
 

Revista de Informatică Socială 

anul VII, nr. 14, decembrie 2010 

ISSN  1584-384X 

 

Impactul computerului şi al internetului 

asupra elevilor de vârstă şcolară mică 

 – investigaţie constatativă –  
 
 

 

 

Emilia MUREŞAN 
 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei, strada Sindicatelor, Nr. 7 

emi_muresan@yahoo.com  

Horaţiu CATALANO 
 

Universitatea "Babes-Bolyai" 

Cluj-Napoca 

IPD-DPPD, Filiala Nasaud 

psiedu_bn@yahoo.com  

Muşata BOCOŞ 
 

Universitatea "Babes-Bolyai" 

Cluj-Napoca, IPD-DPPD  

 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/ 

 

 

 

 

Abstract  

This article contains the results of an established investigation materialized in a sociological survey based 

on a set of questions given to a selected group of Romanian parents, in order to identify their children's 

interests related to leisure, pursuing their activities on PC in particular. 
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Rezumat 

 

Prezentul articol conţine rezultatele unei investigaţii constatative realizată printr-o anchetă sociologică pe 

bază de chestionar aplicat unui eşantion de părinţi români în scopul de a identifica preocupările copiilor lor 

legate de petrecerea timpului liber, urmărind în special activităţile pe calculator. 
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Învăţarea cu ajutorul multimedia pune elevul în situaţii de interacţiune, interactivitate şi de 
comunicare foarte rapidă, mult intensificate şi realizate într-un univers autentic – cyberspaţiul, care 
permite o difuziune masivă a conţinuturilor şi o anumită flexibilitate a timpului prin îmbinarea 
mijloacelor de comunicare sincrone cu cele asincrone. Lumea microcalculatoarelor, a internetului, 
cyberspaţiul „s-a dezvoltat ca un nou mediu de comunicare, inedit, ciudat, un mediu care 
construieşte o realitate paralelă.” [Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.), 2009, pag. 208] În Virtual 
Reality copiii „se reconstruiesc” într-un mediu artificial ale căror coordonate puţini părinţi şi 
educatori le percep dimensiunile. 



 

 

Simularea şi comunicarea electronică, în general, aplicaţiile şi inovaţiile multimedia, oferă 
învăţământului oportunităţi de confruntări cognitive, obligă la instruire activă şi interactivă, repun 
pe tapet practicile autoformatoare şi conduc la autonomie cognitivă şi informaţională. Însă, la 
rândul ei, şcoala trebuie să sufere transformări, în sensul de a favoriza la elevi apropierea de noile 
modalităţi de lucru, specifice cybernavigării informaţionale şi cognitive, formarea capacităţilor de 
lucru specifice, construirea ocaziilor favorabile pentru ca ei să realizeze noi cuceriri cognitive în 
condiţii de autoformare şi autonomie câştigate progresiv. 

Curiozitatea, provocarea, incitarea în faţa noului, atracţia specială a cyberspaţiului, dorinţa 
de a-şi satisface dorinţa de informare, modelul şi comportamentul social al covârstnicilor sunt tot 
atâţia vectori motivaţionali care îl apropie pe elevul de ciclul primar în realitatea virtuală pe care o 
explorează şi încearcă să îi stăpânească mecanismele pentru a fi o parte a acestei lumi fascinante. 
„Cunoaşterea este o competenţă creatoare de identitate. Ea nu este atât cantitate de informaţii 
măsurabilă sau examinabilă, cât mai ales o cale vitală de acces la lume şi un mod de a fi în raport cu 
lumea.” [Siebert, H., 2001, pag. 124]. 

Experienţele din alte ţări evidenţiază capacitatea şcolarilor de vârstă mică de a se instrui în 
contexte formale, într-o manieră foarte relevantă cu ajutorul tehnicile informaţionale. Un exemplu 
în acest sens este experimentul POGO, bazat pe valorificarea unui soft educaţional interactiv pentru 
compunerea de poveşti – un tip de joc care implică imaginaţia celui care spune povestea şi 
identificarea unor moduri originale de a transmite intenţiile narative. Mediul POGO poate fi 
conceptualizat ca o lume virtuală a poveştii, care este accesibilă printr-o serie de instrumente 
distribuite în mediu. Funcţionalităţile oferite de aceste instrumente sunt variate şi acoperă o arie 
largă de teme: gestuale (performanţă în direct), vizuală (manipularea imaginilor şi desenelor), aurală 
(sunete şi atmosferă), manipulativă (feedback fizic, cinematică) şi materială (textură, suprafaţă, 
greutate etc.). Chiar dacă sistemul este de tip calculator, interacţiunea şi interfaţa clasică au dispărut 
lăsând locul altor tipuri de interacţiune, simplificate astfel încât să permită un acces rapid şi uşor 
copiilor. 

POGO – studiu de caz al unui proiect care vizează experienţa subiectivă (activitatea 
extraclasă) a fost realizat de Philips Design (coordonator) şi Universitatea din Sienna, Domus 
Academy din Italia, Universitatea din Liege, Ravensburger Germania şi Cryo Franţa, cu ajutorul 
fondurilor acordate de UE. 

În Marea Britanie, una dintre ţările cele mai „avangardiste” în ceea ce priveşte reformarea 
sistemului de învăţământ, recent, a debutat un nou proiect de reformă şcolară, în cadrul căruia au 
fost integrate cursuri de social network, blogging, podcast şi consultarea unor site-uri web precum 
Wikipedia încă din clasele primare. De altfel, la şcoala elementară Redeemer Church of England 
din Blackburn, programa şcolară nu include deloc materiile tradiţionale precum istoria sau 
geografia; se predă în schimb „cunoaşterea şi înţelegerea lumii”, iar elevilor le sunt stimulate 
inventivitatea, capacităţile artistice şi cele de a raţiona. Chiar de la 5 ani, copiii învaţă să facă filme, 
utilizează jocuri instalate pe iPoduri şi răspund la quiz-uri pe computer. La capătul unei investiţii în 
ultimii 5 ani de 40.000 lire sterline (circa 47.000 de euro), Redeemer Church of England a fost 
evaluată recent drept cea mai bună şcoală IT &C din Marea Britanie, după ce patru dintre elevii de 
aici, în vârstă de 10 ani, au câştigat un concurs de inginerie informatică la nivel naţional. 

