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Abstract 
The main reasons that have determined the investigation of the influences of cyber-culture on 

the educational praxis are configured in optimising the learning systems with regard to the 

unbreakable bond between a series of features of the digital environment of the conditions of 

educating the intellectual capital, on the one hand, and the fact that we are entering a new 

digital era, on the other hand. 

Our research has two major objectives: first, the descriptive analysis of some quantitative 

variables, which are the premises for promoting the positive aspects of cyber-culture and for 

optimising the educational praxis in order to ensure a flexible adaptation to the new conditions 

of a strong digital environment, and the priorities to diminish the rate of school abandonment. 

Our second objective is to analyse the above-mentioned aspects related to the perfecting of 

educational norms, in order to establish certain relations of dependence between promoting 

cyber-culture and the positive effects of the new guidelines of the educational praxis. 

Key words: cyber-culture, digital environment, educational praxis, intellectual capital, digital 

era, educational performances. 

 

Impactul evoluţiei cyber-culturii asupra praxisului educaţional 
 

Rezumat 
Principalele considerente care au determinat investigarea influenţelor culturii cyber asupra 

praxisului educaţional sunt configurate în dimensionarea optimizării sistemelor de învăţământ 

cu privire la indisolubila legătură dintre o serie de trăsături ale mediului digitalizat şi ale 

condiţiilor de educare a capitalului intelectual, pe de o parte şi trecerea la o nouă eră digitală, pe 

de altă parte. 

Cercetarea efectuată are două obiective principale: analiza descriptivă a unor variabile 

cantitative, premise ale promovării aspectelor pozitive ale cyber-culturii şi ale optimizării 

praxisului educaţional sub egida asigurării flexibilităţii de adaptare la noile condiţii unui mediu 

puternic informatizat, la care se adaugă priorităţile de gestionare a diminuării ratei de abandon 

şcolar si analiza aspectelor anterior menţionate în raport cu gradul de perfecţionare a normelor 

educaţionale, în vederea stabilirii unor relaţii de dependenţă între promovarea culturii cyber şi 

efectele pozitive ale noilor linii directoare ale praxisului educaţional. 

Cuvinte cheie: cyber-cultură, mediul digitalizat, praxis educaţional, capital intelectual, era 

digitală, performanţe educaţionale. 

 



 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

În prezent, complexitatea fără precedent a spaţiului economico-social aduce noi 
argumente pentru abordarea multidimensională a programelor de educare a resursei 
umane sub egida creşterii calităţii vieţii promovând calitatea totală. Mai mult, axa 
dezvoltării multilaterale înclină spre susţinerea dimensionării spiritului de inovare şi 
creativitate, obiectivul primordial fiind acela de adaptare a evoluţiei sistemelor şi 
programelor educaţionale la mediul înconjurător. 

Prin urmare, promovarea unui asemenea trend presupune nu numai o creştere a 
eficacităţii cu care este cheltuită o anume cantitate de muncă, a eficienţei resursei umane 
în general, a calităţii sistemelor educaţionale şi a întregului proces educaţional, ci implică 
şi fluidizarea accesului la informaţii în timp util şi educarea utilizării productive a datelor 
stocate. 

Continuând pe aceeaşi linie, în urma studiilor efectuate recent, se evidenţiază 
faptul că programele stabilite de predare şi modul în care predarea este organizată, în mod 
tradiţional, sunt influenţate într-o manieră considerabilă în momentul în care mijloacele 
digitale devin din ce în ce mai frecvent utilizate în contexte educaţionale [1]. 

Astfel, unitatea dialectică a aspectelor calitative ale rezultatelor educaţionale cu 
cele ale resursei umane active se instituie în calitatea sa de condiție sine qua non a 
dezvoltării umane multilaterale în condiţiile unui mediu cultural puternic digitalizat. 

Mai mult, din utilizarea tot mai frecventă a reţelelor de calculatoare în scopuri 
legate de comunicare, divertisment şi afaceri a luat naştere un nou tip de cultură a erei 
noastre - cultura cyber. Deoarece graniţele cyber-culturii sunt dificil de trasat, datorită 
informatizării şi automatizării unui număr considerabil ascendent al activităţilor 
factorului uman, determinarea circumstanţelor specifice ale acesteia se află încă într-un 
stadiu incipient. 

În măsura în care optimizarea activităţii economice se află în directă legătură cu 
aspectele calitative ale fondului educaţional al forţei de muncă, se impune ca fiind 
necesară o reconfigurare a praxisului educaţional sub egida valorificării optime a noului 
context al mediului înconjurător digitalizat. 

În conformitate cu rezultatele cercetărilor din industrie referitoare la resursele 
calitative ale forţei de muncă, problema trecerii la o nouă economie este dependentă de 
transformările calitative, de mutaţiile ce au loc în conştiinţa oamenilor, în atitudinea lor 
faţă de muncă, în nivelor lor de pregătire profesională şi şcolară şi în condiţiile de viaţă 
ale acestora [2]. 

