite, de obicei prin internet) și abordări 

similare. O minoritate (46%) este de acord că tehnologiile digitale pot înlocui în mod eficient 

mediile și materialele tradiționale de învățare și cercetare (de exemplu, biblioteci, arhive). 

 

 

 
Figura 10: Necesități specifice legate de tehnologia digitală pe care respondenții le-au satisfăcut sau doresc să le 

satisfacă pentru a-și îmbunătăți activitatea cu resurse educaționale sau de cercetare digitale. 

 

În ceea ce privește predarea, respondenții consideră că 1) studenții trebuie să poată lucra 

flexibil în grupuri și, de asemenea, să primească feedback live în clasă; 2) în vremuri de 
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pandemie, educatorii cer adesea elevilor să învețe (de asemenea, interactiv folosind Zoom) să 

comenteze, să observe, să caute soluții pentru problemele care au fost partajate pe ecran (de 

exemplu, PowerPoint, PDF-uri, înregistrări video și audio etc.); 3) sunt necesare site-uri de 

instruire inteligente bazate pe lucrul la computer și 4) pentru studenți ar trebui să fie disponibil 

accesul gratuit și rapid la cunoștințe, prin programe de învățare tutoriale/sisteme de învățare 

integrate. 

 

Tabelul 8. Necesități ale disciplinelor individuale în ce privește tehnologia digitală 

DISCIPLINĂ NECESITĂȚI SPECIFICE 

Arte (atât arte plastice, cât 
și 
arte interpretative) 

Surse foto; baze de date de imagini digitale; biblioteci 
digitale; conferințe online; grupuri de interese pentru 
căutarea și testarea de noi soluții TIC 

Filozofie Utilizarea instrumentelor pentru criptare 

Geografie Crearea modelelor digitale de cote de altitudine; Date 
LIDAR (detecție și măsurare distanțe prin radiolocație optică); 
cele mai noi instrumente geografice; noi tehnici și 
metodologii; teledetecție; arhive sistematice de date și 
instrumente geografice; sistem organizat (de ex. 
instituțional/național) pentru arhivare/acces gratuit; o mai 
bună cunoaștere a limbajelor de programare 

Limbi Resurse pentru îmbunătățirea exprimării în scris a studenților 

 

Un respondent a subliniat că, în ciuda unui acces bun la resursele digitale necesare pentru 

cercetare și predare, este important ca existența lor și utilizarea lor regulată și analitică să fie 

aduse în conștiința publicului și sprijinite. 
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Figura 11. Cercetarea pe teren în domeniile umaniste necesită un bun acces la diferite resurse digitale (autor: J. 

Stopar, 2020). 

 

2.6 Access și incluziune 

Nivelurile evaluate ale calității mediului lor de lucru sunt ceva mai scăzute. Majoritatea afirmă 

că 1) mulți dintre colegii lor folosesc tehnologii digitale în predare și cercetare (63%), 2) 

facultatea este echipată corespunzător cu tehnologia digitală de care au nevoie în predare 

(61%), 3) administrația facultății sprijină integrarea tehnologiilor digitale în predare și 

cercetare (54%), 4) facultatea este echipată adecvat cu tehnologiile digitale de care au nevoie 

în cercetare (54%), 5) programa facilitează și susține utilizarea tehnologiilor digitale în predare 

și învățare (53 %) și 6) studenții au acces adecvat la tehnologiile digitale (dispozitive, internet, 

laboratoare digitale etc.) la facultate (53%). Mai puțin de jumătate dintre respondenți 

apreciază că studenții au acces adecvat la tehnologia digitală acasă (44%). Pentru a utiliza în 

mod eficient tehnologia digitală în predarea sau cercetarea lor, majoritatea respondenților 

trebuie să își finanțeze personal echipamentul digital de acasă (64%). Alte caracteristici legate 

de TIC ale mediului de lucru pe ei care le consideră importante includ 1) personal insuficient 
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pentru a oferi asistență TIC (atât pentru cadre didactice, cât și pentru studenți), 2) probleme 

de copyright și licențiere pentru instrumentele și resursele digitale produse/utilizate, 3) 

utilizarea insuficientă a sistemelor de gestionare a datelor, 4) utilizarea insuficientă a 

oportunităților de realizare a legăturilor între programele educaționale și chiar 5) probleme 

cu accesul la internet. 

Răspunsul mai degrabă rezervat la invitațiile de a completa chestionarul, de a fi contactați 

pentru un interviu sau de a contribui la un studiu de caz pare să demonstreze că transformarea 

digitală a disciplinelor respondenților nu este considerată o problemă importantă, cel puțin 

nu ceva în care grupul țintă s-ar implica activ sau cu pasiune. Numai aproximativ 10% dintre 

cei invitați direct (prin e-mail) au răspuns la chestionarul online. Dintre cei care au răspuns la 

chestionar, doar 15% au fost interesați să fie intervievați în continuare și aceeași proporție a 

fost interesată să contribuie la un studiu de caz. Puțin peste o cincime (22%) ar participa la un 

eveniment multiplicator de o zi în țara lor, cu aplicarea practică a instrumentelor TIC elaborate 

pentru a fi utilizate în domeniul umanist (încă 39% ar participa „probabil” la un astfel de 

eveniment multiplicator). Cu toate acestea, o astfel de interpretare a reacției slabe ar fi prea 

limitată și simplistă. Grupul țintă al proiectului a fost abordat în timpul epidemiei Covid-19, 

într-o perioadă în care TIC era un instrument util pentru colaborare, predare și cercetare chiar 

și în perioadele de cel mai strict lockdown. Dar, pe de altă parte, era o perioadă în care 

curgeau nenumărate invitații la chestionare online legate de epidemie, care copleșeau cadrele 

didactice și studenții cu modalități de comunicare și colaborare bazate pe TIC pe care nu le 

mai cunoscuseră până atunci. 