Având în vedere argumentele enumerate mai sus, prezentăm rezultatele unei cercetări, 
respectiv ale unei anchete sociologice pe bază de chestionar aplicat, în perioada 1.10.-15.10.2009, 
unui eşantion de părinţi români în scopul de a identifica preocupările copiilor lor legate de 
petrecerea timpului liber. Eşantionul de subiecţi s-a constituit utilizându-se metoda „randomizare 
stratificată” şi a cuprins 556 de persoane – părinţi sau susţinători legali ai elevilor de ciclul primar. 
Aria de selectare a subiecţilor a constituit-o zona Dej-Gherla şi municipiul Cluj-Napoca (judeţul 
Cluj), cuprinzând 25 de şcoli. Funcţie de criteriul localitatea de domiciliu, 288 de respondenţi au 
fost din mediul rural, iar 268 din mediul urban, cuprinzând o diversificare pe sexe (feminin şi 
masculin), ocupaţie şi niveluri de studii: studii superioare, studii medii (nivel liceal şi postliceal), 



 

nivel 8 clase şi/ sau şcoală profesională. Am identificat următoarea repartizare a respondenţilor 
după nivelul studiilor: 

a) zona rurală 

- 16 părinţi cu studii superioare, 
- 98 părinţi cu studii medii,  
- 156 părinţi cu 8 clase/ şcoală profesională. 

b) zona urbană: 

- 75 părinţi cu studii superioare, 
- 170 părinţi cu studii medii, 
- 43 părinţi cu 8 clase/ şcoală profesională. 

Respondenţii au fost selectaţi după tipul de tipul de instituţie şcolară în care învaţă copiii lor: 
mediu urban (municipiu – reşedinţă de judeţ, municipiu, oraş), mediu rural (centru de comună, 
structură arondată, clase simultane, clase omogene). 

Chestionarul administrat părinţilor a urmărit obiectivele de mai jos: 

� identificarea măsurii în care activitatea copilului la calculator este supravegheată de 
părinte; 

� cunoaşterea modalităţilor preferate de petrecere a timpului liber de către elevii de ciclu 
primar şi relevarea locului pe care îl are calculatorul între aceste opţiuni; 

� identificarea numărului de părinţi care achiziţionează CD-uri şi DVD-uri cu jocuri sau 
soft educaţional pentru copiii lor; 

� stabilirea numărului de părinţi care utilizează calculatorul şi modalităţile preferate; 
� identificarea avantajelor şi dezavantajelor în utilizarea calculatorului; 
� determinarea numărului de elevi care urmează un curs de calculatoare; 
� cunoaşterea părerii pe care o au părinţii elevilor de vârstă şcolară mică asupra IAC.  

Primul item al chestionarul vizează o precizare a numărul de copii ai familiei, cu scopul de 
a-i familiariza pe respondenţi cu instrumentul de lucru al anchetei şi a indica structura demografică 
a lotului de respondenţi după numărul de copii ai familiei (vezi tabelul 1). 

 

Respondenţi 

Răspunsuri 

La nivelul întregului 

lot de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

un copil 188 (36,69%) 116  (40,27%) 72 (26,67%) 

doi copii 277 (49,64%) 147 (51,04%) 130 (48,15%) 

trei copii 70 (12,54%) 16 (5,55%) 54 (20%) 

mai mulţi copii 23 (4,12%) 9 (3,13%) 14 (5,18%) 

Tabelul 1 – Structura demografică a familiei funcţie de numărul de copiii 

 

Al doilea item al chestionarului urmăreşte să identifice existenţa calculatorului în casă şi 
modalitatea în care copilul îl utilizează, având rol de întrebare filtru pentru itemul 3. Din totalul 
celor 556 de respondenţi, 19% nu dispun de calculator acasă, iar la polul opus se situează copiii care 
au propriul calculator, respectiv 16,13%. Totalizând datele la nivelul întregului lot de respondenţi 
concluzionăm că 81% dintre ei au acces la computer în timpul lor liber. Corelând aceste răspunsuri 
cu cele obţinute din chestionarul administrat cadrelor didactice privind dotarea şcolilor, elevii din 
mediul rural ale căror şcoli sunt mult mai bine echipate cu calculatoare nu au aceleaşi oportunităţi la 
domiciu. Comparativ, pentru elevii din mediul urban se întregistrează o situaţie opusă: doar 7,29% 
nu au PC acasă, faţă de accesul la şcoală unde se înregistrează un deficit de calculatore în procentaj 
de 46,5%. Astfel, s-a obţinut următoarea distribuţie a datelor, reflectată în tabelul 2. 



 

 

Respondenţi 

Răspunsuri 

La nivelul întregului 

lot de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

nu au calculator 106 (19%) 21 (7,29%) 85 (31,48%) 

există un singur calculator 
în casă 

284  (50,89%) 167 (57,98%) 117 (43,33%) 

îl împarte cu ceilalţi fraţi 78 (13,98%) 49 (17,01%) 29 (10,74%) 

are propriul calculator 90 (16,13%) 51 (17,71%) 39 (14,45%) 

Tabelul 2 – Gradul de acces la calculator al copilului 

 

Analizând comparativ datele pe loturile provenite din cele două medii după gradul de 
instruire al respondentului, părinţii cu studii superioare atât din urban, cât şi din rural doar un 
procentaj infim nu au un PC acasă, procentaje similare se înregistrează în cazul părinţilor cu studii 
medii sau a celor cu 8 clase/profesională din ambele medii urban/rural, iar cel mai scăzut procentaj 
l-am identificat pentru nivel 8 clase/profesională, respectiv 52,57% (vezi tabelul 3). 

 
Respondenţi 

 

Răspunsuri 

Mediu urban Mediu rural 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 clase / 

profesională 

Studii 

superioare 
Studii medii 

Nivel 8 clase / 

profesională 

nu au PC 
2 

(2,66%) 
14 

(18,66%) 
5 

(11,62%) 
0 11 (11,27%) 

74 

(47,43%) 

un singur PC 
41 

(54,66%) 
101 

(59,41%) 
25 

(58,13%) 

10 

(62,50%) 

48 

(48,98%) 

59 

(37,82%) 

îl împarte cu fraţii 
10 

(13,33%) 
32 

(18,82%) 
7 

(16,27%) 
0 

11 

(11,27%) 

18 

(11,53%) 

are propriul PC 
22 

(29,33%) 

23 

(13,53%) 

6 

(13,95%) 

6 

(37,5 %) 

28 

(28,57%) 

5 

(3,20%) 

Tabelul 3 – Gradul de acces al copilului la PC funcţie de nivelul de pregătire al părinţilor 

 

Itemul 3 se referă la modalitatea în care copiii utilizează calculatorul, vizând programul 
temporal, impus, negociat sau aleatoriu prin care copilul are acces la PC. S-a inserat o variantă de 
răspuns care include respondenţii indecişi sau care nu au ştiut ce să răspundă. Calculul procentajului 
s-a efectuat raportat la numărul respondenţilor care au indicat ca răspuns pozitiv itemul 1 a. (am luat 
în considerare răspunsurile părinţilor care au indicat prezenţa unui PC la domiciul lor). 

