
Conferinta ”Digital trends”: Tendințe actuale privind digitalizarea
relațiilor sociale, familiei și a timpului liber, ediția a doua

Ediția a doua a conferinței ”Digital trends”: Tendințe actuale privind digitalizarea relațiilor sociale, familiei
și a timpului liber se desfășoară la Cluj-Napoca în perioada 13-14 octombrie 2022 și reunește două dintre
proiectele de anvergură internațională în care România este reprezentată prin Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara. Punctele comune abordate în aceste proiecte
vizează  utilizarea tehnologiilor digitale de către copii și tineri și promovarea siguranței pe internet a
copiilor, prin informarea și educarea părinților și profesorilor:

Digital Generation (DigiGen) (2019-2022). DigiGen este un proiect european de cercetare care dezvoltă
cunoștințe semnificative despre modul în care copiii și tinerii, un grup care crește astăzi, adesea numit
Generația digitală, utilizează și sunt afectați de transformările tehnologice cotidiene. Cercetarea descoperă
atât efectele nocive, cât și cele benefice ale tehnologiei în viața de zi cu zi a copiilor și tinerilor. Aceasta
include un accent pe instituțiile de învățământ, casă/familie, timpul liber și participarea civică a copiilor și
tinerilor. DigiGen dezvoltă politici și practici eficiente sociale, educaționale, de sănătate și de siguranță
online, în colaborare cu părțile interesate naționale și internaționale.
DigiGen - proiect european de cercetare privind generația digitală

European Safe Online Initiative (ESOI) (2019-2022). Proiectul „Safe Online” (Siguranță în Mediul Online)
este coordonat și susținut de diverse instituții de învățământ și asociații neguvernamentale din Europa.
Inițiativa pentru o siguranță în mediul online la nivel european (European Safe Online Initiative) este un
concept derivat al Inițiativei Flamande de Siguranță în Mediul Online (Flemish Safe Online Initiative) aplicată
în contextul mai larg al Uniunii Europene și în special, în cadrul a cinci țări ale UE: Belgia, Bulgaria, Cipru,
Grecia și România. În cadrul acestui proiect, diverse asociații și instituții de învățământ își aduc propriile
cunoștințe și experiențe pentru a construi un program pentru educarea părinților și cadrelor didactice cu
scopul conștientizării riscurilor și oportunităților pe care noile canale de media le oferă copiilor.
The Project | European Safe Online Initiative

În acest context, scopul conferinței este de a încuraja cercetarea științifică de calitate în domeniul
digitalizării diferitelor arii din viața copiilor și a familiei și de a crea un context favorabil diseminării
rezultatelor cercetărilor actuale axate pe acest subiect atât la nivel național, cât și internațional. În cadrul
conferinței, rezultatele celor două proiecte vor fi prezentate într-o manieră interactivă, bazată pe un dialog
deschis între reprezentanții mediului academic, cei ai industriei noilor tehnologii, ai asociațiilor de părinți și
cadre didactice, precum și reprezentanți ai societății civile cu o vastă experiență în siguranța pe internet. De
asemenea, invităm prezentarea de lucrări pe teme conexe.
Conferința se adresează în special cercetătorilor din domeniul științelor sociale, studenților, doctoranzilor în
domeniile Psihologie, Sociologie, Asistență Socială, Științele Comunicării, încurajăm însă și prezența
cercetătorilor din alte domenii. Temele agreate sunt cele care adresează implicațiile folosirii tehnologiilor
digitale pentru viața copiilor (0-18 ani), în diverse domenii: viața de familie, grup de prieteni, educație și
școală, timp liber, participare civică, siguranță pe internet, competențe digitale.

https://digigen.eu/
https://europeansafeonline.eu/ro/the-project/


Agreăm atât lucrări care au la bază cercetare empirică directă, cât și prezentări de tools (testare și evaluare
a unor instrumente digitale pentru educație sau siguranță). Lucrările acceptate vor fi publicate într-un
volum colectiv (e.g. Stiintele comunicarii).
Pagina conferinței: Digital Trends II (wordpress.com)