 

 
2.7 Tehnologii digitale în predare, învățare și cercetare 

În ceea ce privește tehnologiile digitale, competențele de predare și cercetare includ 

proiectarea, planificarea și implementarea utilizării tehnologiilor digitale în diferite etape ale 

procesului de predare/învățare și cercetare. 
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Figura 12. Aspecte specifice legate de tehnologia digitală pe care respondenții le consideră necesare pentru a 

 
 

Tabelul 9. Cum, când și de ce utilizează respondenții tehnologia digitală 

 

Utilizarea tehnologiilor digitale (TD) - cum, când și de ce 
% din 

responden

ți Pentru a asigura faptul că TD sunt utilizate în predare cu valoare adăugată. 80% 

Pentru a asigura faptul că TD sunt utilizate în cercetare cu valoare adăugată. 85% 

Pentru a reuși să integreze tehnologiile digitale în activitățile de predare și cercetare ale 

respondenților. 

 

74% 

Studenții utilizează tehnologiile digitale pentru a obține, documenta și prezenta dovezi. 72% 

Pentru a analiza sau interpreta datele din procesul de cercetare sau predare al 

respondenților. 

 

62% 

În vizualizare (unii incluzând realitatea augmentată/virtuală) pentru a prezenta date, a 

învăța sau a rezolva probleme din procesul de cercetare sau predare al respondenților. 

 
50% 

Pentru a pune în aplicare metode cum ar fi modelarea descriptivă, predictivă, fizică sau 

simulările în cercetare sau predare. 

44% 

Pentru a utiliza tehnologii de vârf în scopul de a lucra cu Big Data în cercetarea sau 

predarea respondenților. 

 

30% 

Pentru a utiliza codificarea/programarea în procesul de cercetare sau predare al 

respondenților. 

 

24% 
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Tabelul 10. Unele dintre necesitățile legate de TIC exprimate de respondenți din discipline individuale 

DISCIPLINĂ NECESITĂȚI SPECIFICE 

Arte (atât arte plastice, cât și 
arte interpretative) 

Music 21, R, Sketch Engine 

Filozofie și religie Instrumentele de vizualizare și interpretare a datelor 

Geografie Calculator și ecran digital performante pentru predare; necesitatea 

de a învăța limbajul de programare – în special programarea în 

domeniul GIS mobil; codificare/scriptare, analize Big Data; crearea 

modelelor digitale pentru cote de nivel, date LIDAR 

Istorie Instruire în modelarea și vizualizarea datelor – mai ales în 
cartografierea geospațială 

 

Un respondent a subliniat faptul că în domeniul limbilor și literaturii ar prefera ca elevii săi să 

citească mai multe cărți tipărite. 

 

2.7.1 Evaluarea progreselor la învățare 
Evaluarea progreselor la învățare are ca scop îmbunătățirea strategiilor de evaluare existente, 

aplicarea unor metode de evaluare noi și mai bune, analiza datelor (digitale) disponibile prin 

(inter)acțiunile fiecărui student în parte și furnizarea de feedback și sprijin mai bine 

direcționat. 

Majoritatea respondenților utilizează tehnologiile digitale pentru a oferi feedback regulat și 

eficient (67%) și mai puțin de jumătate utilizează formate digitale de evaluare pentru a 

monitoriza progresul elevilor (48%) și a analiza toate datele disponibile pentru a identifica 

studenții care au nevoie de sprijin suplimentar în timp util (39% ). 

 

 

Universitatea noastră oferă multe ateliere despre utilizarea TIC în predare. Nu particip la 

ele, deoarece cred că pot învăța tehnologia TIC de care am nevoie pentru munca mea 

(desigur, deși folosesc TIC în mod constant în perioada pandemiei, nu sunt un mare fan al 

acesteia, deoarece prefer un contact mai personal, în spațiul fizic). Ceea ce aș dori să văd 

în locul noilor TIC ar fi cheltuirea mai multor bani pentru echiparea sălilor de clasă, astfel 

încât să poată fi reproiectate mai ușor pentru diferite lucrări de seminar. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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Cercetările ulterioare privind utilizarea TIC în activitățile de predare și învățare indică faptul că 

majoritatea respondenților abordează potențiale probleme digitale atunci când: 

● creează sarcini digitale pentru studenți (de ex., acces egal la dispozitive și resurse 

digitale; probleme de interoperabilitate și conversie; lipsa abilităților digitale) (65%); 

● îi învață pe studenți să evalueze credibilitatea informațiilor și să recunoască 

dezinformările și informațiile părtinitoare (62%); 

● îi încurajează pe studenți să utilizeze tehnologiile digitale în mod creativ pentru a 

rezolva probleme concrete (de ex., pentru a depăși obstacolele sau provocările care 

apar în procesul de învățare) (61%); 

● utilizează tehnologii digitale pentru a permite studenților să participe activ în clasă 

(61%); 

● creează sarcini care impun studenților să creeze conținut digital (de exemplu, 

prezentări video, audio, foto, prezentări digitale, bloguri, wiki) (57%); 

● stabilesc sarcini care impun studenților să utilizeze mijloace digitale pentru a comunica 

și a colabora între ei, sau cu un public extern (52%). 

Mai puțin de jumătate îi învață pe studenți cum să se comporte în siguranță și responsabil 

online (49%) și utilizează tehnologiile digitale pentru a oferi studenților oportunități de 

învățare personalizate (de ex., pentru a oferi diferiților studenți sarcini digitale diferite pentru 

a răspunde necesităților, preferințelor și intereselor individuale de învățare) (42%). 

Unii respondenți utilizează, de asemenea, posibilitățile oferite de sălile de curs virtuale 

Moodle pentru a evalua munca studenților, pentru a acorda calificative on-line, pentru a 

efectua compararea încrucișată a progreselor și pentru a se pregăti pentru evaluarea 

examenului. Un respondent ar considera mai bine-venită o bază de date cu informații cheie, 

decât să o creeze el însuși. 

În ceea ce privește educația asistată de TIC, respondenții au făcut comentarii, ca de exemplu: 

● Trebuie să am posibilitatea de a urmări mai precis implicarea elevilor. 

● În prezent, suntem sfătuiți să folosim Redmenta pentru evaluare; deoarece există 

multe alte instrumente disponibile, cred că ar fi în beneficiul tuturor dacă am afla mai 

multe despre ele. 

● Tehnologiile digitale trebuie să fie integrate mai activ în mediul de predare și învățare 

din multe universități. 

● În sălile de curs mari este dificil să monitorizezi studenții care ar putea avea dificultăți; 

așa că aș avea nevoie de mai mult sprijin TIC pentru a-i contacta sau a-i ajuta. 