Un procentaj relativ mediu de părinţi – 66,67% – impun un program temporal copiilor 
pentru utilizarea calculatorului, cu mici diferenţe între cele două tipuri de respondenţi, aproape o 
treime din şcolari profitând de lipsa de supraveghere, dezinteresul sau neimplicarea părintelui din 
diverse motive pentru a da frâu liber pasiunii pentru jocurile virtuale sau cybernavigării în mod 
necontrolat. Pe de altă parte, prea puţini dintre părinţi au un scop clar determinat pentru utilizarea 
calculatorului de proprii copii. Un alt item construit în chestionar va detalia ulterior modalităţile 
prin care părinţii supraveghează şi cunosc efectiv tipul de preocupări ale copiilor în mediul virtual. 
În tabelul 4 sunt prezentate procentajele obţinute în urma prelucrării datelor. 

 

 

 



 

Respondenţi 

Răspunsuri 

La nivelul întregului 

lot de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

după un program temporal strict impus 
sau negociat cu copilul 

302 

(66,67%) 

187 

(69,78%) 

115 

(62,16%) 

când şi cum doreşte 
139 

(30,68%) 

70 

(26,12%) 

69 

(37,30%) 

nici unul din răspunsurile de mai sus 
12 

(2,65%) 

11 

(4,10%) 

1 

(0,54%) 

Tabelul 4 – Răspunsurile părinţilor privind programul elevilor la PC 

 

După nivelul studiilor părinţilor am efectuat o analiză comparativă a datelor astfel părinţii cu 
studii superioare şi medii din urban indică un grad mai ridicat al autorităţii parentale impunând un 
program temporal copiilor pentru accesul la calculator (76% – studii superioare, 68,39% – studii 
medii), faţă de ceilalţi respondenţi ale căror procentaje se situează aproximativ în jurul aceleeaşi 
valori. O situaţie specială a fost identificată în cazul părinţilor cu studii superioare din mediul rural 
cu cel mai mic procentaj (50%) din părinţi care au impus un program copiilor. Aceste date reflectă 
influenţa mediului asupra părinţilor în educarea propriilor copii, cunoaşterea impactului şi a 
consecinţelor pe care le poate avea tehnologia, utilizată după bunul plac al copilului sau dimpotrivă 
sub o minimă supraveghere şi control din partea părintelui, în planul dezvoltării personalităţii 
micului şcolar. Datele în cifre absolute şi procentaje sunt prezentate în tabelul 5. 

 
Respondenţi 

 

 

Răspunsuri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 clase / 

profesională 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 clase / 

profesională 

după un program temporal 
strict impus sau negociat 
cu copilul 

57 

(76%) 

106 

(68,39%) 

24 

(63,16%) 

8 

(50%) 

52 

(59,77) 

55 

(67,07%) 

când şi cum doreşte 
16 

(21,33%) 

42 

(27,09%) 

12 

(31,58%) 

8 

(50%) 

34 

(39,08) 

27 

(32,93%) 

nici unul din răspunsurile 
de mai sus 

2 

(2,66%) 

7 

(4,52%) 

2 

(5,26%) 

0 

(0%) 

1 

(1,15%) 

0 

(0%) 

Tabelul 5 – Răspunsurile comparative ale părinţilor după nivelul studiilor privind programul elevilor la PC 

 

Itemul următor al chestionarului vizează modalitatea în care părinţii utilizează calculatorul 
dând posibilitatea de a se stabili corelaţii cu întrebările 3, 4, 9, 10. Se oferă posibilitatea alegerii 
multiple a variantelor de răspuns (abc, ab, bc, ac). Astfel, au optat pentru variante multiple de 
răspuns 107 subiecţi. Chestionarul a relevat faptul că 27,06% din respondenţi nu utilizează 
niciodată calculatorul, peste jumătate din ei navighează pe internet în scop de informare, iar 31,54% 
pentru comunicarea electronică şi loisir. Un procentaj de 44,4% din respondenţii din mediul rural nu 
au cunoştinţe de bază în IT (comparativ părinţii din mediul urban indică un procentaj de 10,76%), în 
timp ce copiii lor, „generaţia digitală”, au preocupări dincolo de sfera de interes şi cunoaştere a 
părinţilor, explicând astfel multe din opiniile exprimate în calitate de respondent al chestionarului 
administrat. Datele obţinute sunt reprezentate în tabelul 6. 

 

 



 

 

Respondenţi 

 

Răspunsuri 

La nivelul întregului 

 lot de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

în interes de serviciu 95 (17,02%) 70 (24,30%) 25 (9,26%) 

accesarea internetului în scop 
de informare 

283 (50,72%) 206 (71,53%) 77 (28,52%) 

pentru comunicare 
electronică şi loisir 

176 (31,54%) 93 (32,29%) 83 (30,74%) 

deloc 151 (27,06%) 31 (10,76) 120 (44,4%) 

Tabelul 6 – Modalităţi de utilizare a PC-ului de părinţii elevilor 

 

După nivelul de pregătire al respondenţilor identificăm în cazul părinţilor cu studii 
superioare un grad mult mai mare de utilizare a PC-ului în interes de serviciu, în scopul informării 
şi al comunicării electronice (rezultate care concordă în aceeaşi măsură cu al copiilor lor, procentaj 
de 100%), comparativ cu respondenţii cu studii superioare din mediul urban, diferenţe semnificative 
fiind pe segmentul de comunicare electronică şi loisir (93,75% – mediul rural, faţă de 50,66% 
mediul urban). O situaţie de semnalat este în cazul părinţilor cu studii 8 clase/profesională, 73,07% 
dintre aceştia nu utilizează deloc PC-ul un posibil factor fiind, dacă luăm în considerare acelaşi 
segment de populaţie din mediul urban (4,65%), tipurile de activităţi economice pe care aceştia le 
desfăşoară. Datele obţinute sunt reprezentate în tabelul 7. 