Agenda conferinței

Joi, 13 octombrie
Acces Zoom sesiunea 1:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuisrDojEtQ5L1VMK2lam-O
ZI0No47aM

Moderator

9:00-9:15
Decan Conf. Dr. Paul Teodor Hărăguș, Prof. Dr. Maria Roth - Introducere, agenda conferinței

9:15-10:1
5

Prezentare
generala a
celor 2
proiecte
DigiGen,
ESOI

DigiGen - Prezentare proiect DigiGen - Prof. Dr. Maria Roth (20
min)

ESOI - Prezentare proiect ESOI (20 min) - Conf. Dr. Gabriela
Grosseck, Prof. Dr. Mihaela Tomiță
Discuție, întrebări: 20 de min

Conf. Dr. Paul
Teodor
Hărăguș

10:15-10:
30

Pauza de cafea

10:30-12:
00

Vulnerabilit
atea
copiilor și
tinerilor

Roxana Negulescu-Balaci (UiPath) -  Incluziunea digitală pentru
copiii din comunități vulnerabile (online, 20 min)

Conf. Dr. Ileana Rotaru - Tableta și decalajul digital. O
perspectivă asupra periferiei societății tehnologice (20 min)

Conf. Dr. Gabriela Grosseck - Copii și adolescenți rezilienți
digitali (15 min)

Drd. Alina Bărbuță - Inegalități digitale. Prezentare date din
WP2/ DigiGen (15 min)

Drd. Miko Simina Maria, Drd. Denisa Ioana Dobai - Contează
cu adevărat? Estimarea impactului datelor socioeconomice
asupra aspirațiilor ocupaționale și așteptărilor adolescenților
din Bihor (online, 10 min)

Dr. Monica
Barbovschi

12:00-13:
30

Dinamici de
familie și
mediere
parentală

Drd. Alina Barbuta, Drd. Cosmin Ghețău - Strategiile familiale
de mediere a accesului copiilor la tehnologia digitală Date din
pachetul WP3/ DigiGen - (15 min)

Andreea Țoiu - Procesele de reconfigurare a standardelor de
organizare a muncii în sectorul de resurse umane din
Cluj-Napoca: schimbările organizaționale introduse de
telemuncă (online, 10 min)

Prof. Dr.
Maria Roth

https://romaniadigitalconference.wordpress.com/?fbclid=IwAR0jjViGi6yI8PZoSzaZeLx-5AMmT6gSi5rzAuDyWq_wGoKZNlleIA9fQ3w
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuisrDojEtQ5L1VMK2lam-OZI0No47aM
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuisrDojEtQ5L1VMK2lam-OZI0No47aM


Mihaela Hărăguș, Viorela Ducu, Áron Telegdi-Csetri, Daniela
Angu Doing families digitally: Asserting children’s rights
through digital practices of transnational families (10 min)

ESOI - Prezentare model de mediere parentală implementat
în România (15 min + 10 min activitate interactivă).

Adina Codreș - Responsabilități parentale în alegerea jocurilor
online pentru copii, Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) (online, 10 min)

Respondenți:
Izabella Popa - șef serviciu politici, strategii și cooperare

internațională, ANPDCA (10 min)

World Vision Romania (online, 10 min)

13:30-14:
30

Pauza de prânz
Acces Zoom sesiunea 2:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpce2srzIsHNXD2x1dIDvkVBRN8
y0OTSZ_

14:30-15:
45

Timp liber,
gaming,
comportam
entul digital
al copiilor/
tinerilor

Drd. Cosmin Ghetau, Conf. Dr. Paul Teodor Hărăguș - DigiGen
Timp liber si folosirea ICT de catre copii. WP4/ DigiGen (15 min)

Drd. Cioban-Kudelca Smaranda Liana, Prof. Dr. Adrian Hatos -
(online) Mecanisme de devianta (online, 15 min)