● În „epoca corona”, mulți au folosit pentru prima dată teste online (Moodle sau altele) 

în loc de examene scrise. Cred că un anumit scepticism este sănătos – nu numai în 

ceea ce privește trișarea la test, ci și în ceea ce privește egalitatea mediilor de lucru ale 

studenților (de ex., fiabilitatea conexiunii la internet și altele asemenea). 
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● Trebuie să utilizăm instrumente TIC în predare, pentru a oferi elevilor posibilitatea de 

a-și evalua propriul proces de învățare, sau de a primi feedback de la profesor. 

● În Arte (atât arte plastice, cât și arte interpretative) LOLA (sistem de streaming audio- 

vizual cu latență redusă) oferă cea mai bună conexiune între doi muzicieni care sunt 

departe unul de celălalt. 
 

 

 
Figura 13. Lecție virtuală de pian (autor: T. Resnik Planinc, 2020) 

 
 

 
Figura 14. Aspecte specifice legate de tehnologia digitală pe care respondenții le consideră necesare pentru a 

atinge nivelul dorit și pentru a îmbunătăți, eleva și facilita competențele digitale ale studenților lor. 
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2.8 Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări ale utilizării 

tehnologiilor digitale în predare și cercetare (Analiza SWOT) 

A fost efectuată o analiză SWOT, pentru a obține o imagine de ansamblu a opiniilor 

profesorilor universitari și cadrelor universitare cu privire la utilizarea TIC în predare și 

cercetare în științele umaniste. Așa cum era de așteptat, opiniile variază considerabil, nu 

numai din cauza subiectivității răspunsurilor, ci și din cauza problemelor obiective cu care 

respondenții se confruntă în mediile lor de lucru, ceea ce reflectă diversitatea disciplinelor. 

Rezultatele sunt prezentate aici sub formă de bule (nori) de cuvinte și text care evidențiază 

cele mai semnificative răspunsuri. 

 

 
 

În cazul istoriei, tehnologiile digitale permit istoricilor să analizeze volume mai mari de 

material, în special bazele de date; permit o analiză a textului și o căutare a textului mai rapide, 

de unde rezultă o cale mai eficientă către rezultate; permit tuturor să participe la cercetări 

istorice. Cu toate acestea, nu toate materialele primare sunt online. Se presupune că, atunci 

când se lucrează cu colecții istorice, „totul este digitalizat” și disponibil pe Google, dar aici nu 

este cazul. Predilecția către digital creează o dependență excesivă de materialele digitalizate și 

o pondere disproporționată a acestora în detrimentul celor nedigitalizate, ceea ce ar putea 

duce la rezultate fals pozitive în date și cercetare. 

În arte (atât arte plastice, cât și arte interpretative), analiza Big Data este deja importantă (în 

cercetarea muzicală, chiar și în afara mediului academic); studenții sunt mult mai conștienți 

de toate detaliile atunci când își ascultă înregistrările (în comparație cu exercițiile tradiționale 

live). Cu toate acestea, ei tind să lucreze pe modele live, materiale reale etc. Tehnologia 

digitală nu poate înlocui mentorul în predare. Există potențial pentru introducerea în rețele a 

galeriilor, autorilor și persoanelor implicate; acesta este viitorul modernizării predării 

disciplinelor artistice, cu așa-numitele masterclasses – a preda și a comunica cu studenți din 

diferite părți ale Europei sau din întreaga lume. 

În Geografie, permite provocarea unui număr mai mare de studenți să rezolve probleme din 

lumea reală utilizând date din lumea reală, dotându-i cu tehnologii avansate pentru 

îndeplinirea sarcinilor; crește accesibilitatea unui volum uriaș de date și informații geografice 

într-un timp mai scurt; tehnologia informațiilor geografice ne permite să cunoaștem, să 

interpretăm și să gândim spațiul ca niciodată înainte. Cu toate acestea, există riscul de a lucra 

exclusiv în mediul virtual, abandonând munca de teren reală. Unele fenomene și concepte 

sunt mai bine explicate vizual prin utilizarea tehnologiei; de exemplu, hărțile interactive sunt 

Punctele slabe sunt, totodată, oportunități. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 



 

 
53  

foarte utile. 

În filozofie, este important de analizat lucrurile în detaliu, de abordare critică a acestora, de 

căutat un sens mai profund etc., ceea ce se realizează mai bine prin dialog. Schimbul imediat 

de opinii se poate realiza cel mai bine în sala de clasă; predarea prin tehnologia digitală nu 

poate înlocui clasa. TIC creează studenților impresia că pot învăța rapid și conținuturile care 

necesită lectură concentrată și practică. Un respondent a scris „Nu este foarte utilă ca 

instrument de cercetare; eu însumi o folosesc doar în comunicarea cu colegii, unde TIC ajută 

foarte mult. 

În Limbă și literatură, utilizarea tehnologiei digitale este „obligatorie”. Cu toate acestea, îi 

determină pe studenți să urmărească o multitudine de sarcini etc., în loc să treacă prin texte 

(obișnuite) într-un mod clasic; consecințele negative asupra capacităților cognitive ale minților 

tinere au fost deja dovedite de mai multe ori. 

 

 

Punctele forte și punctele slabe ale utilizării TIC în predare și învățare nu pot fi definite fără 

a lua în considerare cât de mult este obișnuită o persoană cu aceasta. Ne putem imagina 

că, pentru cei care utilizează o anumită TIC de mult timp, sau de la o vârstă foarte fragedă, 

punctele forte și punctele slabe devin cu totul diferite în comparație cu modul în care eu – 

care am o experiență rezonabilă în utilizarea TIC, dar nu mă simt cu adevărat „aproape” de 

ea – le înțeleg și le simt. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În general, respondenții au considerat că există puncte forte majore în 

utilizarea TIC la învățare, predare și cercetare. Accesul la date și 

informații, precum și la oportunitățile de învățare au fost avantajele 

afirmate cel mai frecvent. Au fost remarcate și economisirea timpului 

și posibilitatea de a lucra în colaborare și mai eficient. 

Aceștia au subliniat, de exemplu: 

● TIC crește accesibilitatea datelor și informațiilor potențial 

importante în predare, învățare și cercetare. 

