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Nișa meditațiilor online și a
platformelor online de pregătire
pentru Bacalaureat a înregistrat o
creștere spectaculoasă în ultima
vreme, prin programe alternative
de pregătire.
Pentru a testa ideea unei reforme
digitale în industria meditațiilor,
Digital Nation a creat Gata de Bac,
un program pilot, prin care
profesori de top oferă ședințe
complete de pregătire de grup la
materii cheie precum Limba
Română și Matematică, pentru un
sfert din costul normal al unei
singure ședințe de pregătire.
Dimensiunea industriei meditațiilor
nu mai este o noutate, însă noile
date Digital Nation arată o corelație
directă între accesul la pregătire
suplimentară și rezultatele atât
individuale, cât și naționale, la
Bacalaureat.

NUMĂR TOTAL
RESPONDENȚI
1868
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938 CADRE DIDACTICE

2

930 ELEVI
MEDIU RURAL
10.8%

MEDIU URBAN
21.6%

MEDIU RURAL
78.4%

MEDIU URBAN
89.2%

Ce spun profesorii
60.9%
64.6%

7.8%

consideră că meditațiile particulare sunt importante și
deosebit de importante pentru elevi în cadrul examenelor
naționale
dintre elevi fac meditații online (*estimare)

dintre profesori și-au mutat meditațiile online / oferă meditații
online

41%
elevii care nu fac meditații, din
motive financiare, sunt dezavantajați
la examenul de Bacalaureat

53.5%

Meditațiile private ridică
nota de la Bacalaureat cu
până la 2-3 puncte

44.1%

59.7%

elevii cu posibilități financiare
medii/ridicate obțin în general
note mai MARI la examenul de
Bacalaureat, deoarece își permit
meditații particulare

elevii care iau peste nota 8 la BAC
fac meditații particulare

Ce spun profesorii

33%

rata de promovabilitate la Bacalaureat
ar fi de 75-85% dacă toți elevii ar avea
posibilitatea financiară de a face
meditații particulare

"Pentru cei care nu sunt
clasa a VIII-a sau a XII-a,
meditațiile sunt un soi de
mentenanță.
Îngrijorările părinților se
estompează când știu că
există un profesor care
se ocupă direct de
copilul lor."

Ce spun elevii
49.3%
nu au făcut meditații în timpul
pandemiei

20.3%
au făcut meditații online în
pandemie

19.9%
au făcut un mix de meditații
online-offline

18.4%

9.9%

rata de promovabilitate la Bacalaureat
ar fi aceeași dacă toți elevii ar avea
posibilitatea financiară de a face
meditații particulare

au făcut meditații offline în
timpul pandemiei

IRINA VLAS
- meditator Gata de BAC -

spun
elevii
CeCe
spun
profesorii

Ce spun elevii

Pentru
54.9%
dintre
elevi,
meditațiile private sunt deosebit
de necesare în pregătirea pentru
examenele importante, iar nevoia
de pregătire suplimentară este
resimțită acut în special de către
elevii care dau BAC-ul anul acesta,
care sunt puternic nemulțumiți de
cum s-a desfășurat școala online în
pandemie: 27% dintre aceștia
declară că au nevoie de meditații
mai ales pentru a înțelege ce s-a
predat la clasă:

43.7%

‘N-am învățat nimic. 90% din
profesori au fost 0. În continuare
am bacul și s-a lucrat mai mult la
sport decât la română", ne-a spus
Tudor, 18 ani, Clasa a XII a la Liceul
Teoretic Nicolae Iorga, București

FLORIN STOICA
- meditator Gata de BAC -

Sistemul de meditații este unul
complementar, nu paralel, cu
sistemul de educație standard.
Vremurile pe care le trăim nu îi mai
ajută pe copii să se organizeze, nu
sunt capabili să-și structureze
materia pentru examen în același
timp în care școala îi solicită
extrem de mult.
Meditațiile înseamnă eficientizarea
pregătirii la nivel de time
management, organizare, planning,
skill-uri care nu sunt predate
nicăieri la școală.

apreciază ideea de meditații
online și doar 10.2% o resping
categoric

37.8%
dintre elevi spun despre
colegii lor că fac meditații sau
pregătire suplimentară la cel
puțin o materie (*estimare)

59%
dintre elevi îi consideră foarte
dezavantajați pe colegii lor care
nu își permit să facă meditații

Cum funcționeză programul de meditații online GATA DE BAC
FAZA 1 “1 to many” (unul către mai mulți)
- Plan scalabil de predare, teoria este sub formă de webinar, care ulterior este accesibil în
formă înregistrată.

FAZA 2 PRACTICĂ
- Elevii se întâlnesc și rezolvă exercițiile, colaborează, discută și își pun întrebări unii altora:
micropractică și peer to peer learning (învățare de la egal la egal).
- Se avansează constant, prin teorie puțină, la obiect, urmată instant de exersare în echipă.

7.2%

Pentru 7.2% dintre elevii care au încercat deja meditațiile
online experiență de învățare digitală este una completă,
care are ca principal beneficiu faptul că:
explicațiile se pot revedea oricând
totul este organizat în mod eficient
și la îndemână.

Studiu realizat la finalul
programului de pregătire
online pentru Bacalaureat
Iunie, 2021

www.profesorinonline.ro/bac/

