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Viitorul procesului de învățare va fi profund social, personalizat și susținut 
de profesori și tehnologie

Elevii doresc personalizare, nu 
automatizare
Personalizarea este unul dintre cele mai eficiente mijloace 
de accelerare a dezvoltării academice și cognitive. Elevii 
vor să fie creativi și consideră că învață mai multe 
atunci când au un cuvânt de spus, pot face alegeri și 
primesc feedback personalizat.

Un pas înainte în procesul de 
învățare al secolului al XXI-lea
Elevii pun mai mult accent decât profesorii pe importanța 
aptitudinilor creative, sociale, emoționale și 
tehnologice. Locurile de muncă ale viitorului se vor axa și 
ele pe aceste capacități.

Aptitudinile sociale sunt aduse în 
centrul atenției
Una dintre cele mai importante teme ale cercetării a fost 
importanța dezvoltării și aplicării aptitudinilor sociale și 
emoționale în procesul de învățare. Rezultatele au arătat că 
aceste aptitudini sunt de două ori mai predictive în privința 
succesului academic al unui elev decât mediul familial și 
demografia.

Impactul asupra succesului în carieră:

30-40% din locurile de muncă din industriile aflate în 
dezvoltare necesită aptitudini sociale

Impactul asupra performanței academice:

Elevii care se bucură de o predare personalizată au rezultate 
mai bune decât 98% dintre elevii cărora li se predă prin 
metode tradiționale.

Rolul profesorilor se amplifică
Elevii participanți la acest studiu își doresc profesori competenți, 
de încredere, care să-i cunoască la nivel personal. Este foarte 
puțin probabil ca meseria de profesor să se automatizeze în 
viitor și, de aceea, menținerea unei legături profesor-elev solide 
este mai importantă ca niciodată.

Impactul asupra procesului de predare:

Până la 51% din profesorii chestionați au răspuns că 
au relații individuale solide cu elevii lor, însă numai 34% 
dintre elevi au fost de acord cu această afirmație. 

Impactul asupra disponibilității unui loc de muncă:

Numai 42% dintre angajatori consideră că noii 
absolvenți sunt pregătiți în mod adecvat pentru un loc 
de muncă, în special în ceea ce privește aptitudinile 
sociale și emoționale.

Tehnologia creează oportunități
Experiențele de învățare personalizate, inclusive și captivante 
încurajate de tehnologie creează oportunități de 
dezvoltare a aptitudinilor emoționale și cognitive, 
alături de învățarea academică.

Impactul asupra timpului:

Profesorii economisesc cu până la 30% mai mult 
timp dacă utilizează tehnologia adecvată.

până la 30%
mai mult timp

până 51%

doar 34%

30–40%
necesită aptitudini

sociale

Studiul a inclus:

+

+

studii și focus-grupuri cu

de elevi
2,000

de profesori
2,000și

98%

Copiii de grădiniță din ziua de astăzi vor 
absolvi școala mai bine pregătiți pentru viitor 
dacă au o bază emoțională și socială 
solidă, care se dezvoltă într-un mediu de 
învățare personalizat. Această concluzie a 
fost obținută în urma unui studiu realizat de 
Microsoft în colaborare cu McKinsey & 
Company's Education Practice. Cercetarea a 
dezvăluit noi perspective privind cunoștințele 
și experiența de care vor avea nevoie elevii 
pentru a fi pregătiți nu doar pentru un loc de 
muncă, ci și pentru viață.


