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PERFECȚIONAREA  PRIN INTERMEDIUL STRATEGIILOR DE 

ÎNVĂȚARE ACTIVĂ  

 

Prof. Alina Mihăilescu 

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm.Vâlcea 

 

 

Un elev este activ în măsura în care încetează a fi un simplu receptor, un destinatar al 

informaţiei gata prelucrate de către profesor şi încearcă să ajungă la noile cunoştinţe prin eforturi 

proprii (psihice şi fizice), reorganizându-şi cunoştinţele dobândite, folosind în acest scop operaţiii 

superioare ale gândirii: analiză, comparaţie, sinteză, generalizare abstractizare şi concretizare.  

 Pentru aceasta, metoda trebuie să devină, dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor, o 

cale de învăţare realizată efectiv de elevi, prin intermediul căreia aceştia să-şi poată construi o 

personalitate autonomă, capabilă de o gândire critică şi creativă, ceea ce nu se poate realiza exclusiv 

cu anumite metode, neexistând o metodă universal valabilă. 

 Astfel, nicio metodă nu este responsabilă de eşecul sau succesul didactic, ea fiind doar o 

virtualitate care devine eficientă, vie, doar prin priceperea profesorului şi doar în măsura în care 

contribuie la atingerea scopurilor propuse şi în măsura în care reuşeşte să facă lecţia interesantă 

pentru elev, trezindu-i curiozitatea şi formându-i deprinderi de învăţare care să-i confere un grad cât 

mai mare de autonomie. Alegerea metodelor este una dintre etapele importante ale proiectării 

didactice, de aceea opţiunea trebuie să se facă în cunoştinţă de cauză, fără a urmări cu orice preţ 

folosirea unor metode la modă, ţinând cont de faptul că importantă este eficienţa, nu caracterul de 

noutate sau de spectaculozitate al metodei. Nu se poate vorbi despre un proces eficient de instruire, 

de o proiectare eficientă fară existenţa unei corelaţii între metode, procedee, mijloace, obiective. 

 Profesorul deţine informaţia. Fluxul comunicării este unilateral; de la profesor către elev, nu 

şi invers. Transmite direct (de obicei verbal) şi dirijează, fixează atribuţiile elevului, impunând 

propriul model. Elevul este condus progresiv spre îndeplinirea scopului (achiziţionarea de 

cunoştinţe printr-o indicare în detaliu a traseului pe care trebuie să-1 străbată). El este spectator: 

receptează, ascultă, reproduce.  

 Tipurile, sarcinile de învăţare şi formele de organizare sunt răspunsuri închise, sarcini 

algoritmice, activităţi frontale. Evaluarea este axată pe cantitatea de cunoştinţe (savoir); 

ierarhizează, foloseşte teste. 

Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, un detaliu, o tehnică mai limitată de 

acţiune. Metodele apar astfel ca ansambluri de procedee, folosite în funcţie de oportunitatea lor într-
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o situaţie concretă de instruire. Calitatea şi gradul de adecvare a corelaţiilor dintre procedee la 

situaţia concretă de învăţare sunt cele care evidențiază calitatea şi eficienţa unei metode. 

 Nu trebuie pierdut din vedere faptul că relaţia dintre metodă şi procedeu este dinamică, de 

multe ori delimitarea categorică între metodă, procedeu şi tehnică de cercetare fiind greu de realizat. 

Caracterul dinamic reiese din posibilitatea ca o metodă să devină procedeu în cadrul altei metode, 

iar un procedeu să îndeplinească uneori funcţia unei metode, prin raportare la celelalte procedee. 

 Nevoia de ordonare şi ierarhizare, specifică fiinţei umane, a determinat încercarea de a 

cuprinde în sisteme unitare marea diversitate a metodelor. De-a lungul timpului, clasificările au 

variat, în funcţie de criteriile folosite. Unul dintre cele mai rezistente criterii este cel istoric. Într-o 

abordare schematică, intrată în uz, vorbim despre metode în termeni binari, opuşi, referindu-ne la 

metode vechi (tradiţionale) şi metode noi (moderne). Activitatea practică a demonstrat că nu 

vechimea unei metode este importantă, ci eficienţa ei. 

 Eficienţa oricărui act, deci şi a celui educaţional, reprezintă o necesitate şi constă în raportul 

dintre efortul depus şi ceea ce s-a obţinut. La o eficienţă maximă se ajunge prin corelarea, 

conjugarea metodei cu obiectivul, conţinutul procesului educaţional şi forma de organizare a 

învăţământului (implicând raportul profesor-elev, elev-elev), care este un element al tehnologiei 

educaţionale. 

 Eficienţa în actul instructiv. Ce înseamnă o metodă eficientă? 

 Sintetizând mai multe definiţii avansate de pedagogi, G. Văideanu arată că metoda didactică 

este calea sau modalitatea de lucru care are următoarele caracteristici: 

■ este selecţionată de cadrul didactic şi pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extra-şcolare, în 

beneficiul elevilor; 

■ presupune cooperarea dintre profesori şi elevi, participarea acestora la găsirea soluţiilor; 

■ se foloseşte sub forma unor procedee şi variante selecţionate şi combinate în funcţie de 

nivelul şi trebuinţele elevilor; 

■ vizează asimilarea cunoştinţelor, trăirea valorilor, stimularea spiritului creativ etc.; 

■ permite profesorului să organizeze procesul de predare-învăţare şi să îndeplinească rolurile 

de animator, ghid, evaluator etc. 

 Din caracteristicile enumerate, reies o serie de factori cu rol determinant în conturarea 

eficienţei unei metode, cum ar fi: 

• implicarea profundă a elevilor în actul instruirii, autoinstruirii; 

• formarea/stimularea deprinderilor, a capacităţilor şi a unui sistem coerent de valori; 

• adaptarea la specificul fiecărui ciclu, fiecărui domeniu de cunoaştere; flexibilitate şi 

deschidere faţă de exigenţele noi ale învăţământului, ale lumii în care trăim; 
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 Reforma curriculară include şi modificări la nivelul metodologiei folosite, în favoarea 

creativităţii, ca o consecinţă firească a mutaţiilor produse în zilele noastre, care influenţează 

societatea: creşterea exponenţială a informaţiilor, sporirea rolului ştiinţei şi ritmul accelerat al 

schimbărilor. 

  

 

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN SECOLUL XXI 

        

Prof. Badea Petronela 

   Școala Gimnazială “Take Ionescu”, Rm.Vâlcea 

În ultimul deceniu,  o axă de importanță majoră a învățământului românesc este cea a 

formării continue a adulților, care trebuie să fie în relație directă cu validarea în serviciu. Gerard 

Vaysse, unul dintre specialiștii de vază din domeniu, arată că scopul formării continue este acela de 

a pregăti cetățeni care să învețe de-a lungul vieții, deoarece Europa sec. XXI va fi cea a cunoașterii. 

Cercetătorul formulează ideea că acest proces presupune o revoluție coperniciană în conștiința 

profesională și tinde ca cel implicat sa obțină efecte durabile în practicarea meseriei. În ultimii ani, 

educația pe tot parcursul vieții (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de învățământ 

la nivel global. Chiar dacă rolul educației de bază, formale, rămâne esențial, învățarea permanentă, 

împreună cu educația nonformală, vin să personalizeze și să dezvolte aptitudini cât mai aproape de 

cerințele pieței și societății, pe de o parte, și priceperea și sufletul celui care învață, pe de altă parte.  

Obiectivele esențiale ale formării continue în tarile europene sunt următoarele: 

- dezvoltarea individuală și profesională prin achiziționarea de noi competențe 

(didactica disciplinei, inițierea în noile tehnologii);  

- sporirea calității sistemului educațional; 

- cunoașterea ambianței sociale. 

Or, în formarea continuă este implicat specialistul care facilitează descoperirea cunoașterii 

de un anumit tip, decriptarea și livrarea ei sau specialistul care o acceptă ca pe un remediu pentru 

carențele formării inițiale. 

Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social 

proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referință 

(funcțional-structural-operațional). La nivel funcțional, perfecționarea personalului didactic 

vizează stimularea capacităților pedagogice și sociale de convertire practică a finalităților de sistem 

(ideal, scopuri ale educației) in obiective angajate în  cadrul procesului de învățământ, în  mediul 
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scolar și extrascolar. La nivel structural, perfecționarea personalului didactic vizeaza stimularea 

capacitatilor pedagogice și sociale de valorificare deplină a a tuturor resurselor pedagogice 

(informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem și de proces. La 

nivel operațional, perfecționarea personalului didactic vizează stimularea capacităților pedagogice 

și sociale de proiectare, realizare, dezvoltare și finalizare a activităților specifice procesului de 

învățământ (lecții, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenție; activități extrașcolare/cu: 

elevii, cadrele didactice, părinții, alți reprezentanți ai comunitatii educative; activități: manageriale, 

metodice, de asistență psihopedagogică și socială, de orientare școlară și profesională, de consiliere 

etc.), în condiții optime, corespunzător contextului intern și extern existent, pe termen scurt, mediu 

și lung. 

Conținutul activităților de perfecționare a cadrelor didactice, corespunzător obiectivelor 

prezentate, include programe (post)universitare de: pedagogie generală (fundamentele pedagogiei, 

teoria educației, didactica generală), didactica specialității/metodica predării, teoria 

curriculumului, management școlar, formare avansata (la disciplinele de specialitate). Aceste 

programe, "cele mai frecvente în statele Uniunii Europene" sunt realizabile, în universități și 

instituții specializate în formare continuă, prin: cursuri, conferințe pedagogice, seminarii, stagii 

intensive și extensive, acțiuni practice, învățământ la distanță, universități de vară, excursii tematice 

(de documentare, studiu etc.). 

Evoluția activității de perfecționare a cadrelor didactice are loc pe circuitul metodologic: 

formare inițială - formare continuă - autoformare. Sistemele (post)moderne de învățământ 

accentuează continuitatea celor trei secvențe de instruire permanentă congruente la nivel de politică 

a educației. Formarea inițială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre 

didactice, are un caracter mai deschis, "asociind la competența disciplinei o pregătire pentru 

întilnirea cu copiii și adolescenții, inclusiv cu cei aflați în mare dificultate școlară". Formarea 

continuă urmarește perfecționarea practicii pedagogice valorificând mai multe modele alternative 

"care permit aprofundarea reflexiei și consolidarea cunoștințelor noi" în situatii diversificate, 

proprii procesului de învățământ. Autoformarea apare astfel ca o consecință a sistemului de formare 

(inițială-continuă), expresie a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de 

învățământ, a cercetărilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care 

instituie în școală "o adevarată cultură a autonomiei pedagogice".  

Întreaga activitate de perfecționare a cadrelor didactice constă în implementarea măsurilor 

de creștere a nivelului calitativ de furnizare a serviciilor educaționale, propunând ca finalitate 

crearea premiselor ideale pentru îndeplinirea cu succes a actului didactic. Dezvoltarea personală și 

socioprofesională a cadrului didactic presupune actualizarea competențelor de bază (pedagogice, de 

specialitate), însușirea de noi competențe, aplicarea competențelor de bază la nivelul didacticii 
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specialităților, inițierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învățare-

evaluare. Se urmăreste favorizarea interdisciplinarității pe fondul valorificării conceptelor de bază, 

stimularea cercetării pedagogice și inovației la nivel individual și în grup sau echipă, aplicarea 

paradigmelor educaționale la nivelul școlii și al clasei, conform curriculumului și noilor abordări în 

managementul educației, precum și dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare 

managementului resurselor umane. Din punct de vedere al cunoașterii mediului pedagogic și social 

obiectivele specific ale acțiunilor vizează favorizarea relațiilor școlii cu diferiți agenți sociali: 

economici, comunitari, culturali, politici, raportarea sistemului de învățămînt la problematica socio-

economică, adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societății informatizate și studierea 

factorilor psihosociali care influențează comportamentele elevilor. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are un real impact asupra sistemului educațional și 

favorizează relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicationali, creșterea 

expertizei pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu. Formarea și 

perfecționarea cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul educațional și 

valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând  implementarea noilor 

strategii și tehnologii. Toate aceste demersuri converg în promovarea culturii educaționale, 

penetrarea sistemului educațional în baza descentralizării și a transferului de responsabilități și 

asigurarea ambianței adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea programelor 

de formare etc. De asemenea, se facilitează accesul la reprofilare, omogenizarea metodologică, 

monitorizarea implicativă,  participarea la colaborare și parteneriatul interinstituțional sau cu actori 

relevanți din mediul social și comunitar. 

Repere bibliografice: 
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COORDONATE ACTUALE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A 

CADRELOR DIDACTICE 

                                                                                 Prof. Daniela Bilbor 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău 

 

,,În condiţiile societăţii contemporane, aflată din ce in ce mai mult sub auspiciile schimbării 

continue, profesia de cadru didactic nu se mai poate reduce la vehicularea strictă a unor cunoştinţe 

ce aparţin disciplinelor tradiţionale. 

Acestea devin insuficiente in absenţa unor demersuri privind inovaţia, schimbarea şi obligă cadrul 

didactic la o mai bună gestionare a tentaţiilor de a considera educaţia un act reflex, marcat de 

comportamente blazate”  

Anghelache V. Managementul schimbării educaţionale 

Un cadru didactic care deţine concepţii perimate despre educaţie, împietrite în autosuficienţă 

şi în credinţa că ştiinţele sunt imuabile, nu le poate asigura elevilor deschiderea către autonomie şi 

către incluziunea într-o societate atât de imprevizibilă. La fel de adevărat este însă şi faptul că astfel 

de profesori sunt, de regulă, mai rezistenţi la schimbare şi mai refractari la inovaţie decât cei 

orientaţi, în mod constant, către autoperfecţionare. Aceste idei explică, în mare parte, amploarea 

fenomenului de formare continuă a cadrelor didactice, care sunt automotivate sau constrânse 

legislativ să participe relativ frecvent la cursuri, pe toată durata carierei. Într-o sinteză ce reuneşte 

idei ale pedagogilor din mai multe zone ale lumii, utilitatea formării continue pentru dezvoltarea 

carierei didactice este indusă de următorii factori: 

• Provocările din clasă, prezente indiferent de momentul evoluţiei sociale – ,,Profesorii se confruntă 

adeseori cu provocarea de a educa elevi cu diferite personalităţi, care se află la diferite niveluri de 

progres şcolar. A şti cum să se conecteze cu toţi elevii, indiferent de dezvoltarea lor aptitudinală, 

este esenţial în convingerea că materialul educaţional este difuzat adecvat pentru fiecare nivel. 

Formarea cadrelor didactice poate fi un instrument vital în asigurarea succesului şcolar” [6]; 

• Evoluţia ştiinţelor şi inovaţiile din domeniul educaţiei – unul dintre obiectivele formării continue 

vizează ,,dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice şi ameliorarea competenţelor 

profesionale prin: actualizarea competenţelor de bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din 

domeniul disciplinei predate, însuşirea de noi competenţe din didactica disciplinei şi iniţierea în noi 

metode şi materiale didactice” [1]; 

• Politicile educaţionale, racordate cerinţelor societăţii moderne – prevăd ,,asigurarea unei 

dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic; formarea cadrelor didactice 

constituie componenta fundamentală a procesului de redefinire culturală a Europei contemporane” 

[4]. 
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Necesitatea formării continue a cadrelor didactice este subliniată, cu insistenţă în ultima 

perioadă, de specialiştii implicaţi în acest sistem (psihopedagogi, formatori, cercetători etc.). Însă 

aceste intervenţii pot fi derizorii atunci când se lovesc de rezistenţa celor care ar trebui să fie 

beneficiarii schimbării, mai precis oamenii catedrei. ,,Eforturile şcolii pentru dezvoltarea 

personalului didactic devin insuficiente dacă nu sunt coroborate cu eforturile personale în această 

direcţie. Este necesară deplasarea accentului de pe managementul carierei pe automanagementul 

carierei (self-management), ceea ce implică asumarea devenirii profesionale la nivel individual” 

[1]. Altfel spus, funcţia de organizare socioprofesională a formării trebuie să devină o realitate 

practică, vizibilă la scară largă, în vederea asigurării progresului şi adaptării actului educaţional la 

diversitatea de probleme din clasă. 

Odată cu accentuarea nevoii sociale şi individuale de formare continuă a cadrelor didactice, 

s-a conturat şi necesitatea diversificării modalităţilor de furnizare a cursurilor. Expansiunea 

instrumentelor şi a tehnicilor multimedia a atras după sine modernizarea conceptului de formare 

continuă prin absorbţia, şi în această arie, a avantajelor TIC (tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor). 

Multiplicarea şi perfecţionarea continuă a mijloacelor de comunicare a impus modificări atât 

la nivel de sistem şi de instituţie, cât şi la nivel personal, datorate necesităţii dezvoltării 

competenţelor digitale. Există voci care consideră că achiziţiile instrumentale în domeniul TIC 

constituie o a doua alfabetizare, întrucât nicio nouă abilitate sau competenţă nu se poate forma fără 

suportul tehnologiilor moderne de comunicare. O. Istrate evidenţiază expansiunea comunicării 

rapide în toate domeniile de activitate: ,,observăm convertirea conţinutului cultural din întreaga 

lume într-o formă digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând. Reţelele 

de comunicaţii cu arie largă şi de mare viteză, legând continuu computerele din apartamente, sau 

de pe pupitrele elevilor, la biblioteci digitale de mare capacitate, schimbă condiţiile culturale în 

care se desfăşoară educaţia.” [3]; 

Creşterea numerică şi calitativă a posibilităţilor de comunicare rapidă a impus reanalizarea 

posibilităţilor de a furniza servicii educaţionale la distanţă. Dinamica socială, multiplicarea 

responsabilităţilor şi a preocupărilor cotidiene au determinat educabilii (în special pe cei adulţi) să 

caute modalităţile optime de a îmbina învăţarea cu exercitarea eficientă a rolurilor individuale. Aşa 

s-a constituit sistemul de învăţare cu suportul computerului conectat la internet, denumit generic e-

learning. Acesta îşi are rădăcinile atât în primele paradigme tehnice ale educaţiei la distanţă, cat şi 

în modelul învăţării asistate de ordinator (IAO). Soft-urile didactice au fost inventate înainte de 

dezvoltarea masivă a Internetului, chiar dacă, la început, aveau o construcţie rudimentară şi 

presupuneau mari eforturi umane şi materiale în comparaţie cu utilizarea facilă şi expansivă la care 

asistăm astăzi. 
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S-a dezvoltat sistemul de învăţare blended-learning, care îmbină, în mod judicios, lecţiile 

desfăşurate în clasă cu activităţile desfăşurate pe o platformă online. Conform etimologiei (engl. 

„blended” = „amestecat”, „learning” = „învăţare”), conceptul combină elemente ale educaţiei de tip 

tradiţional (faţă-în faţă) cu unele secvenţe educaţionale furnizate la distanţă. Acest tip de educaţie 

este vehiculat şi sub forma altor construcţii lingvistice („învăţare - hibrid”, ,,învăţare integratoare”, 

,,multimetodă de învăţare”) [6], însă expresia în limba engleză a fost adoptată la nivel internaţional 

şi a fost deja introdusă în diverse referinţe ale furnizorilor de educaţie. Una dintre definiţiile 

clarificatoare descrie acest concept ca pe o ,,cale de a învăţa, facilitată de combinarea eficientă a 

diferitelor moduri de livrare a conţinuturilor, a metodelor de predare şi a stilurilor de învăţare, 

bazată pe o comunicare transparentă a tuturor părţilor implicate în desfăşurarea cursului” [2]. Nu se 

cunoaşte cu certitudine momentul genezei acestui sistem de furnizare a educaţiei, însă specialiştii în 

domeniu sunt de acord că el a funcţionat iniţial pe baza unor tehnici foarte simple, de tipul creion - 

hârtie. Odată cu apariţia şi dezvoltarea computerelor şi a reţelelor de socializare, conceptului 

blended - learning i-a fost imprimată o marcă tehnologică, fiind asociat cu utilizarea platformelor de 

învăţare online. 

În concluzie, formarea continuă a cadrelor didactice nu se limitează la a fi un imperativ 

generat de evoluţia socială, ci trebuie supusă unui proces de actualizare în acord cu expansiunea 

mijloacelor de comunicare modernă. Astfel, cadrele didactice vor identifica atât oportunităţi de 

dezvoltare profesională, cat şi modalităţi de integrare în circuitele evolutive specifice societăţii 

bazată pe cunoaştere. 

Sisteme actuale de formare continuă 

Sistemul de formare  Caracteristici 

 

Clasic (formare faţă – în - faţă)  Toate activităţile se realizează în sala de curs; 

 Grupa de cursanţi este constituită în prealabil; 

 Există un calendar al cursurilor relativ inflexibil; 

 Comunicarea între formator şi cursanţi este directă; 

 Evaluarea finală se susţine la aceeaşi dată, cu toţi 

participanţii. 

e-learning  Variantă modernă a educaţiei la distanţă; 

 Toate activităţile se desfăşoară pe o platformă online; 

 Grupa de cursanţi există scriptic, la furnizor, dar 

participanţii şi formatorii nu interacţionează direct; 

 Programul cursului conţine termene-limită, dar cursanţii îl 
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pot accesa la orice oră şi în orice zi doresc (lecţii asincrone); 

 Evaluarea finală se parcurge individual, într-un moment 

ales de cursant, în intervalul specificat de tutore. 

Blended-learning  Unele activităţi se desfăşoară în sala de curs, iar altele pe o 

platformă online; 

 Grupa de cursanţi este constituită în prealabil; 

 Calendarul cursurilor este fix doar pentru activităţile in sală; 

 Comunicarea dintre formator şi cursanţi este atât directă, 

cat şi virtuală (prin lecţiile asincrone); 

 Evaluarea finală se poate desfăşura în sală, online sau 

combinat. 
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MIJLOACELE  DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI STRATEGIA DIDACTICĂ 

Profesor Calotă Luminiţa Elena 

Profesor Bitică Cristiana Nicoleta 

 

1. Caracterizarea generală şi funcţiile mijloacelor de învăţământ 

Prin mijloace de învăţământ înţelegem un ansamblu de resurse sau instrumente materiale şi 

tehnice, produse, adaptate ori selectate în vederea îndeplinirii sarcinilor instructiv-educative ale 

procesului de învăţământ. Ele sunt investite de la început cu un anumit potenţial pedagogic, cu 

funcţii specifice, ceea ce le deosebeşte de celelalte materiale ce intră în dotarea şcolii.  

Mijloacele de învăţământ facilitează transmiterea unor cunoştinţe, formarea şi consolidarea 

unor priceperi  şi deprinderi, evaluarea unor achiziţii, realizarea unor aplicaţii practice în cadrul 

lecţiilor sau altor forme de organizare a procesului de învăţământ. 

http://www.scribd.com/
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În calitate de instrumente de acţiune sau purtătoare de informaţie, mijloacele de învăţământ 

intervin direct în procesul de instruire, sprijinind şi amplificând eforturile de predare ale 

profesorului şi pe cele de învăţare ale elevilor. 

Mijloacele de învăţământ sunt foarte utile în activitatea didactică, deoarece au ca efect 

atenuarea verbalismului predării, depăşirea formalismului, impunerea unui învăţământ activ şi 

concret, practic, legat de cerinţele şi realităţile vieţii. Elevii sunt puşi în contact cu obiectele şi 

fenomenele greu accesibile perceperii directe, cu aspecte ale realităţii rare sau greu sesizabile, care 

nu pot fi desluşite decât prin prelucrări realizate cu ajutorul aparaturii tehnice sau a unor 

instrumente speciale. 

Funcţiile mijloacelor de învăţământ sunt: 

 Informativă – de facilitare a transmiterii unor informaţii, a unor cunoştinţe teoretice; 

 Formativă – de familiarizare a elevilor cu mânuirea, selectarea unor instrumente, de solicitare a 

operaţiilor gândirii, de stimulare a căutării şi cercetării, de dezvoltare a imaginaţiei şi 

creativităţii elevilor; 

 Estetică – de transmitere a diverse materiale estetice care ar fi inaccesibile în alte condiţii 

(fotografii, diapozitive, secvenţe de film, grafică); 

 De orientare a intereselor şcolare şi profesionale ale elevilor – de clarificare a opţiunilor, de 

stabilizare a acestora, chiar de cristalizare a unor drumuri profesionale; 

 De şcolarizare la distanţă – prin programe TV sau prin documente computerizate, care acoperă 

necesităţile unor categorii ale populaţiei, cu trebuinţe specifice de instruire şi educare (însuşirea 

scris-cititului, a unei limbi străine, educaţia părinţilor etc.). 

Există tendinţa de a pune semnul egalităţii între tehnologia didactică şi mijloacele tehnice de 

instruire: aparate, instalaţii, calculatorul, camera de luat vederi etc. Acestea din urmă, oricât de 

performante ar fi, sunt inutilizabile în lipsa unor produse intelectuale. Ele nu reprezintă decât 

suportul tehnic pe care îl vor folosi profesorii pentru a realiza ceea ce au gândit şi planificat în 

procesul de învăţământ. Pentru a pune de acord ritmul lent, uniform al modificărilor din domeniul 

educaţiei cu ritmul continuu şi accelerat al schimbărilor ce se petrec în viaţă, Gaston Berger observa 

că este necesar a dota învăţământul cu mijloace tehnice similare cu cele care se utilizează în afara 

şcolii. 

Pregătirea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice are în vedere mai mult o iniţiere 

în metodele de predare şi mai puţin în modalităţile de utilizare a mijloacelor tehnice de instruire. Un 

program de formare iniţială a cadrelor didactice în privinţa metodologiei utilizării mijloacelor 

tehnice de instruire trebuie să cuprindă familiarizarea cu acestea şi exersarea în tehnica mânuirii lor. 

Se impune formarea unor abilităţi de mânuire a aparatelor, pentru a preveni apariţia greşelilor 

frecvent întâlnite : 
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 erori de punere în funcţiune/oprire a aparatelor, datorită necunoaşterii operaţiilor şi succesiunii 

lor; 

 cauzarea unor defecţiuni la aparate şi a unor timpi de stagnare în activitate; 

 greutatea comutării atenţiei de la activitatea cu mijloacele tehnice la conţinutul logic al lecţiei; 

 stângăcie în utilizarea comentariului vorbit care însoţeşte imaginile proiectate; 

 suprapunerea nepotrivită a comentariului vorbit cu imaginea vizuală, în cazul în care imaginea 

este suficient de relevantă sau, alteori, lipsa comentariului, atunci când imaginile  nu sunt 

suficient de explicite. 

Întâmpinând dificultăţi ca cele menţionate, profesorii tind uneori să limiteze activităţile cu 

elevii la procedee tradiţionale, mai ales expozitive.  

2. Sistemul mijloacelor de învăţământ 

Ordonate după funcţia pedagogică pe care o îndeplinesc cu precădere, aceste mijloace pot fi 

grupate astfel: 

A. Mijloace informativ – demonstrative, ce reprezintă surse de informaţie, pot servi la 

transmiterea unei informaţii noi, la exemplificarea sau ilustrarea noţiunilor, la 

concretizarea ideilor. După forma şi gradul de apropiere sau depărtare de experienţa 

concretă a învăţării, acestea pot fi împărţite în: 

a) materiale intuitive naturale, reale, de tipul diferitelor specimene reţinute din mediul 

înconjurător: colecţii de plante, de insecte, de minerale, de roci, metale, preparate pentru 

microscop, obiecte tehnice, instrumente, aparate, unelte, maşini etc. 

b) substitute tridimensionale ale realităţii, adică obiecte elaborate sau construite special în scopuri 

didactice, care imită, reproduc sau reconstituie obiecte şi fenomene reale, făcându-le accesibile 

observării (obiecte îndepărtate în timp şi spaţiu, cu dimensiuni foarte mari sau foarte mici, cu o 

evoluţie îndelungată în timp sau foarte rapidă, inaccesibilă simţurilor umane în condiţii 

normale). Din această categorie fac parte: mulaje, machete, corpuri geometrice, globul terestru, 

forme de relief miniaturizate, aparate şi maşini cu piese demontabile etc. 

c) substitute bidimensionale ale realităţii, adică materiale sau reprezentări figurative, ce redau 

imaginea obiectelor reale. Din această categorie fac parte: ilustraţii, fotografii, albume, tablouri, 

desene, documente, atlase, planşe, reproduceri de artă, imagini audio-vizuale obţinute prin 

proiecţia de diapozitive, diafilme, folii transparente, filme, emisiuni de televiziune, înregistrări 

audio. Perceperea acestor imagini este de regulă însoţită de trăirea unor impresii, a unor stări 

afectiv-emoţionale favorabile receptării cu interes şi curiozitate a celor explicate de profesor. 

Aceste mijloace introduc  o notă de varietate în activitatea didactică, ajutând la prevenirea 

oboselii şi plictiselii, la redresarea atenţiei atunci când aceasta slăbeşte. 
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d) reprezentări simbolice, care concentrează o mare cantitate de informaţie şi simbolizează date 

reale, raporturi, proporţii, cantităţi. Din această categorie fac parte: reprezentări grafice, scheme, 

desene pe tablă, formule matematice, note muzicale, numere, cuvinte scrise şi orale etc. Cu cât 

elevii vor stăpâni mai bine asemenea simboluri, cu atât vor putea să se ridice mai repede de la 

concret la nivelul superior al cunoaşterii abstracţiunilor, la sesizarea esenţialului, dar vor putea 

parcurge şi drumul invers, al concretizării, al ilustrării prin exemple concrete a simbolisticii. 

B. Mijloace de exersare şi formare a deprinderilor, care asigură efectuarea 

experienţelor, exersarea diferitelor operaţii intelectuale, practice, tehnice, artistice, 

deprinderea exprimării corecte. Din această categorie fac parte diferite tipuri de jocuri de 

construcţii tehnice şi de creaţie, truse de piese demontabile, aparate şi instrumente de 

laborator, aparate pentru educaţie fizică şi sport, instrumente muzicale etc. 

C. Mijloace de raţionalizare a timpului în cadrul lecţiilor: hărţi de contur, şabloane, 

ştampile didactice, fişe de lucru; 

D. Mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării: teste, instalaţii complexe de testare şi 

verificare a cunoştinţelor. 

O parte din mijloacele didactice menţionate devin utilizabile prin intermediul unei aparaturi 

tehnice: epiproiector (pentru proiectarea imaginilor opace, respectiv a ilustraţiilor, fotografiilor, 

hărţilor), diaproiector (pentru proiectarea diapozitivelor), retroproiector (pentru folii transparente), 

cineproiectorul (pentru peliculă cinematografică), video (pentru imagini înregistrate cu camera de 

luat vederi), televizorul (pentru imagini televizate), casetofonul (pentru înregistrări pe casete audio), 

calculatorul (pentru documente computerizate), videoproiectorul (pentru afişarea documentelor 

computerizate) etc. Toate acestea alcătuiesc mijloacele tehnice audio – vizuale (hardul), iar 

utilizarea lor frecventă marchează acordarea învăţământului la  evoluţia tehnică a societăţii 

moderne. 

3. Valenţe psihopedagogice ale mijloacelor de învăţământ  

Crearea de către cadrul didactic a unor situaţii didactice favorabile pentru formarea 

personalităţii elevilor impune optarea conştientă pentru unul sau altul dintre mijloacele de 

învăţământ aflate la dispoziţia sa, ceea ce depinde în mare măsură de valenţele psihopedagogice ale 

acestor mijloace. Profesorul trebuie să aibă în vedere câteva aspecte care îl vor ajuta să aleagă cele 

mai potrivite mijloace de învăţământ: 

a) Evaluarea eficienţei mijloacelor de învăţământ. Aceasta se studiază în condiţii 

experimentale, iar rezultatele experimentelor indică modificările observate la elev din punct de 

vedere al gradului de stăpânire a materiei, din punct de vedere motivaţional, al activizării, al 

aspectelor formative etc. S-a constatat însă că personalitatea şi competenţa profesorului îşi pun 

amprenta asupra eficienţei oricărui mijloc de învăţământ. 
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b) Funcţia mediatoare a mijloacelor de învăţământ. Instrumentele pedagogice se interpun între 

logica ştiinţei şi logica elevului, facilitează comunicarea dintre profesor şi elev, dezvoltând 

capacitatea celui din urmă de a înţelege realitatea şi de a acţiona adecvat asupra ei.  

c) Valoarea pedagogică a mijloacelor tehnice de învăţământ. Modul de transmitere a 

cunoştinţelor, de mediere a achiziţionării şi a operaţionalizării lor trebuie urmărit şi sub aspectul 

randamentului şcolar aşteptat. Valoarea pedagogică a mijloacelor didactice este condiţionată de 

următorii factori: 

 Nivelul motivaţiei şcolare şi al cunoştinţelor anterioare necesare asimilării noilor cunoştinţe; 

 Capacitatea de învăţare şi inteligenţa generală a elevilor; 

 Caracterul activ al predării – învăţării; 

 Verificarea activităţii mentale a elevului, asigurarea conexiunii inverse, a repetiţiei şi a exersării. 

d) Alegerea mijloacelor de învăţământ specifice. Alegerea mijlocului de învăţământ adecvat 

realizării obiectivelor propuse, la o clasă de elevi cu anumite particularităţi de vârstă şi individuale, 

presupune cunoaşterea mecanismelor interne, psihologice ale tipului de învăţare care intervine în 

condiţiile folosirii mijloacelor de învăţământ.  

4. Strategia didactică  

Strategiile didactice sugerează trasee generale de parcurs, modele de acţiune, care presupun 

o serie de decizii pe care le adoptă profesorul cu privire la desfăşurarea procesului instructiv-

educativ. 

Criteriile după care se stabileşte o strategie didactică sunt: 

 concepţia pedagogică generală a epocii respective şi cea personală a profesorului, pe care şi-

a format-o în cursul anilor de experienţă la catedră (o concepţie modernă presupune folosirea unor 

strategii de activizare a elevilor); 

 obiectivele instructiv-educative (cu cât strategia este mai focalizată pe obiective, cu atât va fi 

mai eficientă); 

 natura conţinutului (teoretic, practic, tehnic, artistic, prezentat într-o formă gata constituită, 

interactiv sau elaborat prin eforturi proprii de către elevi); 

 tipul de experienţă de învăţare propusă elevilor (pentru organizarea fiecărui tip de experienţă 

trebuie asigurate o serie de condiţii specifice, care vor favoriza producerea învăţării dorite, de natură 

activă); 

 caracteristicile psiho-fizice ale elevilor (nivelul de dezvoltare, ritmul învăţării, gradul de 

motivare); 

 principiile didactice (recomandă alegerea preferenţială a unor metode şi a unor combinaţii, 

după criterii de eficienţă şi adecvare); 
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 dotarea didactico-materială a şcolii (caracteristicile spaţiului şcolar, materialele şi mijloacele 

didactice existente, oportunităţile oferite de mediul natural înconjurător); 

 timpul şcolar disponibil (încadrarea optimă în timp este una din condiţiile unei strategii 

eficiente). 

Ţinându-se cont de particularităţile evolutive ale gândirii elevilor, în procesul didactic 

distingem următoarele tipuri de strategii didactice: 

 strategii inductive (conduc elevii de la analiza unor fapte concrete la elaborarea unor noţiuni 

noi, de la particular la general, de la efecte la cauze etc); 

 strategii deductive (conduc elevii de la definiţii şi noţiuni la exemple şi aplicaţii concrete, de 

la general la particular); 

 strategii analogice (bazate pe modelare, pe reconstituirea unor copii cât mai fidele ale unor 

obiecte sau evenimente ale unei realităţi ce nu poate fi cunoscută direct); 

 strategii mixte (apărute prin combinarea celorlalte tipuri). 

După gradul de dirijare sau nondirijare a învăţării, strategiile didactice pot fi:  

 strategii algoritmice (prescriu pas cu pas comportamentele elevilor şi ale profesorilor, 

dirijarea învăţării este strictă); 

 strategii semi-algoritmice (învăţarea este semi-independentă, alternând momentele 

desfăşurate sub conducerea profesorului cu momentele de învăţare independentă); 

 strategii nealgoritmice (nu prescriu dinainte desfăşurarea procesului de predare-învăţare, ci 

solicită creativitatea, munca independentă a elevilor, abordarea euristică a materialului de 

parcurs).  

Stăpânirea unei game largi de strategii didactice şi aplicarea lor adecvată condiţionează 

eficienţa activităţii oricărui profesor.  
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KAHOOT! – APLICAȚIA ÎNDRĂGITĂ DE ELEVI 

Prof. Bontea Andreea Floriana 

 

Kahoot! este o platformă gratuită de învățare distractivă, bazată pe joc și tehnologie 

educațională. Profesorii și elevii se pot înregistra, creându-și un cont, și apoi pot găzdui și distribui 

jocuri de învățare, precum și căuta informații utile din milioanele cărți publice disponibile pe 

această platformă. 