 

Respondenţi 

 

Răspunsuri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 clase / 

profesională 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 clase / 

profesională 

în interes de serviciu 
34 

(45,33%) 

29 

(17,05%) 

7 

(16,27%) 

14 

(87,5%) 

8 

(8,16%) 

7 

(4,48%) 

accesarea internetului în 
scop de informare 

66 

(88%) 

117 

(68,82%) 

23 

(53,48%) 

16 

(100%) 

35 

(35,71) 

26 

(16,66%) 

pentru comunicare 
electronică şi loisir 

38 

(50,66%) 

42 

(24, 0%) 

13 

(30,23%) 

15 

(93,75%) 

59 

(60,20) 

9 

(5,76%) 

deloc 
1 

(1,33%) 
28 

(16,47%) 
2 

(4,65%) 

0 

(0%) 

6 

(6,12%) 

114 

(73,07%) 

Tabelul 7 – Modalităţi de utilizare a PC-ului de părinţii elevilor funcţie de nivelul studiilor  

 

În ideea de a cunoaşte modalităţile concrete prin care părinţii urmăresc activitatea la 
calculator a micilor şcolari, în contextul în care anterior am obţinut date asupra programului 
copiilor, dar şi a gradului de accesare a PC-ului de tutorii acestora, am inclus un tip de întrebare 
deschisă dorind să identificăm gradul de responsabilizare al părinţilor ca factor educaţional partener 
al instituţiei şcolare. Înregistrarea tipurilor de răspuns s-a efectuat ierarhizând diferitele aspecte 
specifice indicate de respondenţi atât pentru întregul lot de respondenţi, cât şi pentru cele două 
subeşantioane. În tabelul 8 am realizat o selecţie a principalelor elemente poziţionate pe cele 6 
ranguri în ordinea indicată de numărul de respondenţi care au exprimat un tip de opinie. 

Astfel, se observă că majoritatea părinţilor au indicat pe primul loc o supraveghere constată 
a elevului la calculator cu toate că o mare parte din aceştia nu au impus un program copiilor, 
următoarele două tipuri de răspuns indică disponibilitatea în funcţie de timpul sau programul 



 

părintelui. Pe locul patru se situează controlul prin sondaj pentru verificarea regulilor impuse, urmat 
de momentul accesării internetului, iar pe ultimul loc se situează tipul de răspuns „sprijin şi ajutor”.  

Este de menţionat faptul că răspunsurile nefiind de aceeaşi categorie respondenţiii nu au 
operat o clasificare, unele răspunsuri eliminând posibiltatea de a formula un altul, ci am ordonat noi 
tipurile de răspuns funcţie de numărul şi procentul de respondenţi care şi-au exprimat părerile. 

 
Respondenţi 

Răspunsuri/ 

Ranguri 

La nivelul întregului lot 

de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

Rang Rang Rang 

Urmăresc constant activitatea copilului 
la calculator 

I I I 

Îl supraveghez şi îi ofer ajutorul când 
îmi permite timpul  

II II III 

Uneori îl întreb ce lucrează III III II 

Rar, deoarece respectă regulile impuse IV IV IV 

Îl urmăresc doar când accesează 
internetul 

V VI V 

Îi ofer sprijin şi ajutor VI V VI 

Tabelul 8 – Opiniile părinţilor referitoare la modalităţile de supraveghere a copilului la PC  

 

În funcţie de nivelul studiilor se percepe pe ansamblul datelor o ierahie a tipurilor de răspuns 
aproape similară cu cea anterioară, însă respondenţii cu nivel 8 clase/profesională din mediul rural 
au indicat ca primă metodă de supraveghere chestionarea simplă a copiilor, urmată de 
supravegherea funcţie de timpul disponibil (similaritate la nivelul mediului urban la acelaşi nivel de 
studii). În schimb interesul şi modalităţile de monitorizare sunt mai mare pentru cei cu studii 
superioare din ambele medii. (vezi tabelul 9). 

 
Respondenţi 

 

Răspunsuri/ 

 

Ranguri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/profe-

sională 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/profe-

sională 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

Urmăresc constant activitatea 
copilului la calculator 

I I III I I III 

Îl supraveghez când îmi permite 
timpul  

II II II II IV I 

Uneori îl întreb ce lucrează III IV I VI VI II 

Rar, deoarece respectă regulile 
impuse 

V VI V V III VI 

Îl urmăresc doar când accesează 
internetul 

VI III VI IV IV V 

Îi ofer sprijin şi ajutor IV V VII III VI VI 

 

Tabelul 9 - Opiniile părinţilor funcţie de nivelul studiilor referitoare la modalităţile 

  de supraveghere a copilului la PC  

 



 

 

Respondenţii au fost rugaţi să indice metode pentru supravegherea copilului la calculator, să 
exemplifice trei jocuri preferate ale acestuia şi dacă utilizează serviciile messenger. În cazul 
punctelor a) şi c) se solicita doar încercuirea răspunsului corespunzător, iar pentru punctul b) erau 
rugaţi să enumere trei din jocurile preferate.  

Serviciile messenger sunt preferate, în opinia părinţilor de 27,34% dintre copiii de vârstă 
şcolară mică, un procentaj real luând în considerare faptul că jumătate din respondenţii au copii de 
clasa I şi a II-a, 19% nu au deloc calculator acasă, ceea ce indică în realitate o preferinţă mult mai 
mare, în jurul a 80% dintre copiii care au internet şi cunoştinţele necesare pentru a-şi construi 
propria adresă. (Am coroborat aceste date cu un sondaj simplu la o clasă a III-a şi o clasă a IV-a, 
mediul urban - Şcoala Nr.1 Dej - unde proporţia în care era accesat serviciul messenger era de 
100%). Siguranţa copiilor în cyberspaţiu este asigurată de doar 22,66% dintre părinţi care au 
protejat/ parolat calculatorul sau au luat alte măsuri de siguranţă. 

Jocurile preferate de copii sunt cunoscute de 28,24% dintre părinţi. Pe primele locuri de 
situează jocurile de aventură – 56,05%, jocurile de logică şi construcţii – 24,84%, jocurile de tip 
shooter – 18,47%, jocuri tip sport – 18,47%, jocurile tip modeling –17,83%, jocurile de strategie – 
16,56%, iar la polul opus cele de cultură generală – 3,18%. Datele obţinute sunt inserate în cifre 
absolute şi procentaje în tabelul 10. 

 

Respondenţi 

Răspunsuri 

La nivelul întregului 

lot de respondenţi 

La nivelul mediului 

urban 

La nivelul mediului 

rural 

copilul utilizează serviciile messenger 
152 

(27,34%) 

111 

(38,54%) 

41 

(15,19%) 

indicaţi trei jocuri pe care le preferă 
157 

(28,24%) 

113 

(39,24%) 

44 

(16,30%) 

a introdus restricţii pentru a nu putea 
naviga pe internet pe site-uri 
neindicate minorilor 

126 

(22,66%) 

83 

(28,82%) 

43 

(15,93%) 

 

Tabelul 10 – Date referitoare la navigarea pe internet a copiilor de vârstă şcolară mică 

 

În funcţie de nivelul de instruire al subiecţilor (vezi tabelul 11) comunicarea electronică prin 
serviciile messenger este mai frecventă în cazul copiilor provenind din familii cu studii superioare 
din mediul urban (57,33%) şi mediul rural (75%), situată în jurul unei treimi pentru copiii din 
familiile cu studii medii şi sub 10% în cazul celei de-a treia categorii.  