Dr. Gabriel-Constantin Nicola - Experiențele și atitudinile
gamerilor adolescenți, prin ochii elevilor de clasa a 8-a din
Bihor, în timpul pandemiei COVID-19 - un studiu calitativ
(online, 15 min)

Dr. Mirela Cosma - Percepția adolescenților asupra efectelor
utilizării tehnologiei digitale asupra învățării ( (online, 15 min)

Discuție: 15 minute

Conf. Dr. Paul
Teodor
Hărăguș,

15:45-16:
00

Pauza de cafea

16:00-17:
30

Nevoile
elevilor și
oferta
industriei/
ONG-urilor.
Prezentări
de tools,
concepte,
comentarii
(participare
industrie)

Nicoleta Fotiade - Mediawise Society - 'eMerge - Educație
media pentru Reprezentare de gen' (online, 20 min)

Irinuca Văduva - Competențe digitale esențiale pentru elevi.
ICDL – The Digital Skills Standard ( online, 20 min)

Marius Vasile - SAMSUNG (15 min, online)

Gabriel Lazar - Ascendia (Livresq)

1. Pentru panelul ”Nevoile elevilor și oferta industriei”
propun tema: LIVRESQ - Digitalul cerut de elevi, acum
la îndemâna profesorilor (10 min)

2. Pentru panelul ”Tehnologii digitale în și pentru
educație” propun tema: EduLib - resursele

Dr. Anca
Velicu

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpce2srzIsHNXD2x1dIDvkVBRN8y0OTSZ_
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpce2srzIsHNXD2x1dIDvkVBRN8y0OTSZ_


educaționale deschise ca politică națională - (10 min)

Discuție: 15 min

17:30-18:
00

Reacții, comentarii, încheiere ziua 1

Vineri, 14 octombrie
Acces Zoom sesiunea 3:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZErduysrjMvGdZ4TpCR3A-vtaQKo_LMOKiJ

9:00-9:15 Prof. Dr. Maria Roth - Agenda zilei

9:15-10:4
5

Sesiune cu
prezentări
și
stakeholder
s pe tema
digitalizarii
educației.
Policy
making

Dr. Monica Barbovschi - Folosirea tehnologiilor digitale pentru
scoala de către copii, date din Wp5/ DigiGen  - (15 min)

Dr. Anca Velicu - Școala românească în perioadă pandemică:
între bune practici la nivel individual și provocări la nivel
instituțional (15 min)

Merima Petrovici (MEN) - Inițiative ale Ministerului Educației
pentru susținerea digitalizării în educație: proiectul CRED
(interveție online, 15 min)

Conf. Dr. Adrian Hatos - Intervenție (online, 15 min)

Dr. Ciprian Fartușnic - Intervenție (online, 15 min)

Conf. Dr.
Ileana
Rotaru

10:45-11:
00

Pauza de cafea

11:00-12:
30

Siguranță și
responsabil
itate pe
internet  -
gaming,
adicție,
civism

Claudia Oprescu - Salvați Copiii - Cum ai supraviețui fără
telefon? (30 min)

Jud. Dr. Cristi Danileț - JUSTinACT (10 min, intervenție online)

Dr. Anca Velicu - Implicarea civică a tinerilor din România în
epoca media sociale. Cercetare exploratorie (20 min)

Alin Chiriac - Adfaber - Eroii Internetului - siguranța elevilor în
mediul online (online, 20 min)

Conf. Dr.
Gabriela
Grosseck

12:30-13:
30

Toolkit-uri Drd. Alina Bărbuță, Drd. Cosmin Ghețău - Atelier de
prezentare/ testare Toolkit DigiGen

13:30-13:
45

Concluzii, încheiere

Prezentări

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZErduysrjMvGdZ4TpCR3A-vtaQKo_LMOKiJ