Această aplicație este foarte îndrăgită de elevi, și nu numai, deoarece îi implică direct 

participativ individual dar și în echipe și îi motivează prin competițiile create. Ea este și foarte 

accesibilă, putându-se folosi de pe orice dispozitiv (calculator, tabletă sau telefon) care dispune de 

un browser web. 

 

 Din ce în ce mai mult, elementele și principiile de proiectare a jocurilor se aplică în 

procesul de predare-învățare-evaluare, în special în domeniul informaticii dar și mai ales acolo unde 

se pot folosi medii virtuale. Joaca este una dintre puținele activități care stimulează dezvoltarea 

copilului în toate aspectele ei. Kahoot-urile, jocurile de pe această platformă, sunt chestionare cu 

multiple opțiuni care permit generarea de utilizatori și pot fi accesate prin intermediul oricărui 

browser web.  

Aplicația KAHOOT este folosită cu succes în activitatea cu elevii, la majoritatea 

disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor, 

în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. În plus, față de școli, 

Kahoot! este utilizată în mod activ și la locul de muncă în scopuri de instruire.  
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Unul din motivele importante folosirii acestei platforme, este provocarea folosirii 

dispozitivelor mobile în școli în timpul orei în scop educațional. Aproape toți elevii au deja un 

smartphone sau/și o tabletă și sunt obișnuiți să le folosească mai tot timpul, poate chiar în timpul 

orei și nu neapărat în scop educațional. De aceea profesorii trebuie să formuleze reguli foarte clare 

și să observe cu atenție și vigilență cum folosesc elevii dispozitivele mobile în timpul orei. De 

asemenea,  profesorii trebuie să pregătească foarte bine aceste activități, să atribuie elevilor sarcini 

clare și feed-back, să folosească aceste activități pentru a impulsiona elevii să devină activi și mai 

angajați în procesul învățării și a le facilita învățarea în contexte cât mai diferite. 

Cea mai bună metoda de a înțelege toate acestea este prin crearea unui exemplu de joc. Pașii 

de creare al unui test de recapitulare sunt: 

1. Accesați https://kahoot.com și conectați-vă la contul dvs. sau înscrieți-vă. 

2. Alegeți un tip de joc. Faceți clic pe butonul "New K!" pe bara de navigare din dreapta sus 

și alegeți un tip de joc. 

Puteți alege între:  

● Quiz - un joc competitiv cu 

întrebări cu variante multiple 

● Jumble - un joc competitiv de 

sortare în care trebuie să plasați 

răspunsuri în ordinea corectă  

● Survey - un joc cu mai multe 

opțiuni pentru a aduna opiniile 

(fără puncte) 

● Discussion - un sondaj cu o 

singură întrebare Tipul de joc/test pentru Kahoot! nu poate fi modificat după ce a fost creat.  

3. Adăugați detalii și setări: Odată aleasă, completați detaliile și setările pentru Kahoot!.  

4. Adăugați întrebări. Configurați întrebări și răspunsuri. Ajustați limitele de timp și 

punctele de pornire sau dezactivare. Adăugați o imagine sau un videoclip YouTube la întrebări. În 

chestionare, trebuie să marcați cel puțin un răspuns corect. Setarea mai multor răspunsuri ca fiind 

corecte va permite orice răspuns corect la atribuirea punctelor. Jucătorii nu pot trimite mai mult de 

un răspuns pe întrebare. 

5. Salvați progresul. Între adăugarea de întrebări, este bine să utilizați în mod regulat butonul 

"Salvați". Și când este gata apăsați butonul PLAY. 
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  ILUZII OPTICE: Să nu crezi tot ce vezi! 

1. Care figură este un pătrat? 

▲ cea din stânga   cea din dreapta 

 amândouă    niciuna 

 

2. Cele doua dreptunghiuri verticale au nuanțe diferite de gri? 

▲ DA     NU  

 

3. Care din cele trei fete este mai mică? 

▲cea din stânga   cea din dreapta 

 sunt egale    cea din mijloc 

 

4. Cum sunt liniile verticale din imagine? 

▲ drepte(paralele)   strâmbe(curbate) 

 

5. Câte rafturi complete vedeți în imagine? 

▲ 1     2 

 3     4  

6. În ce direcție privește calul? 

▲ stânga     dreapta 

 

7. De unde a apărut acel pătrățel gol? 

▲magie                        triunghiurile au ipotenuzele curbate 

 figura portocalie este modificată figura verde deschis este modificată 

 
 

8. Ce vedeți în această imagine? 

▲ un iepure               o rață 

 un avion    o meduză 
 

9. Care din cele două buline portocalii este mai mare? 

▲ sunt la fel de mari   cea din dreapta 

 cea din stânga   nu sunt buline 
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10. Figurile din imagine au arii diferite(8x8)≠(13x5)  dar sunt formate din 

aceleași forme; cum așa? 

▲ iluzie optică   magie 
 

Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege comanda 

Classic, pentru a oferi acces individual tuturor elevilor. După încărcarea testului se va genera un cod 

(pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot intra în aplicația Kahoot, introducând acest cod. După 

opțiunea Enter, fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), iar după opțiunea Ok, go! 

fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector.  

Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. 

Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns, cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. 

Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele lor, de unde vor alege și vor atinge varianta 

corectă. După terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu 

răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele 

copiilor va apărea, în timp real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, 

dacă răspunsul a fost incorect. La sfârșitul jocului apare podiumul. Prin opțiunea Get results se văd 

punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în calculator prin opțiunea Save results  unde se 

vor vedea elevi care au răspuns corect și la care întrebări au fost și răspunsuri incorecte. 
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Importanța utilizări aplicației KAHOOT!: 

- Obiectivitatea evaluării rezultatelor 

- Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul 

evaluativ este influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai 

avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul. 

- Feed-back imediat pentru elev și profesor 

- Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și 

astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta  mult mai 

rapid activitățile de reglare. 

- Reducerea factorului stres. Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui 

climat de învăţare plăcut, relaxat. 

  - Centralizarea și stocarea rezultatelor 

- Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite 

crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul 

evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de 

timp. 

- Diversificarea modalităților de evaluare 

- Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. 

- Interactivitate 

- Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității.  

Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu 

simt că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în 

mediul școlar, în educație și, de ce nu, în autoeducație. 
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UN PUNCT DE VEDERE DESPRE PROMOVAREA TIC ÎN EDUCAŢIE 

 
Prof. Cătănoiu Alina,  

CNI ,,Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

  

                Lumea noastră, societatea în care trăim este într-o continuă mişcare. Este un mediu 

dinamic, în care omul este constrans să trăiască într-un ritm alert şi să fie mereu pe fugă. 

                Societatea noastră este un amestec de promisiuni excepţionale şi de perspective 

neliniştitoare, de evoluţii dezirabile şi de izbucniri tehnologice necontrolabile, de om depinzând 

sensul evoluţie: spre progres sau spre autodistrugere. 

                În urmă cu caţiva zeci de ani educaţia primită în şcoală putea să fie, în cele mai multe 

cazuri, suficientă pentru întreaga viaţa a unui individ, astăzi situaţia schimbându-se dramatic. 

               Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel 

(limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp) şi să se orienteze către o educaţie continuă, 

capabilă să îl pregatească pe individ oriunde    s-ar afla şi nelimitat în timp. 

                Nu demult, calculatorul era un obiect rar şi exotic, fiind considerat un lux la care mulţi 

oameni din România nici nu îndrăzneau să viseze şi spuneau că este ceva inutil pentru omenire, o 

pierdere de timp. 

                 Însă anii au trecut, iar mentalităţile românilor au fost schimbate, în prezent lucrurile stând 

într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă tehnologiei. 

                 În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale – Tehnologia 

informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC). 

                Astfel, încet-încet, calculatorul a fost introdus şi în şcoli, mulţi copii, cadre didactice, 

părinţi, cercetători s-au implicat în programele educaţionale de utilizare a calculatoarelor în şcoli. 

                Educaţia tehnologică are un caracter specific inter- şi transdisciplinar, dar în acelaşi timp 

are şi caracter dual: ştiinţific sau tehnologic, teoretic şi practic, de asemenea urmăreşte formare 

abilităţilor practice şi a gândirii sistematice esenţiale pentru dezvoltarea şi stimularea creativităţii şi 

iniţiativei elevului, gandirii centrate tehnic.    

                Educaţia tehnologică capătă noi valenţe, devenind o componentă de bază a învăţământului 

modern românesc, disciplină menită să integreze mai bine elevul în societate la absolvirea scolii. 

                În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu 
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profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi 

anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe calculator prezintă avantaje şi 

dezavantaje. 

Ca avantaje putem aminti:  

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de 

schimbare socială rapidă; 

2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea 

imediată a răspunsurilor elevilor; 

3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

5. Dezvoltarea culturii vizuale; 

6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 

8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea 

diverselor aplicaţii; 

10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a 

reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioara; 

11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de 

rezolvare a unei probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o 

problemă concretă; 

12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

13. Metode pedagogice diverse; 

14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între educat 

şi educator. 

Cu toate acestea avem şi dezavantaje:  

1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 

2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 

3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 
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4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună.  

                Cercetările realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă 

metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, 

resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor 

celorlalte instrumente asociate. 

Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, nebănuite anterior si 

le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care a atins standarde noi 

şi are o evoluţie uimitoare. 
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POVESTIREA  - METODĂ PENTRU ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ LA 

DISCIPLINA FIZICĂ 

 
Prof.Ciochină Cristiana-Daniela 

Liceul Tehnologic”Căpitan Nicolae Pleșoianu„ 

Râmnicu Vâlcea 

 

Conform teoriei lui Kolb, învăţarea experienţială cuprinde două dimensiuni structurale 

fundamentale: prehensiunea şi transformarea. Fiecare dimensiune determină două moduri de 

învăţare diferite. 

1. Prehensiunea permite sesizarea experienţei. Prehensiunea se poate realiza în două moduri opuse: 

 prin aprehensiune, când elevul se bazează pe elemente tangibile şi resimţite ale experienţei 

imediate, şi prin comprehensiune, când cel ce învaţă se sprijină pe reprezentările sale mintale şi pe 

interpretarea sa teoretică pentru a sesiza experienţa actuală. Aprehensiunea este caracteristică 

experienţei concrete, iar comprehensiunea este caracteristică unei conceptualizări abstracte; 

http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf
http://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf
http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie
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2. Transformarea, se realizează în două moduri: ca reflecţie interioară, fiind caracteristică 

observaţiei  supuse reflecţiei şi prin extensie, ce constă într-o manipulare a lumii exterioare prin 

experimentare activă. 

Cele două moduri de transformare se aplică atât cunoştinţelor dobândite prin aprehensiune concretă, 

cât şi celor ce rezultă dintr-o comprehensiune abstractă. 

 

Aplicație: 

 

Titlul povestirii:   Arhimede şi coroana de aur 

Tematici acoperite: Înțelepciunea, inovație și creativitate, transcendența  

Valori promovate : viziune și perspectivă, creativitate, curaj, plăcerea de a învăța  

Timpul necesar  15 -20 minute  

Materiale necesare : nu sunt necesare  

Obiectivele povestirii :  

- Să aprecieze metoda excluziunii  a lui Arhimede 

- Să identifice modalități practice prin care se poate determina volumul unor crpuri cu 

forme geometrice nereguate 

- Să descrie legătura dintre volumul corpurilor ,masa și densitatea materialului din care 

sunt alcătuite 

 

Arhimede a fost un om de știință care și-a dedicat viața matematicii și fizicii. S-a născut în 

Siracuza, în anul 287 î.e.n. A învățat la școala din Alexandria, cea mai renumită în acea 

vreme. 

 
Problema regelui  . Regele Siracuzei Hieron al II-lea dorea să ofere o coroană de aur zeilor, 

astfel încât i-a dat unui bijutier o cantitate adecvată de aur şi a cerut fabricarea coroanei. 

Înţeleptul rege a măsurat exact cât cântăreau bucăţile de aur respectiv coroana. Coroana era 

deosebit de frumoasă, astfel încât Hieron al II-lea a fost foarte mulţumit. Masa ei era egală 

exact cu aceea a bucăţilor de aur pe care le dăduse bijutierului. Însă prin Siracuza a început să 

circule un zvon ciudat. Se spunea că deseori bijutierii luau o parte din aur şi o înlocuiau cu 
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argint, fără a se putea observa la cântar. Hieron al II-lea s-a dus la prietenul lui de încredere, 

savantul Arhimede şi l-a rugat să verifice dacă într-adevăr coroana era din aur pur sau dacă 

fusese amestecat şi ceva argint prin ea. 

Dar vezi să nu strici coroana!” l-a rugat regele.  Arhimede a fost pus în încurcătură. Argintul e 

mai uşor decât aurul. Dacă era ceva argint amestecat în ea, o coroană de aceeaşi masă ar avea 

un volum mai mare. În esenţă, dacă ar fi putut afla volumul coroanei ar fi avut răspunsul. Dar 

există vreo metodă prin care să îi calculezi volumul fără a o dezasambla în bucăţi mici? 

 Apa care a curs din cadă 

La început Arhimede a primit cu greu rugămintea regelui, însă treptat problema a început să-l 

obsedeze în așa fel încât uita să mănânce, să doarmă sau să se mai îngrijească. Văzând acest 

lucru, elevii lui au început să fie îngrijoraţi de starea lui de sănătate.Văzându-l pe maestrul lor 

cufundat în gânduri zi după zi, discipolii lui şi-au spus „Trupul lui nespălat cu siguranţă se va 

îmbolnăvi”, aşa încât l-au târât până la baia publică. Discipolii l-au frecat bine. Din 

întâmplare, Arhimede s-a lăsat cu totul în cada de baie, iar apa a dat pe dinafară… Astfel a 

făcut el descoperirea. ”Asta este!”  Arhimede a ţâşnit din cadă, i-a ignorat pe discipoli care îl 

implorau să rămână şi a luat-o la fugă pe străzile Siracuzei, gol puşcă. Alergând spre casă, el 

tot striga „Evrika! Evrika!” În limba greacă evrika înseamnă „Am descoperit”. Apa care a curs 

pe dinafară din cadă a avut exact acelaşi volum ca şi corpul lui. Acesta este exact principiul 

excluziunii pe care l-a descoperit Arhimede. El a umplut imediat un vas cu apă, a pus coroana 

în apă pentru a-i stabili volumul şi a făcut acelaşi lucru cu aurul pur, ce avea aceeaşi masă. 

Calculele sale au arătat că volumul de aur pur era un pic mai mic decât volumul coroanei, ceea 

ce însemna că în aurul coroanei fusese amestecat un material cu masă mai mică pentru a 

fabrica coroana, ceea ce a scos afară un volum mai mare de apă.Prin urmare, a fost clar că în 

aur fusese amestecat argint, iar bijutierul se făcea vinovat de înşelarea regelui. 

 Întrebări de debriefing:  

 - Cum vă simțiți după această povestire? 

 - Ce s-a întâmplat în povestirea noastră? 

 - Ce v-a atras atenția din ce s-a întâmplat în prima parte a povestirii? (până în 

momentul în care Arhimede a intrat în cada plină cu apă) 

 - Ați fost surprinși de reacția lui Arhimede atunci cand a descoperit metoda prin care 

urma să determine volumul coroanei? De ce? 

 - Ce credeți despre metoda descoperită? 

 - Credeți că este un comportament de urmat? De ce? 

 - Ce putem învăța din această povestire?Care ar fi ideile pe care le putem formula ? 
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Sugestii pentru follow-up 

 Elevii  vor avea o activitate în care vor lucra în echipe de câte doi pentru a determina volumul 

unor corpuri cu forme neregulate  , prin metoda lui Arhimede. 

 

Bibliografie:  

” 100 de personalitati. Oameni care au schimbat destinul lumii „ ,   nr. 8, Arhimede, DeAgostini 

INTEGRAREA INSTRUMENTELOR TIC ȘI A NOILOR TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

                                                                                 Prof. Constantin Ciofu 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău 

 

În ziua de astăzi este de neînchipuit progresul uman fără aportul calculatoarelor care pe zi ce 

trece devin tot mai perfecționate și mai multifuncționale. Tehnologiile informaționale încontinuu 

descoperă noi orizonturi pentru a simplifica viața noastră. Datorită limbajelor și tehnicilor moderne 

de programare, sunt create programe puternice ce asigura o funcționalitate perfectă a 

calculatoarelor, a tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Însă care este istoria acestora? 

Cum au apărut și s-au dezvoltat? La ce anume pot toate acestea servi? Cum aceste aparate 

electronice ne pot simplifica serviciul, învățământul, guvernarea etc? Societatea informaţională este 

societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cea mai importantă activitate, 

informaţia este resursa principală, tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale sunt tehnologiile 

de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a 

omului. Evoluția rapidă a tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) a produs și continuă 

să producă schimbări esențiale în toate aspectele societății. Societatea modernă poate fi percepută ca 

o societate în care informația reprezintă resursa principală, iar cantitatea de informație se află într-o 

creștere evoluată. Tehnologiile informaționale și de comunicare sunt intens utilizate în toate sferele 

de activitate ale societății, inclusiv în educație și cercetare. 

Introducerea în şcoală a tehnologiei educaţionale bazate pe TIC are un puternic impact asupra 

strategiilor didactice şi a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu 

ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale. Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor profesorului, ci rodul unor interacţiuni ale elevului cu cel care conduce învăţarea, cu 

calculatorul, cu sursele de informare puse la dispoziţie (Internet, enciclopedii, etc.). 

Transformarea calculatorului într-un adevărat mijloc de muncă şi instruire, a condus la 

constituirea unui mediu informatizat, determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor, 
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mediu care mijloceşte utilizarea pe scară largă a calculatoarelor şi a mijloacelor multimedia. 

Rezultatele din domeniul informaticii şi al echipamentelor hardware obligă societatea să ţină seama 

că nu pot fi obţinute progrese în domenii precum industrie sau servicii, atâta timp cât educaţia 

rămâne la nivelul metodelor utilizate cu 28 de ani în urmă. 

În acest sens, utilizarea resurselor TIC în cadrul disciplinelor informatice se poate îmbunătăţi 

calitativ şi se poate extinde, deoarece există surse de finanţare care sprijină acest efort, dar mai ales 

pentru că: 

 există resurse hardware şi software, inclusiv pentru elevii cu cerinţe specialeprofesorii de 

informatică au pregătirea necesară pentru a utiliza resursele existente dar şi pentru a elabora noi 

resurse software 

 există free software, dedicat pentru e-learning, 

 există platforme de învăţare puse la dispoziţia cadrelor didactice 

 există posibilitatea accesării informaţiilor specifice fără constrângeri temporale 

 există o disponibilitate a elevilor pentru utilizarea tehnologiilor moderne 

Avantaje: Nivelul performanţei şcolare depinde de metodele de predare/evaluare aplicate. Se 

constată o creştere calităţii instruirii, în cazul în care metodele tradiţionale se înlocuiesc sau se 

completează cu metode moderne, care implică noile tehnologii. Se constată o creştere în acest caz a 

nivelului performanţelor şcolare şi motivaţiei pentru învăţare. Utilizarea TIC în demersul didactic 

constituie o formă adecvată şi firească în care elevii sunt pregătiţi pentru a se integra într-o societate 

informatizată, asigurând un avantaj major, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi. 

Limite: Ca orice domeniu care presupune existenţa unor avantaje, utilizarea TIC în educaţie, şi 

implicit în formarea competenţelor generale la disciplinele informatice, are limitele ei: 

1. reduce capacitatea de exprimare verbală prin pierderea obişnuinţei discuţiilor, a argumentării şi 

contraargumentării; 

2. costuri ridicate pentru achiziţionarea licenţelor software; 

3. nivelul slab al utilizării tehnologiilor informaţionale îl pun pe profesor în situaţii problemă; 

4. necesitatea unei administrări profesionale a resurselor utilizate; 

5. scăderea capacităţii de atenţie şi concentrare în cazul utilizării produselor software cu un grad 

scăzut de interactivitate; 

6. decalajul temporal între oferta software şi integrarea în procesul didactic, principala cauză fiind 

lipsa de finanţare; 

7. uzura morală rapidă a sistemelor. 

Noile orientări curriculare ce promovează atât finalităţile urmărite, cât şi strategiile de 

construire a cunoaşterii, nu pot fi satisfăcute stăpânind numai conceptul de competenţă, ci şi prin 

transpunerea în practica şcolară a strategiilor care conduc la formarea acesteia. TIC vine în sprijinul 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

profesorului pentru a proiecta şi realiza un astfel de demers, facilitând înţelegerea noţiunilor printr-o 

varietate de metode definite de interactivitate, participare, cooperare, comunicare. Gradul de 

asimilare şi înţelegere a noţiunilor este superior celui dintr-un demers pedagogic clasic, elevul fiind 

inclus într-un proces în care acesta învaţă să înveţe, accentul fiind pus pe dezvoltarea gândirii 

critice. 

Integrarea instrumentelor hardware 

Principalele categorii de instrumente hardware utilizate în instruire sunt: 

1. Echipamentele de prezentare 

2. Echipamentele de stocare 

3. Echipamentele specializate 

Echipamentele de prezentare. În categoria echipamentelor de prezentare se includ: monitoare 

video, ecrane de proiecţie, proiectoare multimedia, table interactive. Acestea asigură perceperea 

vizuală şi sonoră pasivă sau interactivă a datelor în format digital pentru auditoriul individual sau de 

grup. 

a) Ecrane de proiecţie: 

1.Ecran de proiecţie trepied – ecran ideal pentru prezentări și proiecție cinema, foarte mobil și ușor 

de folosit, înălțimea pânzei de proiecție este reglabilă și în partea superioară și pe partea inferioară. 

2.Ecran de proiecţie pentru perete - este un ecran care poate fi utilizat pentru aplicații ca prezentări 

sau proiecții cinema. Ecranul dispune de un toc de dimensiuni reduse, care poate fi instalat pe perete 

sau tavan. Extinderea pânzei de proiecție se face prin roll-up manual. 

b) Proiectoarele multimedia. Acestea pot proiecta imagini video pe un ecran. Gama largă de 

echipamente permite alegerea proiectorului în funcţie de criteriile tehnice principale: rezoluție, 

luminozitate, contrast, greutate! 

c) Tablele interactive oferă avantajul scrierii pe suprafaţa de lucru cu ajutorul oricărui element care 

are capacitatea de a exercita presiune (chiar şi cu degetul), dar păstrează în acelaşi timp şi celelalte 

elemente definitorii: manevrabilitate; uşurinţa de utilizare; soft perfect adaptat pentru procesul 

instructiv educativ; precizie şi rezoluţie înaltă; comunicare rapidă şi efect interactiv. 

Avantaje: – Sunt sisteme interactive cu care se operează uşor, având în vedere că se poate lucra doar 

cu atingerea degetului (nu necesită pixuri speciale) – Includ soft specializat pentru prelucrarea 

materialelor. Sistemul conţine: 1 .Tabla 2. Sistem de montare de perete 3. Cablu USB de conexiune 

4. markere 5. CD ce conține: driver, soft interactiv, ghid de montare şi ghid de instalare a driver-

ului şi a softului interactiv. 

Aplicaţiile de simulare ex: Laboratorul virtual de Informatică Şi Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor http://lab.infobits.ro/ conţine bibliotecă virtuală, uşor accesibilă, ce oferă articole şi 
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materiale practice în format PDF din categoriile: Informatică pentru liceu, Informatică pentru 

gimnaziu, Medii de programare, Pachete de instalare, Programare web. 

Integrarea TIC va asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie 

de calitate şi formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa 

muncii. 

Bibliografie: 

o Vasile Baltac , Tehnologiile Informaţiei, Editura Andreco International, 2011 

o Mariana Miloșescu, Tehnologia informației și a comunicațiilor, Editura Didactică și 

Pedagogică, 2006 

o http://www.elearning.ro/cisco-in-educatia-preuniversitara 

o http://www.jurnalul.ro/stiinta-tehnica/tehnica/windows-netmeeting-9990.html 

o http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Proiectarea-organizarea-si-des163245154.php 

o http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf 

 

MIRACAST OGLINDIREA SMARTPHON-ULUI  PE DIVERSE DISPLAIY-

URI 

 

Prof. Cojocaru Nicoleta 

 C.N.I “MATEI BASARAB” 

Este foarte adevărat că trăim in mare viteza și timpul pentru diverse activități este foarte 

scurt. 

Nu de puține ori dorim sa transferam rezultatul unei aplicații realizate pe telefon, fie ea și o 

prezentare pe un telefon pe o tabla inteligenta în vederea proiectării și lucrului interactiv sau de ce 

nu pe display-ul mașinii. 

Cele mai noi tendințe se îndreaptă către tehnologia Mirror Screen/Mirror Link  cu aplicații 

dedicate prin care oglindim tableta sau telefonul cu android pe un alt sistem de operare android sau 

windows indiferent de versiune.  

HDMI este principala metodă de a transmite video și sunet de la un dispozitiv la un televizor 

sau un monitor extern, de mai bine de o deceniu. Cu toate acestea, începând de acum câțiva ani, un 

nou competitor a apărut sub numele de Miracast - o tehnologie care promite să ne lase să ne 

conectăm calculatoarele și dispozitivele la tot felul de ecrane, fără a folosi fire și fără a fi necesar 

niciun fel de echipament special. Miracast se răspândește destul de rapid și, chiar dacă există o 

șansă să nu fi auzit despre această tehnologie, este foarte probabil să ai cel puțin un dispozitiv în 

casă care să ofere suport pentru Miracast. 
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Miracast este o tehnologie care îți dă posibilitatea de a proiecta wireless de pe calculatorul tău, 

laptop, tabletă sau smartphone, pe un televizor, un proiector sau un monitor extern. Acest lucru se 

numește și screencast (sau proiectare ecran) și înseamnă că prin Miracast poți să faci stream cu 

imaginea și sunetul de pe dispozitivul tău către televizorul sau monitorul extern la care te-ai 

conectat wireless. 

Deoarece practic îți oferă același lucru ca un cablu HDMI, adică transmite video și sunet de 

la un dispozitiv la un ecran, Miracast este adesea comparat cu HDMI. Unii oameni se referă la 

Miracast drept "HDMI prin Wi-Fi" sau "HDMI wireless". 

Miracast este un standard care se bazează pe conexiunile de rețea wireless WiFi Direct și care îți 

permite să faci stream video către un ecran extern la o rezoluție maximă Full HD 1080p cu sunet 

surround 5.1. 

Acest lucru înseamnă că Miracast funcționează prin crearea unei conexiuni wireless directe 

între dispozitivul și ecranul tău extern. Miracast nu are nevoie de rețeaua ta wireless de acasă. Într-

un fel, Miracast funcționează similar cu o rețea ad-hoc. 

Pentru a se conecta la ecranul extern, dispozitivul tău creează o rețea wireless care folosește 

standardul de rețea WPS (WiFi Protected Setup) și o securizează cu WPA2, conexiunea dintre cele 

două fiind astfel destul de sigură. 

Miracast mai are încă o caracteristică bună: nu îi pasă ce fel de video sau audio transmiți de 

la dispozitivul tău la ecranul extern. Poți să afișezi fișiere protejate împotriva copierii, filme DVD, 

CD-uri cu muzică și orice alt tip de fișiere media, indiferent de codecurile sau formatele folosite. 

Dacă vrei să afli și mai multe detalii despre Miracast, deschide această pagină web: Wi-Fi Certified 

Miracast. Din păcate, trebuie să știi că informațiile de acolo sunt disponibile doar în limba engleză. 

Cea mai simpla varianta este cea oferita de Apple: toate device-urile cu mar au o functie 

numita Airplay. Daca nu ai Apple TV, iti poti instala pe PC sau pe Mac o aplicatie numitaReflector, 

care iti transforma calculatorul intr-un fel de Apple TV si este deja la a doua generatie. 

Vysor.io este o varianta pentru Android – o aplicatie prin care poti arata pe laptop tot ce este pe 

ecranul smartphone-ului. 

 

Bibliografie: 

 iLikeIT 

 https://support.microsoft.com/ro-ro/help/15053/windows-8-project-wireless-screen-miracast 

 www.alphr.com/technology 

 

  CONTROL PC LA DISTANȚA 

 

https://www.digitalcitizen.ro/intrebari-simple-este-wifi-direct-cum-functioneaza
https://www.digitalcitizen.ro/rezolutie-ecran-aspect-de-imagine-ce-inseamna-720p-1080p-1440p-4k-8k
https://www.digitalcitizen.ro/content/cum-configuram-retea-wireless-ad-hoc-calculator-calculator
http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-miracast
http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-miracast
http://www.airsquirrels.com/reflector/
http://www.vysor.io/
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/15053/windows-8-project-wireless-screen-miracast
http://www.alphr.com/technology
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Ing.sistem Cojocaru Cătălin 

 Colegiul Economic Rm. Valcea  

 

Când vine vorba de calculatoare și folosirea acestora, posibilitatea de a conecta două sau 

mai multe sisteme într-o maieră în care să se permită controlul total de pe un calculator pe celalalt 

reprezintă o caracteristică extrem de importantă în multe cazuri, fiind utilă inclusiv utilizatorilor 

obișnuiți, nu doar specialiștilor sau programatorilor IT. 

Accesarea și controlarea unui calculator de la distanță presupune stabilirea unei conexiuni 

între două calculatoare, sau între un calculator și o rețea de calculatoare, în vederea folosiri 

calculatoarului de la distanță de către o persoană care se află, la rândul ei, la depărtare de 

calculatorul fizic. Mai exact: persoana va folosi un calculator care va acționa ca un intermediar între 

el și calculatorul aflat la distanță. 

Exemple de situații când se folosește controlul de la distanță a unui calculator: 

atunci când se dorește accesarea unor date externe de un sistem sau o rețea de sisteme, fiind o 

modalitate de a avea acces la date stocate fizic pe un calculator aflat la distanță; 

 pentru oferirea sau beneficierea de diagnosticări sau depănări ale unui calculator; 

 pentru controlarea unor tipuri speciale de calculatoare, de exemplu servere, pentru a se 

gestiona  de la depărtare modul în care acesta își realizează funcțiile sau sarcinile. 

Conectarea în acest mod pentru a utiliza și controla un calculator la distanță trebuie să se 

facă ținând cont de felul în care cele două calculatoare pot stabili o legătură. În cele ce urmează este 

exemplificată stabilirea accesului la un calculator aflat la distantă, fie local - adică ambele 

calculatoare sunt la mică depărtare unul de altul, ambele fiind legate la o aceași rețea, gestionată 

prin intermediul unui router, de exemplu -, fie prin intermediul internetului, care este la rândul lui 

tot o rețea, însă calculatoarele pot fi la foarte mare depărtare.  

 

Conectarea de la distanță la un calculator local, din aceași rețea, în Windows 

 

Deși în aparență controlul unui calculator aflat în rețeaua locală nu ar avea prea multe utilități, 

pentru că distanța între calculatoare nu depășește decât în foarte puține cazuri câțiva zeci sau câteva 

sute de metri depărtare de către calculatorul unui utilizator, această practică conferă variate 

implicații, în special pentru administratorii de sisteme de calculatoare și depanatorii IT, și poate fi o 

măsură prin care se poate contribui la mărirea securității unui calculator prin izolarea fizică a 

acestuia - accesul putându-se face de obicei doar de la distanță și în anumite condiții. Înainte de 

toate trebuie ca pe calculatorul care va fi controlat de la distantă să se opteze pentru permiterea 

conexiunilor de control la distanță. Pentru a verifica dacă această opțiune este activată sau pentru a 
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o activa urmează instrucțiunile: Deschide Calculator (Computer), dă click dreapta și 

alege Proprietăți (Properties) și apoi dă click pe Setari la distanță (Remote Settings). Bifează 

opțiunea Permite conexiuni de la distantă pe acest calculator (Allow remote connections to this 

computer) și apasă OK. 

Cel mai popular soft de control sisteme windows la distanța este teamViewer 

TeamViewer este o aplicație rapidă, securizată pentru controlul la distanță a calculatoarelor 

și pentru realizarea ședințelor on-line. Principalele facilități oferite sunt:  control la distanță a 

calculatoarelor; 

  administrarea stațiilor și serverelor Windows; TeamViewer poate rula ca un serviciu de 

 sistem Windows;  conexiuni pentru diferite sisteme de operare cum sunt Mac OS X și 

Linux; 

  posibilitatea de conectare prin intermediul telefoanelor mobile sau a tabletelor utilizând 

 aplicațiile dezvoltate pentru sistemele Android sau iOS;  partajarea desktop-ului pentru 

ședințe, prezentări sau lucru în echipă; 

  conectarea la distanță pentru accesarea documentelor sau a unor aplicații; 

  Utilizarea portului 80 pentru realizarea conexiunilor (nu sunt necesare configurări 

 suplimentare). 

 

Bibliografie: 

 http://www.adibarbu.ro/ 

 http://informatica.upg-ploiesti.ro/ 

    

LE ROLE DE L'INTERNET DANS NOTRE VIE 

                     Prof. Constantin Gabriela Maria 

                          Colegiul Economic, Rm. Vâlcea 

        Aujourd’hui, la science et la technologie se développent rapidement.  L’Internet  est  une  

application  des  technologies  nouvelles.  Il  joue  un  rôle  très  important  dans  la  science  comme 

dans  la  vie  quotidienne . En  effet,  actuellement l’Internet  est  en  train  d’envahir  dans  notre  

vie  quotidienne  et  est  devenu  un  phénomène  mondial.  Depuis  l’apparition  de  l’Internet,  la  

distance  semble réduite et  les  hommes  peuvent  se  communiquer  facilement.  Il  nous  aide  

encore à échanger  des  lettres.  Au  lieu  d’écrire  une  lettre  à  notre  ami,  nous  lui  envoyons  le  

courrier  électronique  ou  le  message  grâce  à  l’internet.  Cela  est  rapide  et  moins  cher.  De 

http://www.adibarbu.ro/
http://informatica.upg-ploiesti.ro/
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plus,  à  la  maison,  nous  pouvous  réserver les billets  d’avion,  de train,  les places  de théâtre … 

et  savoir  encore  tout  ce  qui  se  passe  dans  le  monde.  

          Quant  à  l’éducation,  l’internet  nous  aide  beaucoup  dans  l’enseignement  et  dans  

l’apprentissage.  Les  élèves  se  passent  d’aller  à  l’école  parce  qu’ils  étudient  grâce  aux  

programmes  éducatifs  sur  l’Internet.  Il  est  considése  comme  un  professeur  dévoué  qui  

répond  à  toutes  nos  questions.                   

         D’ailleurs,  plus  l’économie  se  développe,  plus  on  a  besoin  d’échanges  des  

informations.  Alors,  le  rôle  de  l’Internet  est  très  important  non  seulement  dans  l’éducation  

mais  encore  dans  l’économie.  Il  aide  les  entreprises  à  mettre  en  relation  permanente  tous  

les  services, les  employés  à  classer  les  dossiers, les  cadres  peuvent  discuter  facilement  de  

leur  travail  ou  échanges  des  documents.  De  plus,  il  réalise  aussi  des  opérations  d’achat  et  

de  vente  et  annonce  encore  des  imformations  du  marché  auxquelles  beaucoup  

d’inverstisseurs  s’intéressent.  A  part  ces  intérêts,  l’Internet  est  aussi  un  outil  de  distraction.  

On  peut  écouter  la  musique,  regarder  les  films,  faire  des  jeux  vidéo.  Donc,  les  services  

que  l’internet  nous  rend  sont  très  variés  et  très  utiles.  

             Internet occupe une place importante dans la vie des jeunes. Depuis quelques ans, la 

consommation d’Internet augmente régulièrement, au point que ce média est maintenant plus 

important que la télévision. Du point de vue scolaire, Internet est, sans conteste, la principale source 

d’information des jeunes pour la réalisation de leurs travaux scolaires.  

     Bref,  l’Internet  améliore  nettement  notre  vie.  Il  est  devient    un  besoin  vital  et  

indispensable  dans  la  société  développé.  C’est  pourquoi,  il  faut  que  nous  utilisons l’Internet 

pour  rendre  notre  travail  plus  efficace  et  notre  vie  plus  belle . 
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In cadrul organizării spațiului ambiental din sala de clasă calculatorul și biblioteca pot ocupa 

diverse locuri. În opinia mea ,însă cel mai corect,cred că este așezarea lor în apropiere. 

Când oamenii nu au găsit răspunsuri logice și credibile întrebărilor lor născute din 

curiozitatea sau din dorința lor de cunoaștere și-au lăsat imaginația liberă și au țesut povești pentru 

ei pentru alții,pentru copiii lor. 