Jocurile preferate de copiii au fost identificate în procentaj mare de părinţii cu studii 
superioare din urban (72%) şi rural (75%), urmaţi de părinţii cu studii medii din primul lot 
(31,76%), ceilalţi părinţi reuşind un scor modest în indicarea concretă a preferinţelor copiilor (sub 
18%) ceea ce reflectă o discordanţă clară în afirmaţiile făcute anterior (cel puţin la nivel calitativ) 
asupra supravegherii copiilor. Restricţiile în navigarea pe internet şi luarea unor măsuri de siguranţă 
(interzicerea accesului la site-urile interzise minorilor) este simptomatică, diferenţele funcţie de 
nivelul studiilor fiind mici.  

 

 

 

 



 

Nivelul studiilor 

Răspunsuri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/profe-

sională 

Studii 

supe-

rioare 

Studii medii 

Nivel 8 

clase/profe-

sională 

copilul utilizează serviciile 
messenger 

43 

(57,33%) 

59 

(34,71%) 

9 

(20,93%) 

12 

(75%) 

24 

(24,49%) 

5 

(5,10%) 

indicaţi trei jocuri pe care 
le preferă 

54 

(72%) 

54 

31,76% 

5 

(11,63%) 

12 

(75%) 

17 

(17,35%) 

15 

(15,31%) 

a introdus restricţii pentru a 
nu putea naviga pe internet 
pe site-uri neindicate 
pentru minori 

24 

(32%) 
43 

(25,29%) 
16 

(37,21%) 

5 

(31,25%) 

19 

(19,39%) 

8 

(8,16%) 

Tabelul 11 – Date referitoare la navigarea pe internet a copiilor de vârstă şcolară mică, 

după nivelul de studii al respondenţilor 

 

Itemul 8 al chestionarul a fost adresat doar respondenţilor care au selectat ca răspuns itemul 
6.a. urmărind să identificăm dacă părintele cunoaşte adresa de messenger a copilului având 4 
posibilităţi de răspuns. Astfel, solicitarea a putut fi indicată de doar 21,50% dintre părinţi, deşi 
anterior 57,33% cunosc preferinţa copilului. La nivelul loturilor de respondenţi sunt, de asemenea, 
diferenţe, astfel s-a calculat un procentaj de dublu în urban faţă de rural (vezi tabelul 12). 

 

Răspunsuri 

La nivelul întregului 

lot de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

da, este...... 120 (21,50%) 83 (28,82%) 37 (13,70%) 
are, dar nu o pot indica 65 (11,66%) 37 (12,85%) 28 (10, 37%) 
nu ştiu dacă are adresă 
de messenger 

64 (11,46%) 44 (15,28%) 20 (7,41%) 

nu are 309 (55,38%) 124 (43,05%) 185 (68,52%) 

Tabelul 12 – Date referitoare la cunoaşterea adresei de messenger a copiilor 

După nivelul de instruire al respondenţilor se înregistrează diferenţe funcţie de nivelul 
studiilor părinţilor de la 50% părinţi cu studii superioare rural la 5,77% în acelaşi mediu pentru 
părinţii cu nivelul cel mai scăzut de pregătire (vezi tabelul 13). 

Nivelul studiilor 

 

Răspunsuri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/profe-

sională 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/profe

-sională 

da, este...... 
32 

(42,66%) 
42 

(24,71%) 
9 

(20,93%) 
8 

(50%) 
20 

(20,41%) 
9 

(5,77%) 

are, dar nu o pot indica 
2 

(2,66%) 
23 

(13,53%) 
12 

(27,91%) 
4 

(25 %) 
11 

(11,23%) 
13 

(8,33%) 

nu ştiu dacă are adresă 
de messenger 

3 
(4 %) 

34 
(20%) 

7 
(16,28%) 

3 
(18,75%) 

5 
(5,10%) 

12 
(7,69%) 

nu are 
38 

(50,66%) 
71 

(41,76%) 
15 

(34,88%) 
1 

(6,25%) 
62 

(63,26%) 
122 

(78,21%) 

Tabelul 13 – Date referitoare la cunoaşterea adresei de messenger a copiilor, 

funcţie de nivelul studiilor părinţilor 



 

 

Itemul 9 doreşte să identifice tipurile de soft educaţional achiziţionate din comerţ de părinţi. 
Respondenţii au avut posibilitatea de a alege din 4 variante de răspuns şi posibilitatea alegerii 
multiple a răspunsului (ab) pentru care s-au întregistrat 43 de preferinţe (vezi tabelul 14). 

Astfel în privinţa achiziţionării de produse educaţionale situaţia este următoarea: pentru 
enciclopedii, dicţionare, muzică au optat 21,86%, iar pentru software educaţional aproape jumătate 
– 43,72%, arătând o disponibilitate foarte mare pentru instruirea copiilor prin soft didactic. A patra 
opţiune de răspuns presupunea ca părintele în cazul în care opta pentru acesta să numească ce alt 
produs de tip soft a cumpărat copilului, astfel marea majoritate a respondenţilor au indicat revistele 
pentru copii cărora le este ataşat un CD sau DVD educativ.  

Softul educaţional reprezintă o opţiune mai răspândită în rândul părinţilor din mediul urban 
(51,74%) faţă de respondenţii din mediul rural (35,19%), similar se prezintă situaţia în cazul altor 
produse didactice (enciclopedii, dicţionare etc) destinate copiilor de ciclul primar doar că de această 
dată respndenţii din mediul rural au o opţiune care corespunde unui procentaj situat sub 10%. 

Respondenţi 

 

Răspunsuri 

La nivelul 

întregului lot de 

respondenţi 

La nivelul 

mediului 

urban 

La nivelul 

mediului rural 

enciclopedii, dicţionare, muzică 122  (21,86%) 99 (43,37%) 23 (8,52%) 

lecţii educative pentru uz şcolar 244 (43,72%) 149 (51,74%) 95 (35,19%) 

nu am cumpărat nimic de acest gen 205 (36,74%) 68 (23,61%) 137 (50,74%) 

altceva, specificaţi.... 30 (5,38%) 14 (4,86%) 16 (5,93%) 

răspuns multiplu ab 43 (7,37%) 42 (15,93%) 1 (0,37%) 

Tabelul 14 – Opţiunile părinţilor pentru achiziţionarea de soft didactic  

 

După nivelul de pregătire şi instruire al respondenţilor identificăm, în general, acelaşi tip de 
diferenţe după gradul de instruire şi domiciliu ca în cazul altor păreri exprimate în acest studiu 
investigativ, în schimb nu apar diferenţe semnificative în cazul cumpărării softului educaţional cu 
procentaje în jurul la 50%, excepţie făcând cei din mediul rural cu cel mai mic nivel de pregătire 
socio-profesională (vezi tabelul 15). 