Raluca Negulescu-Balaci, UiPath (online)
Titlu - Incluziunea digitală pentru copiii din comunități vulnerabile
Rezumat - UiPath Foundation are misiunea de a susține copiii din comunități vulnerabile să-și atingă
potențialul prin programe educaționale axate pe dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea. În condițiile
amplificării decalajului educațional și a creșterii numărului de copii în sărăcie în România din 2020 până în
prezent, incluziunea digitală este o abordare necesară la nivelul societății pentru a asigura dezvoltarea
competențelor digitale pentru copiii din comunități vulnerabile. Prezentarea va evidenția modele de bună
practică pentru a asigura acces la educație prin tehnologie, precum și instrumente dezvoltate cu parteneri
specializați în testare standardizată pentru competențele digitale în rândul copiilor.

Cioban-Kudelca Smaranda Liana, Adrian Hatos (online), Universitatea din Oradea
Titlu: Cercetare cantitativă privind mecanismele de angajare în devianță, devianță online și expunere la
conținut potențial nonconform. Datele Anchetei MERPAS 2018
Rezumat: Prezentul studiu investighează devianța școlară, devianța online și expunerea la conținut
potențial nonconform pornind de la datele Anchetei MERPAS 2018, proiect intern al Școlii Doctorale de
Sociologie din cadrul Universității din Oradea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor și
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor care s-a adresat populației de elevi de clasa a
VIII-a. Rezultatele oferă suport teoriei puterii și a controlului privind influența caracteristicilor
sociodemografice (gen, nivelul educațional al părinților) asupra comportamentelor deviante.

Ileana Rotaru, Universitate de Vest din Timisoara
Titlu - Tableta și decalajul digital. O perspectivă asupra periferiei societății tehnologice
Rezumat: Spațiul public și cel personal au devenit unul mediat, preponderent, ubicuu și permanent, iar
submersia în lumea virtuală reprezintă una din activitățile cotidiene, cu diferite grade de intensitate și
durată. În același timp, nu putem să nu aducem în discuție contraponderea lipsei accesului la tehnologie.
Urmând o tradiție deja în acest sens trebuie accentuat că unul din principalii factori ai inegalităților și
clivajelor sociale este reprezentant de tehnologie care “creează metropole digitale și periferii analogice”
(Bârgăoanu, 2018, p.69). Studii realizate în perioada pandemică (Velicu, 2020; Smahel, et al., 2020;
Velicu,2021; Ayllón et a.,l 2020; Florian &Țoc, 2020; Velicu, 2021), precum și rapoarte anuale publicate la
nivel european (UNICEF România, 2020;DESI, 2021) demonstrează accentuarea clivajelor educaționale și
riscul extrem la excluziune socială a copiilor proveniți din grupurile vulnerabile din România. Pornind de la
aceste date contextualizate la specificul din România, prin lucrarea de față ne propunem să aducem în
discuție conceptul de digital divide (Sassi,2005) iar printr-o cercetare de manieră calitativă, modalitatea prin
care acesta se produce din perspectiva actorilor implicați. Abordarea metodologică se fundamentează pe o
cercetare de teren realizată la finalul perioadei de izolare sanitară (iunie 2020), la o școală primară dintr-o
comunitate marginalizată dintr-un oraș de dimensiuni medii din sud-vestul României. O serie de interviuri
realizate cu actorii educaționali (cadre didactice, mediator școlar, elev), însoțite de observația
cercetătorului, descriu la firul ierbii situația și oferă o imagine detaliată a realității expuse la nivel
macro-social. Concluziile cercetării noastre susțin datele din studiile menționate anterior, iar recomandările
noastre vizează necesitatea unor măsuri și politici sistemice, participative care să determine strategii
educaționale proactive pentru incluziunea cât mai largă a tuturor copiilor în generația nativilor digitali din
punctul de vedere al competenței digitale și comunicaționale.