 Poveștile se spun ori de câte ori avem timp când copilul este liniștit și dispus să 

asculte.Copiii au nevoie de povești în multe momente ale zilei.       Atunci când se joacă,atunci când 

te întreabă despre un lucru,când are nevoie de o explicație,e mai simplu să-i explici ceva prin 

povești. Putem  să le citim tot felul de povești adecvate vârstei pe care o au. Când sunt mici copiii 

preferă să li se citească aceeași poveste în fiecare seară sau periodic,astfel încât  ajunge să știe 

personajele și acțiunea din poveste pe din afară. 

Acești copii vor fii provocați prin  schimbarea poveștii în diferite momente,fie prin 

atribuirea altor replici personajelor,fie prin schimbarea acțiunilor din poveste,sau folosind ,,un ton ,, 

ca si  la teatru astfel încât copilul o va retrăi cu aceeași plăcere ca și prima oară și va fii stimulat să 

învețe să inventeze  și el astfel încât să-și dezvolte imaginația și dorința de a scrie sau a citi ceva .Se 

pornește de la scrierea unor cuvinte cheie pe care se pune accent în pronunție,ori se scriu cuvinte 

monosilabice  sau bisilabice și se așteaptă copilul să-l descifreze făcând exerciții de pronunție,de 

legarea sunetelor în silabe și de legare a silabelor in cuvinte.Suportul fiind mai ușor de oferit prin 

imagini,pentru menținerea  în memoria de scurtă durată. Poveștile repetate iar și iar,vor fii acele 

povești ce vor ,,crea gustul copilăriei”. Un alt exemplu este acela de al pune pe el să spună poveste 

pe care o spuneți de atâta timp,asta îi va dezvolta memoria,iar scrisul la calculator îi va  fii 

stimulentul de a se vedea în ochii celorlalți mare. 

        Citindu-i  și punându-l pe el să facă acest lucru alternativ i se dezvoltă încrederea în sine, îl 

ajuți mai mult decât crezi și se  și se întărește legătura afectivă dintre tine ca educator și preșcolar. 

Scrisul alternativ adult -copil cât și cititul alternativ este un mijloc de captare a atenției voluntare 

atât de greu de păstrat  la copilul de astăzi. 

 În cazul muncii în apropierea bibliotecii organizată ca sector în sala de clasă consider că 

este de preferat să i se dea copilului să mâzgălească o foaie albă de hârtie decât o revistă, fie ea 

chiar și una veche. Asta pentru că un copil nu va înțelege care e diferența între revista veche sau 

cartea uzată, el înțelege că are voie să rupă și să deseneze pe foi scrise și colorate și nu va înțelege, 

când îl certăm de ce o facem. 

Astfel, deși multe din cărțile pentru copiii mici sunt create ca niște jucării, noi trebuie să 

învățăm copilul să nu le trateze ca atare. 
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 La vârstă preșcolară , imaginația intră într-o nouă fază de dezvoltare, capătă noi aspecte. 

Acest fapt este condiționat de mai mulți factori sub influența jocului și activităților pe domenii 

experiențiale. Sub îndrumarea părinților și a învățătoarei experiența copilului se îmbogățește, sfera  

reprezentărilor se extinde, se dezvoltă gândirea, apar trebuințe și interese noi, se intensifică tot mai 

mult funcția reglatoare a sistemului verbal. Toate acestea au efect pozitiv și asupra funcțiilor 

imaginative. Imaginația dobândește, față de perioada ante-școlară, trăsături calitative noi, devine tot 

mai voluntară. 

         Introducerea calculatorului în procesul de învățământ, mărește calitatea învățării și permite 

includerea noțiunilor într-un corp coerent de informații. 

         Învățarea asistată pe calculator și multimedia realizarea diferențierii și personalizării activității 

de instruire, îmbinarea activității frontale cea individuală și pe grupe constituie alte direcții 

importante ale modernizării strategiilor didactice. 

         Dialogul ,interactivitatea preșcolar-calculator devine elementul, câștigul cel mai important, 

încât crește puterea lor de individualizare, de muncă independentă, de promovare a învățării prin 

cercetare. 

De asemenea școlarii pot depășii conținutul programei sau se pot constitui în grupe în jurul 

unei probleme complexe fiecare operând și integrând anumite probleme informatice. 

       Calculatorul poate fii folosit după  caz de orice școlar pentru folosirea jocurilor care stimulează 

situații problematice, modele funcționale, acțiuni cu caracter civic, unde copiii sunt îndemnați de 

programe să impună soluția optimă.,etc. 

       Însă și modalitatea de întocmire, prezentare și integrarea soft-urilor variate trebuie să trezească 

interesul copiilor, să-i solicite în cunoașterea și formularea soluțiilor, să corespundă posibilităților 

de dialog cu copilul, să permită răspunsuri deschise, să-l stimuleze prin subprogramele de sprijin 

sau de sugerarea creativității. 

        Dar, nu calculatorul în sine, fizic, produce efecte pedagogice pe măsură ,ci calitatea 

programelor create și vehiculate corespunzător, a produselor informatice integrate după criterii de 

eficiență metodică în activitățile de instruire. 

       Calculatorul poate fii folosit în procesul de  predare integrat sau numai în anumite secvențe ale 

lecției. El nu înlocuiește profesorul, ci preia funcții din activitatea de instruire, precum și momente 

din munca școlarului. 

      Noile roluri pe care le implică profesia de educator impun o pregătire inițială și continuă 

corespunzătoare realizată pe de o parte prin creșterea ponderii problematicii privind învățarea și pe 

de altă parte includera unor secvențe privind noile tehnologii informatic 

 

Bibliografie: 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

 Ecaterina Adina Avramis ,,Consilierea și educația părinților”; Editura Aramis,2010 

 Elena Rafailă,,,Educarea creativității la vârstă preșcolară și școlara mică“, 

EdituraAramis,2008 

 Elisabeta Voiculescu ,,Pedagogie preșcolară și școlară“ ,E.D.P. 2005 

 

 

 

 

 

INTERNETUL ASTAZI 

                                                                                                            Profesor: Deaconu Daniela 

                                                                                                            Școala Gimnazială Galicea 

 

              Un rol foarte important în  căutarea, găsirea și corelarea unor răspunsuri, in domeniul 

educațional, atăt pentru profesori căt și pentru elevi îl are "faimosul" Google. Google este o 

corporație americană multinațională care administrează motorul de căutare pe Internet cu același 

nume. A fost fondată în 4 septembrie 1998 de către doi doctoranzi de la Universitatea Stanford, 

Larry Page și Sergey Brin. 

                 Evoluția societații din ultimele decenii a adus cu sine și dezvoltarea diverselor sectoare 

ale tehnologiei. Cum la începutul secolului trecut au fost adoptate o serie de descoperiri și invenții 

precum radioul, telefonul, automobilul sau avionul, in același fel, astăzi se poate vorbi de o 

adevătată lume in care unul din rolurile primordiale îl are calculatorul. Acesta a pătruns și s-a impus 

în toate domeniile de activitate. În ceea ce privește sistenul de invățământ în acest secol este 

resimţită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învăţarea prin intermediul tehnologiei informatice 

şi comunicaţionale. Integrarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-

învăţare-evaluare atrage după sine mai mult decât utilizarea softurilor educaţionale şi nu înseamnă 

numai utilizare exclusivă în scop de informare. 

              Nu sunt puțini ani în lumea internetului de când aceasta companie a luat ființă și sprijină in 

mod din ce in ce mai vizibil procesul instructiv educativ. Rezultatele căutării, atât ale personalului 

didactic cât și al elevilor, au din ce în ce mai mari șanse de succes deoarece centralizarea  rezultate 

obținute elimină dublicitatea și în același timp le ordonează după categorii. Profesorul are rolul de a 

pune resursele la dispoziţia elevilor pentru ca aceştia să lucreze pe cont propriu; resursele trebuie 

organizate în aşa fel încât să inspire elevii, să-i ajute în învăţare, să le stimuleze formarea  

capacităţii de gândire de ordin superior şi să susţină practicile de instruire. 
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  La toate nivelurile sistemului școlar se observă o îmbunătăţire a randamentului elevilor 

atunci când în procesul de învăţământ intervine calculatorul. Accesul la calculator urmăreşte de fapt 

promovarea instruirii individualizate şi stimularea învăţării prin cooperare. Se acordă astfel elevilor 

sprijinul în dezvoltarea deprinderilor legate de comunicarea informaţiei, pentru a obţine, prezenta şi 

transmite informaţii în forme variate: texte, grafică, tabele, etc. Intervenţia calculatorului în timpul 

unei ore de clasă poate fi parţială sau totală totul depinzând de nivelul clasei respective iar actul 

invățării ar trebui să reprezinte rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu 

profesorul. Utilizarea calculatorului de către elevi trebuie să fie asistată îndeaproape de către cadrul 

didactic care are în același timp și rolul de a pregăti elevii pentru schimbările care sunt din ce în ce 

mai accentuate în toate domeniile nu numai în domeniul educational. Calculatorul este foarte util 

atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să 

îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze 

           Instruirea asistată de calculator presupune mai multe avantaje : existenţa unui ritm de lucru 

propriu, independent, posibilitatea lucrului diferenţiat, existenţa feedback-ului permanent vis-à-vis 

de activitatea elevului. De asemenea, prin intermediul calculatorului putem avea parte de grafică, 

animaţie, culoare, sunet, iar toate acestea la un loc stimulează interesul elevilor față de o anumită 

temă.  

            În concluzie, se poate spune că tehnologia modernă este folosită în scop de resursă şi trebuie 

să fie conectată elementelor de conţinut disciplinar şi să ţintească realizarea obiectivelor urmărite 

prin unitatea de învăţare. 
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MANUALELE DIGITALE 

          

Prof. înv. primar DÎRLECI GINA-EUGENIA  

C.N.I. Matei Basarab, Râmnicu-Vâlcea 

 

„Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură 

 acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru un viitor 

 în bună măsură imprevizibil” (Jacques Delors) 

Copiii din ziua de azi cresc înconjuraţi de tehnologie, iar competențele digitale sunt extrem 

de importante și ele trebuie deprinse cât mai devreme, astfel încât cei mici să fie pregătiți din timp 

http://www.google.com/
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pentru carierele viitorului. Pentru a-i putea pregăti mai bine pentru viitor și pentru a-i întâlni acolo 

unde ei sunt deja, procesul educațional trebuia să se schimbe. 

Acum, cartea evoluează…Manualele școlare pentru clasele I-IV vin cu o formă nouă: două 

variante – print și digital – care funcționează în paralel, cu o abordare nouă, cu respectarea unei 

programe școlare noi. Introducerea formatului digital este un pas în plus către adaptarea 

învățământului românesc la tendința mondială de utilizare a tehnologiei informației în procesul de 

predare – învățare. 

Copiii din clasele primare sunt cei pentru care mijloacele multimedia nu mai reprezintă 

mijloace moderne, ci ele sunt percepute ca realitatea de zi cu zi. Majoritatea utilizează zilnic 

calculatorul ca modalitate de satisfacere a unor nevoi și dorințe, ca mod de a răspunde prompt 

curiozității și dorinței de joc, ca soluție la provocările de acasă și de la școală, ca alternativă de 

petrecere a timpului liber. Astfel, manualele digitale vin să completeze acest tablou. Pentru cei 

obișnuiți cu calculatorul, ele vin să sistematizeze, să dirijeze în mod optim activitatea elevului, să 

transforme învățarea într-o activitate plăcută, în care elevul se implică activ. Pentru cei care au avut 

un contact sporadic cu aceste instrumente, manualele digitale reprezintă cel mai plăcut mod de a 

face cunoștință cu o lume dinamică, interactivă care răspunde nevoii de joc a copilului, dar și 

curiozității sale, oferă soluții, incită la căutare, provoacă. 

Manualele digitale sunt o resursă educaţională modernă ca rezultat al imaginaţiei, 

iniţiativelor, experimentelor, cercetării şi dezvoltării noilor tehnologii în educaţie, în procesele 

sistemului de învăţământ. De altfel, considerate din categoria instrumentelor de lucru suport pentru 

învăţare, acestea sunt reflexia concepţiei unui grup de lucru, situată necesar în prelungirea 

concepţiei curriculare în actualitate, exprimată prin documente de politici educaţionale şi prin 

documente curriculare. 

Din punct de vedere tehnic/informatic, manualul digital reprezintă un produs software 

(aplicaţie) ce poate fi folosit online, dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (desktop, laptop, 

tabletă, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser, fiind independent de platformele e-

Learning. Din din punct de vedere fizic, există stocat pe un CD ce însoţeşte manualul tipărit. Din 

punct de vedere al conţinutului, manualul digital cuprinde integral conţinutul manualului tipărit (ce 

are reprezentări statice), având complementar (în locul ilustraţiilor, tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe 

hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi 

simulări care, prin utilizare, aduc un plus de profit cognitiv.  

Cel mai important element de noutate adus de manualele digitale este reprezentat de 

activităţile multimedia interactive de învăţare ce pot avea următoarele clase de complexiate şi care 

oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare 
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(atât individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, complex (aplicaţii software 

complexe). 

Manualul digital nu trebuie înțeles ca o dublură sau un substitut al celui real, tipărit, 

obiectual, ci se constituie într-un alt produs, construit pe baza a noi principii de explicitare a 

materiei, după didacticizări suplimentare ale conținuturilor și mulat pe o filozofie a învățării care să 

potențeze activismul, interactivitatea, progresivismul, creativitatea. 

Manualul digital, mai evident decât cel clasic, nu se constituie într-un depozitar de 

informații, ci într-un instrument de învățare și de prelucrare/ semnificare a acestora. Identitatea de 

conținut, prin temele și subtemele enunțate de programă, se menține pe mai departe, dar nu și din 

punct de vedere formal-structural, întrucât manualul digital dispune informația sau sugerează 

activități după o altă logică a succesiunii sau conectivității cu privire la acestea. În plus, acesta 

asigură o integrativitate de conținut, întrucât poate include sau trimite la secvențe informative 

suplimentare – scriptice, auditive, filmice etc., de care beneficiarul elev poate dispune la un moment 

dat. Tehnologiile multimedia, mai ales cele interactive, pot juca un rol deosebit în descoperirea de 

noi cunoștințe și valori, într-o formă agreabilă, în consens cu interesele elevilor. 

Manualul digital reprezintă un pas important spre învățarea adaptivă, în care ritmul nu mai 

este cel impus de profesor sau de clasă. Acum fiecare elev poate parcurge activitățile de învățare 

într-un ritm propriu, iar acest lucru permite o dezvoltare organică a cunoașterii la nivelul clasei. 

În manualele digitale, noțiunile noi sunt prezentate de personaje cu rol de educatori virtuali, 

care sunt, în același timp, deținătorii unor informații noi, sunt cei care provoacă și explică, întreabă 

și vin cu soluții, oferă feedback și încurajează. Elevul este permanent motivat și incurajat să rezolve 

jocuri, să cerceteze, să experimenteze, să răspundă la întrebările personajelor, să-i ajute în misiunea 

de a descifra misterele învățării, fără teama că vor greși, că nu știu sau nu pot să rezolve anumite 

sarcini. Manualele digitale trimit la secvențe informative suplimentare – scriptice și auditive de care 

elevul poate dispune la un moment dat. 

Manualele digitale nu pot înlocui însă pe cele în format tipărit, dar pot fi complementare. 

Sunt secvențe sau situații în care interacțiunea cu manualul tipărit este necesară pentru elev, din 

considerente de ordin psihologic, precum: completarea unor răspunsuri prin scrierea de mână, 

silabisirea primelor cuvinte urmărind cuvântul cu degetul pe foaia de hârtie etc. 

Ușurința cu care copiii de vârstă școlară mică utilizează tablete reprezintă considerat unul 

din argumentele care încurajează implementarea timpurie a digitalului în procesul educațional, dar 

apariția manualelor digitale nu trebuie să mărească intervalul de timp pe care copiii îl petrec în fața 

calculatorului sau cu tableta în mână. Din contră, va fi o soluție pentru părinți și cadre didactice să 

valorifice acest timp pentru dezvoltarea copilului, să transforme timpul petrecut de elev în fața 

calculatorului într-un timp care câștigă în calitate, să se realizeze o convertire a aceluiasi interval de 
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timp într-unul în care copilul se joacă și, în același timp, învață, experimentează, cercetează, caută, 

descoperă, citește. Astăzi, tehnologia face parte din viața noastră și nu le putem interzice copiilor să 

lucreze la calculator, să utilizeze tableta. Ceea ce putem să facem este să-i dirijăm pentru alegerea 

celor mai potrivite site-uri, softuri și jocuri educaționale și să folosim manualul digital ca mijloc de 

a răspunde nevoii lor de învățare interactivă, de joc, de căutare și descoperire, de experimentare în 

mediul virtual. 

Cum va arăta viitorul și ce înfățișare sau putere de pătrundere vor avea noile tehnologii, nu 

putem previziona. Cert este că astăzi și, după cât se vede, măcar în următoarele două-trei decenii, 

analogicul și digitalul vor coexista. Din acest motiv, stiloul și touchpad-ul trebuie să se întâlnească 

în același ghiozdan măcar o bună perioadă de acum încolo. Renunțarea la suporturile fizice ar 

constitui un handicap, așa după cum astăzi o carență evidentă ar fi (și) ignorarea dezvoltării 

aptitudinilor digitale.Copiii sunt oricum fascinați de computere, tablete, internet sau telefoane 

mobile. Lecțiile predate în clasă după metode clasice sunt din ce în ce mai puțin potrivite intereselor 

și dorințelor copiilor. Combinând cele două elemente (interesul copiilor pentru tehnologie și scopul 

de a-i educa pe copii), putem aduce educației un plus de eficiență, iar experienței de învățare un 

plus de bucurie. 

Eu cred că păstram mereu în noi ceva din copilul care am fost. Copilul curios, uneori 

năstrușnic, cu dorința de joc și joacă a rămas alături de adultul preocupat de educația altor copii și 

acum, ca și în urmă cu mai mulți ani, simt nevoia să experimentez, să descopăr, să găsesc soluții 

noi. Este motivul pentru care acum sunt curioasă să testez tot ce apare nou, fie ca este vorba de 

manuale digitale, experimente virtuale, jocuri interactive sau softuri și jocuri educaționale. 
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NOI SOLUȚII PENTRU PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE 

 

Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura 

CNI “Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 

În domeniul educației moderne din ultimul deceniu o axă de importanță majoră este cea a 

formării continue a adulților, care trebuie să fie în relație directă cu validarea în serviciu. Gerard 

http://www.elearning.ro/ce-este-un-manual-digital
http://www.suntparinte.ro/manualele-digitale-pe-intelesul-parintilor
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Vaysse, unul dintre specialiștii de vază din domeniu, vine să precizeze că scopul formării continue 

este acela de a pregăti cetăteni care să învețe de-a lungul vieții, deoarece Europa sec. XXI va fi cea 

a cunoașterii. Cercetătorul formulează ideea că acest proces presupune o revoluție coperniciană în 

conștiință profesională și tinde că cel implicat să obțină efecte durabile în practicarea meseriei.  

 Obiectivele esențiale ale formării continue în țările europene sunt următoarele:  

. dezvoltarea individuală și profesională prin achiziționarea de noi competențe (didactica 

disciplinei, inițierea în noile tehnologii);  

    . sporirea calității sistemului educațional;  

 . cunoașterea ambianței sociale.  

  Ori, în formarea continuă este implicat specialistul care facilitează descoperirea cunoașterii 

de un anumit tip, decriptarea și livrarea ei sau specialistul care o acceptă ca pe un remediu pentru 

carențele formării inițiale.  

Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social 

proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referință 

(funcțional-structural-operațional). La nivel funcțional, perfecționarea personalului didactic vizează 

stimularea capacităților pedagogice și sociale de convertire practică a finalităților de sistem (ideal, 

scopuri ale educației) în obiective angajate în cadrul procesului de învățământ, în mediul școlar și 

extrașcolar. La nivel structural, perfecționarea personalului didactic vizează stimularea capacităților 

pedagogice și sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaționale, 

umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem și de proces. La nivel 

operațional, perfecționarea personalului didactic vizează stimularea capacităților pedagogice și 

sociale de proiectare, realizare, dezvoltare și finalizare a activităților specifice procesului de 

învățământ (lecții, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenție; activități extrașcolare/cu: 

elevii, cadrele didactice, părinții, alți reprezentanți ai comunității educative; activități: manageriale, 

metodice, de asistentă psihopedagogica și socială, de orientare școlară și profesională, de consiliere 

etc.), în condiții optime, corespunzător contextului intern și extern existent, pe termen scurt, mediu 

și lung.  

Analiză activității de perfecționare a cadrelor didactice presupune raportarea la conceptele 

pedagogice de formare, în general, și de formare continuă, în mod special. Formarea constituie 

funcția centrală a educației (exprimată că formare-dezvoltare permanentă necesară pentru integrarea 

socială optimă a personalității umane). Astfel, formarea subordonează din punct de vedere 

funcțional "învățământul care nu este decât un caz particular al formării". Între educație și instruire, 

"matricea sa de funcționare se actualizează în mod diferit în formarea profesorilor, în formarea 

adulților în general sau în formarea elevilor" (vezi Michel, Vial, 1997, pag.18-33).  
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 Conceptul de formare continuă definește liniile pedagogice esențiale pentru activitatea de 

perfecționare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învățământ, pe fondul 

evoluțiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse și 

reevaluarea priorităților într-o societate bazată pe tehnologii avansate. Formarea continuă răspunde 

la aceste evoluții și la problemele lor integrabile în contextul mai larg al educației permanente. 

Depășind semnificația tradițională, de "remediu la carențele formării inițiale insuficientă 

pentru întreagă carieră profesională" (didactică), formarea continuă, în accepția sa (post)modernă, 

"începe să fie concepută ca un proces de lungă durată și de învățare permanentă", cu două funcții 

generale: a) perfecționarea și înnoirea practicilor profesionale prin "actualizarea cunoștințelor 

însușite în timpul formării inițiale"; b) completarea formării inițiale, inclusiv prin "schimbarea 

eventuală a orientării profesionale, cu noi competențe sancționate prin diplome". Aceste funcții, 

accentuate în mod specific la nivelul unor sisteme de educație, generează formule diferite de 

organizare a formării continue: formare în timpul profesiei, formare avansată, formare de/pentru 

(re)calificare. La nivel de politică a educației, toate variantele evocate vizează perfecționarea 

personalului didactic. La nivel conceptual, formarea continuă "ar putea fi definită drept ansamblu de 

activități și de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea cunoștințelor proprii, 

perfecționarea deprinderilor, analiză și dezvoltarea atitudinilor profesionale" (EURYDICE. Rețeaua 

de Informare despre educație în Comunitatea Europeană, vezi pag.8, 9).  

 Obiectivele activității de perfecționare a cadrelor didactice pot fi definite la nivel general și 

specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un anumit consens 

în cadrul sistemelor de învățământ din țările dezvoltate. Taxonomia rezultată include trei obiective 

generale:  

 1) dezvoltarea personală și socioprofesionala a cadrului didactic (obiective specifice:  

   a) actualizarea competențelor de bază (pedagogice, de specialitate;  

   b) însușirea de noi competențe;  

   c) aplicarea competențelor de bază la nivelul didacticii specialității/specialităților;  

   d) inițierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învățare-evaluare);  

 2) ameliorarea sistemului de formare continuă/instituții, ofertă de cursuri, practici pedagogice 

(obiective specifice:  

     a) favorizarea interdisciplinarității pe fondul valorificării conceptelor de bază;  

     b) stimularea cercetării pedagogice/inovației la nivel individual și în grup/echipă;  

     c) aplicarea paradigmelor educaționale la nivelul școlii și al clasei/vezi teoria curriculumului; 

managementul educației;  

     d) dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor umane);  

  3) cunoașterea mediului pedagogic și social ((obiective specifice:  
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     a) favorizarea relațiilor școlii cu diferiți agenți sociali: economici, comunitari, culturali, politici 

etc.;  

     b) raportarea sistemului de învățământ la problematică socio-economică;  

     c) adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societății postindustriale/informatizate;  

     d) studierea factorilor psihosociali care influențează comportamentele elevilor)  

Conținutul activităților de perfecționare a cadrelor didactice, corespunzător obiectivelor 

prezentate, include programe (post)universitare de: pedagogie generală (fundamentele pedagogiei, 

teoria educației, didactică generală), didactica specialității/metodica predării, teoria curriculumului, 

management școlar, formare avansată (la disciplinele de specialitate). Aceste programe, "cele mai 

frecvențe în statele Uniunii Europene" sunt realizabile, în universități și instituții specializate în 

formare continuă, prin: cursuri, conferințe pedagogice, seminarii, stagii intensive și extensive, 

acțiuni practice, învățământ la distanță, universități de vară, excursii tematice (de documentare, 

studiu etc.).  

  Evoluția activității de perfecționare a cadrelor didactice are loc pe circuitul metodologic: 

formare inițială-formare continuă-autoformare. Sistemele (post)moderne de învățământ accentuează 

continuitatea celor trei secvențe de instruire permanentă congruente la nivel de politică a educației. 

Formarea inițială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre didactice, are un 

caracter mai deschis, "asociind la competența disciplinei o pregătire pentru întâlnirea cu copii și 

adolescenții, inclusiv cu cei aflați în mare dificultate școlară". Formarea continuă urmărește 

perfecționarea practicii pedagogice valorificând mai multe modele alternative "care permit 

aprofundarea reflexiei și consolidarea cunoștințelor noi" în situații diversificate, proprii procesului 

de învățământ. Autoformarea apare astfel că o consecință a sistemului de formare (inițială-

continuă), expresie a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învățământ, a 

cercetărilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care instituie în 

școală "o adevărată cultură a autonomiei pedagogice".  

Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice evoluează în două contexte complementare:  

 a) la nivelul școlii "ca abordare distinctă a schimbării educaționale care amplifică rezultatele 

elevilor și întărește capacitatea școlilor de a face față schimbării" (Hopkins, David; Ainscow, Mel; 

West, Mel, 1998, pag.12);  

 b) la nivelul unor relații de parteneriat ca răspuns la un ansamblu de cereri sociale, aflate în 

continuă expansiune și diversificare (vezi Zay, Danielle, 1994).  

Că factor intern, perfecționarea personalului didactic contribuie la îmbunătățirea culturii 

școlare, a relațiilor interpersonale, în condiții în care profesorii și elevii promovează învățarea prin 

ei înșiși (vezi Hopkins, David; Ainscow, Mel; West, Mel, 1998, pag.13). În această perspectivă 

intervin activitățile curente organizate la nivel de: consiliul profesoral, consiliul consultativ, 
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comisii/catedre metodice, cercuri pedagogice, cabinete de asistentă psihopedagogica, lecții 

deschise, studiul individual, recenzii, lectorate și conferințe pedagogice.  

Că factor de parteneriat, perfecționarea cadrelor didactice permite reglarea-autoreglarea 

continuă a practicii pedagogice în raport de o pluralitate de roluri asumate sau pe cale de a fi 

asumate că urmare a cererii sociale: educator, instructor, metodist, evaluator, cercetător, manager; 

consilier, animator, agent al comunității locale; profesor-autor de lecții/cursuri susținute în regim de 

învățământ deschis la distanță (IDD), prin televiziune școlar, Internet etc.  

Instituțiile care pot fi angajate, în acest sens, sunt situate la nivelul structurii de conducere și 

de relație, proprie sistemelor (post)moderne de învățământ-vezi: consiliile pentru curriculum și 

evaluare, centrele de instruire profesională continuă, centrele de asistentă psihopedagogica, 

facultățile, departamentele, editurile-de specialitate, institutele de cercetări, mass media (presă, 

radio, televiziune, Internet.). 
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APPRENTISSAGE DU FLE 

 
                                                                                 Prof. DOROBANŢU SIMONA CRISTINA 
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La langue représente le principal moyen de communication entre les gens. Mais, en même 

temps, la langue est aussi le principal moyen qui empêche les gens de communiquer entre eux et 

pour cette raison le plurilinguisme a un rôle important par acception des politiques et stratégies 

spéciales stimulant le processus d’enseignement/apprentissage des langues étrangères.  

Une façon simple d’aider et d’améliorer cette communication est d’apprendre et parler 

plusieurs langues. Pour les élèves c’est acquérir une richesse supplémentaire et s’ouvrir d’autres 

horizons, personnels et professionnels, en multipliant aussi les chances sur le marché de l’emploi 

dans son propre pays et à l’étranger. 

L’intrusion de l’informatique dans l’école a commencé avec l’ordinateur (micro-ordinateur), 

qui a évolué sans cesse, en même temps s’est agrandie sa capacité de vehiculer des programmes de 

plus en plus complexes, dès le stockage  et la reprise de l’information, pour l’apprentissage de type 

algorithmique, jusqu’à l’apprentissage de type heuristique et même pour la création.  

Ainsi sont apparues et développées les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication  (TIC) fondées sur l’approche multimédia, sous la forme des systèmes multimédia, 

par l’association des différentes technologies: ordinateur, magnétophone, caméra vidéo, interface 

vidéo, de réseau,etc. L’utilisation de l’ordinateur dans l’enseignement et l’apprentissage d’une 

langue étrangère, de la langue française en particulier, a plusieurs avantages: 

- accès à des ressources documentaires variées 

- appropriation de la langue par la recherche et l’exploatation de nombreuses données 

linguistiques  

- assimilation des notions 

- possibilité pour les élèves de rédiger des projets en travaillant en équipe de 2 à 4 ou 

plusieurs personnes (collaboration ou concurrence), etc. 

             En même temps, les élèves peuvent continuer à apprendre de façon autonome utilisant les 

moyens et les ressources d’apprentissage qui existe on-ligne et hors-ligne. Ils doivent savoir 

formuler des questions de recherche, des stratégies d’apprentissage et amélioration des lacunes, des 

moyens d’autoévaluation,etc. 

             Pendant les classes de français j’ai employé l’ordinateur plusieurs fois: pour apprendre des 

chansons, pour valoriser divers textes, comme par exemple, les contes de Charles Perrault, pour 

trouver et écouter des documents audios pour l’examen de Delf et bien sûr résoudre des tests on-

ligne (INSAM), regarder des films français, présentations Power Point sur différents thèmes, 

trouver des mots et des expressions, etc. C’est très facile à utiliser l’internet de nos jours et de 

trouver les informations nécessaires à un clique distance. On doit utiliser les portables dans notre 
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avantage, pour les élèves et pour le professeur de français. Il y a aussi de bons sites qui puissent les 

aider. 

             Pour conclure, je suis pour la nouvelle technologie pendant les classes de langue étrangère . 

C’est plus pratique et facilement à apprendre de nos jours. 

 

 

 

 

 

 

EDUCATIE ȘI TEHNOLOGIE 

 
Prof. înv. primar Gîrtone Elena Mihaela 

C.N.I. Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 

                    Tehnologia este masina care conduce mecanismele unei societati…nu este controlata 

de nici o persoana, tara sau organizatie. Ca sa poti sa supravietuiesti trebuie sa te adaptezi 

schimbarilor din viata de zi cu zi. Iar educatia este cea care pregateste liderii si artistii secolului 

21.In contextul schimbarilor rapide de tehnologie si a transformarilor conditiilor de pe piatamuncii, 

sistemul educational se modifica si el, prin oferirea de noi oportunitati depregatire.In zilele noastre, 

utilizarea internetului si a telecomunicatiilor aduce schimbari importantein modul de a invata. 

Invatarea trebuie sa treaca dincolo de sala de clasa si sa inglobezediscipline si tehnologii 

complexe.Revolutia tehnologica a produs schimbari dramatice in educatie, cultura, comunicatii 

sicomert iar limbajul s-a imbogatit cu termini noi: piata virtuala si biblioteci digitale,investitii si 

banci virtuale, videoconferinte si universitati virtuale. 

                  Revolutia tehnologica a produs schimbari dramatice in educatie, cultura, comunicatii si 

comert iar limbajul s-a imbogatit cu termini noi: piata virtuala si biblioteci digitale,investitii si banci 

virtuale, videoconferinte si universitati virtuale.Incapacitatea de utilizare a tehnologiei 

informationale a devenit dintr-o simpla frustrare ,o criza culturala. Aici intervine educatia, 

revigorata de noile tehnologii educationale,regandita pe modelul societatii informatiei. In multe tari 

din Europa, dar mai ales in Statele Unite se cheltuiesc in fiecare an miliarde de dolari pentru 

inevstitii in tehnologii educationale.De aceea in invatamantul de astazi se trece de la 

Training la learning unde actul invatariieste plasat inaintea celui predarii, iar elevul este situat in 

centru procesului de invatamant. 
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                 Printre obiectivele principale ale invatamantului modern se afla si acela de imbunatatire 

aproceselor de predare –  invatare utilizand noile tehnologii multimedia.Cu ajutorul tehnologiilor 

multimedia putem realiza lectii, cursuri, prezentari complexe,sugestive care pot fi usor de urmarit si 

invatat. Noile tehnologii schimba lumea din jurul nostru, prin urmare educatia de inalta calitate este 

esentiala pentru succesul pe piata muncii si pentru a putea face fata unui mediu extrem de 

competitiv. 

                Ce ar fi educatia fara tehnologie? Aceasta este intrebarea la care toti ne-am gandi, avandin 

vedere faptul ca in ziua de astazi nu putem accepta o educatie fara baza tehnologica.Beneficiile sunt 

multiple si as dori sa dau cateva exemple edificatoare.Cursurile usor de accesat de pe website-uri pe 

care cursanti le pot accesa de oriunde si lepot obtine foarte usor ar fi un prim exemplu. 

                Invatarea cu ajutorul computerului da posibilitatea obtinerii unui feedback instantaneu. In 

acelasi timp, computerul este si rabdator si fara prejudecati, ceea ce da posibilitatea elevului de a-si 

continua studiul. Cei care au studiat eficienta computerelor, au ajuns la concluzia ca oamenii invata 

mai repede si le plac mai mult cursurile cand sunt instruiti cu ajutorul unui computer. Anumite 

materii de studiu sunt intelese mai usor atunci cand sunt folosite programe speciale care includ 

simulari grafice pe computer.Exista cateva tipuri variate de tehnologii care pot fi folosite intr-

o clasa traditionala, cumar fi: computerele in locul cartilor si caietelor, instrumente ale Web 

2.0 (website-ul siblogul clasei, wikis), microfoane fara fir, dispositive mobile (clickers, 

smartphones),table interactive(interactive whiteboard ),online media, jocuri digitale, camera foto 

sivideo digitale, proiectoare LCD, podcasts(a distribui fişiere 

multimedia pe Internet pentru a fi rulate pe dispozitive mobile sau computere), etc.  

                  Tehnologia educationala asigura mijloacele de concentrare asupra participarii active a 

elevului si extinde educatia individualizata odata cu promovarea planurilor personalizate de 

invatare. Asfel, elevii sunt incurajati sa foloseasca componentele multimedia si sa incorporeze 

stiinta acumulata in multe moduri creative.Desi tehnologia in eduatie are multe beneficii, exista si 

cateva dezavantaje . Lipsa de experienta, accesul limitat la tehnologie si timpul in plus necesar 

pentru a implementa instrumentele tehnologice, sunt cateva motive pentru care tehnologia nu este 

folosita in mod extensiv in salile de clase. Pentru a intelege tehnologia educationala, trebuie sa 

intelegi teoriile comportamentului uman deoarece comportamnetul este afectat de tehnologie. 
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EFICIENȚA UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Prof. înv. primar Dincă Elena-Marilena 

C.N.I. ”Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 

permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm 

nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia 

de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea 

capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul 

trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât 

va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. 

Deci, introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţământ. 

Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, 

ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. 

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în 

lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de 

lucru elaborate. 

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în 

timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la 

lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de 

predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor 

practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului 

de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar 

activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas. 

Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje : 

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă 

2. Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică 

3. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea 

4. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor 

5. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare 

6. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei 

7. Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă 

8. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate 

9. Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului 

10. Dezvoltarea culturii vizuale 

11. Formarea deprinderilor practice utile 

12. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară 

13. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, 

de realizare de grafice, de tabele 

14. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii 

15. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi gaseste singur răspunsul pentru o problemă concretă 

16. Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă 

(educaţia de-a lungul întregii vieţi) 

17. Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este 

utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii 

18. Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional 

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin 

intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări 

ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite 

realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a 

dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi 
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profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară 

experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în 

care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. Deşi 

efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un proverb chinez: ”o 

imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi material 

didactic. 

În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, 

permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a 

unui nou experiment. 

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 

colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. 

Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor 

dobândite din diverse surse. 

Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională 

pentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de 

către elevi, îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere sub 

control a activităţii elevilor. 

Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului 

impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. 

Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să 

reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze 

informaţia de care are nevoie. 

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să 

cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă 

conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţă 

capabilă de autoinstruire. 