● Suport foarte accesibil și adaptabil pentru accesul la colectarea, 

schimbul, analiza, prezentarea de date. 

Au existat multe puncte slabe diferite identificate de respondenți. 

Cele mai multe dintre ele legate de probleme tehnice și timpul 

necesar pentru a se menține la zi. 

Unele afirmații pe care le-au făcut au fost: 

• Cerințe tehnice în continuă schimbare (hardware și software). 

• Concentrare mai curând pe procesele digitale, decât pe conținutul 

real din temele legate de științele umaniste. 

• Volum enorm de informații parazite, atât în cercetare, cât și în 

comunicarea zilnică. 
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În furnizarea educației universitare, accesul la resurse și informații, 

oportunitățile de personalizare a învățării și oportunitățile de 

comunicare și feedback au fost cele mai frecvent menționate, de 

exemplu: 

● TIC deschide spațiul de colaborare pentru studenți și profesori, 

permite schimbul mai rapid de rezultate și feedback. 

● Distanța și locul nu contează; comunicarea imediată permite 

interacțiunea la distanță; este mai sigur și mai direct. 

● TIC permite schimbul de informații și comunicarea cu studenții. 

● Deși consumă mult timp, posibilitatea de a oferi feedback 

personalizat (de exemplu, la o sarcină de scriere) este, de 

asemenea, apreciată de către studenți, care simt astfel că munca 

lor este evaluată temeinic. 

 

• Probleme cu tehnologia, cum ar fi accesul slab și lent sau 

sincronizarea precară a diferitelor instrumente software etc. 

• Infrastructura și echipamentele proprii, care sunt percepute ca 

insuficiente sau depășite din punct de vedere tehnologic. 

Au fost identificate problemele similare cu cele menționate mai sus la 

predarea cursurilor universitare, incluzând lipsa abilităților și a 

disponibilității instruirii: 

● Prea mult timp consumat în fața calculatorului, pierderea 

contactului autentic profesor-elev. 

 

● Contactul personal încă joacă un rol care nu poate fi înlocuit de 

tehnologie. 
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● TIC încurajează adesea studenții să-și exprime punctul de vedere. ● 

 
 

● 
 

 

 

 
● 

A asigura faptul că toți studenții pot accesa, utiliza și înțelege 

tehnologiile este o adevărată provocare. 

Faza inițială poate consuma mult timp; de exemplu, întocmirea 

chestionarelor tip grilă în formatul diferitelor aplicații, pregătirea 

testelor sau a materialelor didactice. Unii studenți sau profesori 

nu sunt la fel de buni, sau nu sunt dispuși să folosească tehnologia. 

Participare mai redusă a studenților la discuții (aceasta ar putea 

proveni și din faptul că majoritatea studenților nu au prea multă 

experiență în videoconferințe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R 

în 

OPORTUNITĂȚI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
respondenții au subliniat potențialul semnificativ al aspectelor digitale 

activitățile lor de cercetare. Ei au comentat pe tema importanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

f 

AMENINȚĂRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fost identificată o mare varietate de amenințări, cele mai multe 

fiind legate de munca lor, de procesul lor de predare și cercetare. Cel 
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creativității, a noilor abilități și a gamei largi de instrumente și 

dispozitive disponibile. Potrivit lor TIC poate: 

● îmbunătăți aptitudinile studenților, permite monitorizarea 

personalizată a progreselor; 

● permite studenților mai puțin încrezători în ei înșiși să beneficieze 

de avantajele sale; 

● oferi studenților o imagine de ansamblu mai amplă a resurselor 

importante pentru viitorul lor și îi poate încuraja să gândească 

neconvențional; 

● deschide spațiul pentru creativitate - atunci când nu definiți 100% 

sarcinile studenților, aceștia ar putea oferi idei foarte inovatoare; 

● îmbunătăți aspectul vizual al predării/învățării; 
 

● favoriza un proces de învățare mai interactiv. 

Învățarea unor noi modalități de a realiza ceva este întotdeauna 

benefică, iar competențele dobândite sunt utile și în afara mediului de 

predare-învățare. 

În ceea ce privește educația universitară, accentul a fost pus pe 

potențialul de a crea beneficii pentru studenți. Aceștia au afirmat: 

● TIC are potențialul de a favoriza un proces de învățare mai 

interactiv; 

mai frecvente îngrijorări se refereau la timpul investit și la provocările 

majore implicate (inclusiv atacurile cibernetice). 

De exemplu, aceștia au menționat: 

● că nu cunosc posibilitățile oferite de TIC, deoarece nu au niciun 

sprijin instituțional sau oportunități de învățare pentru a le 

cunoaște; 

● există un cost atât pentru cadrele universitare, cât și pentru 

studenți, în ceea ce privește echipamentul și resursele și 

menținerea la zi a cunoștințelor; 

● este un mod diferit de lucru care nu poate înlocui întotdeauna 

metodele de lucru față în față; 

● există prea des o lipsă de interes pentru tehnologiile moderne, 

deoarece unele persoane se mulțumesc să utilizeze un computer 

doar pe post de mașină de scris; 

● cuantificarea unei „științe” care nu este „știință” în sensul general 

al cuvântului și nu ar trebui cuantificată ca științele naturii; 

● posibilele amenințări ale utilizării tehnologiilor fără participarea 

umană. 

În învățământul universitar, a existat o îngrijorare cu privire la accesul 

studenților și inegalitățile care pot rezulta, plus teama că educația ar 

putea fi comercializată. De exemplu: 
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● TIC deschide spațiul pentru creativitate - atunci când nu definiți 

100% sarcinile studenților, aceștia ar putea oferi idei foarte 

inovatoare; 

● tehnologia digitală îmbunătățește aspectul vizual al 

predării/învățării; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● problemele legate de inegalitatea accesului la echipamente pot 

avantaja unii studenți în detrimentul altora, din cauza locației și a 

situației financiare; 

● monopolizarea cunoștințelor de către corporații, editori, un preț 

ridicat pentru accesarea publicațiilor, drepturi de autor rigide 

asupra materialului audio-vizual. 
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2.9 Necesități legate de TIC: o sinteză 

Studiul prezintă diversitatea necesităților respondenților în ce privește tehnologia digitală în 

domeniul predării și cercetării umaniste. Mai multe rezultate se corelează cu așteptările 

bazate pe studii anterioare (cum ar fi studiul menționat anterior, de Radovan și colab., 2018). 