Nivelul studiilor 

 

 

Răspunsuri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro-

fesională 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro-

fesională 

enciclopedii, 
dicţionare, muzică 

43 

(57,33%) 

46 

(27,05%) 

10 

(23,25%) 

5 

(31,25%) 

14 

(14,28%) 

4 

(25,64%) 

lecţii educative 
pentru uz şcolar 

47 

(62,66%) 

83 

(48,82%) 

19 

(44,18%) 

11 

(68,75%) 

50 

(51,02%) 

34 

(21,79%) 

nu am cumpărat 
nimic de acest gen 

10 

(13,33%) 

43 

(25,29%) 

15 

(34,88%) 

0 

(0%) 

28 

(28,57%) 

109 

(69,87%) 

altceva, specificaţi.... 
5 

(6,66%) 

9 

(5,29%) 

0 

(0%) 

1 

(6,25%) 

6 

(6,12%) 

9 

(5,77%) 

răspuns multiplu ab 
30 

(10,42%) 

11 

(6,47%) 

1 

(2,33%) 

1 

(6,25%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Tabelul 15 – Opţiunile părinţilor funcţie de nivelul de pregătire socio-profesională 

de a achiziţiona soft didactic 



 

Avantajele indicate de părinţi au fost multiple, dar subsumate unor răspunsuri sintetizate 
cuprinse şi ierarhizate în tabelul 16. Astfel, pe primul loc la nivelul întregului lot e respondenţi au 
identificat rapiditatea în accesarea informaţiilor şi a comunicării în mediul electronic, cu referire la 
internet şi valorizarea funcţiilor acestora (în special cei din mediul rural). Respondenţii din mediul 
urban au plasat însă ca prim avantaj al utilizării calculatorului funcţia instructiv-educativă a acestuia 
prin învăţarea rapidă a scris-cititului şi a limbilor străine, a calculului matematic, efectuarea lecţiilor 
cu ajutorul suporturilor educaţionale, învăţarea interactivă, alternativă.  

Dezvoltarea abilităţilor mentale este un aspect situat în primele locuri ale ierarhiei realizate, 
iar la polul opus se situează activităţile de loisir şi rolul de „dădacă modernă” al calculatorului 
reflectat prin sintagmele „mai cuminte”, „atent”, etc. 

 

Eşantioane 

 

Răspunsuri/ 

Ranguri 

La nivelul 

întregului lot de 

respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

Rang Rang Rang 

Rapiditate în accesarea informaţiilor şi 
comunicare în mediul electronic 

I III I 

Funcţia instructiv-educativă a PC 
(învăţarea rapidă a scris-cititului şi a 
limbilor străine, a calculului matematic, 
efectuarea lecţiilor cu ajutorul suporturilor 
educaţionale, învăţarea interactivă, 
alternativă) 

II I II 

Dezvoltarea abilităţilor mentale (gândirea, 
perspicacitatea, logica, spiritul de 
observaţie, capacitatea de concentrare a 
atenţiei, memoria, spiritul de competiţie, 
imaginaţia) 

III II III 

Dezvoltă cultura generală şi interesul 
pentru nou 

IV IV IV 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de 
utilizare a PC (dexteritate, viteză de 
reacţie, cunoaşterea calculatorului – 
hardware şi software) 

V V V 

Activitate de loisir, distracţie, vizionare de 
filme, poveşti, muzică 

VI VI VI 

Este mai atent şi mai cuminte VII VII VII 

Tabelul 16 – Avantaje observate prin utilizarea PC-ului de elevi 

 

În ceea ce priveşte avantajele identificate de părinţi funcţie de nivelul pregătirii profesionale 
cei cu studii superioare au plasat pe primele locuri: funcţia instructiv-educativă a PC, rapiditatea în 
accesarea informaţiilor şi comunicarea în mediul electronic, dezvoltarea abilităţilor mentale, iar la 
polul opus: formarea şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a PC-ului şi funcţia de loisir. 

Subiecţii cu studii medii au indicat similar rangul II pentru dezvoltarea abilităţilor mentale, 
rangul III - funcţia instructiv-educativă a PC, diferenţele reflectându-se la prima opţiune, rapiditate 
în accesarea informaţiilor şi comunicare în mediul electronic, (mediul urban) şi dezvoltarea culturii 
generale şi a interesului pentru nou (mediul rural). Respondenţii cu studii profesionale/8 clase din 
mediul rural valorizează ca prim avantaj funcţia de loisir a PC-ului, dar a doua opţiune exprimată 
este funcţia instructiv-educativă (vezi tabelul 17).  



 

 

Identificara opţiunii, chiar şi pe ultimul loc în clasificarea realizată, potrivit căreia elevul 
este mai atent şi mai cuminte reprezintă, în sine, o abandonare a copilului în faţa monitorului. 
Coroborând datele asupra accesului la calculator care reflectă un procentaj de 30% al copiilor care 
au propriul PC la o vârstă foarte mică (nu îl împart cu părinţii şi nu este amplasat într-o cameră 
comună) relevă imposibilitatea practică a unui control exercitat de părinţi şi de aici rezidă multe din 
problemele educaţionale ale familiei. Alternativa ar fi petrecerea timpului liber al copilului în 
compania familiei în activităţi specifice acestei vârste (activităţi sportive, plimbări în natură, jocuri 
în aer liber, etc). 