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un 

timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor 

activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a 

unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. 

Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta 

propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social. 

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea 

elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, 
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deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. 

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai 

rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 

dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html. 

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a 

culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri 

şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor 

etc). 

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-

un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este 

posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, 

răbdarea, atenţia, abilităţile practice.  

De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât 

de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. 

Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar 

pentru optimizarea procesului instructiv- educativ, în anumite etape. Deoarece softul educaţional nu 

poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai 

important rol în educaţie! 

Utilizarea calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu de 

exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod 

raţional şi bine gândit.  

Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a 

performaţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 

Deci concentrarea pe utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de către profesori şi de 

către cei care învaţă devine o prioritate. De asemenea ar trebui realizate mai multe cercetări 

metodice privind implementarea TIC în educaţie. 
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UTILIZAREA PLATFORMELOR DE E-LEARNING ÎN ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ 

 

Prof. Vișan Mirela Valentina 

Liceul Tehnologic Nr.1, Mărăcineni 

 

 Cuvântul de e-learningeste ”obţinut prin compunere şi abreviere din e (care poate deriva nu 

numai de la electronic, ci şi de la  enhance=a amplifica, a intensifica) şi din learning (care în limba 

engleză vine de la verbul to learn=a învăţa), defineşte un concept integrator, complex, utilizat în 

foarte multe domenii”1. 

 Dacă ne întrebăm ce este de fapt e-learning-ul am putea spune că este ”definiţia învăţării 

facilitată şi susţinută de utilizarea informaţiilor prin mijloace de comunicaţii şi tehnologie, dar şi 

de faptul că e-learning poate implica utilizarea următoarelor tehnologii: calculatoare, software, 

inclusiv software-ul de asistenţă, camere foto digitale, mobile.”2 

  Totodată putem spune că e-learning-ul ”include orice element de predare şi învăţare ce 

implică materiale digitale şi tehnologia informaţiei şi comunicării. E-learning-ul poate cuprinde 

100% din mediul de predare şi învăţare sau poate fi parte a învăţării mixte (blended learning), 

combinate cu elemente digitale sau face to face.”3 

Printre avantajele oferite de utilizarea e-learning-ului pentru elevi sunt: 

- elevul este captat vizual şi auditiv; 

- încurajează munca individuală a elevilor; 

- elevii sunt mai motivaţi; 

- timpul de înţelegere, de percepţie a unui fenomen, de învăţare a lui poate fi mai scurt. 

Dintre avantajele oferite de utilizarea e-learning-ului pentru profesori amintim: 

- pot fi cuprinse într-o lecţie mult mai multe explicaţii decât în mod obişnuit; 

- profesorul ”poate fi un antrenor, un dirijor al învăţării, fiind mai concentrat pe proces şi nu pe 

conţinutul ce trebuie predat;”4 

- profesorul poate explica mai repede anumite concepte. 

Avantajele oferite de utilizarea e-learning-ului pentru procesul de predare învăţare sunt: 

- multitudinea exemplelor, clipurilor ajutătoare; 

- ”nu există ”timpi morţi” ai lecţiei;”5 

- se pot revedea anumite secvenţe mai puţin înţelese de către elevi; 

- are loc dirijarea lecţiei din ambele sensuri: de către profesor şi de către elev. 

http://www.yahoo.com/
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Utilizarea e-learning-ului în activitatea didactică este astăzi tot mai des întâlnită datorită 

utilizării pe scară tot mai largă a elementelor de tehnologie digitală. 

 Această abordare nouă în activitatea didactică contibuie la creșterea calității actului 

educațional prin elementele sale: simulări ale unor fenomene, elementele de animaţie captează 

atenţia elevilor prin efectele vizuale şi auditive de care dispune, elevii sunt atraşi de utilizarea 

calculatorului atât la şcoală cât şi acasă. 

Evaluarea elevilor cu ajutorul e-learning-ului devine mai plăcută şi mai atractivă pentru elevi 

decât evaluarea clasică, obişnuită, pe hârtie. Rezultatele obţinute de elevi în urma testărilor pot fi 

mai uşor de urmărit de către părinţi şi profesori prin utilizarea unui calculator conectat la Internet 

sau care are acces la baza de date a notelor elevilor. 

 Cea mai cunoscută şi mai utilizată platformă de e-learning în mediul şcolar actual este 

platforma AEL (Advanced E-Learning). Această platformă este realizată şi implementată în şcoli de 

către firma Siveco România S. A. Ea poate fi utilizată atât pe sistemul de operare Windows cât şi pe 

sistemul de operare Linux.  

Toţi utilizatorii aplicaţiei AEL trebuie să folosească un cont de acces specificat prin user şi 

parolă.  

Principalele operaţii care se pot executa cu ajutorul aplicaţiei AEL sunt: 

- Crearea sălii de clasă  

- Crearea directorului de lucru  

- Crearea unei lecţii  

- Crearea componentelor  

- Adăugarea resurselor la lecţie  

- Lansarea lecţiei  

- Crearea unui test  

- Lansarea momentului lecţiei de tip test  

- Vizualizarea răspunsurilor elevilor pe parcursul şi respectiv la finalul testului  

- Adăugarea notelor în catalog la finalul  

Alte platforme de e-learning ce pot fi utilizate în activitatea didactică sunt:  

- Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (http://www.moodle.org) destinată 

producerii de cursuri bazate pe Internet, oferind suport pentru securitate şi administrare  

- Claroline. ”Pot fi create si administrate cursuri prin intermediul Web-ului. Profesorii pot crea şi 

administra un site pentru disciplina pe care o predau, incluzând posibilităţi de structurare, 

vizualizare şi actualizare a informaţiilor”6. 

 Utilizarea platformelor de e-learning în procesul educaţional trebuie îmbinată cu abordarea 

clasică, tradiţională, în care calculatorul nu este utilizat în procesul de predare – învăţare-evaluare. 
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Utilizarea exclusivă a unei abordări, clasice sau moderne (prin e-learning) trebuie evitată 

pentru a nu se instala monotonia, lipsa de implicare a elevilor pe parcursul desfăşurării lecţiei şi 

pentru a avea un progres în ceea ce priveşte calitatea învăţării şcolare. 
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 Caracteristica definitorie a omului este accea de a nu fi doar un produs al evoluției biologice, 

ci, mai ales al unei modelări culturale și educative a personalității, iar aici rolul decisiv îl are școala. 

 Profesorii, de asemenea sunt prezenți, într-o mare măsură în timpul vieții de școlar. Ei sunt 

figurile cele mai autentice ramânând să ne ghideze și după ce nu mai frecventăm școala. 

 Educația, școala sunt cele ce deosebesc oamenii, aceștia primind două tipuri de educație: cea 

pe care le-o oferă ceilalți și cea pe care și-o oferă ei înșiși, iar un profesor autentic este acela care va 

reuși să îmbine cele două tipuri de educație pentru a obține rezultatele preconizate.Un profesor 

eficient va căuta întodeauna să rezolve orice situație apelând la cunoștințele sale profesionale, la 

cunoștințele sale generale ca rod al auto-educației,având ca  motivație iubirea pentru ,,ai învăța pe 

alții”, dar  mai ales el însuși nu se oprește din învățat niciodată. 

 Calitatea actului educaţional este condiţionată într-o mare măsură de profesionalismul 

cadrelor didactice. Profesorii joacă diverse roluri într-o sală de clasă, însă unul dintre cele mai 

importante este  acela de manager al clasei. Într-o sală de clasă prost gestionată, predarea şi 

învăţarea eficientă nu se pot realiza. Profesorii eficienţi vor realiza progrese cu toţi elevii, indiferent 

de nivelul de eterogenitate din clasele lor. 

https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs06iac.pdf
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 Profesorul ca manager al clasei de elevi trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra 

învăţământului şi educaţiei, să elaboreze proiecte educaţionale, să organizeze activităţi didactice şi 

educaţionale, să coordoneze elevii în procesul de învăţare, să rezolve situaţii conflictuale, să 

consilieze elevii cu probleme etc. Ca urmare, profesorul are nevoie de o formare continuă atât 

pentru a deveni un bun manager, cât şi pentru a se adapta el însuşi ca individ la societatea 

postmodernistă. 

 În ţara noastră, principalele categorii fundamentale de competenţe profesionale ale cadrelor 

didactice sunt prevăzute în Metodologia privind formarea continuă a personalului din 

învăţământului preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/ 2011. 

 Întreaga activitate de perfecționare a cadrelor didactice constă în implementarea măsurilor 

de creștere a nivelului calitativ de furnizare a serviciilor educaționale, propunând ca finalitate 

crearea premiselor ideale pentru îndeplinirea cu succes a actului didactic. Dezvoltarea personală și 

socioprofesională a cadrului didactic presupune actualizarea competențelor de bază (pedagogice, de 

specialitate), însușirea de noi competențe, aplicarea competențelor de bază la nivelul didacticii 

specialităților, inițierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învățare-

evaluare.  

 Se urmărește favorizarea interdisciplinarității pe fondul valorificării conceptelor de bază, 

stimularea cercetării pedagogice și inovației la nivel individual și în grup sau echipă, aplicarea 

paradigmelor educaționale la nivelul școlii și al clasei, conform curriculumului și noilor abordări în 

managementul educației, precum și dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare 

managementului resurselor umane.  Din punct de vedere al cunoașterii mediului pedagogic și social 

obiectivele specific ale acțiunilor vizează favorizarea relațiilor școlii cu diferiți agenți sociali: 

economici, comunitari, culturali, politici, raportarea sistemului de învățămînt la problematica socio-

economică, adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societății informatizate și studierea 

factorilor psihosociali care influențează comportamentele elevilor. 

Ca factor intern, perfecționarea personalului didactic contribuie la îmbunătățirea culturii 

școlare, a relațiilor interpersonale, în condiții in care profesorii și elevii promovează învățarea prin 

ei însiși (vezi Hopkins, David; Ainscow, Mel; West, Mel, 1998, pag.13). În aceasta perspectivă 

intervin activitățile curente organizate la nivel de: consiliul profesoral, consiliul consultativ, 

comisii/catedre metodice, cercuri pedagogice, cabinete de asistență psihopedagogică, lecții 

deschise, studiul individual, recenzii, lectorate și conferințe pedagogice. 

Ca factor de parteneriat, perfecționarea cadrelor didactice permite reglarea-autoreglarea 

continuă a practicii pedagogice în raport de o pluralitate de roluri asumate sau pe cale de a fi 

asumate ca urmare a cererii sociale: educator, instructor, metodist, evaluator, cercetător, manager; 

consilier, animator, agent al comunității locale; profesor-autor de lecții/cursuri susținute în regim 
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de învățămînt deschis la distanță (IDD), prin televiziune școlar, Internet etc. Instituțiile care pot fi 

angajate, în acest sens, sânt situate la nivelul structurii de conducere și de relație, proprie sistemelor 

(post)moderne de învățământ - vezi: consiliile pentru curriculum și evaluare, centrele de instruire 

profesională continuă, centrele de asistența psihopedagogică, facultățile, departamentele, editurile - 

de specialitate, institutele de cercetări, mass media (presa, radio, televiziune, Internet.). 

 

Bibliografie: 

 1.Hopkins, D.; Ainscow, M.; West, M., Perfectionarea scolii intr-o era a 

schimbarii, Editura Prut International, Chisinau, 1998. 

 2.Maciuc, Irina, Formarea formatorilor. Modele alternative si programe liniare, Editura 

Didactica si Pedagogica, RA, Bucuresti, 1998. 

 3.Jinga,I., E.Istrate, Manual de pedagogie, Ed. AII, Bucureşti, 1998. 

 4.Joita E., Management educational, Editura Polirom, Iasi, 2000. 

 5.www.rasfoiesc.com/educație/didactică 

 

 

INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR 

(TIC) ÎN CURRICULUMUL NAȚIONAL 

Prof. Alexandru –Gruia Floriana 

C.N. Mircea cel Bătrân, Rm.Vâlcea 

 

I.Contextul educaţional al integrării TIC 

I.1. Obiective generale 

 Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată fundamental de transformarea ei într-o  

societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul 

suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a 

strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvanţei mijloacelor utilizate. 

 Aşa cum este prevăzut în documentul “O Agendă digitală pentru Europa”, Capitolul 2.6, 

elaborat la Bruxelles, în 26.8.2010, era digitală trebuie să însemne responsabilizare şi emancipare, 

iar originea socială sau competenţele nu ar trebui să constituie o barieră în calea accesului la acest 

potenţial. 

 Documentul vizează două direcţii de acţiune şi anume: 

 2.6.1. Competenţele şi „alfabetizarea” digitală în care este prevăzut că este esenţial ca toţi 

cetăţenii europeni să utilizeze TIC şi media digitale şi, îndeosebi, să se atragă tinerii înspre 
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educaţia în materie de TIC. Trebuie să crească, atât cantitativ, cât şi calitativ, competenţele 

TIC şi de e-business, respectiv acele competenţe necesare pentru inovare şi creştere.  

 2.6.2. Servicii digitale incluzive prin care toată lumea trebuie să poată profita de beneficiile 

societăţii digitale. 

 Statele membre, România în particular, trebuie să integreze învăţarea digitală (eLearning) în 

politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în programele de 

învăţământ, în evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ şi în calificarea profesională 

a profesorilor şi formatorilor. 

 În acest context, sistemele de învăţământ, educaţia, se află în faţa unei provocări capitale: ele 

trebuie să-şi regândească întregul arsenal – conţinuturi, metode, structuri – prin prisma unor jaloane 

orientative, deduse din tendinţele de dezvoltare a societăţii. 

 În contextul schimbărilor rapide sociale şi a nevoii continue de pregătire şi formare vorbim 

despre noi paradigme educaţionale cum ar fi: 

 individualizarea învăţării. Fiecare persoană care învaţă este diferită, în sensul unui stil diferit de 

învăţare, a unor cunoştințe anterioare (background) diferite, cu diferite interese şi  motivaţii. 

Chiar dacă se recunoaşte că fiecare persoană este strict individualizată, desfăşurarea 

"clasică" a procesului  instructiv-educativ nu permite o bună individualizare a procesului de instruire. 

 motivarea. Individualizarea procesului de instruire determină, în general, o creştere a 

motivaţiei persoanei instruite. În același timp, caracterul ludic al utilizării unor anumite programe 

determină o întărire a motivaţiei. 

 învăţarea interactivă. Elevul are un rol activ. Interactivitatea susţine procesele de învăţare 

creativă, prin descoperire. 

 individualizarea conţinutului. Elevul poate avea controlul conţinutului şi al căilor de 

învăţare a acestuia, pentru adaptarea interacţiunii la diferite stiluri de învăţare. 

 schimbări în statutul profesorului. Profesorul organizează resursele de instruire, oferă 

recomandări cu privire la ceea ce este bine să se realizeze în timpul interacţiunii 

educaţionale. 

 schimbări în tehnicile de evaluare. Cu ajutorul calculatorului, testarea şi instruirea se pot 

realiza concomitent. Evaluarea poate fi o activitate continuă. 

 schimbări în cadrul organizatoric de desfăşurare a activităţii de instruire. Se poate fructifica, 

în acest sens, flexibilitatea inerentă a interactivităţii.  

Introducerea în şcoala a tehnologiei educaţionale bazate pe TIC are un puternic impact 

asupra strategiilor didactice şi a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt 

posibile cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale. 
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Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor profesorului, ci rodul unor 

interacţiuni ale elevului cu cel care conduce învăţarea, cu calculatorul, cu sursele de 

informare puse la dispoziţie (Internet, enciclopedii etc.). 

Metodele de învăţare programată ca: algoritmizarea, modelarea şi simularea, învăţarea prin  

joc, trebuie îmbinate în mod eficient cu cele euristice pentru formarea stilului de muncă de tip 

participativ, prospectiv şi creativ. Autoinstruirea, învăţarea angajată capătă o pondere din ce în 

ce mai mare, profesorii devenind ghizi, consilieri, chiar  componenţi ai unor echipe create special 

pentru a investiga o anumită situaţie. 

 Implementarea TIC în predarea disciplinelor informatice presupune identificarea obiectivelor 

şi a competenţelor prevăzute în programa şcolară, alegerea software-ului didactic potrivit şi evident 

asigurarea hardware-ului necesar. 

 În contextul necesităţii dezvoltării competenţelor profesionale ale cadrelor didactice cu 

responsabilităţi de monitorizare şi control, precum şi a competenţelor profesionale generale ale 

cadrelor didactice de optimizare a activităţii prin integrarea competenţelor TIC în proiectarea 

curriculară, obiectivele generale urmărite prin implementarea programului „COMPETENŢE 

CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” sunt: 

− Să identifice motivaţia pentru care este necesară utilizeze să folosească TIC în educaţie; 

− Să identifice instrumente TIC specifice disciplinei; 

− Să cunoască şi să dezvolte competenţe aparţinând tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în 

contexte mono - şi trans-disciplinare; 

− Să analizeze factorii favorizanţi şi blocanţi ai învăţării prin TIC în scopul identificării de soluţii 

pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare; 

− Să înţeleagă şi să promoveze metodele şi mijloacele de utilizare TIC adecvate la specificul 

disciplinei, în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

I.2.Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinelor informatice 

Sistemul de educaţie trebuie să pregătească în mod real elevul pentru viaţa de dincolo de 

zidurile şcolii, dezvoltându-i competenţele cheie care îi pot asigura succesul social.  

Şcoala trebuie să se adapteze noilor tendinţe nu doar prin achiziţionarea de calculatoare sau 

de smart-boarduri, ci şi prin formarea cadrelor didactice şi prin adoptarea unui curriculum care să 

acorde atenţie dezvoltării competenţei digitale. 

Formarea competenţelor trebuie adaptată noilor atitudini şi strategiilor cognitive ale 

elevilor şi sincronizată cu modul în care se produce şi se livrează cunoaşterea în secolul al XX I-

lea. Dacă programele disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor au ca scop formarea şi 
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dezvoltarea competenţei, abordarea didactică la disciplina informatică implică valorificarea şi 

dezvoltarea acesteia prin activităţi specifice. 

Dacă până de curând, integrarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de 

predare – învăţare – evaluare a disciplinelor informatice a avut o pondere mare, la alte discipline de 

învăţământ, aceasta a fost utilizată sporadic.  

Utilizarea competenţelor TIC în cadrul disciplinelor informatice a avut şi va avea în 

continuare în vedere stimularea şi intensificarea comunicării pe toate palierele, dezvoltarea 

gândirii critice, înţelegerii realităţii şi a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea competenţelor 

generale pentru informatică, concretizate în: 

- identificarea conexiunilor dintre informatică şi societate; 

- identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a relaţiilor dintre acestea; elaborarea 

algoritmilor de rezolvare a problemelor; 

- aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor; 

- implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare. 

Utilizând resursele TIC, elevii, sub îndrumarea permanentă a profesorului la şcoală sau 

individual, acasă, pot obţine informaţii necesare pregătirii lecţiilor şi temelor la toate disciplinele 

informatice, pot selecta surse din Internet care conţin  informaţii care să-i ajute în dezvoltarea 

proiectelor. Programele şcolare în vigoare prevăd ca orele la disciplinele informatice să 

se desfăşoare cu precădere în laboratorul de informatică. Aceasta permite profesorilor să utilizeze 

cu succes softurile educaţionale, aplicaţiile software utilitare, tutoriale puse la dispoziţia şcolilor pe 

diverse site-uri educaţionale . 

Activitatea de învăţare şi progresul elevilor trebuie să fie evaluat. În acest sens, utilizarea 

mijloacelor TIC joacă un rol foarte important. Reprezentând o activitate de mare complexitate, 

evaluarea la clasă se poate  face obiectiv, într-un timp scurt, utilizând teste cu itemi obiectivi sau 

semiobiectivi.  

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor constituie un răspuns la nevoia de 

diversificare a conţinuturilor orelor petrecute în sala de clasă, în laboratorul de informatică, dar şi în 

afara şcolii în pregătirea individuală a elevilor şi a profesorilor. 

Bibliografie: 

1. *** (2002). Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic – gimnaziu şi 

liceu. Ghid metodologic. Bucureşti: Aramis Print. 

2. Noveanu, E. & Istrate, O. ( 2005). Proiectarea pedagogică a lecţiilor MM. Modulul II. 

Problematica obiectivelor. Bucureşti: Preprint. 
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INOVARE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL PRIN INTERMEDIUL 

TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 

Prof. Violeta Grecea 

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 

 

Motto: “Tehnologia informaţiei şi a comunicării (TIC) oferă o varietate de instrumente care 

pot deschide noi posibilităţi în sălile de clasă. Acestea pot ajuta, în special, la adaptarea procesului 

de învăţământ la nevoile fiecărui elev şi, de asemenea, le pot oferi acestora competenţele digitale 

cruciale necesare în economia noastră bazată pe cunoaştere.” 

        Androulla Vassiliou  

 

Introducerea calculatorului în sistemul educațional și în educația tinerilor, a fost determinată 

de evoluţia societăţii noastre din ultimele decenii. Aceasta a adus cu sine şi dezvoltarea diverselor 

sectoare ale tehnologiei, incluzând aici şi pe cel al tehnicii de calcul. Aşa cum la începutul secolului 

trecut au fost adoptate o serie de descoperiri şi invenţii, precum telefonul, automobilul, avionul, în 

acelaşi mod, astăzi se poate vorbi de o veritabilă lume în care unul dintre rolurile decisive îi revine 

calculatorului. 

 Calculatorul a influenţat nu numai o parte a vieţii noastre, ci se manifestă în toate domeniile 

acesteia.  

Forma comunicaţiilor, ritmul de viaţa şi munca şi chiar mediul înconjurator în care trăim au 

suferit, datorită acestei inovaţii, modificări esenţiale.  Azi nu se vorbeşte în zadar despre aşa-numita 

,,societate informaţională” şi aceasta e socotită o comunitate al cărei bun esenţial –informaţiile - s-

au dezvoltat în mod continuu.  

Instituţiile de învăţământ preuniversitar trebuie să implementeze şi să utilizeze noile 

tehnologii în actul didactic, facilitând un concept diferit de cel tradiţional de predare-învăţare-

evaluare. Se are în vedere crearea unui mediu de învăţare, în care elevii sunt implicaţi, motivaţi şi 

îşi asumă propria responsabilitate pentru studiile făcute şi cunoştinţele însuşite.  

Utilizarea TIC de către cadrele didactice poate avea diverse beneficii, acestea putând fi chiar 

îmbunătăţite dacă elevii înşişi au posibilitatea să utilizeze TIC în procesul de învăţare. Cercetările 

au arătat că utilizarea TIC poate creşte motivaţia elevilor de a învăţa prin a le oferi acestora mai 

mult control asupra procesului de învăţare (a se vedea de exemplu, Condi et al., 2007; Passey et al., 

2003). Utilizarea de către elevi a TIC poate facilita, de asemenea, învăţarea personalizată şi 

individualizată. De asemenea, dacă TIC este utilizată pentru a sprijini învăţarea după specificul 

disciplinei, aceasta poate avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra rezultatelor şcolare.  
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Atât la nivel primar cât şi secundar, marea majoritate a ţărilor recomandă sau sugerează o 

gamă largă de metode de predare inovatoare, care se bazează pe învăţarea activă şi experimentală şi, 

astfel, obţinându-se scopul de a mări angajamentul elevilor şi de a îmbunătăţi rezultatele. Cadrele 

didactice sunt încurajate prin recomandări, sugestii sau sprijin material la nivel central să folosească 

în clasă o varietate de hardware şi software.  

Tehnologia informaţiei joacă un rol central în cooperarea dintre şcoli şi comunitate şi în 

implicarea părinţilor în procesul de învăţare. Forumul School-business promovat de către Comisia 

Europeană în 2010, a declarat că parteneriatele public-private puternice pot ajuta şcolile să-şi 

îmbunătăţească procesele de educaţie. Cooperarea School-business îi poate ajuta, de asemenea, pe 

elevi să-şi dezvolte competenţele transcurriculare/transversale, să-şi sporească motivaţia de a învăţa 

şi de a lua iniţiativa pentru a-şi crea propriile lor planuri de învăţare. Noile metode de comunicare 

dintre şcoli şi părinţi reprezintă un element important al managementului şcolar de zi cu zi. În multe 

şcoli este de multe ori disponibil un buletin informativ electronic la care părinţii se pot abona, sau, 

în unele cazuri, unde pot chiar să scrie. În cele din urmă, informaţiile administrative cum ar fi 

scrisorile circulare sau anunţurile de la minister sunt, de asemenea, disponibile online şi la 

dispoziţia părinţilor. În multe şcoli, TIC nu se limitează numai la comunicarea de informaţii de zi cu 

zi, dar, de asemenea, este utilizat pentru consolidarea angajamentului familiei şi încurajarea 

învăţării în afara sălii de clasă. 

Valenţele formative ale utilizării TIC sunt favorizate de faptul că:  

 Aplicaţiile sunt reconfigurabile. Reprezentările sunt dinamice şi permit manipularea 

obiectelor, refacerea acţiunilor, reproducerea lor în alt spaţiu, în alt timp, toate făcând posibile 

acţiuni şi interacţiuni noi. 

 TIC transformă ideile în „materie”. Înregistrarea activităţii, cât şi a produsului, poate fi 

păstrată, reluată şi chiar modificată.  

 Are potenţial adaptativ: folosirea unui avantaj real dat de semnalizarea automată prin 

alerte (feedback imediat), analiza şi oferirea de alternative, răspunsuri selective.  

 Stimulează abordarea explorativă şi intervenţionistă. 

Învăţarea activă prin explorare utilizând TIC este o strategie ce permite utilizarea erorilor în 

învăţare. Spre deosebire de concepţia tradiţională, care conceptualizează eroarea ca o sancţiune 

frustrantă de învăţare, managementul erorii susţine rolul pozitiv al erorii în învăţare (error training): 

erorile devin o parte integrată procesului de învăţare, cu rol de feedback; acestea pot stimula 

explorarea şi soluţiile creative prin utilizarea strategii ”riscante"; de asemenea, împiedică 

automatizarea prematură și conduc de obicei la re-conştientizarea pattern-urilor, modelelor de 

acţiune. Învăţarea prin acţiune implicând TIC presupune realizarea de sarcini în contexte variate 

care să permită operaţionalizarea cunoştinţelor şi facilitarea transferului în contexte noi. Acest fapt 
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este cu atât mai important cu cât evoluţia cunoașterii, dar mai ales a tehnologiei informaţiei, este 

extrem de dinamică. 
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ÎNVAȚĂ SĂ PROGRAMEZI PRIN CREAREA JOCURILOR 

Profesor informatică Adriana Ilioasa 

Palatul Copiilor Cluj 

 

 „Joaca este începutul cunoașterii”  

George Dorsey 

Dacă acum câțiva ani utilizarea computerelor era o abilitate deținută doar de specialiști, în 

prezent computerele fac parte tot mai mult din viața noastră. Programarea computerelor a devenit 

una din cele mai importante abilități pentru secolul XXI.  Să înveți programare prin crearea 

jocurilor este extrem de amuzant deoarece efortul pare minim odată ce ai devenit pasionat de 

această activitate iar rezultatele sunt obținute imediat. 

Aplicația Scratch este cea mai prietenoasă aplicație informatică utilizată pentru inițierea 

copiilor în programare, este gratuită și poate fi utilizată de copii cu vârste începând de la 8 ani. 

Deoarece scrierea unui program ce implementează un algoritm într-un limbaj de programare poate 

fi dificilă pentru începători, aplicația Scratch ușurează scrierea de programe prin folosirea blocurilor 

grafice. Copiii învață să gândească creativ, să fie motivați și să muncească în colaborare. Ei pot crea 
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povestiri animate, animații interactive, experimente științifice, jocuri și le pot distribui în 

comunitatea online. Aplicația Scratch poate fi accesată pe site-ul scratch.mit.edu. 

Crearea unei animații mai complexe este precedată de crearea unui scenariu în care se 

notează ce face fiecare personaj, cum arată, ce îl determină să facă o anumită acțiune, cum 

reacționează la evenimente, care este fundalul folosit. 

În continuare voi prezenta exemple de implementare a structurilor secvențială și alternativă 

prin crearea și rularea unor jocuri în mediul grafic interactiv Scratch. 

 

Aplicație pentru structura liniară:  

JOC DE-A V-AȚI ASCUNSELEA  

Scenariu: un personaj pe nume Gobo ( o 

cometă) apare și dispare pe ecran iar 

jucătorul trebuie să îl prindă dând clic pe 

el.  

Personaj: Gobo 

Scripturi:  

Mișcarea lui Gobo 

 

 

 

Crearea unui scor al jocului 

 

Proiectul se găsește la adresa: https://scratch.mit.edu/projects/182323016/#player  

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/182323016/#player
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Aplicații pentru structura alternativă:  

JOC DE PRINDERE 

Scenariu: Jucătorul mută bolul cu ajutorul tastelor 

săgeți pentru a aduna cât mai multe mere. Dacă 

mărul atinge bolul, el dispare 

Scripturi:  

Mișcarea bolului 

 

 

Mișcarea unui măr 

 

Proiectul se găsește la adresa: 

https://scratch.mit.edu/projects/182468152/#player  

 

JOC LABIRINT 

Scenariu: Un personaj pe nume Gobo trebuie să 

ajungă la laptop traversând un labirint. El va fi 

acționat de tastele săgeți. De câte ori Gobo se lovește 

de pereții labirintului se înroșește (își schimbă 

https://scratch.mit.edu/projects/182468152/#player
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culoarea). Gobo trebuie să ajungă la laptop cu cât mai puține lovituri.  

Scripturi:  

Mișcarea lui Gobo 

 

Proiectul se găsește la adresa: https://scratch.mit.edu/projects/256647500/#player  

 

Pe fiecare fișă de lucru a unui tip de joc se află la final câteva provocări care constau în 

cerințe suplimentare: adăugarea celui de-al doilea jucător, crearea unui scor sau a unui contor, 

crearea mai multor nivele de dificultate a jocului, astfel elevii care rezolvă mai repede sarcinile de 

lucru au posibilitatea creării unor aplicații mai complexe, exersând structurile de control învățate și 

căutând soluții pentru rezolvarea cerințelor. Jocul obținut poate fi testat împreună cu un coleg.  

 

Aplicații pentru structura repetitivă: 

LA PATINOAR 

Scenariu: Ruby își dorește să meargă la 

patinoar. Are nevoie de câteva obiecte de 

îmbrăcăminte și de patine. Tatăl ei o trimite 

la cumpărături.  

Structura repetitivă cu contor 

Scripturi:  

Deplasarea lui Ruby  

https://scratch.mit.edu/projects/256647500/#player
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Structura repetitivă condiționată 

anterior 

Scripturi: 

Efectuarea cumpărăturilor 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul se găsește la adresa: https://scratch.mit.edu/projects/263018103/#player 

https://scratch.mit.edu/projects/263018103/#player
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Am utilizat versiunea online a aplicației Scratch și am creat conturi Scratch pentru fiecare 

elev, astfel ei pot arăta familiei și prietenilor jocurile create de ei. Copiii sunt foarte atrași de 

jocurile video. Crearea unui joc de către ei este o activitate foarte motivantă pentru un copil și astfel 

primii pași în învățarea programării devine o activitate creativă și distractivă. 

 

Bibliografie: 

1. “SUPER AVENTURA PROGRAMĂRII CU SCRATCH!”, Editura L&S Soft, București, 2014 

2.„CURS DE PROGRAMARE PENTRU COPII”, Carol Vordeman, Editura Litera, București, 2015 

IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA EDUCAȚIEI 

 
Profesor- Paşcu Maria 

Colegiul ,,Grigore Antipa” Bacău 

 

In prezent educaţia digitală este una din preocupările învățământului românesc, prin 

formarea culturii informaţiei şi comunicării digitale la fiecare tânăr incepând de pe băncile şcolii.  

Dezvoltarea vertiginoasă a computerelor personale şi a softurilor  implică crearea noilor tehnologii 

informatice pentru diverse domenii ale vieţii, inclusiv pentru domeniul învăţământului, în cadrul 

căruia are loc procesul de transmitere sistematică a cunoştinţelor şi experienţelor de la o generaţie la 

alta. 

 Perfecţionarea continuă a tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, creşterea gradului de utilizare 

şi adaptarea continuă la cerinţele impuse de dezvoltarea societăţii fac din aceste tehnologii un mediu 

optim pentru transmiterea informaţiilor, condiţie necesară nu însă şi suficientă pentru asigurarea 

succesului în cadrul procesului de învăţământ. Învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze 

ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii, actualizându-şi finalităţile şi resursele, astfel încât 

să răspundă noilor provocări şi, în acelaşi timp, să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi 

instrumente de muncă eficiente. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are, aşadar, atât 

aspecte pozitive cât şi negative. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru 

eficientizarea activităţii de instruire, să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine 

trează atenţia elevilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului: de mijloc didactic auxiliar în 

activitatea de predare - învăţare - evaluare. Acum, în multe instituţii de învăţământ, elevii au la 

dispoziţie computere conectate la Internet ce constituie mijloace de învăţământ complexe, care ajută 

la instruirea sau autoinstruirea elevului. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se 

face metodic, prin respectarea câtorva condiţii. Cea mai importantă se referă la evitarea exagerării 

rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. O altă problemă a educaţiei actuale 
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este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost 

atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. 

 Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de 

încurcătură. Ele le vor oferi şansa să înveţe fără a fi încorsetaţi de părerea celor din jur. Multimedia 

a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. Ţelul pe care aceasta trebuie 

să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor . Aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul 

imaginilor şi sunetului.Folosirea acestor tipuri de aplicații ca resurse de învăţare merge mână în 

mână cu teoriile de învăţare constructiviste, conform cărora în lumea de astăzi, supusă unei continue 

schimbări, abilitatea de a analiza şi rezolva rapid o varietate de probleme este mult mai importantă 

decât o aplicare pură a informațiilor memorate. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de 

gândire conceptual, necesar pentru astfel de sarcini, este prin intermediul unui sistem al testelor. In 

acest sistem, elevul este supus unor situații concrete, ale lumii reale şi forţat să ia decizii. 

Multimedia interactivă, cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului, ar putea fi suportul perfect 

pentru astfel de procese. Societatea noastră se afla intr-o permanentă schimbare, dar acelaşi lucru se 

întâmplă şi cu inovaţiile tehnice. Calculatorul influenţează nu numai o parte a vieţii noastre, ci se 

manifestă în toate domeniile acesteia. Forma comunicaţiilor, ritmul de viaţă, munca și chiar mediul 

înconjurător au suferit, datorita acestei inovaţii, modificări esenţiale. In zilele noastre utilizarea 

Internetului şi a telecomunicaţiilor aduce schimbări importante în modul de a învăţa. Învăţarea 

trebuie să treacă dincolo de sala de clasă şi să înglobeze discipline şi tehnologii complexe. De 

aceea, în învăţământul de astăzi se trece de la training la learning, unde actul învăţării este plasat 

înaintea predării, iar elevul este situat în centrul procesului de învăţământ. Printre obiectivele 

principale ale învăţământului modern se află şi acela de îmbunătăţire a proceselor de predare – 

învăţare, utilizând noile tehnologii multimedia. Educaţia de înaltă calitate este esenţială pentru 

succesul pe piaţa muncii şi pentru a putea face faţă unui mediu extrem de competitiv. Prin folosirea 

constantă şi eficientă a acestor tehnologii în procesul de educaţie, elevii au posibilitatea de a 

dobândi abilităţi importante. Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a 

bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului 

şi a email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de 

comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă 

tehnologia informaţiei şi a comunicării, elevii vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de 

informare ca sprijin pentru teme.  

PC-ul, Internetul, CD-ul şi noile tehnologii complementare mobile sau wireless nu sunt 

decât cele mai noi dovezi ale creativităţii umane pe care le putem vedea în jurul nostru. Ca şi 

celelalte inovaţii menţionate, acestea pot fi asimilate în practica pedagogică fără să afecteze 

fundamentele învăţării. Utilizarea calculatorului in procesul de învățământ devine o necesitate în 
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condițiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informației. Pentru noile generații de elevi și studenți, 

deja obișnuiți cu avalanșa de informații multimedia, conceptul de asistare a procesului de 

învățământ cu calculatorul este o cerinţa intrinsecă. A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea 

calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire. Modernizarea pedagogica implică deci, 

existența echipamentelor hardware, software și a capacitaţii de adaptare a lor, de receptare și 

valorificare în mediul instrucţional. 

Calculatoarele au fost incorporate în programele educaţionale oferindu-le celor ce se 

instruiesc o libertate și flexibilitate mai mare, dar și individualitate în clasă. Folosirea Internetului 

de către elevi a fost o idee care a prins repede. Învăţarea care pune accentul pe participare reprezintă 

un tip de instruire care ii dă elevului un rol activ în procesul de învățare. Elevii, își imprimă ritmul 

propriu şi propriile strategii.  