Salvati Copiii - Claudia Oprescu
CUM SĂ SUPRAVIEȚUIȚI UNEI DESPĂRȚIRI.. de telefonul dumneavoastră?
Rezumat: Cu toate că timpul petrecut pe Internet poate fi extrem de productiv, fiind un instrument
educaţional foarte util prin intermediul numeroaselor resurse pe care le oferă, la copiii şi adolescenţii care
petrec prea multe ore on-line, acest comportament poate interfera cu dezvoltarea psihologică, fiziologică,
socială şi mintală. Graniţele spaţio temporale estompând diferenţele sociale şi situaţionale, şi s-au creat noi
forme de comunicare şi de relaţii mediate de tehnologie. Potrivit studiului realizat de Organizația Salvați



Copiii „Folosirea internetului de copii și adolescenți” în 2021, telefonul mobil este dispozitivul principal de
pe care copiii accesează internetul – 99 %, urmat de laptop – 62%, TV Smart – 42 % și tabletă -24 %.
Graniţele spaţio temporale s-au dematerializat, estompând diferenţele sociale şi situaţionale, şi s-au creat
noi forme de comunicare şi de relaţii. Timpul excesiv petrecut pe ecreane poate determina neglijarea
activităţilor legate de şcoală, abilităţi sociale reduse, relaţii interpersonale defectuoase şi izolare faţă de cei
de aceeaşi vârstă şi chiar faţă de membrii familiei, comportamente agresive, depresie, deprivare de somn
care determină scăderea capacităţii de concentrare, oboseală cronică şi slăbirea sistemului imunitar, având
consecinţe grave asupra sănătăţii fizice și mentale.

Nicoleta Fotiate - Media Wise Society
Titlu: 'eMerge - Educație media pentru Reprezentare de gen'
Acesta este un proiect extins pe o perioadă de 3 ani și se derulează în patru țări europene - Belgia, Grecia,
Italia și România. Scopul principal al proiectului este de a crea resurse educaționale deschise și procedee de
evaluare a învățării într-un proces de proiectare în comun (co-design) cu profesorii și elevii implicați în
proiect. Proiectul a fost gândit pe mai multe niveluri de intervenție, iar echipa eMerge din care face parte și
Mediawise Society a dezvoltat instrumente de formare și evaluare online pe care profesorii le-au folosit ca
să-și dezvolte competențele media necesare să deconstruiască împreună cu elevii lor reprezentările de gen
și stereotipurile înrădăcinate în practicile lor media și în cultura pop cu care interacționează.

Proiectul eMerge în șapte puncte:
1. Metodologie de educație și cultură media. Am proiectat o metodologie care să permită fiecărui profesor
să caute și să identifice practicile și consumul media al elevilor săi.
2. Am dezvoltat competențele media ale profesorilor despre reprezentarea de gen în cultura pop.
3. Am familiarizat profesorii cu strategii de educație media despre stereotipuri de gen, care pot fi adaptate
la practicile culturale și media ale elevilor lor.
4. Am crescut gradul de conștientizare a elevilor între 12 și 18 ani despre reprezentările de gen în
mass-media și efectele acestora asupra cetățeniei și a vieții împreună în comunitatea clasei / școlii.
5. Promovăm cetățenia activă în comunitățile locale prin valorificarea producției media digitale a elevilor
6. Am dezvoltat resurse educaționale deschise. Promovăm metodele și abordările testate și dezvoltate în
acest proiect în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și le oferim sub formă de resurse
educaționale deschise.
7. Împărtășim informații la nivel european despre abordările și provocările legate de reprezentarea de gen
în practicile media populare și despre efectele acestora asupra egalității de gen, a diversității și cetățeniei în
comunitățile școlare.

Irinuca Vaduva - ICDL
Titlu: Competențe digitale esențiale pentru elevi. ICDL – The Digital Skills Standard
Studiu ICDL: 78% dintre români spun că dețin competențe digitale pentru că știu cum să deschidă
calculatorul și să verifice conexiunea la internet.
În mentalitatea românilor, dobândirea unei certificări într-un anumit domeniu este nu mai mult decât un act
obligatoriu care să le asigure viitorul (intrarea la facultate, avansarea în carieră, etc.), nicidecum o dovadă a
dobândirii reale ale unor anumite competențe. Același studiu condus de ICDL împreună cu Cult Market
Research ne arată că această realitate este construită încă de pe băncile primilor ani de școală, când elevii
nu acordă destulă atenție orelor de TIC sau informatică și ajung acum să resimtă carențele acumulate.