Eşantioane 

 

 

Răspunsuri/ 

Ranguri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro-

fesională 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro-

fesională 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

Rapiditate în accesarea informaţiilor şi 
comunicare în mediul electronic 

II I VI III V I 

Funcţia instructiv-educativă a PC 
(învăţarea rapidă a scris-cititului şi a 
limbilor străine, a calculului matematic, 
efectuarea lecţiilor cu ajutorul suporturilor 
educaţionale, învăţarea interactivă, 
alternativă) 

I III II II III II 

Dezvoltarea abilităţilor mentale (gândirea, 
perspicacitatea, logica, spiritul de 
observaţie, capacitatea de concentrare a 
atenţiei, memoria, spiritul de competiţie, 
imaginaţia) 

III II IV IV II III 

Dezvoltă cultura generală şi interesul 
pentru nou 

IV IV V V I V 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de 
utilizare a PC (dexteritate, viteză de 
reacţie, cunoaşterea calculatorului – 
hardware şi software) 

V V III I VI IV 

Activitate de loisir, distracţie, vizionare de 
filme, poveşti, muzică 

VI VI I VI IV VII 

Este mai atent şi mai cuminte VII VII VII VII VII VI 

Tabelul 17 – Avantaje observate prin utilizarea PC-ului de elevi 

(funcţie de gradul de pregătire socio-profesională) 

 

Dezavantajele au fost mai amplu şi mai complet exprimate de părinţi comparativ cu 
avantajele, astfel problemele medicale (afectarea vederii, a coloanei vertebrale) sunt pe primul loc, 
urmate de lipsa mişcării fizice, a socializării, refuzul de a-şi căuta alte preocupări şi provocarea 
dependenţei, pe ultimele locuri fiind indicate comportamentul şi limbajul agresiv, agitaţia şi 
nervozitatea, nerespectarea regulilor impuse în familie şi preluarea unor informaţii eronate. În 
tabelul 18 primele 5 ranguri prezintă opţiuni similare, diferenţe fiind doar în cazul ultimelor opinii 
exprimate. Problemele medicale, situate pe primul loc sunt în concordanţă cu studiile medicale şi 
psihologice din ultimii ani ceea ce relevă pertinenţa opiniei exprimate de respondenţi.   

Coroborând răspunsurile de pe următoarele două locuri se identifică un aspect deloc 
neglijabil al relaţiei elev-calculator – dependenţa semnalată de o gamă simptomatică diversă în 
răspunsurile formulate: oboseală excesivă, timp mai puţin dedicat somnului, diminuarea interesului 
faţă de alte activităţi, probleme şcolare, izolare faţă de prieteni, frustrare şi rebeliune în relaţia cu 
părinţii. Percepţia corectă a dezavantajelor indicate poate fi un semnal în schimbarea atitudinii 



 

părinţilor de a impune reguli şi a fi mult mai atenţi în monitorizarea copilului în perspectiva în care 
odată cu trecerea timpului problemele nerezolvate în copilărie pot deveni simptomatice în 
adolescenţă, ori aici intervine rolul şcolii, al învăţătorului, dar şi al profesorului din cabinetul de 
asistenţă psihopedagocică prin „Şcoala părinţilor”. 

 

Eşantioane 

Răspunsuri/ 

 

Ranguri 

La nivelul întregului 

lot de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului rural 

Rang Rang Rang 

probleme medicale (afectarea vederii, a 
coloanei vertebrale, oboseală cronică) 

I I I 

lipsa mişcării fizice, a socializării, refuzul de 
a-şi căuta alte preocupări 

II II II 

provoacă dependenţă III III III 

navigarea pe site-uri interzise minorilor IV IV IV 
neefectuarea temelor şi/ sau copierea tematicii V VI V 
agitaţie, nervozitate, comportament şi limbaj 
violent 

VI V VII 

probleme de familie – nu respectǎ autoritatea 
parentală, dispute şi certuri între fraţi 

VII VIII VI 

preluarea unor informaţii eronate VIII VII VIII 

Tabelul 18 – Dezavantaje observate prin utilizarea PC de elevi 

 

Funcţie de nivelul studiilor respondenţii cu nivelul cel mai ridicat al pregătirii socio-
profesionale indică în prim-plan lipsa mişcării fizice şi a refuzului pentru alte preocupări în afara 
PC-ului, în timp ce restul respondenţilor o plasează pe locul doi, excepţie fiind subiecţii din mediul 
rural (8 clase/profesională) cu rangul IV. Diferenţele indicate de respondenţi (vezi tabelul 19) 
reliefează în mare măsură gradul propriu de cunoaştere şi aplicare a noilor tehnologii reflectat în 
identificarea corectă a impactului calculatorului asupra copiilor în timpul lor liber, cât şi rolul lor de 
parteneri ai şcolii în ideea aplicării unui învăţământ asistat de calculator. 

 

Eşantioane 

 

Răspunsuri/ 

 

 

Ranguri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro- 

fesională 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro-

fesională 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

probleme medicale (afectarea vederii, a 
coloanei vertebrale, oboseală cronică) 

II I I II I II 

lipsa mişcării fizice, a socializării, 
refuzul de a-şi căuta alte preocupări 

I II II I II IV 

provoacă dependenţă IV III III III VII I 

navigarea pe site-uri interzise minorilor III VI VI IV III III 

neefectuarea temelor şi/ sau copierea 
tematicii 

V IV V VI IV IV 



 

 

Eşantioane 

 

Răspunsuri/ 

 

 

Ranguri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro- 

fesională 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro-

fesională 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

agitaţie, nervozitate, comportament şi 
limbaj violent 

VI V IV VII VI VII 

probleme de familie – nu respectă 
autoritatea parentală, dispute şi certuri 
între fraţi 

VIII VII VIII VIII V VI 

preluarea unor informaţii eronate VII VIII VII V VIII V 

Tabelul 19 – Avantaje observate prin utilizarea PC de elevi 

(funcţie de gradul de pregătire socio-profesională) 

Ultima întrebare a chestionarului a vizat părerea pe care o au părinţii elevilor de ciclul 
primar în privinţa instruirii asistate de calculator în instituţiile şcolare. Rezultatele (vezi tabelul 20) 
indicǎ o radiografie a opiniilor la nivelul întregului lot de respondenţi. Astfel, analizând 
răspunsurile, prima opţiune exprimată este eficienţa instruirii asistate de calculator, concordând, 
chiar dacă nu în procentaj atât de masiv, cu a cadrelor didactice.  

Informaţiile părinţilor asupra IAC sunt insuficiente, în cazul unora inexistente. Această 
afirmaţie vine ca o concluzie în urma analizării datelor: opinia referitoare la utilizarea calculatorului 
doar în orele de informatică (cu statut de opţional la ciclul primar) reflectă o viziune unilaterală, 
restrânsă asupra funcţionalităţii calculatorului în învăţământ, lipsa informaţiilor referitoare la 
domeniul IAC, ceea ce îi pune pe subiecţi în imposibilitatea de a exprima o opinie onestă, 
inutilitatea acestei metode la nivelul ciclului primar (mediul rural). 

Unii părinţi exprimă opinii moderate, ca să nu spunem anacronice asupra IAC: utilizare doar 
la unele discipline (cel considerate tradiţional ca „importante”, matematică, ştiinţe, limba maternă şi 
limbi străine), începând din ciclul gimnazial, sau în perioade/momente limitate în timp. 