Modalitatea de învățare este individualizată, nu standardizată. In ceea ce privește efectele 

calculatorului în învățământ există atât aspecte pozitive cât și negative. Este cunoscut faptul că în 

învățământul din țara noastră predomină aspectul informativ în defavoarea celui formativ. 

Introducerea informaticii ca materie școlară și introducerea tehnologiilor informatice în mediul 

școlar trebuie să aibă ca efect tocmai aspectul formativ. Scopul este deprinderea elevilor cu o 

gândire ordonată și logică. Cadrul didactic creează un mediu adecvat pentru pregătirea unor 

activităţi de învăţare care să faciliteze utilizarea tehnologiilor de către elevi cu scopul de a învăţa şi 

de a comunica. Este esenţial ca toţi profesorii să fie pregătiţi să desfăşoare astfel de activităţi cu 

elevii lor. Să fii pregătit să utilizezi noile tehnologii şi să ştii cum acestea pot sprijini activităţile de 

învăţare ale elevilor, au devenit competenţe ale"repertoriului" profesional al fiecărui profesor.  

Dascălii trebuie să fie pregătiţi să-i facă pe elevi să beneficieze de avantajele pe care 

tehnologiile le pot oferi. Cu ajutorul Internet-ului, a programelor de elaborare a produselor Web, a 

înregistrărilor audio/video, a programelor pentru crearea graficii pe calculator, se pot crea cursuri 

on-line şi software educaţional pentru diverse discipline. Învăţământul virtual reprezintă o formă 

atractivă şi eficientă de învăţare, formare şi de informare şi are avantajul că elevul poate să-şi aleagă 

ce, când şi cât să înveţe, ordinea învăţării, cât şi metoda învăţării. In domeniul educaţiei, în ultimii 

zece ani, utilizarea Internetului a cunoscut o dezvoltare fenomenală, o serie de factori influenţând 

adoptarea tehnologiilor web şi multimedia în programele de învăţământ. 

 Astăzi profesorii care integrează tehnologia IT în procesul de educaţie ajută elevii să-şi dezvolte 

competenţele de gândire şi învăţare, iar într-o clasă în care sunt folosite o varietate de strategii de 

instruire, elevii sunt profund implicaţi, se simt provocaţi şi învaţă mai bine. Profesorii unor astfel de 

clase conştientizează avantajele utilizării acestor strategii pentru a-i face pe elevi să devină 

responsabili de propriul proces de învăţare. Calculatorul facilitează înțelegerea noțiunilor noi, de 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

care elevul se apropie mai greu. Ele sunt mai ușor înțelese prin intermediul computerului, întrucât 

acesta oferă suport vizual și auditiv și face posibilă interactivitatea. 

În plus, elevul nu mai este nevoit doar să asculte informațiile pe care i le oferă cineva, ci le 

descoperă el însuși și are posibilitatea de a vedea “ce se întâmplă dacă...?”. Calculatorul folosit în 

învățare ajută la consolidarea informațiilor. Informația teoretică nu este suficientă pentru învățare, 

iar elevul are nevoie de situații în care să aplice cunoștințele pe care le-a învățat. De aceea, cele mai 

multe jocuri educaționale conțin o serie largă de exerciții prin care elevul își fixează cunoștințele. 

Posibilitatea testării nivelului de cunoștințe la care a ajuns elevul. Rezultatele la test sunt furnizate 

în câteva secunde, de obicei însoțite de recomandări privind felul în care elevul își poate îmbunătăți 

performanța.  

Astfel, calculatorul te ajuta să verifici daca elevul a înțeles cu adevărat noțiunile noi. 

Computerul poate compensa dotarea insuficientă a laboratoarelor din școli și poate ușura înțelegerea 

proceselor sau fenomenelor care nu sunt evidente. În plus, elevul poate reface oricând 

experimentele de laborator, poate vizualiza animațiile multimedia și poate simula diferitele 

fenomene naturale. Calculatorul facilitează rezolvarea de probleme. Prin intermediul testelor cu 

feedback, care atunci când elevul greșește, îi oferă indicii de rezolvare.Atunci când nu știe ceva, 

poate relua secvența de câte ori are nevoie ca să înțeleagă și să rezolve. Spre deosebire de televizor 

și de diversitatea canalelor pe care acesta le oferă, calculatorul permite interacțiunea activă și 

selectivă cu materialele. A alege informațiile utile, a selecta sursele în care poți sa ai încredere sunt 

câteva dintre lecțiile pe care le învață elevii care folosesc computerul în învățare. Sunt foarte 

valoroase produsele educaționale care au abordări interdisciplinare, deoarece îl ajută pe copil să 

transfere informațiile în situații și contexte noi, diferite. La fel ca în viață, când pentru rezolvarea 

unor situații problemă apelam la soluții uneori atipice pentru genul acela de problema. 

  Acomodarea încă din școala cu tehnica de calcul influențează formarea intelectuală a 

elevilor, prin:  

• Stimularea interesului față de nou. Legea de bază ce guvernează educația asistată de calculator o 

reprezintă implicarea interactivă a elevului în acțiunea de prezentare de cunoștințe, captându-i 

atenţia subiectului și eliminând riscul plictiselii sau rutinei.  

• Stimularea imaginaţiei. De la jocurile pe calculator care dezvolta abilitaţi de utilizare, imaginaţie 

și viteza de reacţie într-o prezentare grafică atractivă, elevul începe sa creeze propriile produse soft.  

• Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate 

secvenţial, organizarea logică a raţionamentului reprezintă demersuri cognitive ce aduc câștig în 

profunzimea și rapiditatea judecării unei probleme. 

Accesul liber la informaţii, respectiv schimbul de informaţii aduce numeroase avantaje și 

posibilități. Pe de alta parte acest acces are și dezavantajele lui: se pot găsi si foarte multe informaţii 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

de o parte și de alta graniței între legal și ilegal. Datorită extinderii actuale a Internetului, controlul 

asupra acestor tipuri de informații este aproape imposibil. Nu trebuie să se înțeleagă ca acest 

domeniu este cenzurat. Trebuie să existe numai un semnal că responsabilitatea accesării unor astfel 

de informații este numai a noastră. Este de dorit o utilizare cu moderație a calculatorului. Aşadar şi 

instruirea asistată de calculator, ca orice metodă didactică, are avantaje şi dezavantaje, care trebuie 

cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau evitate. În primul rând utilizarea 

calculatorului înseamnă economie de timp, fiind totuşi costisitoare. În al doilea rând, calculatorul 

simulează unele procese şi fenomene, dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. 

În ultimul rând, poate cel mai important, computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi 

sociale, riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Elevul, aflat în faţa 

monitorului, având puterea de a se informa şi de a înţelege, renunţă la relaţia directă cu colegii săi 

sau cu cadrele didactice, renunţă la comunicare. 

Informatizarea şcolilor este un proces complex, plin de dificultăti care necesită o investitie 

importantă în timp, tehnologii de vârf, calificare înaltă a personalului, o politică educatională clară 

asupra prezentului, dar şi de perspectivă. 

În contextul actual al exploziei informaţionale, copiii au nevoie să comunice, să ştie să-şi 

caute informaţii, să le prelucreze şi să le folosească. Noi, cadrele didactice nu trebuie să le limităm 

şansa de a cunoaşte aceste realităţi. Datoria noastră este să îi ajutăm să se descurce în societatea 

viitorului, învăţându-i să înveţe. 
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PROMOVAREA TIC ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. Împăratu Lăcrămioara 

C.N.I.”Matei Basarab” 

 

“Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a 

tehnicilor concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale 

societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în 

sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna impacate, ci si in filosofarea lor.” 
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                                                                 Gr. C. Moisil(1906-1973) 

  

                  „Educaţia are dificila misiune de a transimite o cultură acumulată de secole, dar şi o 

pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil” 

Jacques Delors  

                Lumea noastră, societatea în care trăim este într-o continuă mişcare. Este un mediu 

dinamic, în care omul este constrans să trăiască într-un ritm alert şi să fie mereu pe fugă. 

                Societatea noastră este un amestec de promisiuni excepţionale şi de perspective 

neliniştitoare, de evoluţii dezirabile şi de izbucniri tehnologice necontrolabile, de om depinzând 

sensul evoluţiei: spre progres sau spre autodistrugere. 

                În urmă cu caţiva zeci de ani educaţia primită în şcoală putea să fie, în cele mai multe 

cazuri,  suficientă pentru întreaga viaţa a unui individ, astăzi situaţia schimbându-se dramatic. 

               Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel 

(limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp) şi să se orienteze către o educaţie continuă, 

capabilă să îl pregatească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp. 

                Nu demult, calculatorul era un obiect rar şi exotic, fiind considerat un lux la care mulţi 

oameni din România nici nu îndrăzneau să viseze şi spuneau că este ceva inutil pentru omenire, o 

pierdere de timp. 

                 Însă anii au trecut, iar mentalităţile românilor au fost schimbate, în prezent lucrurile stând 

într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă tehnologiei. 

                 În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale – Tehnologia 

informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC). 

                Astfel, încet-încet, calculatorul a fost introdus şi în şcoli, mulţi copii, cadre didactice, 

părinţi, cercetători s-au implicat în programele educaţionale de utilizare a calculatoarelor în şcoli. 

                Educaţia tehnologică are un caracter specific inter- şi transdisciplinar, dar în acelaşi timp 

are şi caracter dual: ştiinţific sau tehnologic, teoretic şi practic, de asemenea urmăreşte formare 

abilităţilor practice şi a gândirii sistematice esenţiale pentru dezvoltarea şi stimularea creativităţii şi 

iniţiativei elevului, gandirii centrate tehnic.     

                Educaţia tehnologică capătă noi valenţe, devenind o componentă de bază a învăţământului 

modern românesc, disciplină menită să integreze mai bine elevul în societate la absolvirea scolii.  

                În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu 

profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi 

anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe calculator prezintă 

avantaje şi dezavantaje. 

Ca avantaje putem amintii: 

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 

2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor; 

3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

5. Dezvoltarea culturii vizuale; 

6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 

8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 

10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea 

în funcţie de secvenţa anterioara; 

11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

13. Metode pedagogice diverse; 

14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între educat 

şi educator. 

 Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 

 1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 

2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 

3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 

4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 

                Cercetările realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă 

metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, 

resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor 

celorlalte instrumente asociate. 
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 Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, nebănuite 

anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care a atins 

standarde noi şi are o evoluţie uimitoare. 

  

IMPORTANȚA UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL DIDACTIC 

Prof. înv. primar Ionescu Lavinia Mihaela 

C.N.I. Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 

Importanţa implementării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în activitatea didactică 

a devenit în ultimele decenii un laitmotiv al discursului despre educaţie la toate nivelurile: 

curriculum, practica didactică, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea instituţiilor şcolare şi 

politici educaţionale. 

           Oportunităţile utilizării TIC pentru disciplinele informatice sunt comune celorlalte discipline. 

Anexa la Recomandarea Parlamentului şi Consiliului European din 18 decembrie 2006 privind 

competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii fixează cele opt competenţe ale cadrului 

de referinţă: comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbile străine, alfabetizarea 

matematică şi competenţele de bază în ştiinţă şi tehnologie, competenţa digitală, a învăţa să înveţi, 

competenţe sociale şi civice, spiritul de iniţiativă şi cel de antreprenoriat, conştiinţă şi exprimare 

culturală.  

Strategiile de promovare a importanţei cercetării şi inovării în domeniul TIC diversificarea 

ofertelor de formare care promovează e-learning, creează cadrul adecvatimplementării TIC. 

În Legea Educaţiei Naţionale se stipulează respectarea principiului echităţii şi egalităţii de şanse, 

potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare. Utilizând noile 

tehnologii, respectiv Internetul şi sursele de documentare on-line, fiecare tânăr are şanse egale de 

dezvoltare intelectuală. 

Integrarea TIC va asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la 

educaţie de calitate şi formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe 

piaţa muncii. 

Noile orientări curriculare ce promovează atâtfinalităţile urmărite, cât şi strategiile de 

construire a cunoaşterii, nu pot fi satisfăcute stăpânind numai conceptul de competenţă, ci şi prin 

transpunerea în practica şcolară a strategiilor care conduc la formarea acesteia. 

TIC vine în sprijinul profesorului pentru a proiecta şi realiza un astfel de demers, facilitând 

înţelegerea noţiunilor printr-o varietate de metode definite de interactivitate, participare, cooperare, 

comunicare. Gradul de asimilare şi înţelegere a noţiunilor este superior celui dintr-un demers 

pedagogic clasic, elevul fiind inclus într-un proces în care acesta învaţă să înveţe, accentul fiind pus 
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pe dezvoltarea gândirii critice. 

Nivelul performanţei şcolare depinde de metodele de predare/evaluare aplicate. Se constată 

o creştere calităţii instruirii, în cazul în care metodele tradiţionale se înlocuiesc sau se completează 

cu metode moderne, care implică noile tehnologii. Se constată o creştere în acest caz a nivelului 

performanţelor şcolare şi motivaţiei pentru învăţare. 

Utilizarea TIC în demersul didactic constituie o formă adecvată şi firească în care elevii sunt 

pregătiţi pentru a se integra într-o societate informatizată, asigurând  un avantaj major, atât pentru 

cadrele didactice cât şi pentru elevi. 

Pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplinele informatice, cadrul didactic trebuie 

să aibă atât competenţe necesare oricărui cadru didactic din învăţământul preuniversitar cât şi 

competenţe specifice profesorilor dezvoltatori de software: 

a) culegerea, analizarea şi interpretarea datelor şi informaţiilor de natură cantitativă şi 

calitativă, din diverse surse alternative, pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului 

didactic; prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară; 

implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii, 

determinate de traseul didactic; respectarea  unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului 

didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări; focalizarea 

consecventă a instruirii pe competenţele specifice şi oferirea posibilităţilor de exersare; luarea în 

considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare; redefinirea competenţelor în 

funcţie de diverşi factori  şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs. 

b) specificarea, proiectarea şi dezvoltarea produselor informatice folosind limbaje 

procedurale, limbaje orientate pe obiecte, limbaje declarative, baze de date, metodologii şi 

platforme de dezvoltare; utilizarea  sistemelor de calcul,  reţelelor de calculatoare, sistemelor de 

gestiune a bazelor de date; utilizarea şi întreţinerea produselor program; integrarea tehnologiei 

informaţiei la nivelul învăţământului preuniversitar; utilizarea  şi  întreţinerea  softurilor  

educaţionale  de  specialitate  pentru  învăţământul preuniversitar; însuşirea tehnicilor de bază 

necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice; stabilirea unui climat socio-emoţional 

adecvat între elevi şi profesor; crearea şi menţinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat 

de lucru care favorizează învăţarea; stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de 

elevi în contextul coerent al secvenţelor informative cu secvenţele aplicative, pe calculator. 

c) abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare, ancorate în 

realitate; capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi 

poată dovedi competenţa. 

d) valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor; gestionarea situaţiilor de criză 

educaţională; încurajarea comportamentului asertiv; recompensarea progreselor elevilor. 
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e) valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor, dobândite în alte contexte; asigurarea 

unui climat socio-afectiv sigur, bazat pe încredere şi pe cooperare; promovarea unui sistem de 

valori specifice unei societăţi democratice; stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea 

civică. 

Competenţele profesorului din învăţământul preuniversitar sunt evidenţiate în corelare 

directă cu următoarele principii: 

a) Instruire bazată pe învăţarea reflexivă 

b) Suport multiplu în plan cognitiv, motivaţional şi emoţional 

c) Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor 

d) Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate 

e) Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaţiilor gândirii 

(higher-order skills) 

f) Stimularea capacităţilor argumentative 

g) Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate 

h) Sporirea eficienţei învăţării 

i) Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată 

j) Intensificarea comportamentului pozitiv 

k) Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi 

Experienţa implemetării în ultimele decenii a diverselor forme de TIC în sălile de clasă şi în 

alte formule de instruire demonstrează că realizarea deplină a beneficiilor oferite de TIC pentru 

educaţie nu va fi automată. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces 

complex, multicomponent, care implică aspectele curriculare şi pedagogice și competenţe ale 

cadrelor didactice. 
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Ces dernières années,  les Nouvelles Technologies de l’Information ont connu un essor tel 

qu’il subsiste à peine des secteurs qui n’ont pas encore recours à l’ordinateur pour la transmission 

d’informations et la communication. Cette montée en puissance du numérique n’a pas manqué 

d’affecter le secteur de l’enseignement, celui des langues en particulier, si bien que la plupart des 

acteurs dans ce domaine se sont non seulement faits à l’idée que l’introduction des TIC dans 

l’enseignement s’avère inévitable, mais qu’ils ont aussi pris conscience que cette évolution leur 

lance de nombreux défis. Ceci explique pourquoi les TIC font de plus en plus partie des outils de 

base de tout enseignant de langues, et pourquoi la classe de langues moderne devient, au moins en 

partie, numérique. 

Les premières applications étaient axées exclusivement sur l’acquisition des connaissances, 

et c’est toujours le cas de nombreux sites et cédéroms qui visent les connaissances lexicales ou 

grammaticales, le plus souvent au moyen d’exercices de drill. Toutefois, les TIC sont de plus en 

plus exploitées en vue de l’entraînement des compétences, tant réceptives (lire et écouter) que 

productives (écrire et parler).  

Tout d’abord, bon nombre de sites proposent désormais des matériaux pouvant servir de 

base à l’entraînement des compétences. Bien qu’on ne doive pas forcément avoir recours aux TIC 

pour l’utilisation de matériaux récents, multimédias et authentiques, l’emploi de tels documents 

présente néanmoins des avantages indéniables. Ceci dit, une certaine prudence est de mise. Ce n’est 

pas parce qu’un texte est actuel ou authentique et qu’il intègre des éléments multimédias, que sa 

valeur informationnelle ou linguistique est acquise. 

Et le nombre de sites proposant une véritable exploitation didactique est déjà beaucoup plus 

restreint. Dans ce cas, il ne s’agit plus seulement de l’accès aux matériaux bruts, mais de pistes 

d’exploitation faisant partie intégrante d’un scénario didactique. Inutile de rappeler que l’offre en 

matière de compétences réceptives dépasse largement celle en matière de production langagière. 

Car, du point de vue technologique, il est bien plus simple d’utiliser les TIC pour entraîner la 

compréhension orale et écrite que de le faire pour l’expression orale et écrite, même si, sur ces 

points, de nouvelles possibilités commencent également à se profiler. 

Étant donné que la lecture de sites implique certaines stratégies spécifiques, on a assisté ces 

dernières années au développement d’applications axées sur les techniques de consultation de 

ressources en ligne.  

Jusqu’à il y a peu, l’expression orale n’était entraînée qu’indirectement et se limitait dans la 

plupart des cas à la production orale, l’interaction orale faisant défaut. Pensons entre autres à des 

présentations orales à partir d’un document disponible dans un environnement TIC, ou à l’emploi 

d’un logiciel de présentation comme support. Cependant, on a vu émerger ces dernières années des 

outils qui rendent possible l’interaction parlée entre l’utilisateur et l’ordinateur ou qui facilitent la 
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communication entre deux personnes par le biais de l’ordinateur. L’entraînement de l’interaction 

orale est de ce fait accessible à un large public d’utilisateurs non spécialisés . 

Pourtant, même dans ces domaines-là, on note un certain nombre de tendances récentes. 

L’une des plus essentielles nous semble être l’arrivée des grammaires et des dictionnaires 

d’apprentissage électroniques, généralement accompagnés d’un environnement d’apprentissage et 

de testing Les voies d’accès à ces trois composantes sont multiples : il est possible de passer de la 

théorie aux exercices (au moyen de menus de sélection) et vice-versa (par l’intermédiaire du 

feedback) ; il en va de même pour la théorie et le corpus d’exemples. La multiperspectivité 

constitue un autre point fort de cette grammaire d’apprentissage, puisque que les contenus sont 

consultables selon le point de vue adopté. Chacun de ces angles d’approche ayant sa propre couleur, 

il suffit de regarder la couleur de la barre de navigation supérieure pour savoir à quelle perspective 

une page appartient. De plus, on peut passer d’une perspective à une autre à travers la présence, 

dans la même barre de navigation, de boutons portant la couleur spécifique de la voie d’accès 

concernée. 

Une deuxième tendance récente a trait à la nature des activités offertes dans les environnements 

d’apprentissage. Les applications classiques en matière d’enseignement des langues assisté par 

ordinateur sont constituées presque exclusivement d’activités de type fermé qui sont donc 

construites autour d’une seule bonne réponse entièrement prévisible. Il s’agit là essentiellement de 

questions à choix multiple, d’exercices à trous, d’exercices associatifs ou d’exercices lacunaires 

avec réponses données dans le désordre et leur diverses variantes. On peut tout au plus prévoir une 

deuxième ou une troisième réponse comme c’est le cas dans cette variante de l’exercice à choix 

multiple qui prévoit plusieurs bonnes réponses (multiple answer). 

Depuis peu, l’exercice à questions ouvertes connaît un certain essor. Dans ce cas, on parle 

assez souvent de questions de rédaction (essay question). Concrètement, il s’agit de mettre à la 

disposition de l’apprenant un formulaire électronique (ou une zone de saisie) qui lui permet 

d’introduire une réponse qui n’est que très faiblement prévisible. Contrairement aux activités 

fermées, un tel exercice ouvert n’est pas corrigé automatiquement. Dans le meilleur des cas, on 

prévoit un bouton permettant à l’apprenant d’envoyer sa réponse à l’enseignant qui fournit la 

correction. L’autre possibilité est celle de la réponse modèle qui permet à l’apprenant de procéder à 

son auto-évaluation. 

Les exercices de traduction dirigée (thème d’application) sont un bon exemple d’exercice 

semi-ouvert. Il ne s’agit pas, bien sûr, de traduire ici un texte complet, qu’il soit littéraire ou non, ce 

qui serait un exercice ouvert, mais de la traduction de phrases qui sont axées sur une série de 

difficultés lexicales ou grammaticales. Ce sont des exercices de traduction qui reviennent assez 

couramment dans bon nombre de méthodes.  
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Une troisième tendance récente a trait au degré d’interactivité, très minimal dans les 

premières applications, mais qui est devenu nettement plus important ces dernières années. Par 

interactivité, on entend la façon dont les humains interagissent avec les ordinateurs ou entre eux à 

l’aide d’ordinateurs Dans le domaine de l’interactivité technique, il se dessine essentiellement deux 

tendances plus concrètes. Alors que l’ordinateur ne fournissait initialement qu’un feedback local à 

l’input de l’apprenant, nous évoluons vers des systèmes qui offrent un suivi du processus 

d’apprentissage  

Mais parallèlement au développement des mécanismes de feedback, une évolution encore plus 

radicale s’est dessinée, vers des systèmes de suivi électronique des apprenants où l’ordinateur garde 

trace du parcours d’apprentissage suivi. Ici aussi, différentes variantes sont possibles. De nombreux 

logiciels gardent par exemple en mémoire quand les apprenants ont fait quels items, de combien de 

temps ils ont eu besoin pour cela et quels étaient leurs scores. D’autres logiciels enregistrent non 

seulement les erreurs des apprenants, mais leur donnent aussi la possibilité de marquer certains 

items comme un « casse-tête ». Ceux-ci permettent à l’apprenant de se consacrer, dans une phase 

ultérieure de l’apprentissage (par exemple avant un test), aux exercices dans lesquels il avait 

commis une erreur et/ou qu’il trouvait difficiles  

Nous aurons sans doute également démontré que les avantages des TIC seront de plus en 

plus reconnus à mesure que ces tendances caractériseront effectivement l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement des langues. Espérons que cette évolution sera à ce point significative que les TIC 

pourront  désormais se faire une place au soleil dans quasiment tout contexte d’apprentissage des 

langues. 
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 FORMAREA CONTINUA –O NECESITATE 

Profesor:Manea I. Maria Liliana 

Scoala Gimnaziala  „Anton Pann”, Rm-Valcea 

 

  „ Nu pune mare pret pe un om care nu este mai intelept astazi decat a fost ieri. ” 

                                                                         Abraham Lincoln 

Ce inseamna Dezvoltare Personala? 

“Dezvoltarea personala” – asa cum ii spune si numele – se refera la o evolutie, la o imbunatatire 

personala. Este ceva ce majoritatea dintre noi facem in fiecare zi, fara sa ne dam seama: ne 

dezvoltam pe noi insineDefinita uneori auto-dezvoltare, dezvoltarea personala se refera la studiul si 

practica de a-ti imbunatati propria viata, mai ales cariera, educatia, relatiile, sanatatea, 

productivitatea si spiritualitatea, prin efortul tau propriu. Este vorba despre stradania permanenta a 

fiecarui om de a deveni mai bun, de a se autodepasi, de a se perfectiona din ce in ce mai mult. Este 

un proces continuu de auto-imbunatatire, care dureaza toata viata (adica ar fi bine sa dureze toata 

viata).Totusi, acest concept al dezvoltarii personale nu este limitat numai la nivel individual, ci 

include si activitatile pentru dezvoltarea celorlalti, in calitate de profesor, ghid, consilier, manager, 

antrenor sau mentor. 

 

 

 

Cu ce te ajuta dezvoltarea personala ? 

https://arlap.hypotheses.org/4118#_ftnref5
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Pentru a te convinge de importanta covarsitoare a dezvoltarii personale, citeste in continuare 

efectele ei: 

–  iti descoperi resursele interioare extraordinare, cum sa-ti exploatezi puterile incredibile de care 

dispui si sa le folosesti pentru a-ti crea un viitor irezistibil 

– iti folosesti puterea magica a gandului pentru a-ti atinge toate obiectivele, indiferent cat de marete 

ar fi acestea 

– iti creezi relatii de calitate – atat cu tine insuti cat si cu ceilalti 

– iti stapanesti emotiile si sa le folosesti in avantajul tau 

– preiei controlul asupra gandirii, vietii si destinului tau 

– te imbogatesti rapid 

– devii o persoana influenta 

– devii un expert in managementul timpului 

– iti dezvolti o incredere in tine insuti de nezdruncinat 

– obtii performante de varf 

– rezolvi eficient orice problema cu care te confrunti 

– iti transformi datoriile in bunastare – chiar si in timpul unei recesiuni. 

De fapt, scopul final al auto-dezvoltarii il reprezinta obtinerea succesului, de aceea dezvoltarea 

personala a devenit oarecum sinonima cu “stiinta succesului”. 

Asadar, domeniile cele mai importante ale dezvoltarii personale sunt: managementul 

timpului, stabilirea obiectivelor, identificarea valorilor si a convingerilor, schimbarea obiceiurilor, 

motivarea, imbunatatirea cunoasterii de sine, dezvoltarea talentelor, imbunatatirea 

sanatatii.Numeroase concepte legate de dezvoltarea personala au fost formulate inca din 

Antichitate. Filosoful grec Aristotel defineste dezvoltarea personala ca fiind intelepciune practica, 

in care practicarea virtutilor conduce la fericire.In afara de filosofii greci, istoria bogata a dezvoltarii 

personale a mai fost influentata si de religiile orientale si apusene, de existentialism, psihoanaliza, 

hipnoterapie, Terapia Gestalt si psihologia umanista.  In ziua de azi, multe concepte si teorii ale 

dezvoltarii personale sunt folosite, testate si cercetate in psihologia clinica, in cea cognitiva si in 

neurostiinta.In afara cercetarilor stiintifice, dezvoltarea personala a inceput sa se contureze ca stiinta 

practica, accesibila oricui, la inceputul secolului 20, cand Andrew Carnegie – “regele otelului”, 

renumitul industrias american – i-a incredintat lui Napoleon Hill sarcina de a descoperi formula 

succesului – prin intervievarea a peste 500 de oameni de succes (majoritatea milionari) – si de a o 

pune la dispozitia tuturor americanilor.Astfel, dezvoltarea personala a devenit o adevarata stiinta a 

succesului, In ziua de azi, oamenii sunt mai interesati de dezvoltarea personala mai mult decat 

oricand, deoarece au devenit constienti de faptul ca sta in puterea lor si depinde numai de ei sa 

devina fericiti si sa-si atinga scopurile. In plus, azi oamenii au la dispozitie milioane de resurse si 
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informatii despre diferitele modalitati prin care isi pot imbunatati viataStiinta dezvoltarii personale a 

cunoscut si cunoaste cea mai mare inflorire in SUA, iar in Romania a patruns dupa 1990. Desi la 

noi in tara acest domeniu este inca la inceput de drum, au fost traduse in limba romana cele mai 

importante titluri din literatura motivationala mondiala – majoritatea au aparut la Editura Curtea 

Veche. Asadar calitatea actului educaţional este condiţionată într-o mare măsură de 

profesionalismul cadrelor didactice. Profesorii joacă diverse roluri într-o sală de clasă, însă unul 

dintre cele mai importante este  acela de manager al clasei. Într-o sală de clasă prost gestionată, 

predarea şi învăţarea eficientă nu se pot realiza. Profesorii eficienţi vor realiza progrese cu toţi 

elevii, indiferent de nivelul de eterogenitate din clasele lor. 

Evertson şi Weinstein (2006) au definit managementul clasei ca „acţiunile profesorilor pentru 

a crea un mediu care sprijină şi facilitează învăţarea, atât academică cât şi social-emoţională.”  

Aceştia propun patru domenii de interes în care se poate acţiona pentru a modela mediul de 

învăţare: 

 disciplină şi control; 

 sala de clasă şi implicarea noastră în designul său pentru a încerca să creăm mediul de 

învăţare; 

 proiectarea curriculară, ca un instrument de organizare, care să permită atât o planificare 

atentă cât şi improvizaţie; 

 construirea sensibilităţii culturale în curriculum-ul nostru ca o componentă a încercării de 

dezvoltare socială  

Insasi actele normative care derivă din L.E.N., denumite metodologii şi aprobate de ministru 

aduc precizări concrete referitoare la formarea continuă. Ordinul nr. 5.562 /7 octombrie 

2011, pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi 

echivalare a creditelor profesionale transferabile prevede: 

„Art. 6. — Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare şi de 

control din învățământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de 

formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, 

considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de 

credite profesionale transferabile. 

 „Învaţă de la cei mai buni şi ajută-i pe cei din jur să devină cea mai bună variantă a lor.” 

   PERA NOVACOVICI 

 

ÎNVĂȚAREA EXPERIENŢIALĂ- JOCUL 

 Prof.Manea Aurelia-Cerasela 

Liceul Tehnologic”Căpitan Nicolae Pleșoianu” 
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Râmnicu Vâlcea 

                    Libertatea experienţială este una dintre condiţiile esenţiale ale învăţării experienţiale. 

Ea constă în faptul că elevul se simte liber să se recunoască pe sine aşa cum este. El nu este obligat 

să-şi deformeze sau să nege opiniile şi atitudinile pentru a se feri 

de evaluări şi judecăţi normative. Prin urmare, pe lângă securitate şi căldură, climatul psihologic, 

care-i oferă elevului sentimentul libertăţii totale de a se explora pe sine, trebuie să fie impregnat de 

înţelegere empatică, toleranţă şi respect. 

              Această atmosferă experienţială stimulează mecanismele de proiecţie, identificare şi 

expresie. 

 

 APLICAŢIA: Jocul 

Titlul jocului:  Regele pădurilor 

Tipul jocului -Joc de cunoaștere  

Tematici acoperite: matematică, calculul aproximativ a înălțimii unor obiective inaccesibile, 

munca în echipă 

 

Valori promovate:  curiozitatea,inteligența socială,  spiritul de echipă, grija pentru copacii din 

preajmă 

 

Nivel de dificultate (uşor, mediu, greu)- mediu                                 

Dimensiunea grupului 12- 18 elevi  

Timp necesar 30-40 minute  

Materiale necesare – 3 bețe , 3gheme de sfoară, 3 rulete, 3 foi albe, 3 creioane    

Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor) 

O1)- elevii să  aplice prin calcule teoretice,după text, teorema lui Thales și teorema asemănării  

O2) –elevii să se adapteze în teren conform unei schițe date și a unor indicații pentru a aplica 

teoremele învățate  

O3)- elevii să determine pe baza unor măsurări proprii înălțimea aproximativă a unor 

obiective(arbori, case,etc.) 

O4)- elevii să colaboreze între ei pentru atingerea unei sarcini date  

 

Regulile jocului- fiecare echipă, formată din câte 6 elevi, va fi împărțită astfel: 1 elev din grupă  

va avea un băț cu lungimea de 2 m ,2 elevi vor primi un ghem de sfoară, 2 elevi vor primi o 

ruletă, 1  elev va primi o foaie de calcul și un creion.  Responsabilitățile primite pot fi transferate 

către alt elev în cazul în care coechipierii doresc ca sarcinile să fie îndeplinite  mai repedeși mai 

bine și sunt de acord cu aceste schimbări.   
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Etapa de pregătire- toți elevii vor rezolva o problemă de geometrie plană în care li se cere să 

calculeze lungimi de segmente într-un triunghi cu ajutorul teoremei lui Thales și cu teorema 

asemănarii triunghiurilor.Se vor recapitula cele două teoreme.  

 

Descrierea jocului- Jocul constă în aplicarea teoremelor învățate pentru determinarea 

aproximativă a înălțimilor unor arbori. Li se va explica elevilor ca nu știm înaltimile lor și nici nu 

putem să le măsurăm direct, dar cu ajutorul teoremelor, înălțimile vor fi determinate indirect prin 

măsurări și calcule. Activitatea se desfășoară într-un loc unde există cel puțin 3 arbori și la un 

moment al zilei când razele Soarelui determină umbră pentru copaci, adică înainte de orele 12 sau 

după. Elevii vor fi împărțiți în grupe de câte 6 persoane . Se împart materialele pregătite și fiecare 

grupă trebuie să aleagă un arbore pe care să-l boteze dar căruia va trebui să-i determine 

înălțimea.Fiecare grupă primește o foaie pe care se află schița și un creion.Grupa se va numi după 

numele arborelui.Fiecărui elev responsabil cu bățul primit i se explică faptul că el trebuie înfipt 

perpendicular în sol la o distanță de 8 metri de la  arborele ales.Cei doi elevi responsabili cu ruleta 

vor măsura distanța de la arbore la bățul înfipt .Elevii care au primit ghemul de sfoară vor lega un 

capat al sforii de capătul de sus al bățului și vor întinde sfoara după umbra aruncată de bățastfel 

că se va forma un triunghi cu laturile măsurabile. Elevul responsabil cu calculele își va nota 

dimensiunile pe schița primită ,de la elevii responsabili cu măsurarea laturilor. Se explică  elevilor 

că vor forma un triunghi mare ale cărui laturi se consideră  a fi L1=AB- copacul ,L2=BP- 

distanața de la trunchiul copacului până la punctul unde se tremina umbra aruncată de băț și 

L3=AP- o linie imaginară care unește vârful copacului cu vârful bățului și mai departe ajunge în 

punctul P care va fi asemenea cu triunghiul PNQ deoarece AB II NQ.  

Elevul desemnat pentru calcul va calcula înălțimea arborelui ,supravegheat de colegii săi. 
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Întrebări de debriefing şi evaluare 

1) Cum te-ai simțit în echipă? 

2) Ai avut dificultăți în activitatea cu care ai fost însărcinat? 

3) Care parte din activitate te-a încântat , ți-a dat satisfacții? 

4) Ai fi vrut rolul altui coechipier ? 

5) După această activitate , ai înțeles importanța teoremei asemănării? 

6) Partea de calcul matematic ai înțeles-o? Dacă nu, te rog să-mi precizezi unde nu ai înțeles? 

7) În ce situații din viața cotidiană ar folosi această  tehnică? 

 

Sugestii pentru follow-up: Vom reveni peste un an  și vom aplica din nou teorema asemănării 

pentru a determina înălțimea arborelui și cu cât a crescut în acest timp. Va fi numit Regele padurii 

arborele cu înălțimea cea mai mare. 

 

Recomandări pentru facilitatori- pentru ca activitatea să se desfășoare  bine , elevii trebuie să 

exerseze în clasă aplicații simple de consolidare cu teorema asemănării și cu teorema lui Thales. 