ICDL, cunoscut local doar ca ECDL pana recent, un standard de certificare internațional care răspunde
nevoilor de digitalizare ale românilor, își dorește ca alfabetizarea digitală să fie, mai întâi, înțeleasă cu
adevărat, și apoi conștientizată de oameni ca fiind o prioritate, și nu doar o obligație. De asemenea,
standardul ICDL își propune să dezvolte o populație de oameni educați, din punct de vedere digital, și să



aducă un impact pozitiv în rândul românilor care sunt dornici să învețe și să evolueze spre viitorul în care
utilizarea tehnologiei nu mai este o alegere, ci o necesitate.

Modulele si ICDL/ ECDL Profiles la standard international, potrivite elevilor sau profesorilor, sunt solutia
pentru ca scolile sa beneficieze de oportunitale digitalizarii si sa avem un proces real de transformare
tehnologica la nivel national.

Anca Velicu, (în persoană), cu 2 prezentări
1. Implicarea civică a tinerilor din România în epoca media sociale. Cercetare exploratorie
Parte a proiectului "Schimbă lumea cu un meme" (dezvoltat de MediaWise Society și ActiveWatch și
finanțat prin Active Citizen Found), cercetarea a vizat înțelegerea practicilor de implicare civică a tinerilor și
rolul pe care internetul și tehnologiile digitale îl ocupă în aceste practici. De asemenea, cercetarea a urmărit
să identifice motivele pentru care tinerii se implică și/ sau nu se implică în cauze civice și nevoile asociate
cu aceste practici. Cadrul teoretic la cercetării este dat de modelul riscurilor și al oportunităților internetului
pentru tineri, model dezvoltat în cadrul proiectului EU Kids Online (Livingstone et al., 2015). Prezentarea se
bazează pe date culese prin metodologie calitativă în perioada iunie-iulie 2022, prin interviuri
semi-directionate cu tineri de 14-19 ani.

2. Scoala românească în perioadă pandemică: între bune practici la nivel individual și provocări la nivel
instituțional
Prezentarea se bazează pe datele culese în cadrul proiectului internațional "Școala în perioada pandemică",
coordonat de JRC-EC în 2021 (la care au participat, pe lângă România, Danemarca, Estonia, Spania și
Ungaria), proiect care a urmărit, pe de o parte, să identifice bune practici în adaptarea școlii la situația
pandemică (cu un accent special pe folosirea tehnologiilor digitale în acest sens, dar nu limitat la acestea)
și, pe de altă parte, să identifice provocările cărora a trebuit să le facă față diferiți actori implicați în
educație. Datele au fost culese, în perioada martie aprilie 2021, prin 29 de interviuri semi-structurate cu
profesori, elevi, părinți, directori sau inspectori școlari și bibliotecari.

Ascendia (Livresq) - Gabriela Lazar, (în persoană), cu 2 prezentari
1. Pentru panelul ”Nevoile elevilor și oferta industriei” tema: LIVRESQ - Digitalul cerut de elevi, acum

la îndemâna profesorilor (15 min)
2. Pentru panelul ”Tehnologii digitale în și pentru educație” tema: EduLib - resursele educaționale

deschise ca politică națională - (15 min) (detalii despre proiect la
https://www.roedu.net/Projects/View/86d415fb-aeaa-4047-81ce-189c3eb18dd8)

Drd. Alina Bărbuţă, Prof. Univ. Dr. Maria Roth, Drd. Cosmin Gheţău

Titlu: Strategiile familiale de mediere a accesului copiilor la tehnologia digitală