 

 

 

 



 

2. ANALIZA FACTORILOR DETERMINANŢI AI PROMOVĂRII CYBER-
CULTURII ÎN CONTEXTUL EVOLUŢIEI VARIABILELOR SISTEMELOR 
EDUCAŢIONALE 

 

Pornind de la ideea conform căreia educaţia adevărată poate stabili bazele 
autoguvernării inteligente umane [3], se poate considera că starea de sănătate economică 
a societăţii devine valoarea supremă de apreciere a vizibilităţii oricărui sistem de 
învăţământ. 

Realizând o analiză amănunţită a ultimelor recensăminte la nivel naţional se poate 
observa, din punct de vedere al pregătirii şcolare un trend descendent a populaţiei şcolare 
de la 4.565.279 în anul 2000 la 4.404.581 în anul 2007, ceea ce evidenţiază un minus de 
160.698 de persoane, adică un procent de 3,52, ceea ce aduce cu sine un dezechilibru 
major. 

 

Tabel 1. Evoluţia populaţiei şcolare şi a numărului de unităţi scolare 

sursa: Anuarul Statistic al României 2008, secţiunea Educaţie, 

http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap8.pdf 

 

Mai mult, dacă proiectăm graficul evoluţiei populaţiei şcolare putem evidenţia o 
scădere abruptă în totalul populaţiei şcolare: 

 

 
1999/ 

2000 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

2006/ 

2007 

Populaţia şcolară 45652 45544 44967  44724  44038  43608  43455  44045 

Nr. unităţi școlare 24481  24304  23679  18012  14396  11865  8484  8230 



 

 

Figura 1. Analiza grafică a evoluţiei populaţiei şcolare 2000
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Figura 2. Analiza grafică a evoluţiei numărului de unităţi şcolare
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Faţă de această situaţie se degajă ideea proiectării unui decalaj optim între 
posibilităţile de dezvoltare ale resursei umane şi caracteristicile mediului de viaţă aferent, 
atât ca sursă a performanţei profesionale cât şi ca ritm al perfecţionării educaţionale. 

În aceste condiţii date, se tinde spre optimizarea sistemelor educaţionale prin 
asigurarea flexibilităţii lor de adaptare la o nouă economie în care se pune accentul pe 
informatizare şi automatizare.  

Continuând pe aceeaşi linie analitică, preocuparea sistematică a adaptării 
procesului de învăţământ, puternic afectat de diminuările mai sus menţionate, la care se 
adaugă şi reducerea personalului didactic, la un mediu puternic digitalizat, poate fi 
promovată printr-o susţinută şi convergentă acţiune social-educativă şi printr-o 
reorganizare adecvată a modalităţilor şi căilor de comunicare a informaţiei didactice. 

Prin urmare, iniţiativa dotării cu calculatoare a unităţilor şcolare este considerată a 
fi salutară. În anul 2006, în conformitate cu statisticile INSSE, exista un număr de 6 
calculatoare la suta de elevi [4] (în calculul indicatorilor au fost incluse toate cele trei 
niveluri de instruire: primar, secundar şi terţiar). În acelaşi timp se înregistra un număr de 
peste trei calculatoare conectate la internet la suta de elevi.  

Dată fiind importanţa flexibilizării proceselor educaţionale, în condiţiile mai sus 
menţionate se impune promovarea în practica educaţională curentă a sistemelor 
educaţionale informatice inteligente, în scopul creşterii impactului instruirii asistate de 
calculator asupra realizării obiectivelor curriculare. În consecinţă diseminarea informaţiei 
didactice într-o manieră digitalizată oferă elevilor posibilitatea obţinerii de performanţe 
şcolare în propriul lor ritm de învăţare, depăşindu-se lipsa spaţiului fizic şi 
dimensionându-se spaţiul virtual educaţional.  

Într-o viziune sintetică putem afirma faptul că ne aflăm în stadiul în care asistăm 
la o evoluţie a utilizării produselor TIC de la comunicare, jocuri şi afaceri la 
îmbunătăţirea praxisului educaţional. 

Mai mult, în acest nou context digitalizat utilizarea produselor TIC în scopuri 
educaţionale reprezintă pârgia de control a noii culture - cultura cyber. Prin urmare, se 
tinde către menţinerea tradiţionalismului în ceea ce priveşte conţinutul programelor de 
învăţământ, şi în acelaşi timp se promovează trecerea către un nou tip de proceduri de 
diseminare a informaţiilor didactice-utilizând caracteristicile şi modalităţile specifice 
acestei noi culturi cyber. 

Dacă „internetul, tehnologia şi globalizarea au contribuit la apariţia unei noi 
economii” [5], utilizarea pe scară largă la nivelul sistemelor educaţionale a produselor 
TIC favorizează evoluţia pozitivă a acestei noi culturi denumită cyber-cultura. 