O reticență destul de generală în a utiliza tehnologiile digitale în unele domenii umaniste 

persistentă încă, dar este adesea bine argumentată, așa cum demonstrează afirmațiile mai 

multor respondenți din manual. De obicei, reticența nu este absolută, ci mai degrabă specifică. 

Majoritatea utilizează tehnologia digitală în munca lor, dar pot avea un scepticism sănătos cu 

privire la utilizarea acesteia în situații specifice sau pentru activități specifice. 

 

 
 

Nivelul general al competențelor și practicilor în relația cu tehnologia digitală în domeniul 

umanist nu este scăzut în rândul respondenților din studiul nostru, dar diferă considerabil atât 

între discipline, cât și între instituții și persoane. În aceste circumstanțe, sensibilizarea cu 

privire la necesitățile asociate tehnologiei digitale a educatorilor și cercetătorilor, precum și a 

altor persoane care pot contribui la îmbunătățirea utilizării adecvate a tehnologiilor digitale în 

domeniile umaniste, este cu adevărat esențială pentru îmbunătățirea practicilor existente, sau 

pentru inițierea și susținerea introducerii de noi practici de predare și cercetare în care acestea 

promit rezultate mai bune. 

Este posibil ca unele dintre necesitățile prezentate în Tabelul 11 să nu fie încă percepute de 

către instituțiile naționale, managerii instituționali și chiar colegii din cadrul facultăților și 

departamentelor. Pe lângă actorii mai avansați din domeniul științelor umaniste digitalizate 

care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de programare, să creeze propriile „ecosisteme 

digitale” sau altele similare, există unii profesioniști care au nevoie de sprijin pentru a începe 

să utilizeze TIC în activitatea lor și pentru a ține pasul cu transformarea digitală în științele 

umaniste. Într-adevăr, mulți respondenți au semnalat necesități foarte elementare, ceea ce 

reflectă adesea o atitudine destul de rezervată în mediul instituțional sau național mai larg 

față de tehnologia digitală în domeniul umanist și, prin urmare, mai puțină atenție la 

includerea acesteia în predare și cercetare. 

 

În prezent, utilizarea TIC este adesea foarte asemănătoare cu predarea convențională. 

Trebuie doar să ai grijă să rămâi în fața camerei de luat vederi. Instrumentele TIC oferă o 

experiență de învățare mult mai puternică decât suntem capabili să creăm. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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Necesită o pregătire pe care puțini profesori o au. Vă dau un exemplu elocvent în acest sens 

– unii profesori din facultatea mea au făcut conferințe video de trei ore de prelegeri, fără 

să-și imagineze că susținerea unui curs de la distanță presupune schimbarea formei și 

conținutului cursului. 

Opinia personală a unui participant; studiu HUM@N 2020 
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Tabelul 11. Exemple de necesități exprimate de educatori și cercetători în domeniul umanist (de exemplu, respondenți la chestionare și interviuri), legate de tehnologia digitală 
utilizată în activitatea acestora 

Domenii de 

activități/competen

țe profesionale 

Necesități generale sau specifice 

Accesul la tehnologiile 

digitale 

Echipamente adecvate, infrastructură de tehnologie digitală, medii online de colaborare la locul de muncă și acasă. 

Acces la licențe pentru software-ul adecvat, pentru educatori, cercetători și studenți. Freeware-ul nu este întotdeauna cea 

mai bună soluție. 

Utilizarea internetului și a platformelor online pentru predarea și învățarea la distanță, gestionarea proiectelor, comunicare 

etc. sunt o necesitate pentru viitor – necesitățile corespondente sunt, de asemenea, echipamentele și abilitățile tehnologice 

adecvate. 

Integrarea mai activă a tehnologiilor digitale în mediul educațional și de cercetare în științele umaniste. 

Sprijin local/instituțional pentru înființarea și utilizarea instrumentelor open source, a limbajelor de programare, mediilor de 

colaborare. Exemple: instrumente pentru analiza calitativă a datelor, limbaje de programare ca Python și R, instrumente de 

colaborare precum Etherpad și Moodle, instrumente pentru crearea și editarea de website-uri, muzică, video, prezentări 

interactive. 

Implicarea profesională 

Utilizarea tehnologiilor 

digitale pentru 

interacțiunile profesionale 

cu colegii, studenții și alte 

părți interesate, pentru 

dezvoltarea profesională 

individuală și pentru binele 

colectiv și inovarea 

Motivația de a dobândi și a-și îmbunătăți abilitățile digitale personale. 

Sprijin pentru dobândirea abilităților de a crea „ecosisteme digitale” personale, care să poată fi utilizate în cercetare sau 

predare, împreună cu colegii sau cu studenții. 

Obținerea capacității educatorilor, cercetătorilor și studenților de a lucra în grupuri într-o manieră flexibilă. 

Utilizarea rețelelor sociale pentru a urmări noi informații zilnice și alte sarcini legate de muncă sau studiu. 

Mai multe oportunități de a împărtăși idei și resurse, de exemplu prin rețea, webinarii, website-uri interactive. 
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Continuă în cadrul 
organizației și profesiei. 

Atingerea unui anumit nivel de standardizare în educația online și colaborarea în cercetare, cel puțin la nivel instituțional, dacă 

nu la nivel național (de exemplu, utilizând aceeași platformă, asigurându-se că toți studenții, profesorii, cercetătorii au acces 

la tehnologiile propuse, abilități adecvate etc.). 

Sprijin adecvat pentru cooperarea asincronă și sincronă specifică disciplinei în procesul de predare și cercetare. 

Crearea și întreținerea de website-uri profesionale naționale/internaționale, liste/servicii de e-mail în domeniul umanist. 

Resurse digitale 

Identificarea resurselor 

educaționale/de cercetare 

bune, modificarea, crearea 

și partajarea resurselor 

digitale adecvate 

obiectivelor și activităților 

de predare, învățare și 

cercetare; utilizarea și 

gestionarea responsabilă a 

conținutului digital, 

respectând regulile privind 

drepturile de autor și 

protejarea datelor cu 

caracter personal. 