Eşantioane 

 

Răspunsuri/ 

 

Ranguri 

La nivelul întregului 

lot de respondenţi 

La nivelul 

mediului urban 

La nivelul 

mediului 

rural 

Rang Rang Rang 

IAC în şcoală este eficientă I I I 

Instruirea cu ajutorul calculatorului ar trebui 
efectuată doar în orele de informatică 

II II II 

Nu au suficiente informaţii pentru a se pot 
pronunţa asupra subiectului/nu s-au gândit/ nu 
ştiu 

III IV III 

IAC în şcoală este o activitate inutilă IV VII IV 

Utilizare doar la unele discipline V III VI 

IAC dă rezultate pozitive dacă este utilizată 
doar începând cu ciclul gimnazial 

VI VI V 

Este eficientă dacă se introduce în măsură 
foarte mică sau pe perioade limitate de timp 

VII V VII 

Tabelul 20 – Opiniile părinţilor referitoare la eficienţa IAC 



 

Datele comparative funcţie de nivelul studiilor păstrează în primul rând opinia referitoare la 
eficienţa IAC a majorităţii părinţilor, însă se remarcă pe segmentul de populaţie cu studii medii 
(urban) şi nivel 8 clase profesională (rural) preferinţa de a realiza o instruire pe calculator doar 
pentru dobândirea de către copil a cunoştinţelor de informatică şi a abilităţilor digitale. Informaţii 
insuficiente pentru a redacta o opinie au exprimat respondenţii din mediul rural cu nivelul cel mai 
scăzut al pregătirii socioprofesionale. Atât mediul, cât şi nivelul studiilor respondenţilor 
influenţează în mare măsură percepţia părinţilor asupra instruirii asistate de calculator. 

 

Eşantioane 

 

 

Răspunsuri/ 

Ranguri 

Mediul urban Mediul rural 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro-

fesională 

Studii 

supe-

rioare 

Studii 

medii 

Nivel 8 

clase/pro- 

fesională 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

IAC în şcoală este eficientă I I I I I I 

Instruirea cu ajutorul 
calculatorului ar trebui efectuată 
doar în orele de informatică 

IV II III IV III II 

Nu au suficiente informaţii pentru 
a se pot pronunţa asupra 
subiectului/nu s-au gândit/nu ştiu 

VII IV II VII VII III 

IAC în şcoală este o activitate 
inutilă 

III VI IV VI II IV 

Utilizare doar la unele discipline II III IV III VI VI 

IAC dă rezultate pozitive dacă 
este utilizată doar începând cu 
ciclul gimnazial 

VI VII VI V IV V 

Este eficientă dacă se introduce în 
măsură foarte mică sau pe 
perioade limitate de timp 

V V VII II V VII 

Tabelul 21 – Opiniile părinţilor referitoare la eficienţa IAC (funcţie de nivelul pregătirii socio-profesionale) 

 

În general, părinţii, cunoscând impactul pe care computerul îl are asupra copiilor, 
organizează timpul petrecut în faţa calculatorului de către copil, dar supravegherea şi controlul 
direct asupra activităţii depuse de aceştia este minimă. Majoritatea nu au informaţii ştiinţifice – 
psihopedagogice, sociologice în legătură cu riscurile la care se supun, iar verificarea parentală 
minimă în sensul autoînvăţării şi autocunoaşterii pe care o promovează copiii în mediul virtual este 
aproape inexistentă. 

Unii părinţi percep în mod corect calităţile benefice din punct de vedere educativ, dar nu 
corelează această percepţie cu actul educativ ce se realizeză de familie. Oricum, în petrecerea 
timpului liber, respondenţii au indicat familia pe ultimele locuri, acest fapt fiind probabil principala 
cauză a neimplicării în activităţile copiilor. Rolul şcolii ar fi în acest caz acela de a identifica şi 
regla prin programele de formare şi informare de tip „Şcoala părinţilor” rolul calculatorului şi 



 

 

modalităţile practice prin care un părinte îşi poate creşte copilul nu numai în lumea reală, ci şi în cea 
virtuală. 

Dezavantajele indicate de respondenţii sunt în concordanţă cu studiile de pe piaţa 
educaţională, însă interesant este faptul că puţini au asociat nervozitatea şi agitaţia copiilor care 
abuzează de computer (la această vârstă este periculoasă expunerea peste 2 ore zilnic) cu 
neimpunerea unui program. 

Dintre avantajele exprimate, prea puţini părinţi recunosc funcţia educativă a mediului 
virtual, în special a internetului, plasând-o pe locul 5, dar în contradicţie evidentă recunosc această 
funcţie prin disponibilitatea masivă de a achiziţiona sofware educaţional. 

Activităţile de informare asupra beneficiilor aduse de internet prin site-urile destinate 
copiilor intră astăzi, depotrivă în misiunea şi atribuţiile instituţiilor de învăţământ, ale mediei şi ale 
comunităţii. 

 

CONCLUZII 

Concluzii generale. Activităţile de informare asupra beneficiilor aduse de internet prin site-
urile destinate copiilor intră astăzi, deopotrivă în misiunea şi atribuţiile instituţiilor de învăţământ, 
ale mediei şi ale comunităţii. 

Concluzii rezultate din investigaţiile realizate. În general, părinţii, cunoscând impactul pe 
care computerul îl are asupra copiilor, organizează timpul petrecut în faţa calculatorului de către 
copil, dar supravegherea şi controlul direct asupra activităţii depuse de aceştia este minimă sau 
inexistentă; majoritatea nu au informaţii ştiinţifice – psihopedagogice şi sociologice despre riscurile 
la care se supun copiii lor. 

Unii părinţi percep în mod corect calităţile benefice din punct de vedere educativ, dar nu 
corelează această percepţie cu actul educativ ce se realizează de familie. Oricum, în petrecerea 
timpului liber, respondenţii au indicat familia pe ultimele locuri, acest fapt fiind probabil principala 
cauză a neimplicării în activităţile copiilor. Rolul şcolii ar fi în acest caz acela de a identifica şi 
regla prin programele de formare şi informare de tip „Şcoala părinţilor” rolul calculatorului şi 
modalităţile practice prin care un părinte îşi poate creşte copilul nu numai în lumea reală, ci şi în cea 
virtuală. 

Dezavantajele indicate de respondenţii sunt în concordanţă cu studiile de pe piaţa 
educaţională, însă interesant este faptul că puţini au asociat nervozitatea şi agitaţia copiilor care 
abuză de computer (la această vârstă este periculoasă expunerea peste 2 ore zilnic) cu neimpunerea 
unui program. 

Dintre avantajele exprimate, prea puţini părinţi recunosc funcţia educativă a mediului 
virtual, în special a internetului, plasând-o pe locul 5, dar în contradicţie evidentă recunosc această 
funcţie prin disponibilitatea masivă de a achiziţiona software educaţional. 
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