Mai mult, dezvoltarea de pachete informatizate de învăţare, testarea aplicaţiilor de 
învăţare și adaptarea acestora la nevoile reale ale elevilor se consideră a fi o variabilă 
determinantă a reducerii ratei abandonului şcolar, generând o premisele dezvoltării 
sociale durabile, prin creşterea eficienţei sistemului de învăţământ în contextul 
informatizării şi automatizării sporite a mediului înconjurător. 

În conformitate rezultatele unui studiu în domeniu efectuat la nivel naţional în 
2007-2008 de către Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE) şi Asociaţia pentru 
Ştiinţele Educaţiei (ASTED), relevă un impact pozitiv al SEI asupra sistemului de 
învăţământ, atât din perspectiva cadrelor didactice cât şi a elevilor [6]:  



 

� 95% dintre elevi declară că ar dori să utilizeze mai mult computerul şi 
Internetul pentru lecţii la diferite discipline;  

� 70,2% dintre profesori remarcă impactul pozitiv al TIC asupra 
performanţei la disciplina pe care o predau;  

� 90% dintre elevi consideră că aceia dintre ei care nu au acces la un 
calculator vor fi dezavantajaţi mai târziu;  

� 83% dintre profesorii care au urmat un curs de formare specializat remarcă 
un impact pozitiv al utilizării computerului asupra elevilor.  

Concluziile acestei cercetări în domeniu arată faptul că „cea mai importantă 
realizare este însă revoluţia în mentalitatea şcolii în particular şi a societăţii în general. 
Şcoala a dovedit receptivitate, voinţă de schimbare şi aliniere la standardele europene. 
Asimilarea noilor instrumente educaţionale a atins un nivel de masă - un atu important 
pentru strategiile educaţionale pe termen mediu şi lung. 

Având în vedere contextul influenţei pozitive a culturii cyber asupra praxisului 
educaţional crearea unui raport optim între dezvoltarea determinaţilor comunităţilor 
virtuale şi educarea utilizatorului trebuie permanent supusă unui control de calitate, sub 
egida formării şi lărgirii orizontului cultural al capitalului intelectual în formare. 

 

4. CONCLUZIILE CERCETĂRII 

Analiza principalilor determinanţi ai necestăţii gestionării educative a acestui nou 
tip de cultură, adaptată la noile cerinţe de mediu relevă faptul că în condiţiile unei 
organizări corespunzătoare a sistemelor educaţionale, între aspectele studiate şi 
rezultatele în educaţie există următoarele principale legături de dependență: 

� Un nivel ridicat al culturii bazat pe variabilele pozitive ale mediului cyber 
determină obţinerea unor rezultate superioare în învăţământ. 

� Înţelegerea unor valori culturale, sociale şi economice poate genera o 
motivare intrinsecă de continuare a studiilor şi de obţinere a unor rezultate 
superioare în educaţie. 

� Elaborarea şi implementarea unor programe de formare continuă pentru 
cadrele didactice, sunt asociate cu determinarea dezvoltării competenţelor 
privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea 
capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare. 

� Implementarea noilor programe de soft şi susţinerea complexităţii 
progresului tehnic sporeşte interesul pentru studiu, şi dezvoltă abilităţile de 
lucru cu calculatorul determinând facilitarea înţelegerii fenomenelor 
economice. 

� Utilizarea de către cadrele didactice a programelor informatice cu care 
elevii sunt deja obişnuiți, din utilizarea calculatorului în timpul liber 
contribuie la facilitarea comunicării elev-profesor şi la optimizarea 
procentului informaţional reţinut de elev în urma participării la procesul 
educaţional. 

Implicarea mai activă în dezvoltarea educaţională a resursei umane presupune un 
demers care să se adapteze metodele şi tehnicile de predare a informaţiei didactice la 



 

 

variabilele acesti noi culturi cyber în contextul obţinerii ascendente de rezultate pozitive. 
Principalele considerente care au determinat investigarea influenţelor culturii cyber 
asupra praxisului educaţional sunt configurate în dimensionarea optimizarii sistemelor de 
învăţământ cu privire la indisolubila legătură dintre o serie de trăsături ale mediului 
digitalizat şi ale condiţiilor de educare a capitalului intelectual, pe de o parte şi trecerea la 
o nouă eră digitală, pe de altă parte. 

Promovarea variabilelor pozitive ale culturii cyber și integrarea noilor tehnologii 
în educaţie urmăreşte adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi 
provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii, contribuind în mod real la 
implementarea Strategiei Europene de ocupare a forţei de muncă [7]. 

Prin urmare, formarea şi lărgirea orizontului cultural, profund digitalizat, poate 
genera bazele educării conştiinţei factorului uman, încă din primele etape ale existenţei 
sale. 
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