Abilități mai bune pentru căutarea eficientă online a informațiilor adecvate, crearea și utilizarea bazelor de date, lucrul cu Big 
Data, surse de date emergente, noi tehnologii. 

Capacitatea de a crea și întreține servere și website-uri. 

Instituțiile de învățământ superior trebuie să ofere acces permanent (și nu doar ocazional) gratuit la resursele digitale (cum ar 

fi literatura online, arhive de informații/fotografii, scripturi de programare, instrumente) care sunt esențiale pentru educație 

și cercetare, în caz contrar nu poate avea loc digitalizarea științelor umaniste. 

Suport TIC adecvat (echipamente, personal) și deținerea drepturilor de autor și a licențelor pentru resursele digitale 
produse/utilizate. 

În unele discipline, există o lipsă de resurse de calitate, chiar și la un nivel de bază, cum ar fi necesitatea unei rezoluții adecvate 
de scanare a documentelor istorice. 

Creșterea gradului de conștientizare asupra existenței și accesului la resursele digitale necesare cercetării și predării în 

domeniul umanist și motivarea utilizării lor regulate și critice. 

Sistem organizat (de ex. instituțional/național) pentru arhivare/acces la arhive de date și instrumente (inclusiv 

scripturi/programe) relevante pentru educația și cercetarea în științele umaniste. În special, datele la nivel local/național sau 

rezultatele/bazele de date din cercetări specifice rămân deseori private. 

Acces gratuit și rapid la cunoștințe (ca resursă) prin programe de învățare tutoriale/sisteme de învățare integrate. 
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 Sprijin instituțional standardizat și asigurarea accesului la competențe adecvate, pentru a asigura un nivel ridicat de securitate 

digitală. 

Tehnologii digitale în 

procesul de predare, 

învățare și cercetare 

Proiectarea, planificarea și 

implementarea utilizării 

tehnologiilor digitale în 

diferite etape ale 

Proceselor de 

predare/învățare și 

cercetare. 

Necesitatea îmbunătățirii competențelor digitale personale/de echipă, de ex. în ce privește limbajele de programare, procesul 

mixt de predare/învățare, dezvoltarea rapidă a metodelor științifice/de cercetare și educaționale moderne, metodele și 

instrumentele destinate prezentării vizuale avansate a rezultatelor cercetării. 

Acces la cunoștințe actualizate sistematic despre instrumentele care adaugă într-adevăr valoare predării și cercetării și fără 
presiune pentru a utiliza instrumente neevaluate doar pentru că sunt moderne. 

Instrumente adecvate pentru extragerea, analiza, prezentarea datelor, documentare; de exemplu, de la software cu funcții 

impecabile de vorbire până la capabilități de redactare text (viteză de procesare, interpretare corectă și transcrierea 

semnalelor vocale); transcrieri de interviuri semi-structurate; pentru cercetare și predare în practicile artistice și culturale; 

modelare, interpretare și vizualizare date, instrumente de producție și editare foto, video pentru  surse online; software 

pentru citirea notației muzicale și conversia acesteia în sunet; instrumente pentru măsurători de teren. 

Necesitatea de instruire inteligentă asistată de computer (ICAI)/portaluri de predare și învățare. 

Alfabetizarea generalizată în programare este importantă pentru a integra instrumentele digitale în 

predare/învățare/cercetare la fel de ușor ca atunci când integrăm limbile noastre naturale (de exemplu engleza) în aceste 

sarcini. Limbajele de programare precum Python și r sunt gratuite și puternice, prezentând potențial de dezvoltare pentru 

studenți și cadre didactice, indiferent de disciplină. 

Pe măsură ce tehnologia evoluează, este necesară instruire suplimentară, pentru a ține pasul cu progresele tehnologice. 

Un mentor/consultant cu experiență (cu instrucțiuni clare privind locul în care găsiți acest sprijin), care vă va oferi consultanță 

și asistență pentru o mai bună utilizare a modurilor de abordare/instrumentelor/metodelor disponibile. Învățarea pe cont 

propriu este adesea nefezabilă în condiții de muncă/educație supra-solicitante. 

Acces online la exemple de bune practici, resurse online evaluate și instrumente de selecție, în special pentru situații de 

cercetare sau educaționale. 

Consiliere cu privire la modul în care tehnologiile digitale pot fi utilizate pentru a oferi oportunități de învățare personalizate 

și pentru a învăța studenții cum să se comporte online în condiții de siguranță. 
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  Studenții care sunt instruiți pentru a deveni viitori profesori trebuie să câștige experiență în a utiliza TIC ca și  profesor nu 

doar ca student . 

Furnizarea continuă de dovezi, motivație și sprijin pentru cei care sunt reticenți în utilizarea TIC în învățământul 

superior/cercetare. 

 

Evaluarea progreselor la 
învățătură 

Îmbunătățirea strategiilor 

de evaluare existente și 

generarea unor metode de 

evaluare noi și mai bune; 

analizarea datelor 

(digitale) disponibile cu 

privire la (inter)acțiunile 

fiecărui student în parte, 

oferind feedback și 

asistență mai bine 

direcționate. 

 Educatorii au nevoie de sprijin în dobândirea abilităților pentru a utiliza funcționalitățile platformelor de e-learning pentru 
evaluarea muncii studenților, notarea online și verificarea încrucișată a progreselor, examene online și evaluarea acestora. 

Accesul la informații și oportunitatea de a încerca diferite instrumente de evaluare, autoevaluarea studenților și feedback 

personalizat pentru studenți. 

Este nevoie de mai multă inteligență artificială/automatizare/TIC încorporate în mediile de învățare electronică, pentru a 

sprijini învățarea studenților care au dificultăți, în special în sălile de clasă mari. 

Colectarea regulată a informațiilor fiabile sau detaliate despre competențele digitale ale studenților și necesitățile lor în ceea 
ce privește dezvoltarea. 

Studenții au adesea nevoie de instruire suplimentară pentru a se familiariza cu tehnologiile; ei sunt de obicei foarte avansați 

în utilizarea telefoanelor mobile, dar înțeleg prea puțin computerele sau software-ul. 
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3. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

3.1 Studii de caz selectate 

Ca parte a chestionarului, ale cărui rezultate au fost prezentate în Capitolul 2, am invitat, de asemenea, educatorii și cercetătorii participanți la o 

colaborare ulterioară (interviu/studiu de caz/participare la evenimente organizate de echipa proiectului). 