Analiza dinamicii familiale se bazează pe proiectul European “Impactul transformărilor digitale asupra
generaţiei digitale” – DigiGen (finanţat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene) şi are ca scop
prezentarea implicaţiilor utilizării accentuate a tehnologiilor digitale (DT) de către copii cu vârsta cuprinsă
între 5 şi 6 ani, respectiv 8 şi 10 ani, în perioada COVID-19, asupra percepţiei părinţilor şi copiilor privind
dinamica familială. Bazându-ne pe metodologia consorţiului DigiGen, analizăm interviurile conduse cu
doisprezece  copii şi câte doi membri adulţi din familiile lor, urmărind să înţelegem interacţiunile din familii
legate de tehnologiile digitale. Rezultatele raportului DigiGen privind România arată că atât copiii, cât şi
părinţii folosesc în mod activ strategii de mediere şi negociere pentru a avea controlul asupra accesului la
tehnologiile digitale şi sunt în general conștienți de rolul părinţilor în  monitorizarea activităţilor digitale ale
copiilor, precum şi în dezvoltarea competenţelor acestora, chiar dacă părinţii eşuează adesea în încercarea
de a impune reguli şi de a oferi ajutorul necesar copiilor.

https://www.roedu.net/Projects/View/86d415fb-aeaa-4047-81ce-189c3eb18dd8


Dr. Gabriel-Constantin Nicola
Experiences and attitudes of teenage gamers in relation to school results, seen through the eyes of 8th
grade students in Bihor County, during the COVID-19 pandemic- a qualitative study

Studiul de față se concentrează pe relația dintre practicarea jocurilor video de către elevi și rezultatele lor
educaționale, așa cum sunt văzute prin ochii adolescenților, ca rezultat al unei cercetări calitative. Scopul
cercetării a fost investigarea aspectelor subiective privind practicile, atitudinile, motivațiile și credințele
elevilor de clasa a VIII-a din județul Bihor cu privire la relația dintre jocurile video, în raport cu rezultatele
școlare ale acestora, în perioada pandemiei de COVID -19, realizată pe baza datelor obținute în opt
interviuri de tip focus-grup, cu elevi de clasa a VIII-a, selectați din opt școli din județul Bihor, în perioada mai
– iulie 2021. Atunci când adolescenții vorbesc despre jocuri video, uneori cu mare entuziasm, cel mai
adesea sentimentul este unul pozitiv. În ceea ce privește influența jocurilor asupra rezultatelor școlare, este
paradoxal că, deși, majoritatea recunosc că jocurile video le consumă mult timp, cei mai mulți dintre
adolescenți consideră că utilizarea jocurilor video are un efect pozitiv asupra rezultatelor la anumite
discipline, precum limba engleză, TIC, geografie, matematică sau istorie. Din perspectiva diviziunii digitale
de ordinul trei, studiul de față surprinde o tendință în preferințele elevilor din mediul rural pentru jocuri
video cu caracter de divertisment și relaxare, în timp ce jocurile cu potențial educativ mai ridicat se
regăsesc în preferințele elevilor din mediul urban.

Dr. Mirela Cosma
Percepția adolescenților asupra efectelor utilizării tehnologiei digitale asupra învățării

În condițiile de acces tot mai răspândit la tehnologia digitală, adolescenții din mediul urban prezintă
interese și moduri de utilizare a tehnologiei diferite față de omologii lor. Studiul realizat explorează
utilizarea TIC în general, dar și pentru învățare, din perspectiva elevilor din județul Bihor, precum și modul
in care tehnologia poate distrage atenția elevilor de la învățare și suportul acordat elevilor în învățare de
către părinți, profesori și prieteni.