 

Referinţe –Florea Adrian- Aplicații ale teoremei lui Thales și ale teoremei asemanarii  

Fişe de lucru* (dacă este cazul)  

Bibliografie : 

1. Albu G. (2002), În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom, Iaşi;  
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2. Mitrofan I. (1997), Psihoterapie experienţială, Editura Infomedica, Bucureşti;  

3.  Cristea S. (2003), Fundamentarea ştiinţelor educaţiei, Editura ALL Educaţional, Bucureşti 

 

FORMAREA CONTINUĂ O NECESITATE 

Prof. Marinescu Elena 

Şc. Gimn. „Anton Pann” Rm.Vîlcea 

 

 Cadrul didactic se adaptează din mers, dar nu-i poţi cere „aurul”  fără să-i oferi fundaţia pe 

care el o poate prelucra spre a aduce roade bune după a sa putere, voinţă sau a se risipi la prima 

suflare de vânt. El trebuie să-i facă pe elevii săi să plece cu lecţia cel puţin pe jumătate învăţată – 

dacă nu reuşeşte 100%, prin metode care să îi antreneze în activitatea didactică. Cum ar putea 

cadrul didactic să desfăşoare procesul didactic altfel, decât, cum a fost educat! 

Cursurile propuse spre  formarea continuă a cadrelor didactice oferă acestora posibilitatea ca 

împreună cu elevii să găsească, să descopere  mijloace prin care valorifică, îi conştientizează spre 

iubirea simplităţii, a frumosului, a curăţiei, pentru bucuria oferită de zâmbetul adevărului, 

smereniei, toleranţei, cumpătării, înţelepciunii, pentru ca „împreună lucrarea”  să ofere o abordare 

corectă, completă, spre a  fi capabili de răspunsuri  „artistice”  la situaţiile didactice actuale dar, mai 

ales, în cele neaşteptate, neobişnuite . 

          Conştientizarea nevoilor  cadrului didactic s-a concretizat prin necesitatea profesionalizării 

carierei didactice în care sunt formate un ansamblu de capacităţi şi competenţe; se urmăreşte 

„raţionalizarea cunoştinţelor ştiintifice şi psihopedagogice şi activizarea unor practici eficiente în 

situaţii educaţionale” prof. Mirela Constandache 

        Cadrul didactic trebuie să se arate deschis la împrejurări, la progresele cercetării, la evoluţiille 

sociale, instituţionale, în evoluţia cunoaşterii astfel că pregătirea iniţială se îmbogăţeşte de cea 

contiuă spre un „profesionalism deschis” având posibilitatea de a fi un „expert” în devenire. 

  Pentru mine, ca profesor de religie, predarea conţinuturilor înseamnă conştientizarea de către 

elevi a comportamentelor pozitive spre care e invitat, ca prin lucrarea lor, Dumnezeu să reverse 

darurile Sale în mod continuu în această lume. 

                  Predarea conţinuturilor se poate realiza fie prin citirea informaţiilor şi explicarea 

acestora, fie prin utilizarea metodelor moderne, activ-participative descoperite în cursurile de 

formare, puse la dispoziţia cadrului didactic, de-a lungul vremii, de CCD-Vîlcea, prin prezentarea 

unor filmuleţe pe tema ce urmează a fi pusă în discuţie. Filmuleţele pot fi descoperite pe internet, pe 

didactic.ro sau realizate de profesor. 

                 Profesorul şi elevii trebuie să descopere, în textul suport, în filmuleţul prezentat, 

comportamente demne de fiinţa umană spre lauda lui Dumnezeu, să aleagă adevărul, să 
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mărturisească dreptatea indiferent de consecinţe, să-şi iubească semenii dând dovadă de 

întrajutorare, toleranţă, curaj, cumpătare, blândeţe......  

Prin lucrarea virtuţii se pune capăt încet, dar sigur, minciunii, lenei, fricii, zgârceniei căci 

suntem singurele fiinţe înnobilate cu suflet raţional, chemate  spre veşnicie.   

Mesajul didactic (repertoriul) are o dimensiune explicativ- demonstrativă şi este transmis 

elevilor folosind strategii didactice adecvate dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de 

cunoştinţe pentru a fi înţeles de elevi;  

Elevii pot fi antrenaţi ( câteva metode utilizate): 

•  în descoperirea asemănărilor şi deosebirilor între personajele biblice (ex. Dreptul Avraam 

şi Dreptul Noe; Iosif şi fraţii săi; Îngeri şi oameni - cls a V- a; Sfinţii Vasile Grigorie şi Ioan Gură 

de Aur şi Noi, creştinii sec XXI – cls. a VII- a....);  

• de braistorming- au posibilitatea de a prezenta toate cele cunoscute, descoperite de ei  

fără a ţine seama de vreun plan, dinainte stabilit, ci doar de tema pusă în dezbatere;  

• de prezentarea ppt-urilor, filmuleţelor pe videoproiector, prin  prezentarea temei vizual, 

prin imagini. 

Prin activităţile de dezvoltare profesională desfăşurate,  am realizat lecţii ce utilizează 

metode descoperie, învăţate în timpul cursurilor de formare, PPT-uri care pot fi utilizate şi de alte 

cadre didactice, https://www.didactic.ro/pagina-mea/robyana/materiale; 

am oferit elevilor mei lecţii „altfel” utilizând video- proiectorul, acest lucru fiind posibil datorită 

existenţei calculatoarelor în fiecare sală de clasă, (prin grija domnului director, profesor de 

matematică Burlan Adrian), am pus în practică cunoştintele dobândite la cursurile desfăşurate în 

vederea dezvoltării  personale. 

Dacă existenţa mea, şi implicit a fiecăruia dintre noi, nu e întâmplătoare, dacă nu suntem un 

accident al voinţei omeneşti, dacă n-am apărut din haos.... dacă nu s-a dorit existenţa lumii fără a 

avea şi noi un „cuvânt” înseamnă că şi în mâinile mele/ ale noastre stă „puterea de a lucra, de a 

descoperi, a chema „din iubire, în iubire, spre IUBIRE” nestematele lumii acesteia, elevii. Nimic 

nu ştiu – şi totuşi îmi faci cuvântul miez 

                                        Nimic nu văd – şi totuşi mă pui să luminez 

                                        Nimic, nimic Iisuse nu pot, nu ştiu, nu sunt 

                                        Şi totuşi fără mine n-ai vrut un legământ. 

                                                         Autor:Traian Dorz, Cântări nemuritoare 

https://www.didactic.ro/pagina-mea/robyana/materiale
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Cum ar putea cadrul didactic să desfăşoare procesul didactic altfel, decât, cum a fost educat! 

Mulţumiri pentru toate cursurile puse la dispoziţia cadrelor didatice, pentru posiblitatea de a fi mai 

buni azi decât am fost ieri! 

 

 

UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAŢIONALE ÎN CICLUL PRIMAR 

                                                    Prof. Ancuţa Bianca 

                                                             C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea                                                                   

 

1. Importnţa softului educaţional în activitatea didactică 

Calculatorul şi implicit softurile educaţionale sunt foarte utile atât elevului cât şi cadrului 

didactic, însă trebuiesc utilizate nu ca un scop în sine, ci să fie puse în slujba ameliorării calităţii 

procesului instructiv-educativ, să permită achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi 

prin care elevul să se adapteze cerinţelor societăţii.  

Folosirea softurilor educaţionale trebuie realizată astfel încât să îmbunatăţească calitativ 

procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.  

Este necesar ca elevul să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu o atitudine 

adecvată, cu optimism, entuziasm, nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere 

spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de 

profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reactiona la schimbare poate atrage după sine 

pasivitatea, demotivarea, neimplicarea şi chiar alienarea.  

Cadrul didactic trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a 

schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. 

Deci, introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne nu numai în cabinetul de 

informatică, ci şi în sălile de clasă duce la schimbări importante în procesul de învăţământ. 

1.1. Avantajele folosirii softurilor educaţionale 

Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii directe a  cadrului 

didactic, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul (şi, implicit, cu conţinuturile curriculare) şi al 

colaborării cu cadrul didactic. 

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al cadrului didactic în utilizarea 

calculatorului, de stilul abordat de învăţător, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi 

abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează 
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softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de 

fişele de lucru elaborate. 

Utilizarea softului educaţional are numeroase avantaje : 

 Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare 

socială rapidă; 

 Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică; 

 Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

 Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea  

imediată a răspunsurilor elevilor; 

 Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

 Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

 Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă; 

 Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

 Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 

 Dezvoltarea culturii vizuale; 

 Formarea deprinderilor practice utile; 

 Asigurarea unui feed-back permanent, învăţătorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară; 

 Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele; 

 Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor 

aplicaţii; 

 Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

 Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie 

permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi); 

 Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este 

utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii; 

 Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional; 

Utilizarea softului educaţional permite o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai 

scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de 

învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri 

şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care sunt relevante pentru viaţa lor 

cotidiană. Ei devin persoane responsabile, capabile să se integreze social în mod eficient şi rapid.  

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea 

elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, 

deoarece testele de evaluare sunt realizate, de asemenea, pe nivele de dificultate diferite. 

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate, care să ducă la reţinerea mai 

rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 

dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html. 

De asemenea, elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, 

diferite programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi 

educative interactive care să antreneze copii de pe întreaga planetă. 

 1.2. Necesitatea dezvoltării softurilor educaţionale la ciclul primar 

Argumentele pe care le-am expus mai sus în utilizarea softului educaţional sunt rodul 

studierii cercetărilor întreprinse în domeniu. Este binecunoscut decalajul existent între piaţa 

educaţională de software educaţional din Româna faţă de restul ţărilor dezvoltate, din mai multe 

motive care nu fac obiectul prezentei expuneri.                       

Pe de altă parte dacă la nivel gimnazial şi liceal piaţă educaţională dispune într-o oarecare 

măsură de soft educaţional, la nivelul ciclului primar există o lacună foarte mare. Puţinele softuri 

existente pentru şcolarul de vârstă mică nu implică şi experţi în educaţie sau practicieni, ori acest 

lucru este vizibil odată cu efectuarea unei selecţii de produs. 

Marea majoritate a cadrelor didactice nu au beneficiat în formarea iniţială de tehnologia 

informaţională, fapt compensat, într-o oarecare măsură, prin formarea continuă sau prin 

autoeducaţie. Cu toate acestea, captaţi de puterea micului aparat, de impactul biţilor de informaţie 

asupra copiilor născuţi în era calculatorului, dascălii se axează pe formarea unor competenţe prin 

utilizarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.  

Competiţia stimulează calitatea, iar prin producerea de soft cadrul didactic va deveni mai 

exigent ulterior în achiziţionarea de software provenit de la forme autorizate în domeniu, va căuta 

atributele psihopedagogice şi metodice, va evalua în cunoştinţă de cauză, va fi capabil de a-şi 

expune pretenţiile vis a vis de modul de realizare putând deveni consultant într-o echipă 

multidisciplinară, îşi va putea proiecta cu mai multă uşurinţă secventele de învăţare asistată de 

calculator. 

Invăţătorii şi profesorii din România consideră extrem de importantă utilizarea softurilor 

educaţionale în actvitatea didactică. Majoritatea cadrelor didactice susţin că, atunci când folosesc 

calculatorul şi softul educaţional la clasă, elevii sunt mai atenţi şi mai motivaţi la ore, învăţarea 
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devenind activă. În plus, predarea este mai uşoară pentru că noţiunile abstracte sunt predate mai 

uşor datorită suportului vizual. Peste 70% dintre cadrele didactice care au folosit materiale 

educaţionale în format electronic în procesul de predare au observat ca lecţia devine interactivă. S-a 

evidenţiat faptul că prin folosirea softului educaţional la clasă pot fi diminuate anumite probleme 

identificate în sistemul tradiţional de abordare a lecţiei,  cum ar fi interesul scăzut al elevilor şi 

caracterul prea teoretic al informaţiilor. 

1.3. Impactul asupra elevilor al utilizării softurilor educaţionale la clasă 

   În privinţa impactului asupra elevilor, cadrele didactice trebuie să fie conştiente că elevii 

sunt mai atraşi de lecţie datorita animaţiilor şi conţinutului multimedia, iar exemplele din viaţa reală 

şi simulările virtuale le captează atenţia şi îi ajută să reţină mai uşor informaţiile din materia şcolară. 

  

          Calculatorul trebuie privit ca un instrument în educaţia elevilor. Depinde de fiecare profesor 

cum alege să-l folosească şi cum îi invaţă pe copii să-l utilizeze. Prin lecţiile pe calculator şi 

folosirea la clasă a softurilor educaţionale existente, cadrele didactice cresc interesul elevilor pentru 

şcoală pentru că le stimulează imaginaţia şi învăţarea prin descoperire. 

    1.4. Tipuri de softuri educaţionale ce pot fi utilizate în activitatea didactică 

Principalele tipuri de soft educaţional ce se pot utiliza la clasă sunt: 

1. softul interactiv de învăţare - are înglobată o strategie care permite controlul permanent; 

2. soft de simulare; 

3. soft de investigare - elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci este 

un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile; 

4. soft tematic (de prezentare) - abordează subiecte/teme din diverse domenii arii curriculare din 

programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în 

diverse domenii; 

5. soft de testare/evaluare; 

6. softuri utilitare - sunt instrumente dicţionare, tabele, editoare; 

7. jocuri educative - în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic; 

8. soft de administrare şi management educaţional - este un produs de suport al activităţilor şcolare 

sau de instruire în general. 

 1.4. Necesitatea introducerii metodelor moderne în activitatea didactică 

În zilele noastre, computerul şi softurile educaţionale sunt, în mod indiscutabil, mijloace 

benefice de instruire didactică. Se poate afirma fără ezitare că softul educaţional este un mijloc 

instructiv revoluţionar, cu un impact asupra procesului de învăţământ aşa cum nu a mai existat de la 

momentul apariţiei manualelor şcolare. 
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În mod implicit, cadrele didactice trebuie să stăpânească metodologia utilizării computerului 

şi să utilizeze în mod frecvent softurile educaţionale ca mijloace de instruire a elevilor. Indiferent de 

specificul softurilor educaţionale, dascălii trebuie să înţeleagă că aceste instrumente vor transforma 

tehnologiile didactice. Computerul şi softurile educaţionale aduc în şcoală calitatea de mijloace de 

învăţământ interactiv, pe care nu o aveau celelalte mijloace didactice.  

 

USING COMPUTERS IN LANGUAGE TEACHING 

 
Prof. Misailescu Gabriela 

Seminarul Teologic Ortodox ‘’Sf. Nicolae’’ 

 

Computers have made a triumphal entry into education in the past decade, and only a dyed-in-

the wool Luddite would deny that they have brought significant benefits to teachers and students alike. 

However, an uncritical use of computers can be just as disadvantageous to students as a refusal to have 

anything to do with them. In this article I discuss some of the ways that computers can be used in 

English language teaching, with a view to helping colleagues make the most of the opportunities they 

offer to ESL students. 

It is helpful to think of the computer as having the following main roles in the language 

classroom: 

 teacher - the computer teaches students new language 

 tester - the computer tests students on language already learned 

 tool - the computer assists students to do certain tasks 

 data source - the computer provides students with the information they need to perform a 

particular task 

 communication facilitator - the computer allows students to communicate with others in different 

locations 

Computer as teacher. In the early days of computers and programmed learning, some students 

sat at a terminal for extended periods following an individualized learning program. Although we have 

come a long way from the rather naïve thought, held by some at that time, that the computer could 

eventually come to replace the teacher, there has been a return to a much more sophisticated kind of 

computerized teaching using multimedia CD ROMS. In such programs, students can listen to 

dialogues or watch video clips. They can click on pictures to call up the names of the objects they see. 

They can speak into the microphone and immediately hear a recording of what they have said. The 

program can keep a record of their progress, e.g. the vocabulary learned, and offer remedial help if 

necessary. Many of these CD ROM programs are offered as complete language courses. They require 
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students to spend hours on their own in front of the computer screen, usually attached to a microphone 

headset. For this reason alone I prefer not to use them in my language teaching. Another of their 

serious drawbacks, in my view, is the fact that in many cases the course content and sequence is fixed. 

The teacher has no chance to include materials that are of interest and importance to the particular 

students in his or her class. 

As an alternative to large CD ROM packages, there is an increasing number of useful sites on 

the World Wide Web, where students can get instruction and practice in language skills such as 

reading, listening and writing.  

Computer as a tester. The computer is very good at what is known as drill and practice; it 

will tirelessly present the learner with questions and announce if the answer is right or wrong. In its 

primitive manifestations in this particular role in language teaching, it has been rightly criticised. The 

main reason for the criticism is simple: many early drill and practice programs were very 

unsophisticated; either multiple-choice or demanding a single word answer. They were not 

programmed to accept varying input and the only feedback they gave was Right or Wrong. So for 

example, if the computer expected the answer "does not" and the student typed "doesn't" or " doesnot" 

or " does not ", she would have been told she was wrong without any further comment. It is not 

surprising that such programs gave computers a bad name with many language teachers. 

Unfortunately, there are now very many of these primitive drill and kill programs flooding the Internet. 

Despite their obvious disadvantages, such programs are nevertheless popular with many 

students. This is probably because the student is in full control, the computer is extremely patient and 

gives private, unthreatening feedback. Most programs also keep the score and have cute animations 

and sounds, which many students like. 

There are some programs which do offer more useful feedback than right or wrong, or that can 

accept varying input. Such programs blur the role of the computer as teacher or tester and can be 

recommended to students who enjoy learning grammar or vocabulary in this way. If two or more 

students sit at the same computer, then they can generate a fair amount of authentic communication 

while discussing the answers together. 

Computer as a tool. It is in this area that I think the computer has been an unequivocal success 

in language teaching. Spreadsheets, databases, presentation slide generators, concordancers and web 

page producers all have their place in the language classroom, particularly in one where the main 

curricular focus is task-based or project-work. But in my opinion, by far the most important role of the 

computer in the language classroom is its use as a writing tool. It has played a significant part in the 

introduction of the writing process, by allowing students easily to produce multiple drafts of the same 

piece of work.. Students with messy handwriting can now do a piece of work to be proud of, and those 
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with poor spelling skills can, after sufficient training in using the spell check, produce a piece of 

writing largely free of spelling mistakes. 

Computer as a data source. I'm sure I don't need to say much about the Internet as a provider 

of information. Anyone who has done a search on the World Wide Web will know that there is already 

more information out there than an individual could process in hundred lifetimes, and the amount is 

growing by the second. This huge source of information is an indispensable resource for much project 

work, but there are serious negative implications. I shudder to think of how much time has been wasted 

and will continue to be wasted by students who aimlessly wander the Web with no particular aim in 

mind and with little or no guidance. I generally do not turn my students free to search the web for 

information. Instead, I find a few useful sites beforehand and tell the students to start there; anyone 

who finishes the task in hand can then be let loose! 

As an alternative to the Web, there are very many CD ROMs, e.g. encyclopaedias, that present 

information in a more compact, reliable and easily accessible form. 

Computer as communication facilitator. The Internet is the principal medium by which 

students can communicate with others at a distance, (e.g. by e-mail or by participating in discussion 

forums). In fact at Frankfurt International School the single most popular use of computers by students 

in their free time is to write e-mails to their friends. Some teachers have set up joint projects with a 

school in another location and others encourage students to take part in discussion groups. There is no 

doubt that such activities are motivating for students and allow them to participate in many authentic 

language tasks. However, cautious teachers may wish to closely supervise their students' messages. 

Recent research has shown up the extremely primitive quality of much of the language used in 

electronic exchanges. 

Computers in education have been disparaged as: Answers in search of a problem. And 

certainly many computer activities of dubious pedagogical value have been devised in the past simply 

to justify the existence of an expensive computer in the classroom. Nowadays, however, I think it is 

much more clearly understood that the computer can play a useful part in the language class only if the 

teacher first asks: What is it that I want my students to learn today, and what is the best way for them 

to learn it? In most cases, the answer will probably not involve the computer, but there will be 

occasions when the computer is the most suitable and, for the students, most enjoyable way to get the 

job done. 

 

References: 

 The Internet and ELT    Eastment, D. 1999 The British Council 

This is a brief but useful overview of the issues concerning the use of the Internet in English 

language teaching. 
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Despite the unpromising title, this is a good and very comprehensive account of the use of 

computers in language teaching. It contains detailed discussions of the pedagogical value of the entire 

spectrum of computer-based language activities. 

 Dave Sperling's Internet Guide    Sperling, D. 1998 Prentice Hall, New Jersey 

This is a comprehensive listing of Internet sites for English language learners and teachers. 

Sperling also runs a very good ESL website called Dave's ESL Café at http://www.eslcafe.com. 

 

TEHNOLOGIA ÎN SPRIJINUL EDUCAŢIEI 

 Prof. Înv. Primar: Nechifor Elena 

Școala Gimnazială NR.5 Rm. Vâlcea    

 

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele 

didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor 

informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru 

aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.  

Însă ,calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în 

comunicarea cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive.           

Profesorul rămâne factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ 

şi care se angajează cu întreaga sa personalitate în educaţie. El este cel care stabileşte comunicarea 

vie cu elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate şi adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel care 

modelează şi caracterele acestora. În acest proces, calculatorul este un instrument auxiliar folosit de 

profesor, instrument care modifică sistemtul de învăţare tradiţional şi permite căderea barierelor în 

accesarea informaţiilor. 

 Sa examineze modalitatile de utilizare a internetului in procesul educational. 

 Sa enumere avantajele si dezavantajele utilizarii internetului in procesul educational. 

 Sa exemplifice situatii educationale in care internetul poate fi utilizat cu success. 

Internetul este o sursă excepţională, care permite depistarea rapidă şi eficientă a informaţiei 

despre diferite subiecte.Capacităţile necesare pentru cercetarea Internetului sunt similare cu cele 

aplicate în bibliotecile tradiţionale Cercetarea eficace solicită o analiză 

cantitativă critică şi instruire în domeniul Internetului. 

        Modalitati de utilizare a internetului in procesul educational 

1.În predarea variatelor discipline: chimie, fizică, matematică, geografie, biologie, 

psihologie, se folosesc în prezent pe scară largă softurile educaţionale, adică lecţii 

interactive adaptate nivelelor de vârstă şi claselor respective. 

http://www.eslcafe.com/
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Astfel, calculatorul este cel care oferă instruirea elevilor, fiecare lecţie urmând nişte 

secvenţe şi fiind dirijată de profesor, cel care stabileşte şi obiectivele educaţionale. 

        2.Oferă  modalităţi de exerciţiu după ce conţinuturile lecţiei au fost prezentate, pentru predarea 

unor elemente de bază, aşa cum sunt operaţiile aritmetice – adunarea, scăderea, înmulţirea şi 

împărţirea. 

La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a 

conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau 

lacune.  

Testarea se realizează de obicei prin intermediul intemilor cu alegere multiplă, elevilor 

dându-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida informaţia. 

Simulările utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori spectaculoase pentru elevi. 

3.Soft-ul educaţional poate reprezenta totodată şi un instrument cu ajutorul căruia elevul să 

înveţe prin explorare.  

Astfel, pot fi utilizate programe cu care elevii să scrie diferite texte literare sau să compună 

versuri, să realizeze aplicaţii pentru baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar. Elevii 

utilizează soft-ul în mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce la o 

învăţare eficientă şi durabilă. Profesorul este din nou cel care setează obiectivele învăţării şi fixează 

cadrul în care se desfăşoară activitatea elevilor. 

Fiind ales un subiect care va fi supus discuţiei în cadrul clasei de elevi, profesorul ridică diverse 

întrebări legate de subiectul respectiv, elevii având ca sarcină să răspundă la aceste întrebări, să 

găsească informaţiile adecvate, să le organizeze şi să ofere răspunsurile cerute.  

Pe de o parte, cadrele didactice pot fi cele care realizează prezentări multimedia şi le proiectează 

în cadrul clasei, prezentând diferite conţinuturi elevilor, fapt foarte des utilizat astăzi în şcoli. Pe de 

altă parte, elevii pot fi cei care construiesc propriile prezentări multimedia ca proiecte la diferite 

discipline, susţinându-le în faţa profesorului şi a elevilor din clasă. 

Astfel, calculatorul si internetul  pot  fi utilizate pentru îndrumare şi orientare, fiind vorba 

despre programe interactive care oferă informaţii despre piaţa muncii sau despre diferite meserii, 

programe care pot facilita găsirea unui loc de muncă disponibil sau teste pentru stabilirea intereselor 

sau aptitudinilor profesionale. 

Echipele de lucru comunică şi realizează produsul final prin intermediul Internetului, urmând ca 

fiecare elev din grup să prezinte produsul final în şcoala sa, să adune impresii şi sugestii pe care 

apoi să le împărtăşească cu partenerii de lucru. O variantă este ca grupurile de lucru să prezinte 

produsul final în cadrul unor activităţi desfăşurate în comun de şcolile partenere. 

          Avantajele utilizării  internetului                                                                                                                                  
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 Constituie o sursă de socializare. De obicei, copiii sunt timizi şi temători în relaţie cu 

ceilalţi, în special cei care se apropie de vârsta adolesceţei. O viaţă virtuală le poate dezvolta 

exprimarea şi îi poate face mai încrezători în forţele proprii. Exista însa şi riscul ca aceasta 

încredere să se manifeste doar în mediul virtual, nu şi în realitate. 

 Multitudinea  de  informaţii: pe internet există dicţionare online, filme, jocuri, cărti, etc. 

Astfel, un copil va putea culege cu uşurinţă nenumărate informaţii ce poate nu îi sunt furnizate de 

părinţii sau de profesori. În acest caz, însă, copilul trebuie sa fie selectiv şi să preia doar informaţiile 

ce îi sunt necesare şi cele pe care le poate utiliza pe viitor. 

   Modalitate uşoara de a controla copilul. Mulţi părinţi au tendiţa de a proteja copilul de 

pericolele de afară: maşini, câini, accidentări în parc, etc. Din acest punct de vedere, internetul poate 

fi considerat o buna modalitate de control: un copil pasionat de internet va sta în casă, unde sunt 

şanse zero de a se răni sau de a fi rănit. 

 Permite o experienţă comună pe baza căreia copii pot discuta. 

 Ţine treaz interesul elevilor.Aceştia participând activ la lecţii. 

 Crează un site şcolar,pagina web a şcolii.  Profesorii pot prezenta planuri de lecţii/cursuri 

sau analize ale realizărilor studenţilor într-o anumită perioadă. Administratorii vor insera calendarul 

activităţilor sau anunţuri.Studentii ar putea publica lucrări artistice, articole, rapoarte despre 

activitatea lor etc.Părinţii pot plasa anunţuri despre activităţile comune ale părinţilor şi 

profesorilor,despre festivaluri sau alte evenimente.Comunitatea, în sens larg, poate transforma 

pagina web într-un forum,inserand anunţuri despre competiţii sportive, echipele de fotbal, excursii 

şcolare, avize emanand de la autorităţi etc. 

 Explorează dimensiunea vizuală. Fotografiile, imaginile, filmele şi  

aplicaţiile interactive confera sens textului scris pe ecran. Faţă de celelalte canale media, 

Internetul ofera trei surse concomitente de acces la sensul informaţiei: imagini(animate sau 

nu), text scris şi comentariu oral. Intervine atunci în demersul elevului strategia compensarii. Daca 

nu întelege textul scris şi/sau oral, elevul îşi extrage informaţia datorită imaginii. 

           Aptitudini  care ar trebui dobândite  de către copiii care utilizează internetul: 

 Cautarea de informaţii pe internet şi abilitatea de a stapâni utilizarea motoarelor de 

căutare, aşa încat să nu fie copleşiţi de numărul foarte mare de rezultate afişate în urma căutării unui 

subiect anume; 

 Identificarea unui site bine structurat din punct de vedere al informaţiilor şi 

capacitatea de a filtra conţinutul dintr-o perspectivă critică; 

 Citarea corectă a surselor de informare; 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

 Cunoaşterea tipurilor de aplicaţii existente (jocuri, reţele sociale, instrumente de 

productivitate şi de editare a documentelor etc) şi unde să caute atunci când au nevoie de un anume 

tip; 

 Să se descurce singuri când vine vorba de descărcarea unei aplicaţii, instalarea şi 

utilizarea ei; 

 Să folosească eficient text-to-speech, speech-to-text, aplicaţiile de luare a notiţelor şi 

alte tehnologii de asistare; 

 Să ştie să utilizeze reţelele sociale, să trimită e-mailuri, mesaje text, foto sau video; 

 Crearea şi editarea fotografiilor şi a fişierelor video; 

 Folosirea calendarului şi a altor aplicaţii de productivitatate utile pentru organizarea 

personală şi management-ul timpului; 

Este deseori nesigur. Există o multitudine de ferestre colorate ce pot redirecţiona copilul 

spre pagini interzise, cu un conţinut nepotrivit vârstei lor. Sigur, acest lucru se poate corecta, daca 

părinţii vor utiliza softuri de control parental pentru monitorizarea, urmărirea sau filtrarea 

activităţilor online ale propriilor copii sau dacă limitează timpul alocat “statului pe internet”. 

  Pentru că oferă multe informaţii, internetul poate îngrădi imaginaţia şi 

creativitatea. Problema se aplică inclusiv în cazul adulţilor, pentru că mulţi dintre noi devenim 

leneşi şi lăsam internetul să lucreze pentru noi. Ori, imaginaţia se naşte citind, observând, ascultând, 

vorbind, în niciun caz nu o vom dobândi dupa ce ne-a fost servită pe tava. În plus, informaţiile din 

mediul virtual nu sunt întotdeauna corecte. 

 Poate duce la comoditate. Şi asta deoarece copilul nu va mai fi stimulat să creeze, ci 

va considera că este mult mai uşor să preia informaţiile deja publicate pe internet decât să consulte 

manualele sau să petreacă timpul la bibliotecă, culegând date. 

      Creaza dependenţa, iar copilul va uita de jocurile din spatele blocului, preferând 

să discute cu prietenii pe Messenger şi să se joace pe internet. Însă calculatorul nu va substitui 

niciodata jocurile din aer liber, care îi ajută pe cei mici să se mişte, să îşi consume energia, să 

socializeze cu cei de vârsta lor. 

    Provoaca probleme de comunicare. Viaţa virtuală este simplificata cu mult faţă de 

cea reală şi, în consecinţă, copilul ar putea, treptat, să se izoleze faţă de familie şi prieteni, uitând nu 

doar să comunice, ci şi să se adapteze la situaţii ce fac parte din viaţa cotidiană. 

    Inhibă originalitatea .Este mult mai uşor să preluam informaţia intactă,folosind 

aceste fişiere, elevii îşi denaturează lucrările proprii şi comit un act de plagiat,în acest caz trebuie să 

fim conştienţi de necesitatea respectării drepturilor de autor. 

    Potrivit specialiştilor, cei mici încep să îşi dezvolte lumi imaginare sau să îşi 

proiecteze o imagine greşită despre realitate.  
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De aici ideea greşită că banii reprezintă cea mai importantă valoare în societate şi că nu 

este important să înveţi bine ca să îi câştigi uşor. Sunt unii părinţi care chiar le dezvoltă această idee 

copiilor, spunându-le că în viaţă trebuie să fii şmecher şi nu deştept, şi că dacă o „vedetă” ştie să 

iasă în faţă are mai mult de câştigat decât dacă rămâne undeva în spatele scenei. 

   Cititul, ieşitul la joacă cu prietenii sau sporturile în aer liber sunt sunt moduri de 

petrecere a timpului liber de care cei mici nu ar trebui privaţi, iar asta chiar dacă părinţilor le este 

mai uşor să îi supravegheze dacă stau în casa în faţa calculatorului. 

   Oferă o gamă largă de cazuri în care oameni cu devieri comportamentale au acces la 

victimă. 

Cu ajutorul internetului pot fi concepute teste grila care presupun vizualizarea 

întrebării, a variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). Avantajul 

consta în interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate 

afişa punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment. 

Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă. Testele grilă pot fi periodic actualizate. 

 Având în vedere toate acestea, calculatorul şi internetul sunt  astăzi cei care facilitează 

atingerea unor scopuri importante în învăţare şi pot fi utilizaţi de către cadrele didactice într-o 

varietate de situaţii. Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte complexa, de a-şi antrena întreaga 

creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale cu cele inovative în cadrul lecţiei, în 

funcţie de obiectivele sale şi de adaptarea la caractersiticile psiho-individuale ale elevilor săi. 
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IMPORTANȚA FOLOSIRII TIC  ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
Prof: Nica Elena Mădălina 

Prof. Dobra Carmen Mădălina 

Liceul Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleșoianu”  Râmnicu Vâlcea 

 

 

În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se 

transforme într-o societate informatională, apare nevoia ca, înca de la cele mai fragede vârste, copiii 

sa fie pregatiţi pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, prin intermediul calculatorului.  

Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele 

trebuie sa fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii 

educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii si inovării. 

Complexitatea crescută a şcolilor şi mediilor de învaţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o 

nouă manieră a activităţilor educaţionale.  

Avantaje şi limite ale utilizării calculatorului în procesul de învăţământ 

 Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmarească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 

permanentă evoluţie. Aceştia trebuie să fie pregătiţti, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor 

simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face fată noilor tipuri de profesii. Eşecul în 

dezvoltarea capacitătii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. 

Profesorul traieşte el însusi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, 

astfel încât va trebui săse adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.  

Deci, introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţământ. Astfel, actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu 

profesorul.  

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizeaza urmatoarele obiective :  

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare  

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual  

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numarul de elevi, de interesul, cunoştintele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integreaza softul în 
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lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de 

lucru elaborate.  

Utilizarea la întâmplare, fară un scop precis, la un moment nepotrivit, a calculatorului în 

timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la 

lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de 

predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor 

practice, de calcul şsi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea 

individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului 

de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizeaza prea mult, iar 

activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas.  

 Calculatorul este extrem de util, deoarece stimulează procese şi fenomene complexe pe care 

nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se 

ofera elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi 

fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor 

experimente imposibil de realizat practice, din cauza lipsei materialului didactic, a dotării 

necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. 

Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfaşoară experimentul virtual, îl 

pot repeta de un numar suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfaşoară 

fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.  

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 

colectarea, selectarea, sintetizarea si prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. 

Astfel, elevii îsi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor 

dobândite din diverse surse.  

Tehnica modernă  şi învaţamântul centrat pe nevoile, dorinţele si posibilităţile elevului 

impune desfăşurarea de activitaţi diferenţiate pe grupe de nivel.  

Elevul poate parcurge materialul avut la dispozitie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să 

reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze 

informaţia de care are nevoie.  

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să 

cunoascăţ exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele si posibilităţile.  

Astfel se dezvoltă constiinţa de sine si dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învaţa motivat 

devenind astfel o fiinţa capabilă de autoinstruire.  

Utilizarea calculatorului si a internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp 

mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de 

învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri 
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şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să 

pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei 

devin persoane responsabile capabile să se integreze social.  

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. 

Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregatire diferite, deoarece 

testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite.  

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai 

rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 

dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.  

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), 

a culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri 

şcolare, manifestari ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, 

documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în scoală, 

anunţuri şi mica publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, 

facultăti şi colegii).  

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, 

diferite programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi 

educative interactive care să antreneze copiii de pe întreaga planetă.  

Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai 

complexă forma de integrare a educaţiei informale în educatia formală.  

Deşi avantajele utilizarii TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-

un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este 

posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, 

răbdarea, atenţia, abilităţile practice.  

De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de 

importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viată, tot ceea ce generează interes şi cunoastere. 

Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar 

pentru optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape. Deoarece softul educational nu 

poate raspunde tuturor întrebăţrilor neprevazute ale elevilor, profesorul va detine întotdeauna cel 

mai important rol în educatie!  
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Utilizarea calculatorului în şcoala nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu, de 

exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod 

raţional şi bine gândit!  

Se poate spune ca integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a 

performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 

Aceasta implică introducerea orelor de informatica şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de 

învăţământ.  

 

 Bibliografie:  

 Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica moderna, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004.  

 Doina Giurgea,Ghid metodologic pentru disciplinele optionale.D&G Editur 2006 

 

 

                  FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

                                                            Prof. Înv.Primar: Palea Lavinia   

                                                             Şcoala Gimnazială Alunu, Jud. Vâlcea                                                            

 

        Pornind de la ideea ca un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe care 

o predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoie şi de o cultură generală 

bogată, care să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă  adecvată în situaţii diverse, vom dezbate 

in continuare importanta formarii si perfectionarii competentelor didactice: 

        În domeniul educaţiei moderne din ultimul deceniu o axă de importanţă majoră este cea a 

formării continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie directă cu validarea în serviciu.  

        Gerard Vaysse, unul dintre specialiştii de vază din domeniu, vine să precizeze că scopul 

formării continue este acela de a pregăti cetăţeni care să înveţe de-a lungul vieţii, deoarece Europa 

sec. XXI va fi cea a cunoaşterii. Cercetătorul formulează ideea că acest proces presupune o 

revoluţie coperniciană în conştiinţa profesională şi tinde ca cel implicat să obţină efecte durabile în 

practicarea meseriei.  

       Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează 

printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii 

ierarhice şi relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea 

standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la 

nivel naţional. 