Întrucât studiul de caz se referă la colectarea și prezentarea de informații detaliate despre un anumit participant sau un grup mic, participanților 

li s-a solicitat să își pregătească propriul exemplu despre cum să integreze TIC în activitatea lor de predare și cercetare. Autorii au fost încurajați 

să respecte un format comun și să abordeze următoarele puncte, acolo unde este cazul: cerințele activității (de exemplu, tehnologia digitală și 

cunoștințele și abilitățile existente); obiective; instrumente digitale și rezultate cheie. 

În total, am primit 28 de studii de caz care acoperă o gamă largă de abordări actuale sau recente orientate către TIC în științele umaniste. 

Unsprezece dintre ele au fost incluse în acest capitol, în timp ce altele sunt disponibile în secțiunea de link-uri din Tabelul 12. 
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Tabelul 12. Toate studiile de caz primite și o scurtă descriere a acestora 

Autor Țară 
Domeniul 
umanist 

Titlul și o scurtă descriere a studiului de caz 
Unde poate fi găsit studiul de caz (în 

manual sau online) 

Athanasopoulou 
Afroditi 

Cipru 
Limbă și 

literatură 

Curs online în timpul pandemiei 
 

Predare virtuală/online în timpul epidemiei Covid-19 prin 
platforma MS Teams, conform indicațiilor rectoratului 
universității. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/02_Online-classroom-
during-the-pandemics.pdf  

Maria Pavlou Cipru 
Limbă și 
literatură 

Învățare pe bază de joc cu Kahoot! 
 

Utilizarea Kahoot! ca platformă bazată pe joc pentru învățare și 
pentru a revizui cunoștințele studenților, făcând lecțiile mult mai 
atractive pentru studenți. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/03_Game-based-
learning-with-Kahoot.pdf  

Christofi 
Christakis 

Cipru 
Limbă și 
literatură, 
Arte 

Predare online în timpul pandemiei 
 

Universitatea Deschisă din Cipru se bazează pe învățarea la 
distanță, prin urmare platformele TIC și de telecomunicații sunt 
utilizate pe scară largă, în combinație cu prezența fizică. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/05_Online-teaching-
during-the-pandemics.pdf  

Reda Alkot 
Mohamed 

Egipt Geografie 

GIS ( sistem computerizat de informații geografice) în 
marketingul turistic al orașului istoric Cairo, Egipt 

 

Utilizarea ArcGIS în marketingul turistic al orașului istoric Cairo 
(Egipt) Acest studiu de caz produce o pagină web pentru a explora 
harta locurilor și clădirilor turistice, care este disponibilă pentru 
publicul larg din întreaga lume. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/22_GIS-in-touristic-
management-of-historic-Cairo.pdf  

Eero Hyvönen Finland 
Toate 
științele 
umaniste 

Centrul pentru Umanistică Digitală din Helsinki 
 

O schemă de studiu în Umanistică Digitală pe un subiect minor la 
Facultatea de Arte. Pentru aceasta, au susținut un seminar de 
cercetare în domeniul Umanisticii Digitale și produc mai multe 
materiale de învățare online . 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/11_Helsinki-centre-for-digital-
humanities.pdf  
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Manuel 
Burghardt 

Germania 
Altele: Studii 

media 

Sentiment media 

 
Utilizarea NLP (programare neuro-lingvistică) și text mining 
(exploatarea textelor, extragerea datelor din text) pentru analize 
automate. În cadrul seminarului este prezentată o introducere în 
structura pieselor de teatru și a filmelor, combinată cu o 
prezentare generală a metodelor de analiză existente. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/12_Media-sentiment.pdf  

Universitatea 
San Raffaele din 

Milano 
Italia Filozofie 

Filozofia vinului și a bucatelor 

 
Susținerea cursurilor online în timpul pandemiei Covid-19 
utilizând MS Teams și Google Drive. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/01_Food-and-wine-
philosophy.pdf  

Diana Popa România Arte 

TIC în studii de film 

 
Studenții învață despre diferite instrumente digitale care pot fi 
utilizate pentru redactare de text și producție de film. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/19_ICT-in-film-
studies.pdf  

Radu Negru România Geografie 

Procese și elemente geomorfologice 

 
Prezentarea elementelor și proceselor geomorfologice care 
constituie sistemul costier, utilizând Google Earth Pro și YouTube. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/20_Geomorfological-
processes-and-elements.pdf  

Anișoara Pop România 

Altele: Engleza 
pentru scopuri 

specifice - 
Engleza pentru 

nutriție și 
dietetică 

Comunicare sporită în limba engleză pentru scopuri specifice 

 
O comunicare sporită în limba engleză pentru studiile nutriționale 
a fost realizată prin scrierea blogului (utilizând instrumentul 
BlogSpot) pentru a extinde practica de scriere a studenților pe 
teme profesionale. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/24_Increased-communication-
in-English.pdf 

Irma Potočnik 
Slavič și Nejc 

Bobovnik 
Slovenia Geografie 

Cartografierea colaborativă a amenajărilor din zonele rurale 

 

Cartografierea colaborativă a amenajărilor din zonele rurale - 
testarea utilizabilității hardware-ului și software-ului menționat 
(ArcGIS Collector, GNSS) ca parte a muncii de teren, în mai multe 
faze. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/25_Collaborative-
mapping-of-amenities-in-rural-areas.pdf  

Žiga Zwitter Slovenia Istorie 

Date spațiale la cursurile de istorie 

 
Expunerea în fața studenților a diferitelor arhive digitalizate, 
metode și modul de utilizare a datelor spațiale istorice. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/26_Spatial-data-in-
history-classes.pdf  
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Blaž Repe Slovenia Geografie 

Sprijin în munca de teren pentru studenții de la geografie 

 
Sprijin în munca de teren pentru studenții de la geografie, unde 
studenții creează propriul reportaj, cu hărți online (ArcGIS 
Online). 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/27_Support-for-field-work-
for-geography-students.pdf  