Andreea Țoiu
Procesele de reconfigurare a standardelor de organizare a muncii în sectorul de resurse umane din
Cluj-Napoca: schimbările organizaționale introduse de telemuncă
Măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19 au accelerat procesul de reorganizare a muncii prin
digitalizarea procesului de producție, consum și comunicare din Cluj-Napoca și zona sa metropolitană.
Această cercetare arată cum munca de acasă aduce o nouă geografie a angajaților, cu implicații importante
pentru orașele specializate în servicii. Digitalizarea conduce la creșterea numărului de angajați în servicii
avansate, iar una dintre principalele provocări legate de flexibilitatea muncii și digitizarea procesului
enunțată în această lucrare este viziunea în care spațiul de lucru nu mai este caracterizat de imaginarul
clasic. Dinamica modalităților de lucru flexibile aduce sub semnul întrebării calitatea muncii prestate de
acasă și productivitatea pe care o au angajații în aceste tipologii alternative de muncă, aceste măsuri
temporare determinând sectorul serviciilor să înțeleagă munca de acasă ca fiind cel mai fezabil mod de
organizare a vieții.

Drd. Miko Simina Maria & Drd. Dobai Denisa Ioana
Titlu: Aiming high: Does is really matter? Estimating impact of socioeconomic data on occupational
aspirations and expectations among adolescents from Bihor County
Abstract: Aspirations received an increasing attention due to their influence on educational trajectories and



status attainment. Students from upper classes are more likely to pursue higher education and gain
professional achievement than disadvantaged peers with similar grades, process known as the ,,secondary
effect” of class (Boudon,1974). Three hypotheses were formulated: the more students come from high
status families, the more likely they are to express higher career aspirations; aspirations among students in
disadvantaged schools are lower, there is a significant correlation between the occupational aspirations of
students and their parents. Material and method: Data were drawn from the Sociological Survey carried out
on 8th grade students from Bihor County in 2022 (approx. 2700 respondents). Our interest variables were
the occupation he/she aspires and expects in her/ his 30s. The descriptive responses are coded using COR,
then recoded according the ISEI methodology (Ganzeboom, 2010) and Treiman's international prestige scale
(SIOPS). Results: The results showed the occupational linkage, meaning that students whose parents have
high class occupations are more likely to exhibit high-status job aspirations than their peers whose parents
are engaged in low-status jobs. This process may be explained through human, social and financial capital
used by some parents to support their children development. Conclusions: The family and the school
context are influential in shaping adolescents educational and career aspirations. Aspiring to high status
occupations increases the likelihood of status attainment, due to its motivation role. This study discusses
also possible implications of digitalisation on aspiring to professional status occupations. Keywords:
vocational and educational aspirations, family socio-economic status, job expectations, status attainment,
occupational prestige.

Mihaela Hărăguș, Viorela Ducu, Áron Telegdi-Csetri, Daniela Angu
Titlu: Doing families digitally: Asserting children’s rights through digital practices of transnational families
Abstract
Objective. To investigate how transnational families function as advocates, channels, and iterators of
children’s rights in the context of digital communication.
Background. Keeping the family together, or doing family, as well as monitoring, provision of care,
support, guidance, and education have been shown to be performed from a distance by transnational
parents through digital co-presence. This, however, has certain limits when compared with physical
togetherness and produces new patterns of family co-agency.
Method. Empirical data was collected through 102 semi-structured interviews and 10 focus groups
with adult and child transnational family members and caregivers, and 24 interviews with experts
from relevant organizations.
Results. Through digital communication, parents supervise and assess children’s wellbeing back
home. However, limitations in access to the Internet and technology, the availability of adults, the
practice of secrecy, selection, and blurring of information may restrict children’s rights to information
and participation.
Conclusion. The registers of presence emerging through digital togetherness offer the opportunity for
new iterations of functional, emancipatory relationships within families. This is, however, conditioned
by the provision of information and communication capabilities through access, skill, and
transparency.
Implications. Family, state, and civil agents are advised to raise awareness and enhance capacities
pertaining to children’s participative rights in a digital context, including provision of access and
availability, interruption of virtual relationships by physical visits, campaigns, counseling and training
for improvement of communication, and moderated platforms for sharing experience.
Keywords
transnational families, digital co-presence, children’s rights, participation, transparency of
communication, registers of presence