 

 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

 Obiectivele esenţiale ale formării continue sunt următoarele: 

• dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţionarea de noi competenţe (didactica 

disciplinei, iniţierea în noile tehnologii); 

• sporirea calităţii sistemului educaţional; 

• cunoaşterea ambianţei sociale. 

  Principalele forme de organizare a formării continue/perfecţionării personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar sunt: 

(1) a)activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ 

sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice; 

b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe 

probleme de specialitate şi psihopedagogice; 

c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei; 

d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului 

didactic; 

e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice; 

f) stagii/programe realizate prin activități de mentorat pentru dezvoltarea profesională; 

g) cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ sau a gradelor 

didactice; 

h) cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de 

control, potrivit unor programe specifice; 

i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate; 

j)  cursurile postuniversitare de specializare; 

k) studiile universitare de masterat; 

l) studiile universitare de doctorat. 

      (2) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior 

şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice. 

 (3) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe şi 

forme de organizare a formării continue/perfecţionării se efectuează prin sistemul de recunoaştere, 

echivalare şi acumulare a creditelor profesionale transferabile.   

  Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social 

proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu funcţie managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţămînt, la toate nivelurile sale de referinţă 

(funcţional-structural-operaţional).  

       La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în 
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obiective angajate în cadrul procesului de învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar. La nivel 

structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi 

sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, umane, didactico-

materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces.  

        La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice 

procesului de învăţămînt (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi 

extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; 

activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi 

profesională, de consiliere etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern 

existent, pe termen scurt, mediu şi lung. 

       Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune raportarea la conceptele 

pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în mod special.  

       Formarea constituie funcţia centrală a educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare 

permanentă necesară pentru integrarea socială optimă a personalităţii umane).  

       Astfel, formarea subordonează din punct de vedere funcţional “învăţămîntul care nu este 

decît un caz particular al formării”. Între educaţie şi instruire, “matricea sa de funcţionare se 

actualizează în mod diferit în formarea profesorilor, în formarea adulţilor în general sau în formarea 

elevilor” . 

       Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de 

perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt, pe fondul 

evoluţiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi 

reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate.  

       Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul 

mai larg al educaţiei permanente. Depăşind semnificaţia tradiţională, de “remediu la carenţele 

formării iniţiale insuficientă pentru întreaga carieră profesională” (didactică), formarea continuă, în 

accepţia sa (post)modernă, “începe să fie concepută ca un proces de lungă durată şi de învăţare 

permanentă”, cu două funcţii generale:  

a) perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin “actualizarea cunoştinţelor însuşite în 

timpul formării iniţiale”;  

b) completarea formării iniţiale, inclusiv prin “schimbarea eventuală a orientării profesionale, cu noi 

competenţe sancţionate prin diplome”.  

       Aceste funcţii, accentuate în mod specific la nivelul unor sisteme de educaţie, generează 

formule diferite de organizare a formării continue: formare în timpul profesiei, formare avansată, 

formare de/pentru (re)calificare…  
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       La nivel de politică a educaţiei, toate variantele evocate vizează perfecţionarea personalului 

didactic.        La nivel conceptual, formarea continuă “ar putea fi definită drept ansamblu de 

activităţi şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea cunoştinţelor proprii, 

perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor profesionale”  

       Obiectivele activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice pot fi definite la nivel general şi 

specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un anumit consens 

în cadrul sistemelor de învăţămînt din ţările dezvoltate.  

 Obiective generale ale perfectionarii: 

1) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic obiective specifice: 

 a) actualizarea competenţelor de bază pedagogice, de specialitate;  

b) însuşirea de noi competenţe;  

c) aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţii/specialităţilor; 

 d) iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare);  

2) ameliorarea sistemului de formare continuă/instituţii, ofertă de cursuri, practici pedagogice 

(obiective specifice: 

 a) favorizarea interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază;  

 b) stimularea cercetării pedagogice/inovaţiei la nivel individual şi în grup/echipă; 

 c) aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul şcolii şi al clasei/vezi teoria curriculumului; 

managementul educaţiei;  

d) dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor umane); 

 3) cunoaşterea mediului pedagogic şi social ((obiective specifice:  

a) favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi sociali: economici, comunitari, culturali, politici etc.;  

b) raportarea sistemului de învăţămînt la problematica socio-economică;  

c) adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societăţii postindustriale/informatizate;  

d) studierea factorilor psihosociali care influenţează comportamentele elevilor)  

       Conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, corespunzător obiectivelor 

prezentate, include programe (post)universitare de: pedagogie generală (fundamentele pedagogiei, 

teoria educaţiei, didactică generală), didactica specialităţii/metodica predării, teoria curriculumului, 

management şcolar, formare avansată (la disciplinele de specialitate).  

       Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul metodologic: 

formare iniţială – formare continuă – autoformare.  

       Sistemele (post)moderne de învăţămînt accentuează continuitatea celor trei secvenţe de 

instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei.  
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       Formarea iniţială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre didactice, 

are un caracter mai deschis, “asociind la competenţa disciplinei o pregătire pentru întîlnirea cu copii 

şi adolescenţii, inclusiv cu cei aflaţi în mare dificultate şcolară”.  

       Formarea continuă urmăreşte perfecţionarea practicii pedagogice valorificînd mai multe 

modele alternative “care permit aprofundarea reflexiei şi consolidarea cunoştinţelor noi” în situaţii 

diversificate, proprii procesului de învăţămînt.  

       Autoformarea apare astfel ca o consecinţă a sistemului de formare (iniţială-continuă), 

expresie a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învăţămînt, a cercetărilor 

pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care instituie în şcoală “o 

adevărată cultură a autonomiei pedagogice”.  

       Aceste proiecte au rolul de a initia, derularea şi facilita proiecte de mobilitate pentru cadrele 

didactice în sensul în care ele reprezintă o parte componentă a programelor de dezvoltare 

profesională continuă şi iniţială.Aceste programe sunt realizabile, în universităţi şi instituţii 

specializate în formare continuă, prin: cursuri, conferinţe pedagogice, seminarii, stagii intensive şi 

extensive, acţiuni practice, învăţămînt la distanţă, universităţi de vară, excursii tematice (de 

documentare, studiu etc.). 

 

Repere bibliografice: 

1. Călin Marin, 1995, “Procesul instructiv-educativ” Instruirea şcolară (analiza multireferenţială), 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  

2. Maciuc Irina, “Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe liniare” Editura Didactică şi 

Pedagogică, RA, Bucureşti, 1998. 

 

UTILIZAREA TIC IN EDUCATIE 

Prof. Petre Claudia 

 Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” 

 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 

permanentă evoluţie. Aceştia trebuie să fie pregătiţi, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor 

simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face fată noilor tipuri de profesii. Eşecul în 

dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. 
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Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, 

astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. 

Deci, introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu 

profesorul. 

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în 

lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de 

lucru elaborate. 

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit, a calculatorului în 

timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la 

lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de 

predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor 

practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea 

individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului 

de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar 

activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas. 

Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje: 

 Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă; 

 Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică; 

 Conştientizarea faptului ca noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea ; 

 Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor; 

 Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

 Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

 Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

 Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

 Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 

 Dezvoltarea culturii vizuale; 
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 Formarea deprinderilor practice utile; 

 Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară; 

 Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 

 Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 

 Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concreta; 

 Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă 

(educaţia de-a lungul întregii vieţi); 

 Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat 

calculatorul si faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii ; 

 Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional ; 

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin 

intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări 

ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite 

realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a 

dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi 

profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară 

experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în 

care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. 

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 

colectarea, selectarea, sintetizarea si prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. 

Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor 

dobândite din diverse surse. 

Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele si posibilităţile elevului 

impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. 

Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să 

reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze 

informaţia de care are nevoie. 

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să 

cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele si posibilităţile. 

Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine si dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat 

devenind astfel o fiinţa capabilă de autoinstruire. 
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Utilizarea calculatorului si a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp 

mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de 

învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri 

şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvolta astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să 

pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei 

devin persoane responsabile capabile să se integreze social. 

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. 

Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece 

testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. 

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai 

rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 

dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html. 

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), 

a culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri 

şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, 

documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în scoală, 

anunţuri şi mica publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, 

facultăţi şi colegii).  

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor CD-uri, afişe, grafice, reviste, teste, diferite 

programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi educative 

interactive care să antreneze copiii de pe întreaga planetă. 

Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai 

complexă forma de integrare a educaţiei informale în educaţia formală. 

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-

un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este 

posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, 

răbdarea, atenţia, abilităţile practice. 

Se poate spune ca integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a 

performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 

Aceasta implică introducerea orelor de informatica şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de 

învăţământ. De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele sa fie dotate cu 
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calculatoare performante conectate la internet Profesorii ar trebui să posede pe lângă cunoştinţele 

teoretice şi practice aferente disciplinei studiate şi abilităţi de utilizare a TIC. 

Utilizarea TIC nu trebuie să devina o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes 

şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie găsite metodele 

pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la cretă, tablă şi burete, la 

lucrul cu manualul, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin 

realizarea unei legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul fizicii contribuie 

la formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte. 

În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele 

mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi 

metodele modern. 
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LIMBA FRANCEZĂ PREDARATĂ CU AJUTORUL MIJLOACELOR 

INFORMATICE  E-learning 

Profesor Popa Natalia Narcisa 

Liceul De Arte "Victor Giuleanu", Rm. Vâlcea 

 

 
 

Tehnnologiile informaticii şi ale comunicării cunosc o dezvoltare fără precedent iar 

domeniul lor de aplicaţie cuprinde aproape toate domeniile. Activitatea de  predare a limbilor 

străine ar avea foarte mult de câştigat prin utilizarea acestor noi tehnologii.  După părerea mea 

cadrele didactice ar trebui să fie într-o continuă căutare de modalităţi mai bune de accesare a 
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materialelor autentice şi de furnizare de experienţe care vor dezvolta mai bine competenţele elevilor 

de comunicare în limbi străine. Tehnologia este cu siguranță cel mai bun mijloc pentru crearea unui 

mediu favorabil pentru învăţare. TIC poate sprijini profesorii în a face învăţarea limbilor străine 

rapid, mai uşor, mai atractiv şi mai interesant.  

 

E-learning (sau eLearning) reprezintă utilizarea de media electronică și tehnologii 

informaționale și de comunicație (ICT) î n educație. E-learning la general include toate formele de 

tehnologie educațională în educație și învățare. În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se 

înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei 

Informației și Comunicării (TIC). În sens restrâns, elearning-ul reprezintă un tip de educație la 

distanță, o experiență planificată de predare-învățare organizată de o instituție ce furnizează mediat 

materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de studenți în maniera proprie. 

Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informației și comunicării - în special prin Internet. 

Internetul constituie atât mediul de distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare între 

actorii implicați. 

Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: 

 accesibil 

 flexibilitate 

 confortabilitate 

 utilizatorul poate hotărî singur data și ora la care se implică în activitatea de instruire. 

 independenţa geografică, mobilitatea – posibilitatea de a accesa conţinutul materialului 

educaţional de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal şi a reţelei; 

 accesibilitate online – o caracteristică importantă specifică acestui tip de educaţie, prin 

care se înţelege accesul la educaţie prin Internet în timp real, de oriunde şi oricând, 24 de 

ore din 24, 7 zile pe săptămână; nu există dependenţă de timp; 

 prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 

 individualizarea procesului de învăţare – fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de 

asimilare şi se bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare (auditivă sau 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_electronic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Env%C4%83%C8%9Bare&action=edit&redlink=1
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vizuală),  

 metode pedagogice diverse – programele e-learning trebuie să aibă la bază  diverse 

metode pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: la 

parcurgerea materialelor didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online şi până la 

certificarea programului, dacă este cazul. 

 administrarea online – utilizarea sistemelor e-learning necesită asigurarea securităţii 

utilizatorilor, înregistrarea acestora, monitorizarea studenţilor şi a serviciilor oferite în 

reţea; 

 costuri reduse de distribuţie  

 timp redus de studiu  

 interacţiuni sincrone şi asincrone – cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori şi 

instruiţi se pot completa; 

 tehnologii dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi 

evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de 

către evaluatorii cei mai avizaţi; 

 dacă învăţământul tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat 

pe subiecte; într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri 

diferite, neglijând graniţele spaţiale. 

Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt: 

 rata mare de abandon a studenţilor – acest tip de educaţie la distanţă necesită eforturi 

consistente şi susţinute din partea tuturor participanţilor la procesul instrucţional.  

 necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor – cursanţilor li se solicită 

anumite cunoştinţe în domeniul IT. În cele mai multe cazuri instalarea unui sistem e- 

learning presupune instalarea de aplicaţii sau medii adiţionale care presupun cunoştinţe 

tehnice suplimentare. Pentru a minimiza acest dezavantaj, clientul poate folosi un 

browser web. Există cazuri în care această abordare nu este posibilă. În acest caz este 

necesară modularizarea aplicaţiei, realizarea unui kit de instalare şi a unui ghid al 

utilizatorului 

 costuri mari pentru proiectare şi întreţinere – acestea includ şi cheltuieli cu tehnologia, 

transmiterea informaţilor în reţea, întreţinerea echipamentului, producerea materialelor 

necesare. Comparativ, însă, cu toate costurile pe care le implică procesul educaţional 

clasic, acestea sunt net mai mici.Cu toate aceste dezavantaje sau limitări, experienţa 

platformelor e-learning deja funcţionale a demonstrat faptul că participanţii la educaţie 

prin intermediul noilor tehnologii e-learning se familiarizează în scurt timp cu mediul 
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virtual şi intră relativ repede în ritmul natural al transmiterii şi, respectiv, însuşirii de 

cunoştinţe prin acest modern şi eficient tip de educaţie. 

Există mai multe posibilităţi de învăţare a unei limbi străine. Poţi face meditaţii, cursuri la 

centre, sau poţi apela la cursurile online, căci noile tehnologii ne permit să învăţăm o limbă chiar 

gratuit, de acasă. Unele website-uri ne permit chiar să și interacţionăm cu nativii şi să facem schimb 

de cunoştinţe. 

Un exemplu de astfel de aplicații sau siteuri care folosesc metoda E_-LEARNING este 

Eurocor - Institutul European de Cursuri prin Corespondenta – o școală europeană specializată 

în acest tip de instruire! 

Ca și profesor de limba franceză am vrut să văd ce oferă piața unui om care dorește să învețe 

o limbă străină și să caut o metodă cât mai facilă de la care să folosesc anumite elemente utile în 

predare-învățare. Metoda de studiu este simplă și eficientă cu rezultate demonstrate în numerose țări 

europene, dar și în România.Cu Eurocor se poate învăța acasă, în ritmul propriu, în cele mai 

convenabile momente. 

Materialele de curs sunt special concepute pentru studiul individual, cursurile conțin 

numeroase exerciții și exemple care permit punerea imediată în practică a cunoștințelor asimilate. În 

plus, un profesor personal corecteză temele și îndrumă cursanții pe durata întregului curs. 

 

Opțional, absolvenții cursurilor prin corespondență pot participa la programe de pregătire 

fața-n față, autorizate, de scurta durată, la sfarșitul cărora se poate obține un Certificat de absolvire 

emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest certificat, tradus și apostilat, este recunoscut în 

România și în alte țări ale Uniunii Europene. 

Mai pot fi adăugate și alte siteuri precum: 

 

1. LiveMocha - http://livemocha.com/pages/learn-languages/. Cel mai mare portal pentru 

învăţarea limbilor străine din lume, acesta oferă şi posibilitatea de a interacţiona cu alţi utilizatori şi 

de găsi un partener de studiu. 

2. BBC Languages - http://www.bbc.co.uk/languages/. Acesta este al doilea cel mai mare 

portal pentru învăţarea unei limbi străine. Conţine lecţii de cultură şi vocabular pentru peste 40 de 

limbi străine diferite. 

3. Duolingo http://www.duolingo.com/. Acest website conţine cursuri de engleză, spaniolă, 

germană, franceză, portugheză. Îţi poţi testa cunoştinţele prin diverse teste. În plus poţi continua 

studiul de oriunde ai fi, întrucât există o aplicaţie pentru telefonul mobil. 

http://livemocha.com/pages/learn-languages/
http://www.bbc.co.uk/languages/
http://www.duolingo.com/
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4. 50 languages. http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm - aplicatie android și app 

store. Poți o limbă străină din cele 50 propuse ascultând cele 100 fişiere audio cu lecţii de 

vocabular. 

5. Surface Languages http://www.surfacelanguages.com/. Pe acest website există o mulţime 

de lecţii de vocabular şi o diversitate mare a limbilor străine. 

6. 101 languages - http://www.101languages.net/. Cum îi spune şi numele, acesta este un 

portal în dezvoltare, care îşi propune să ofere lecţii pentru învăţarea a 101 limbi străine. 

7. Linguasnet - http://www.linguasnet.com/Courses.php. Un webiste care îţi oferă lecţii de 

spaniolă, română, portugheză şi engleză. Acesta are şi o secţiune Trăieşte şi munceşte (Living and 

work) unde sunt detalii despre o ţară şi condiţiile de trai. 

8. Share Talk - http://www.sharedtalk.com/.Ceea ce este specific acestui website este că poţi 

conversa prin chat cu nativii. 

9. Open Culture - http://www.openculture.com/freelanguagelessons. Aici se găseşte o listă 

cu limbi străine, 46 la număr, şi cu diverse website-uri unde poţi învăţa limba gratis. 

10. Linguanaut -  http://www.linguanaut.com/ 

Oricare ar fi cariera pe care ne-o dorim, profesionalismul, eficiența și competitivitatea vor 

trebui să devină atributele noastre comune, așa cum utilizarea calculatorului, cunoașterea unei 

limbi straine sau certificatul profesional ne vor fi "prietenii" alături de care ne vom putea clădi un 

viitor mai bun. 

Este foarte important în prezent să fim conștienți de importanța cunoașterii unei limbi strine. 

Pe plan profesional te propulsează în carieră. În orice domeniu se cere cunoaşterea unei limbi 

străine, iar o a doua sau chiar a treia este considerată un avantaj. În plan personal, cunoaşterea unei 

limbi străine creşte stima de sine, te face mai împlinit/ă şi chiar este esențială dacă vorbim de 

călătoria în străinătate. 

  

Referinţe:   
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http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm
http://www.surfacelanguages.com/
http://www.101languages.net/
http://www.linguasnet.com/Courses.php
http://www.sharedtalk.com/
http://www.openculture.com/freelanguagelessons
http://www.linguanaut.com/
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limbilor străine 

3. Sarah Catherine K. Moore – Center for Applied Linguistics, Uses of Technology in the 

Instruction of Adult English Language Learners  

 

ERA DIGITALĂ ȘI DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE 

Prof .înv. pr. Popescu Mirela 

CNI Matei Basarab Rm. Vâlcea 

 

Adulții aleargă după eReader sau smartwatch-uri. Tinerii visează la telefoane 

performante. Copiii îi cer lui Moș Crăciun o tabletă, un telefon cu touch screen sau un smart watch.  

Oare avem reală nevoie de toate aceste mijloace de comunicare sau am devenit 

dependenți de ele și nevoia depășește plăcerea? 

Larry Rosen, psiholog american, se ocupă cu studiul dependențelor noastre ne-

chimice. Una din ele este tehnologia. El scrie în cartea IDisorder că tehnologia este foarte 

inteligentă în a exploata dorința noastră omenească de informație vizuală și auditivă percutantă. 

(…) Realismul mediului simulat prin intermediul tehnologiei este superior ca eficacitate în a-i face 

pe elevi atenți. Mai eficace decât un simplu manual arid, mai ales dacă elevii au parte și de un 

profesor deschis la noi tehnologii“.  

Iată o idee care vine în întâmpinarea fricii multor părinți că vor avea copii care nu 

mai învață nimic din cauză că stau toată ziua la calculator. Adevărul este, dragi părinți, că vor sta 

tot mai mult în fața calculatorului. Învățământul nu va mai arăta ca pe vremea noastră și e cazul să 

vă obișnuiți cu ideea că prea puțini copii din ziua de azi vor citi Război și pace; ei vor afla despre 

istoria secolului XIX din simulari video tot mai fidele și mai incitante vizual, tot mai angajante și, 

eventual, sub forma de joc. Ne place sau nu, acesta este viitorul și el nu arată chiar rău. E doar 

diferit de tot ce știam noi, cei mai… vechi. 

Cu siguranță, impactul dezvoltării tehnologiei asupra generației tinere este un subiect 

de actualitate larg dezbătut. Creierul acestora este extrem de maleabil în această perioadă de 

dezvoltare, fiind susceptibil la experiențele din mediu. De fapt, copiii cresc într-un mediu în care 

tehnologia înseamnă tot, căutare de informații, prieteni, distracție, comunicare, învățat. Potrivit unui 

raport al Comisiei Europene în România aproximativ 69 % dintre copii folosesc săptămânal 

Internetul în camera lor, iar 79% au un cont pe Facebook. Proporția de copii care știu mai multe 

despre Internet decât părinții lor este mai mare în România și Danemarca comparativ cu celelalte 

țări europene. Entuziasmul copiilor atunci când vine vorba de Internet, iPhone, iPad, Facebook, 

Youtube poate fi pus pe baza întăririlor imediate pe care ei le primesc și a mediului stimulant în 
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care sunt imersați, plin de sunete și culori. Tot mai frecvent se discută de dependență de Internet, de 

Facebook sau de jocuri online. Dar ce înseamnă această dependență? De fapt apar modificări la 

nivel de creier, în sistemul procesare a recompenselor. Și în cazul dependenților de tehnologie apar, 

ca și în cazul altor dependențe (de droguri, nicotină, jocuri de noroc), probleme la nivel de 

dopamină, un neurotransmițător care atunci când este eliberat, creează plăcere. 

Potrivit recomandărilor Asociației Americane a Pediatrilor, copiii sub doi ani ar 

trebui să nu aibă nicio interacțiune cu mijloacele media, întrucât chiar și 9 minute de vizionare a 

unor desene animate influențează negativ funcțiile executive la copiii de 4 ani. O întrebare tot mai 

pregnantă pentru părinți este aceea dacă ar trebui sau nu să le interzică copiilor să se joace 

online/video. Sunt însă întemeiate acuzațiile celor care afirmă că Internetul face o generație de copii 

hiperactivi și cu probleme de concentrare? Se pare că deși jocurile online/video au fost blamate cum 

că ar crește agresivitatea copiilor, ele au o serie de consecințe pozitive precum: îmbunătățirea 

abilităților vizual-spațiale, a atenției, a timpului de reacție și a abilităților decizionale atunci când 

implică activ copiii în utilizarea lor. Dispozitivele tehnologice pot influența sănătatea mentală a 

copiilor, existând date care arată că ele contribuie la problemele de somn ale acestora. O modalitate 

prin care copiii învață este prin modelare, respectiv prin imitarea unor modele (vedete, părinți, 

colegi). În acest sens, este problematică expunerea lor la modele nepotrivite pe rețelele de 

socializare. În consecință, unele fete dezvoltă tulburări alimentare (anorexie, bulimie), căci prin 

comparația socială, ele ajung să aibă o imagine distorsionată asupra propriului corp. 

Oriunde ne uităm, vedem oameni captivaţi de dispozitivele lor de înaltă 

tehnologie: în timp ce se află la volan, când sunt la plimbare, la cumpărături, la o întâlnire cu 

prietenii, la restaurant, atunci când aşteaptă la cabinetul doctorului, peste tot. Uneori ajungem 

chiar să ne simţim sufocaţi de avalanşa de informaţii primite prin mijloacele tehnologice, devenim mai 

puţin productivi şi ne simţim secaţi de energie din cauza folosirii excesive a tehnologiei. Deşi suntem 

conectaţi din punct de vedere electronic, suntem neatenţi şi, în același timp, deconectaţi de 

realitatea fizică. 

Această așa-numită dependenţă de tehnologie poate determina, în timp, pierderea 

libertăţii personale şi a independenţei, din cauza consumului necontrolat a mai multor tipuri de 

dispozitive.  

Majoritatea oamenilor nu îşi folosesc capacităţile mentale critice şi independente 

pentru a se întreba dacă utilizarea continuă a acestor produse tehnologice chiar le 

îmbunătăţeşte viaţa. Cei care cred că interacţiunile cu oamenii, prin intermediul dispozitivelor 

tehnologice, sunt un lucru real, pierd din vedere că tehnologia distorsionează şi limitează 

interacţiunile social-umane; mai grav este faptul că oamenii îşi pierd abilitatea şi talentul de a 
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purta o conversaţie faţă în faţă, în cazul în care tehnologia este prezentă excesiv în viața 

acestora. 

Cercetătorii de la Universitatea din Glasgow au descoperit că jumătate dintre 

participanţii la studiu îşi verifică email-ul o dată pe oră, în timp ce unii fac acest lucru de 30-40 de 

ori pe oră.  Un studiu AOL a dezvăluit că 59% dintre utilizatorii de agende electronice îşi verifică 

mesajele de fiecare dată când primesc un email, iar 83% fac acest lucru cel puţin o dată pe zi atunci 

când se află în vacanţă. 

Un sondaj realizat în 2010 a descoperit că 61% dintre persoanele participante la 

studiu (procent care este mai mare în rândul persoanelor tinere) sunt dependente de Internet. O 

altă analiză a identificat faptul că dependent este cuvântul folosit cel mai des de oameni pentru a 

descrie relaţia pe care o au cu tehnologia. O altă cercetare în acest domeniu a descoperit 

că tinerii au rezistat mai greu la farmecul reţelelor sociale, decât la somn, ţigări şi alcool. 

Un studiu recent realizat de Centrul de Cercetare Pew a identificat faptul că 44% 

dintre proprietarii de telefoane mobile dorm cu dispozitivul asezat lângă pat. Mai rău, 67% dintre 

aceştia au experimentat apeluri fantomă, verificându-şi telefonul chiar şi atunci când acesta nu a 

sunat şi nici nu a vibrat. 

Există şi ceva veşti bune: procentul proprietarilor de telefoane mobile care au spus 

că ar putea trăi fără aceste dispozitive a crescut de la 29% în 2010, până la 37%, în 2013. 

Dependența de mijloacele de comunicare este similară oricărui tip de adicție, 

chimică sau comportamentală. Începem să ne simțim agitați sau triști dacă nu ne luăm doza de 

Internet, avem probleme cu somnul, ne tulburăm dispoziția din cauza unor conversații stupide și, în 

general, atenția nu mai e la fel de concentrată. Putem ajunge la sentimente de gol și de anxietate, 

interes scăzut pentru activități altădată plăcute, precum intalnirea cu prietenii, oboseala, 

iritabilitatea…Chiar dacă par minore, neindentificate sau necontrolate pe termen lung, toate acestea 

duc la izolare socială, depresie – de ce nu? În general, la o viață de calitate mai slabă. 

Concluzia generală care se poate trage cu privire la modul în care tehnologia 

sculptează arhitectura creierului nostru este aceea că doar în funcție de timpul petrecut și de 

activitățile desfășurate pe dispozitivele tehnologice putem de efecte benefice sau nocive. Un lucru 

este cert, trăim într-o perioadă în care trebuie să ne adaptăm sănătos la dezvoltarea galopantă a 

tehnologiei. 

Tony Schwartz, autorul cărţii Fii excelent în toate, propune câteva metode prin care 

fiecare dintre noi îşi poate redobândi puterea în faţa tentaţiei tehnologiei şi astfel îşi poate creşte 

productivitatea şi poate economisi energie.  

Disciplina joacă un rol important în tratarea dependenţei de tehnologie, pentru că 

aceasta este cea care ne ajută să ne formăm ritualuri zilnice. Îndeplinite la o anumită oră stabilită, 
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aceste obiceiuri se vor transforma, de-a lungul timpului, într-o rutină care nu necesită un consum 

extraordinar de energie. Aceste ritualuri ne vor ajuta să ne deconectăm şi să ne concentrăm asupra 

lucrurilor cu adevărat importante pentru noi. De exemplu, dacă ne-am propus să ne alocăm o 

jumătate de oră pentru exerciţiile fizice, iar telefonul sună în acele moment, vom reuşi să ignorăm 

soneria şi să continuăm acea acţiune pe care o considerăm valoroasă. 

Întrebarea esenţială la care ar trebui, acum, în încheiere să răspundem, este: Ce 

înseamnă o utilizare sănătoasă a dispozitivelor tehnologice?  

Atunci când noi, oamenii, putem trăi fericiţi fără a folosi atât de multă tehnologie 

într-o zi sau într-o săptămână, se poate spune că începem să ne recăpătăm controlul asupra 

vieţii, precum şi libertatea personală, devenind astfel stăpânii tehnologiei. Sunt multe lucruri 

minunate pe care am putea să le vedem și în afara tehnologiei. 

Mae West a rostit următoarele cuvinte: Prea mult dintr-un lucru bun este ceva 

minunat. Este momentul să realizăm faptul că aceste cuvinte nu se potrivesc şi în cazul tehnologiei 

și că putem trece la o dietă digitală globală. 
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AVANTAJE ŞI LIMITE ALE UTILIZĂRII CALCULATORULUI ÎN 

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Prof. înv. primar: Popescu Natalia, 

CNI ,,Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 

permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm 

nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia 

http://iteach.ro/pg/blog/gabriela.fesnic/read/38030/internetul-%E2%80%93-factor-de-influenta-asupra-tinerilor
http://iteach.ro/pg/blog/gabriela.fesnic/read/38030/internetul-%E2%80%93-factor-de-influenta-asupra-tinerilor
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de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea 

capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul 

trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât 

va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. Deci, introducerea în şcoală 

a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţământ. 

Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul 

interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.  

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective :  

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare  

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual  

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în 

lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de 

lucru elaborate. Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a 

calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin 

neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de 

acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la 

pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. 

De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la 

izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează 

prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas. Totuşi 

utilizarea calculatorului are numeroase avantaje : 

 1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă  

2. Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică  

3. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea  

4. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor  

5. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare  

6. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei  

7. Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă 8. Instalarea 

climatului de autodepăşire, competitivitate  

9. Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului  

10. Dezvoltarea culturii vizuale  
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11. Formarea deprinderilor practice utile  

12. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară  

13. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele  

14. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii  

15. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi gaseste singur răspunsul pentru o problemă concretă  

16. Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie 

permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi)  

17. Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este 

utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii  

18. Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional  

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin 

intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări 

ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite 

realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a 

dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi 

profesorul.  

Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul 

virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se 

desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. Deşi efectuarea 

experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un proverb chinez: ”o imagine 

înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi material didactic. În 

acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, permite 

verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a unui nou 

experiment.  

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 

colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. 

Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor 

dobândite din diverse surse. Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă 

şi motivaţională pentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi 

abilităţilor însuşite de către elevi, îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie 

posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii elevilor.  
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Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului 

impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge materialul 

avut la dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. 

Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie. Prezentarea 

materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască exact la ce nivel 

este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi dorinţa 

de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire.  

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un 

timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor 

activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a 

unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. 

Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta 

propria viaţă.  

Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social. În cazul evaluării se elimină 

subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile profesorului. Poate chiar să se autoevalueze 

singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a 

mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de 

asemenea pe nivele de dificultate diferite. Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, 

animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în 

scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii 

acestora, proiecte, portofolii, pagini html.  

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), 

a culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare diferite examene şi concursuri şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural 

artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, 

grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, documente oficiale, forum de discuţii, note ale 

elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, anunţuri şi mică publicitate, statistici realizate de 

elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, facultăţi şi colegii).  
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L'UTILISATION DES DISPOSITIFS TACTILES EN CLASSE DE FLE 

 
Prof. Teodora Predescu Stani 

 C. N. Mircea cel Batran, Ramnicu-Valcea 

 

  « De la tablette de cire et de calame aux ordinateurs en passant par le tableau noir et le 

livre, l'enseignement s'est toujours  appuyé autant que possible sur les possibilités techniques de 

son époque » (Jean Pierre Cuq, Isabelle Gruca, 2005 : 400). 

 Les dispositifs tactiles qui peuvent être utilisés en classe de langue sont les suivants : tableau 

numérique interactif, tablette et téléphone intelligent. 

2.1.1 Le tableau blanc interactif 

 Pour certains didacticiens le tableau blanc interactif est « le résultat de la convergence de 

deux mondes : celui des présentations dans les réunions d'entreprises notamment, et celui de 

l'infographie » 1.Le TBI n'est pour les apprenants qu'une tablette géante connectée à un ordinateur et 

transformée en tableau, la souris est remplacée par le stylet ou par le doigt avec un élément 

supplémentaire, le vidéoprojecteur qui projette l'écran de l'ordinateur sur le tableau (Jean Yves 

Petitgirard, Dominique Abry et Elisabeth Brodin 2011 : 13).  

 L'enseignant qui utilise le TBI dispose de toutes les ressources d'un ordinateur (son, texte, 

vidéo, images, internet etc) et de plus il peut interagir avec tous ces éléments. 

 Au Lycée Théorique Traian, j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années sur des 

TBI Smart 11.0. SMART Notebook est un logiciel pour créer et gérer des contenus pédagogiques, il 

est conçu pour que les contenus créés soient utilisés avec un tableau blanc interactif (TBI). 

L’utilisateur peut tout de même concevoir des fichiers dans Notebook, sur son ordinateur, sans que 

ce dernier soit connecté au TBI.  

 Faute d'une formation adéquate sur l'utilisation du TBI, dans cet établissement scolaire, j'ai 

dû passer des dizaines d'heures à regarder des tutoriels sur le fonctionnement de ce dispositif et la 

création des exercices avec le logiciel Notebook. Le grand désavantage, au début, c'est précisément 

cette activité « chronophage» : pour un exercice interactif autocorrectif un élève passe 10 secondes 

à le faire, par contre le professeur peut le concevoir même en 2  heures. Mais le résultat de ce travail 

                                                 
1 Jean Yves Petitgirard, Dominique Abry et Elisabeth Brodin, Le tableaau blanc interactif, 2011,Clé 

International , p. 13 
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de conception des leçons en .notebook est spectaculaire pour les apprenants et une fois la leçon 

créée. 

 Puisqu'on vit à l'époque du web collaboratif, une partie des leçons que j'ai créées sera 

disponible sur : www.ifprofs.org, le réseau social mondial des professeurs de FLE. 

2.1.2 Le téléphone intelligent et la tablette 

 Le potentiel pédagogique des appareils mobiles en classe de Fle est indéniable. Mais avant 

de commencer à les utiliser tout professeur se pose les questions suivants : Quels sont les bénéfices 

pédagogiques de ces nouveaux outils ? Comment peut être opérée l’intégration des téléphones et 

des  tablettes dans le cursus éducatif et dans les pratiques des enseignants ?  Comment peuvent être 

gérés les téléphones/ tablettes au quotidien ? 

 Les outils tactiles présentent l'avantage de pouvoir s'intégrer à l'espace de la classe : il n'est 

plus nécessaire de se déplacer en salle informatique pour que les apprenants puissent effectuer une 

recherche sur Internet, lire et produire des documents numériques. Cette intégration à la classe 

permet une utilisation ponctuelle de l'outil numérique. La tablette et le smartphone pourraient 

trouver ainsi leur place au côté des supports d'apprentissage traditionnels, sans les remplacer. 

 En ce qui concerne l'usage qu'un professeur peut faire de ses outils, j 'énumérerai seulement 

quelques uns : pour allumer les vidéoprojecteurs, téléviseurs, lecteurs DVD etc; Caster/ diffuser 

l’écran de son téléphone, stocker des documents et les partager, accéder aux média francophones; 

accéder aux ressources pédagogiques en ligne. 

 Les applications mobiles incontournables pour  les enseignants qui leur faciliteraient le 

travail sont les suivants : PeelRemote (application qui transforme le téléphone en télécommande 

universelle), la suite Google Drive (disque virtuel où on peut stocker tous les manuels et les 

enregistrements afin d'y accéder sur n'importe quel autre dispositif), LearningApps (application 

pour créer des activités pour des écrans tactiles), Padlet (mur virtuel collaboratif), sans oublier les 

média francophones qui proposent des applications mobiles (TV5, RFI, FranceTV, ARTE). 

 Pour ce qui est du côté des apprenants, il existe un nombre impressionnant d'applications 

dédiées à l'apprentissage des langues étrangères : Duolinguo, projet Babbel, Innovative Languages. 

De plus, les dictionnaires en ligne pour les dispositifs portables seront de grand aide, les 

conjugueur, les exercices d'orthographe (application Projet Voltaire) sans oublier le lectures qu'ils 

peuvent faire sur l'application Gallica  Bnf, l'Observateur, 1Jour1Actu etc. 