Darja Mertelj Slovenia Limbă și 
literatură 

Instrumente TIC pentru exersarea aptitudinile productive în 
predarea limbilor străine 

 
Studenții care fac înregistrarea audio  p e n t r u  părțile lor de 
lecție și primesc feedback (verbal, înregistrat), pentru a-l 
îmbunătăți, dacă este necesar. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/28_ICT-tools-for-
practising-productive-skills-in-foreign-
language-teaching.pdf  

Matej Zupan Slovenia Arte: Muzică 

Predarea/învățarea unui instrument muzical în timpul 
pandemiei 

 
Predarea/învățarea unui instrument muzical în timpul unei 
pandemii, utilizând Skype, WhatsApp, Viber, Zoom, FaceTime 
etc. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/29_Teaching-
musical-instrument-during-the-pandemics.pdf  

Predrag 
Novaković 

Slovenia 

Altele: 
Arheologie, 
științele 
moștenirii 
culturale 

Dialoguri arheologice fără izolare 

 
Dialoguri arheologice fără izolare, prin forumuri și dialoguri 
deschise în timpul pandemiei. Dialogurile au fost implementate în 
cadrul proiectului HERISTEM (proiectul Erasmus+). 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/30_Archeaological-
dialogues-without-isolation.pdf  

María Luisa de 
Lázaro Torres și 
Francisco José 
Morales Yago 

Spania Geografie 

Geografie pentru profesorii din școala gimnazială 

 
O privire asupra instrumentelor de educare digitală care 
favorizează învățarea geografiei și promovează abilitățile de 

predare digitală. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/07.1_Geography-for-
secondary-teachers.pdf  

María Luisa de 
Lázaro Torres și 
Francisco José 
Morales Yago 

Spania Geografie 

Administrarea parcurilor naționale. 

 
Utilizarea ArcGIS Online în problema administrării parcurilor 
naționale. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/07.2_National-park-
management.pdf  
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Miguel 
Santamaría 
Lancho, José 
María Luzón 
Encabo, Mauro 
Hernández 
Benítez și 
Guillermo De 
Jorge Botana 

Spania Istorie 

Evaluarea automată a muncii studenților 

 
Evaluarea automată a textelor discursurilor Sistemul descrie 
numeric corectitudinea și caracterul complet al informațiilor 
scrise liber de student, oferind în același timp un punctaj valoric 
al calității răspunsului scris. Și, în cele din urmă, sistemul include 
un feedback detaliat personalizat, bazat pe principalele idei cheie. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/09_Automatic-
evaluation-of-student-work.pdf  

José Manuel 
Crespo 
Castellanos 

Spania Geografie 

Investigarea incendiilor forestiere 
 

Utilizarea instrumentului Iberpix pentru a analiza cauzele și 
consecințele incendiilor forestiere. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/15_Forest-fire-
investigation.pdf  

Teresa Mateo 
Girona 

Spania Limbă și 
literatură 

Crearea unui spațiu virtual pentru povestiri scurte 
 

Utilizarea blogului la cursul Didactica limbii spaniole pentru a crea 
texte literare scurte, pentru a împărtăși idei despre lumi fictive 
care ne vor ajuta să facem față pandemiilor. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/16_Construction-of-space-to-
tell-short-stories.pdf  

Carmen 
Mínguez García Spania Geografie 

Trasee urbane în Madrid, Spania 

 

Utilizarea GIS Story Maps în studiile de turism pentru a proiecta 
trasee noi, inovatoare și interesante în orașul Madrid. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/17_Urban-routes-in-
Madrid.pdf  

Vincent Gaffney 
Marea 

Britanie 
Altele: 

Arheologie 

Arheologia peisajului și patrimoniul digitalizat 

 
Metode 3D de documentare digitală a obiectelor, siturilor și 
peisajelor. Datele digitale pot reprezenta o modalitate de 
arhivare a patrimoniului și devin regula de aur pentru 
înregistrarea comercială a siturilor și peisajelor. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/06_Landscape-
archaeology-and-digital-heritage.pdf  

Lauren Cassell 
Marea 

Britanie Istorie 

Liste de pacienți 

 
Studierea fișelor medicale întocmite de astrologii Simon Forman 
și Richard Napier. Utilizarea a 80.000 de înregistrări astrologice 
scrise de mână cu litere arhaice, pentru predare și cercetare. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/08_Casebooks.pdf  
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Angelique 
Richardson 

Marea 
Britanie 

Limbă și 
literatură 

Corespondența lui Hardy 

 
Universitatea din Exeter are un laborator și un spațiu de cercetare 
pentru Umanistică Digitală. Cercetătorii au posibilitatea de a crea 
facsimile digitale ale obiectelor, ceea ce le permite să le 
manevreze și să le înțeleagă într-un spațiu virtual, protejând 
artefactele originale pentru generațiile viitoare. Corespondența 
lui Hardy este unul dintre proiectele derulate. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/10_Hardys-
correspondents.pdf  

John Rink Marea 
Britanie 

Arte: Muzică 

Ediție comentată online a operelor lui Chopin 

 
Ediția comentată online a operelor lui Chopin a exploatat 
capacitățile tehnice emergente pentru compararea 
textului/imaginii, precum și progresele recente în muzicologie. 
Este o bază de date și imagistică de înaltă rezoluție, iar un set de 
instrumente permite adnotarea. 

MANUAL: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/13_Online-Chopin-
variorum-edition.pdf  

Christos 
Lynteris 

Marea 
Britanie 

Istorie 

Reprezentarea vizuală a celei de-a treia pandemii de ciumă 

 
Proiectul strânge și analizează fotografii, precum și alte 
documente vizuale ale celei de-a treia pandemii de ciumă, care a 
izbucnit în 1855 în sud-vestul Chinei (Yunnan) și s-a răspândit pe 
tot globul până în 1959, provocând moartea a aproximativ 12 
milioane de oameni. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/14_Visual-
representation-of-the-third-plague-
pandemics.pdf  

Steven Graves SUA Geografie 

Introducerea TIC în geografie 

 
Introducere simplă în TIC (de exemplu GIS, diferite baze de date, 
cloud computing etc.) în studii geografice. 

ONLINE: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/31_The-introduction-of-
GIS-in-geography.pdf  
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