 L'interface tactile permet une appropriation relativement rapide du matériel, tant pour les 

apprenants que pour les enseignants peu coutumiers des TICE. Cette simplicité d'utilisation permet 

à la technique de se faire oublier au profit des usages pédagogiques définis par l'enseignant. 

Comparés aux ordinateurs portables, les outils tactiles proposent souvent une meilleure autonomie 

et une réactivité accrue : la tablette et le smartphone restent immédiatement disponibles et 

http://www.ifprofs.org/
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accessibles à tout moment. 

2.2 Propositions d'activités sur un support numérique adapté aux écrans tactiles 

 Toutes les unités créées dans les sous-chapitres suivants seront mises en ligne à l'adresse : 

https://padlet.com/simonatatu/unitesdidactiques. Sur Padlet, je mettrai également le lien vers les 

activités tactiles conçues à l'aide du logiciel : LearningApps. 

 LearningApps est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'enseignement et 

d'apprentissage au moyen de petits modules interactifs. Les modules existants peuvent être 

directement reliés au contenu des leçons, mais les utilisateurs peuvent également les modifier ou en 

créer de nouveaux.  

 L'objectif est de rassembler des modules réutilisables et de les mettre à la disposition de 

tous. C'est pour cela que les modules (appelés applis ou apps) ne s'inscrivent pas dans un cadre 

particulier ou ne comportent pas de scénario d'apprentissage concret et se limitent exclusivement à 

la partie interactive.  

 Les modules ne présentent donc en eux-mêmes aucune unité d'apprentissage prédéfinie et 

doivent être intégrés à une activité ou séquence d'apprentissage. Les enseignants ont la possibilité 

d'utiliser les applis déjà créées, de les modifier et de concevoir des applications. Pour utiliser les 

applications existantes, ce n'est pas obligatoire d'en avoir un compte utilisateur. Les enseignants ou 

les apprenants peuvent chercher des exercices par mots clé ou en allant sur l'onglet « Parcourir les 

applis » et en choisissant le domaine auquel ils s'intéressent.  

 Par contre, si l'enseignant veut créer une appli, il faudra absolument qu'il ait un compte. La 

création du compte peut se faire rapidement et c'est gratuit. Une fois connecté, l'enseignant peut 

sélectionner les « applis » qu'il veut utiliser et qu'il va trouver plus facilement dans « Mes applis ». 

En tant qu concepteur de ses propres exercices interactifs, l'enseignant a le choix parmi une grande 

palette de typologies et de modèles. Les typologies d'exercices sont très variées allant du classement 

par paire jusqu'au « jeu du millionnaire » ou du « placement sur une carte géographique » jusqu'au « 

puzzle » ou a « pendu »  

 Une fois l'exercice sélectionné/créé, le professeur peut l'afficher au TBI ou indiquer aux 

élèves l'adresse url. En général après le nom du site et le domaine il y a une barre oblique suivi d'un 

code. C'est un numéro unique pour chaque exercice. Donc, cette adresse peut être donnée aux autres 

élèves et ils peuvent résoudre l'exercice sur leur téléphone intelligent ou leur tablette en ouvrant un 

navigateur et en y introduisant l'adresse indiquée par le prof. De cette façon tout le monde pourra 

travailler sur le même exercice, pas seulement ceux qui sont devant le TBI.  

 En ce qui concerne la création d'une « appli », toutes les catégories proposent de renseigner 

un titre et une consigne. On peut ajouter du texte, des images, du son et de la vidéo dans 

https://padlet.com/simonatatu/unitesdidactiques
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pratiquement toutes les activités en cliquant sur le bouton correspondant à chaque catégorie. Les 

images peuvent être ajoutées à partir de Wikipédia , d’un site web ; de l'ordinateur. L'image 

sélectionnée peut être également éditée. Le document audio peut être ajouté : en effectuant une 

recherche sur YouTube ; en ajoutant un lien en provenance de YouTube ;  en enregistrant ou en 

téléversant un fichier audio (le fichier ne sera, dans ce cas, pas disponible immédiatement, mais 

après quelques minutes). Le document audio peut être découpé s'il provient de Youtube. C'est pareil 

pour les documents vidéo qui peuvent être cherchés sur Youtube ou sur l'ordinateur personnel. Les 

vidéos aussi peuvent être édités sur Learningapps. Après avoir conçu l'appli, le professeur peut 

choisir entre « Afficher un aperçu » et « Enregistrer l'appli », dans ce cas l'appli sera enregistrée 

dans l'espace « Mes applis » . 

 

IMPORTANŢA FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE 

 

Prof. ing. Radu Alina Simona – Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” 

Prof. ing. Heresanu Felicia Georgeta – Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” 

 

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea 

deperfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt, prin 

consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe 

tehnologii avansate. 

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social 

proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu funcţie managerială de 

reglare autoreglare continuă a procesului de învăţămînt, la toate nivelurile sale de referinţă . 

La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în 

obiective angajate în cadrul procesului de învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar.  

La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, 

umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces. 

La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice 

procesului de învăţămînt (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi 

extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; 

activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi 
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profesională, de consiliereetc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern 

existent, pe termen scurt, mediu şilung. Potrivit Legii Învăţământului9, formarea continuă a 

personalului didactic constituie un drept care se realizează, în principal, prin perfecţionare şi 

conversie profesională.  

Principalele forme de organizare a perfecţionării personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar sunt: 

a) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe 

grupe de unitati (comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice); 

b) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme 

de specialitate si psihopedagogice; 

c) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei; 

d) forme de perfecţionare prin corespondenţă (învăţământ la distantă); 

e) cursuri fără frecvenţă, organizate de instituţii de învăţământ superior, combinate cu consultaţii 

periodice, potrivit opţiunilor participanţilor; 

f) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului 

didactic; 

g) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice sau pentru 

obţinerea definitivării în învăţământ ori a gradelor didactice, în conformitate cu prevederile legii; 

h) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de 

control, potrivit unor programe specifice; 

i) burse de perfecţionare şi stagii de studiu si de documentare, realizate în ţară şi în străinătate; 

j) cursuri postuniversitare; 

k) doctorat. 

În ultima perioadă asistăm la schimbări esenţiale atât în domeniul formării continue a 

cadrelor didactice – faţă de strategiile anterioare, cât şi în atitudinea şi comportamentul cursanţilor. 

Stagiile de pregătire nu mai pun accent strict pe achiziţia de cunoştinţe sau pe transmiterea unor 

cunoştinţe teoretice, ci urmăresc autoformarea, pe baza experienţei indivizilor şi a grupului supus 

formării.  

În ce priveşte atitudinea cursanţilor, personalul didactic solicită tot mai mult parcurgerea 

unor stagii de formare aplicate, la obiect, care să pună accent mai mult pe rezolvarea unor probleme 

apărute la locul de muncă, pe elememte de proiectare şi organizare apte să-i ajute să obţină 

performanţe în activitate, şi nu pe aspectele strict teoretice. Dintre aceste programe de formare la 

nivelul instituţiei menţionăm câteva care au avut un impact major asupra cadrelor didactice: Cursul 

pentru ocupaţia de Formator, respectiv Mentor,  manager de proiect, management educaţional, 

management educational strategic, perfectionarea profesorilor metodisti din invatamantul tehnic si 
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elemente de tehnologia informarii si comunicari, pentru domeniul consilierii educative, dar şi pentru 

analiza curriculumului, metode moderne / alternative de formare, etc. 

Activităţile de formare continuă de la nivelul fiecărei şcoli trebuie organizate prin implicarea 

mai susţinută a personalului specializat din instituţiile de stat sau private ce-şi desfăşoară activitatea 

în comunitatea locala şi care pot oferi şi asistenţă de specialitate, în rezolvarea unor cazuri concrete. 

Pentru ca orice activitate de formare realizată de furnizori externi să fie valorificată la 

nivelul şcolii, ea trebuie cunoscută atât de responsabilul cu formarea continuă, cât şi de alte cadre 

didactice, iar competenţele cadrului didactic beneficiar al unui stagiu de dezvoltare trebuie dovedite 

în viaţa şcolară prin rezolvarea problemelor pentru care a urmat stagiul de formare, prin obţinerea 

unor performanţe în activitatea proprie, prin rezolvarea cu succes a altor sarcini cu care se confruntă 

colectivul didactic şi, nu în ultimul rând, prin iniţierea unor noi activităţi sau programe, cu efecte 

vizibile atât pentru alte cadre didactice, cât şi pentru colectivele de elevi / părinţi. 

Formarea si perfecţionarea cadrului didactic se realizează în dimensiuni organizate 

concentric, pornind de la studiul individual, la forme organizate instituţional la nivel de catedre, de 

comisii, pe specialitaţi înrudite, de consiliu profesoral, cercuri pedagogice, perfecţionări periodice, 

masterate, cursuri postuniversitare, precum şi prin sistemul definitivării şi al gradelor didactice. 

  Ca o concluzie la întrebarea este importantă formarea continuă a cadrelor didactic? 

Răspunsul este da, deoarece eşti preocupat de formarea şi dezvoltarea personală deci formarea 

cadrelor didactice trebuie să constituie o prioritate a sistemului de învăţământ românesc. 
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INFORMATIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

  Prof. Înv. Primar Răducioiu Emilia 

Prof. Andrei Simona                                                                                                                               

C.N.I.MBRm.Vâlcea 

                

               Apariţia calculatorului în lumea educaţiei a impus o nouă viziune pedagogică, cea 

exprimată cu ajutorul sintagmei informatizarea învăţământului. 

              Această sintagmă include două laturi fundamentale: 

              1. Introducerea învăţământului de informatică în şcoală. Este vorba de pregătirea şi 

instruirea elevilor în vederea utilizării calculatorului, profesiunile viitorului vor face apel tot mai 

frecvent la această creaţie a ştiinţei şi tehnicii contemporane. 

               2. A doua latură se referă la utilizarea calculatorului ca mijloc de învăţământ, în procesul 

didactic, în actul de predare-învăţare. În acest sens calculatorul capătă o destinaţie pedagogică, 

introducerea lui afectează, deopotrivă activitatea de predare a profesorului şi activitatea de învăţare 

a elevilor. Problematica pedagogică legată de această latură este cuprinsă în formule de genul: 

instruire asistată de calculator (I.A.C.), cele doua aspecte, instrucţia şi învăţarea, fiind de fapt 

corelative, prima îl vizează cu precădere pe profesor, cea de a doua pe elev. Avantajele celor două 

tehnologii constau în aceea că: stimulează gândirea logică (analogică, algoritmică, euristică); 

mobilizează funcţiile psihomotorii, stimulează motivaţia internă a elevilor în procesul de învăţare 

individuală, dezvoltă creativitatea tehnică, inventivitatea elevilor, introduce un stil de muncă 

independentă, formează deprinderi practice utile. 

               Pentru amplificarea caracterului formativ al activităţii de învăţare trebuie utilizate metode 

predominant centrate pe cel care învaţă şi care solicită gândirea, imaginaţia, voinţa – una dintre 

aceste metode fiind instruirea asistată de calculator. 

              Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistată de calculator se concentrau mai mult 

pe învăţare, prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară softuri complexe, care 

încurajează construcţia activă a cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare, 

promovează reflexia, eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea 
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intelectuală – toate aceste elemente modificând aria activităţilor profesorului atât cantitativ cât şi 

calitativ. 

            Softul educaţional este un produs-program special elaborat pentru a fi utilizat în activitatea 

de instruire şi reprezintă un mijloc de a prezenta instruirea prin intermediul calculatorului, interactiv 

şi dirijat. Calculatorul poate interveni direct, prin intermediul unui soft educaţional în organizarea 

unei situaţii de învăţare. 

           Eficienţa învăţării intermediate de calculator presupune corelarea a doi factori esenţiali: 

adoptarea unor strategii didactice adecvate şi existenţa unor programe software educaţionale de 

calitate. 

             Instruirea asistatată de calculator este acea modalitate în cadrul căreia interacţiunea 

dintre activitatea de predare şi cea de învăţare, dintre profesor şi elevi, este mijlocită de prezenţa 

calculatorului, considerat ca auxiliar tehnic, destinat să amplifice şi să optimizeze funcţiile predării. 

În esenţă, calculatorul impune o strategie de interacţiune informaţională între profesor şi elevi. Şi în 

strategia clasică prezenţa informaţiei este indispensabilă. Prelucrarea şi stocarea informaţiei se face 

cu ajutorul softurilor destinate să mijlocească relaţia predare-învăţare, grupate în raport cu funcţia 

lor didactică (de documentare, demonstrative, de simulare, de cercetare, de evaluare, de exersare, de 

fixare, jocuri logice, etc.). 

Valenţele pedagogice ale calculatorului sunt date, pe de o parte, de calitatea acestor softuri, iar pe 

de altă parte, de iscusinţa integrării lui în procesul instruirii, în derularea secvenţială a lecţiei. 

Asemănător celorlalte mijloace de învăţare, calculatorul rămâne şi el un auxiliar şi mediator în 

cadrul relaţiei predare-învăţare. Superioritatea lui constă însă în virtuţile pe care le are în 

prelucrarea şi prezentarea informaţiei, în posibilităţile sale de stimulare a activităţii de învăţare a 

elevilor. 

                Câteva aspecte privind folosirea calculatorului în procesul de învăţământ sunt necesare: 

1. Calculatorul se poate folosi, în general, ca auxiliar al procesului de învăţământ, la toate 

disciplinele şcolare care solicită tehnică de calcul sau de prezentare. Pentru cei mici, poate fi folosit 

în jocurile cu caracter strategic, pentru desen, citit sau scris. Astfel începe formarea deprinderilor 

programatice ale gândirii la copii. Aici se formează şi priceperea de a schematiza şi abstractiza, 

element necesar pentru studiul tuturor disciplinelor şcolare. Învăţarea cu calculatorul are un demers 

activ, sprijinit pe caracterul interactiv al dialogului om-maşină. Elevul învaţă singur, fără emoţii. 

2. Calculatorul permite o mai bună instruire a fenomenului studiat pe baza receptării acestuia, până 

la înţelegerea lui deplină. 

3. Calculatorul conferă tehnologiilor didactice un caracter interactiv. Pentru ca dialogul să fie cât 

mai plăcut, trebuie ca programele didactice să fie atractive, cu pauze, ton şi culoare, menite să-i 

creeze elevului o microlume în care să dorească să înveţe. 
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4. Calculatorul solicită un studiu aprofundat al temei şi spirit de cercetare din partea elevului. 

Însuşindu-şi în faţa tastaturii o serie de cunoştinţe, elevul se formează pe linia autoeducaţiei 

permanente, învaţă sa înveţe. 

                Informatica şi calculatorul facilitează spiritul algoritmic, programatic operaţional şi 

organizatoric, rigoare în raţionament şi exprimare precisă, caracterul intensiv al muncii şi spiritul 

aplicativ. 

               Educaţia nu se poate reduce însă la calculator fără rolul important al profesorului. 

               Referitor la integrarea calculatorului în procesul didactic, trebuie să menţionăm că, de fapt, 

este vorba de modul în care informaţiile şi sarcinile de lucru cuprinse în soft, se articulează cu 

celelalte secvenţe ale instruirii şi răspund unor obiective urmărite de profesor. Mânuirea propriu-

zisă a calculatorului se poate face de către profesor, fie de către elevi, în funcţie de conţinutul 

sarcinii de învăţare. 

               În concluzie, informatizarea tot mai multor domenii ale activităţii umane impune cu 

necesitate informatizarea procesului didactic de la cea mai fragedă vârstă, şcoala adaptându-se 

astfel cerinţelor şi imperativelor dezvoltării sociale. 
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 INFLUENȚA MIJLOACELOR TEHNOLOGIEI INFORMAȚEI ȘI A 

COMUNICAȚIILOR ASUPRA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-

EVALUARE 

Prof. Emilia Popa 

Liceul Tehnologic”Grigore Antipa”Bacău, 

 

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de 

vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile 

generale date de cărţile de metodologie.” 
 

Gaston Mialare 
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Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la 

un moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare.Astfel elevii sunt 

nevoiți să învețe să gestioneze un număr impresionant de informații,să le analizeze, să ia decizii să-

și dezvolte cunoștințele pentru a face față provocărilor tehnologice actuale. În ceea ce privește 

personalul didactic, sunt necesare eforturi de formare profesională. Totalitatea instrumentelor care 

aparțin tehnologiei informațiilor și comunicării sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. În 

această categorie aș include: calculatorul, internetul, poşta electronică, imprimanta, 

videoproiectorul.  

Toate acestea reprezintă realități pe care elevii le experimentează în fiecare zi. La rândul lui, 

cadrul didactic este pus în situația de a opta între continuarea demersului său educațional în mod 

conservator, folosind metodele tradiționale, ignorând tendințele de schimbare sau acceptarea 

provocării și implementarea în același timp a noilor tehnologii în activitatea sa didactică.  

În cadrul orelor de predare-învățare, instrumentele TIC facilitează procesul de predare-

învățare și uneori chiar și evaluare (chiar dacă ne gândim la simplele teste alcătuite cu ajutorul 

calculatorului,la imprimanta sau scannerul care ne ajută să multiplicăm materialele) ne oferă 

posibilitatea de a căuta, ne învață a colecta şi procesa în mod corect informaţia şi de a o folosi într-

o manieră critică şi sistematică.  

De asemenea se dezvoltă abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, 

prezenta şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii 

bazate pe internet. Folosirea mijloacelor TIC sprijină dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii și 

în același timp dezvoltă o atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă. În activitatea 

de dascăl, cu ajutorul unui calculator se pot elabora si redacta pe calculator planuri de lectii, schite, 

desene, scheme, fise de lucru individuale sau de grup, pentru elevi;  

Iată cum ar arăta o analiză SWOT a influenței mijloacelor TIC în procesul educativ: 
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 Punctele tari Punctele slabe  

-în regiunea noastră,o mare parte din populaţie este -majoritatea   cadrelor   didactice   şi 

multilingvă, ceea ce determina o creştere constantă manageriale din sistem nu au abilităţi 

a  numărului  specialiştilor  în  domeniul  TIC,  

care suficiente de utilizare a resurselor TIC 

cunosc limbaje moderne de programare, baze de în educaţie;  

date, etc. Mulţi din aceştia au experienţă de lucru 

în -capacitatea pieţei locale de absorbţie a 

companii  TIC  străine,  având  posibilitate  să-şi produselor   şi   serviciilor   TIC   este 

perfecţioneze continuu capacităţile; actualmente  redusă,  -fapt  cauzat  de 

-prin utilizarea TIC se dobândește o eficientizare a nivelul    redus    de    cunoaştere    şi 

procesului educațional; conştientizare a   beneficiilor   TIC, 

-aproape  toate  unitățile  de  învățământ  posedă precum  şi  de  puterea  de  cumpărare 

laboratoare  de  informatică  sau  cel  puțin  un scăzută  a  populaţiei  datorită  salariilor 

calculator la dispoziția cadrelor didactice; reduse;  

-programele  de  formare  continuă  a  cadrelor -lipsa  motivaţiei  profesorilor  pentru 

didactice  includ  folosirea  echipamentelor  noi,  a utilizarea TIC la orele de curs; 

calculatoarelor,  fapt  care  duce  la  modernizarea -teama  de  nou  care  poate  produce 

modului de lucru al profesorilor; elevii vor fi deja refuzul   cadrelor   didactice   de   a-si 

familiarizați încă din școlile gimnaziale cu ceea ce înlocui propriile metode conservatoare 

înseamnă  informație,  a  informa,  a  se  informa,  

a cu    cele    moderne,    facilitate    de 

selecta;  își  vor  putea  forma  o  viziune  complexă mijloacele TIC;  

asupra  lectiilor  învățate,  datorită  surplusului  de -imposibilitatea  desfășurării  în  cele 

informație  găsit  pe  internet,  care  le  permite mai   bune   condiții   a   lecțiilor   în 

cunoașterea  unui  lucru  din  mai  multe  puncte  

de eventualitatea lipsei   temporare   a 

vedere, abordarea unei teme din perspectiva mai energiei electrice; 

multor critici; -necesitatea  aprofundării  unor  noțiuni 

-lărgirea orizontului cunoașterii, elevul nu se mai teoretice  pentru  a  putea  folosi  corect 

limitează  la  cunoștințele  pe  care  i  le  transmite mijloacele de informare computerizată; 

cadrul didactic. Elevul are posibilitatea de a găsi -lipsa  unui  calculator  pe  care  să  îl 

argumente pentru a-și susține propriile idei, păreri, poată  folosi  acasă  (atât  elevul  cât  și 

opinii. cunoașterea, aprofundarea, asimilarea unui cadrul didactic)  

bagaj vast de cunoștințe într-o perioada mult mai   

scurtă,  dacât  prin  modalități  care  nu  includ   

folosirea mijloacelor TIC.   
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 Oportunităţi  Ameninţări     

-piaţa  produselor  şi  serviciilor  TIC  înregistrează -persistă  încă  mari  discrepanţe  între 

rate continue de creştere. mediul urban şi rural, precum şi între 

-sporeşte ponderea utilizatorilor tineri de Internet, diferite  categorii  sociale.  Prin  urmare 

ceea  ce  promite  o  nouă  generaţie  iniţiată  în nu   există   acces   la   tehnologiile 

utilizarea   tehnologiilor   informaţionale   şi   de informaţionale şi de comunicaţii pentru 

comunicaţii. Un impact favorabil, in acest sens, il toată populaţia ţării în egală măsură (și 

au centrele de instruire on-line, publicarea cărţilor aici mă refer la școlile din mediul rural, 

digitale, apariția tabletelor; cu o situație financiară precară);  

-colaborarea  cu  alte  unități  școlare  din  țară  sau -preţul acestor tehnologii este destul de 

chiar  din  alte  țări;  realizarea  unor  parteneriate ridicat  în  comparaţie  cu  salariile  din 

interșcolare;  economia naţională, ceea ce determină 

-posibilitatea  efectuării  procesului  de  predare- efectuarea  de  reparații  a  mijloacelor 

învățare între mai multe persoane din locații diferite TIC în baza unor costuri ridicate, ceea 

(prin intermediul Skype); ce  împiedică  cumpărarea  mijloacelor 

-posibilitatea   învățării   redactării   unor   texte noi de informare;    

nonfuncționale  prin  completarea  unor  formulare -cadrele didactice de vârsta a doua și a 

găsite on-line(CV european); treia  sunt  prea  puțin  informate  în 

-elevii vor învăța încă de la o vârstă fragedă cum domeniul respectiv, nu conştientizează 

să   realizeze   documente   în   diferite   programe încă  numeroasele  avantaje  pe  care  le 

(Word,Excel), cum să se documenteze (dicționare oferă utilizarea computerului şi 

on-line   Google,   Bing),   cum   să-și   selecteze Internetului.    

informația în funcțiile de nevoile lor la un moment -deseori fondurile alocate achiziționării 

dat;  de   echipament   și   soft   educațional 

-TIC sporește libertatea de a fi informat, libertatea necesare sistemului  educațional  sunt 

de  a-și  alege  informația  dorită;  ajută  și  la nealocate sau insuficiente;  

dezvoltarea  creativității,  imaginației,  inteligenței; -dacă  este  folosită  prea  des  aceeași 

încă de mici copilașii înlocuiesc hârtia și creioanele metodă sau dacă instrumentele TIC nu 

colorate cu anumite programe care le permit același sunt folosite corespunzător vor favoriza 

lucru (Paint)  monotonia, plictiseala, neînțelegerea 

-efectuarea   unor   cursuri   on-line,   pregătirea noțiunilor, îngreunarea procesului de 

elevului, viitor adult, pentru a deveni un individ predare-învățare;    

care  să  se  poată  integra  cu  ușurință  în  societate -obținerea unor rezultate mai slabe la 

(obținerea  unor  burse școlare  în  urma  efectuării evaluare, datorită incapacității elevilor 
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unor examene on-line, efectuarea unor cursuri de de  a  folosi  corespunzător  mijloacele 

formare  profesională,  de  formare  continuă  a TIC;   

cadrelor didactice și nu numai); Diminuirea Capacițății de 

 

exprimare 

orală;   

    
 
 

De asemenea, elevii pot consulta cărți on-line,materiale informative, pot selecta informația necesară 

(pot realiza fișe de lucru, fișe de documentare,ppt-uri ). 

   La ora de predare, se poate favoriza utilizarea mesajelor instante, similare comunicării prin chat 

room prin care, elevii pot să comunice unii cu ceilalţi şi în afara clasei; primesc reacţii cu privire la 

produsele la care lucrează; exersează comunicarea utilizând limbajul scris; se implică în discuţii 

interactive, la distanţă; lucrează împreună la un proiect, în timp real, în grupuri sau perechi; schimbă 

informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse. 
 

     Publicaţiile electronice – afişe, prezentări, publicaţii (broşuri, buletine informative, ziare), site-

uri sau bloguri – create de elevi pe parcursul unei unităţi de învăţare reprezintă un exemplu de integrare 

creativă a tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. . 
 

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru 

a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi 

înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, 

generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e 

mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin 

utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul, 

creativitatea,imaginaţia,implicarea şi participarea elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i 

folosească. 
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FOLOSIREA CALCULATORULUI ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV-

EDUCATIVĂ 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR ŞERBAN DIANA CRISTINA 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ  

„MATEI BASARAB” – RM. VÂLCEA 

 

Avansul tehnologiei informaţionale schimbă radical modul nostru de viaţă, de comunicare cu 

ceilalţi, de recepţionare a informaţiilor. În secolul următor este de aşteptat ca rolul calculatorului în 

viaţa noastră să fie esenţial; orice elev va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obţine cu 

uşurinţă ceea ce îşi doreşte. Folosirea calculatorului poate fi şi o lecţie de logică; elevul înţelege 

regulile după care funcţionează computerul şi lucrurile din viaţa sa se vor desfăşura sub semnul ordinii. 

Este necesară dotarea şcolilor cu calculatoare pentru ca elevul să beneficieze de această modalitate de 

a-şi croi drumul spre viitor.  

Există multe programe interactive ce pot fi achiziţionate.  Calculatorul este un mijloc foarte util 

pentru scrierea temelor pentru şcoala sau a altor sarcini asemănătoare; informaţiile primite în şcoală au 

rol important pentru pregătirea de mai târziu a elevului, pentru sarcinile de serviciu şi, de ce nu, pentru 

relaxare. Este firesc să fie alese jocuri educative ce oferă informaţii într-un mod interactiv şi distractiv.  

Şcoala, prin dotarea cu calculatoare individuale a salilor de informatică, dar şi a altor cabinete-limbi 

străine, geografie, biologie,etc.-măcar cu un singur computer, reprezintă ocazia de a învăţa şi a 

comunica la nivel înalt. Elevii ştiu că Internetul permite accesarea cu uşurinţă a informaţiilor dintr-un 

număr infinit de domenii; potenţialul de învăţare este imens. Este o modalitate de a trece peste izolare.  

Cadrele didactice, în colaborare cu familia, trebuie să pregătească elevul pentru întâlnirea cu Internetul, 

acesta trebuie protejat când e vorba de exploatarea acestei noi şi uluitoare surse şi acest lucru se face 

prin prezentarea site-urilor pe care trebuie să le viziteze şi prin discutarea despre atitudinea pe care 

trebuie să o adopte faţă de informaţiile nepotrivite, dăunătoare. Este o nouă ocazie de a-l învăţa pe elev 

responsabilitatea pe care o implică luarea unei decizii. 

Experţii în sisteme de reforme în învăţământ susţin tot mai mult ideea că promovarea unui 

învăţământ modern, prospectiv, flexibil, deschis unei pieţe a muncii şi continuu adaptabil la cerinţele 

schimbării şi dezvoltării complexe nu se mai poate face astăzi fără o regândire şi o renovare structural 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

sistemică a învăţământului din perspectiva concepţiei integratoare a educaţiei permanente. Educaţia 

permanentă urmăreşte formarea şi perfecţionarea personalităţii omului pe parcursul întregii vieţi. 

Realizarea unei educaţii permanente impune colaborarea interdisciplinară a mai multor domenii: 

psihologie, sociologie, economie, ştiinte şi altele. Astfel, procesul educaţional este asociat nu numai cu 

şcoala sau calităţile intelectuale, el este strâns legat de totalitatea experienţei de viaţă şi a activităţilor 

umane, de maturizarea sentimentelor, de puterea imaginaţiei şi capacităţile intelectuale, de curiozitatea 

care însoţeşte căutarea răspunsului la toate întrebările şi sentimentul responsabilităţii pentru opinii şi 

acţiuni în activitatea socială. 

În educaţia permanentă, cărţile nu mai constituie singurul instrument al educaţiei. Teatrul, 

radioul, televizorul, cinematograful, calculatorul sunt din ce în ce mai utilizate. 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului, însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul 

lecţiei duce la plictiseală, monotonie; ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, 

nerealizarea obiectivelor lecţiei, izolarea elevilor şi chiar repulsie fată de acest mijloc modern de 

predare-învăţare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de 

calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. 

Deci integrarea softurilor educaţionale în lecţie trebuie să ţină seama de scopurile şi obiectivele 

operaţionale, de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea calculatorului, de stilul profesorului, de 

numărul de elevi, de interesul, cunoştiinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi tipul 

programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu 

secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştiinţe şi 

formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 

permanentă evoluţie. Acesta trebuie sa fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu 

cu frică şi rezistenţă. 

Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât 

mai bine pentru a face faţa noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la 

schimbare poate atrage dupa sine pasivitatea şi alienarea. 

Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a 

schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze să se perfecţioneze continuu. El 
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trebuie să se comporte în aşa fel încât să fie un model de educaţie permanentă pentru elevii săi. Într-un 

fel deci, profesorul şi elevii trebuie să fie “colegi de invăţare”. 

Rolul profesorului este cel de orientator şi coordonator al învăţării. Profesorul nu va împărţi pur 

şi simplu cunoştiinţe în formă rezumată, cunoştiinţe care au fost selecţionate de calculator pentru că ele 

conţin exact ceea ce are nevoie un elev pentru o anumită etapă a învăţării. El va ajuta elevii să înveţe în 

felul cel mai bun pentru ei.  

De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de 

importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţa, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu 

se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul, ci acesta trebuie utilizat doar pentru 

optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape. 

Calculatorul, acest mijloc modern şi inteligent, reprezintă o necesitate a prezentului şi cu atât 

mai mult a viitorului. Valenţele formative ale calculatorului sunt multiple. Pe lângă faptul că le 

dezvoltă copiilor atenţia, gândirea logică şi creativă, le dezvoltă interesul pentru cunoaştere şi le cultivă 

încrederea în forţele proprii, permiţând acestora să participe la propria lor formare.  

Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în ceea 

ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare, modificând 

radical rolul învăţătorului. 

 Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru 

a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 

fundamentală. 

 Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această prioritate. 

 Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. 

 De ceva vreme, învăţământul românesc a venit în întâmpinarea dorinţei elevilor de a şti să 

utilizeze calculatorul.  

 Având în vedere noile tendinţe în metodologia didactică, se urmăreşte realizarea unei 

instrumentalizări optime a acesteia prin integrarea unor mijloace de învăţământ adecvate care au un 

aport autentic în eficientizarea predării-învăţării. 

Calitatea vieţii va depinde de implementarea adecvată a societăţii informaţionale. Dacă modul 

de implementare este ales corect, există multiple posibilitaţi de îmbunătăţire a educaţiei, sănătaţii şi 

accesului la informaţie. 
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În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se transforme 

într-o societate informaţională, apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede vârste, copiii să fie pregătiţi 

pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, prin intermediul calculatorului.  

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. 

Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm 

din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a 

realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie facută ferm, oportun şi competent. Aceasta 

duce inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi 

prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul 

instructiv-educativ. 

Se poate alege opţionalul,,Prietenul meu, calculatorul’’ care îşi propune să realizeze 

alfabetizarea informaţională a elevilor, esenţială în formarea profilului tehnic al personalitaţii acestora, 

ca şi stimularea unor demersuri interactive care să conducă la o mai mare eficienţă a învaţării şcolare şi 

la plasarea elevului în centrul actului educaţional. 

Acest opţional va fi atât disciplină de sine stătătoare, cât şi una interdisciplinară. Prin studiul 

acestei discipline se are în vedere formarea unor priceperi şi deprinderi legate de: 

-comunicarea informaţiei 

-mânuirea informaţiei 

-controlul şi monitorizarea informaţiei 

-modelarea evenimentelor 

-integrarea în societate 

Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele 

trebuie sa fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii 

educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării. Complexitatea 

crescută a şcolilor şi mediilor de învaţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a 

activităţilor educaţionale.  

Avantaje şi limite ale utilizării calculatorului în procesul de învăţământ 

 Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor 

deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă 

evoluţie. Aceştia trebuie să fie pregătiţti, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a 
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fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a 

reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însusi într-o 

societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, 

să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.  

Deci, introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu 

profesorul.  

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizeaza următoarele obiective :  

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare  

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual  

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştintele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, 

de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru 

elaborate.  

Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje :  

 -Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă; 

-Consolidarea abilităţilor de investigare stiintifică; 

-Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea ; 

-Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunostinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor ; 

-Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare ; 

- Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei ; 

- Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă ; 

-Instalarea climatului de autodepaşire, competitivitate;   

-Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului ; 

 -Dezvoltarea culturii vizuale;  

-Formarea deprinderilor practice utile ; 

-Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea 

în funcţie de secvenţa anterioară;  
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- Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele ; 

 -Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii ; 

-Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă ; 

 -Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă 

(educaţia de-a lungul întregii vieţi);  

 -Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat 

calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii ; 

 -Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional ; 

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin 

intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale 

proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea 

unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării 

necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. 

Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfaşoara experimentul virtual, îl 

pot repeta de un numar suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfaşoară 

fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.  

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 

colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. 

Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor 

dobândite din diverse surse.  

Tehnica modernă  şi învaţamântul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului impune 

desfăşurarea de activitaţi diferenţiate pe grupe de nivel.  

Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să 

reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia 

de care are nevoie.  

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască 

exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele si posibilităţile.  

Astfel se dezvoltă constiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învaţa motivat devenind 

astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire.  
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Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp 

mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de 

învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi 

materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună 

întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin 

persoane responsabile capabile să se integreze social.  

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există 

posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de 

evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite.  

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai 

rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 

dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.  

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a 

culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri 

şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, 

documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, anunţuri 

şi mica publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, facultăţi şi 

colegii).  

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, diferite 

programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi educative 

interactive care să antreneze copiii de pe întreaga planetă.  

Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai 

complexă forma de integrare a educaţiei informale în educatia formală.  

Deşi avantajele utilizarii TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-un 

“robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este posibil 

experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea, 

atenţia, abilităţile practice.  

De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de 

importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce generează interes şi cunoastere. Deci nu 
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se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru 

optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape. Deoarece softul educational nu poate 

răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai 

important rol în educaţie!  

Utilizarea calculatorului în şcoala nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu, de 

exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod 

raţional şi bine gândit!  

Se poate spune ca integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a 

performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Aceasta 

implică introducerea orelor de informatica şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de învăţământ. 

De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele sa fie dotate cu calculatoare 

performante conectate la Internet. Profesorii ar trebui să posede pe lânga cunostinţele teoretice şi 

practice aferente disciplinei studiate şi abilitati de utilizare a TIC.  

TIC nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă 

manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al profesorilor, 

cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de personalitatea şi de posibilităţile 

elevului.  

Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes şcolar şi 

la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie găsite metodele pedagogice 

adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la cretă, tablă şi burete, la lucrul cu 

manualul, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin realizarea unei 

legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul fizicii contribuie la formarea 

competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care traieşte.  

În concluzie putem spune că pentru a realiza un învaţământ de calitate şi pentru a obţine cele 

mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învaţare, evaluare cât şi 

metodele moderne!  
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 C.N.I. Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 Datorită dezvoltării actuale a tehnologiei informaţiei şi comunicării, educaţia în şcoală trebuie 

să rezolve în mod adecvat două probleme: cum se utilizează în general tehnologia informaţiei prin 

intermediul calculatorului şi cum se utilizează software-ul în activitatea didactică pentru a transforma 

calculatorul şi Internetul în auxiliare didactice. 

„Elevul viitorului va fi un explorator” spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să fie 

conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 

conexiunilor între diferite discipline. Din analiza comparativă a reformelor curriculare din unele ţări 

europene şi nu numai, se desprinde necesitatea educaţiei de a ţine pasul cu evoluţiile din noile 

tehnologii informatice şi de comunicare. Principala urgenţă educativă fiind legată de intervenţia  noilor 

tehnologii şi includerea lor în sistemul educativ. 

Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeste 

prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestora, care le 

deosebesc de alte medii:interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea de a oferi 

reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi ,mai ales, faptul că pot interacţiona consistent şi 

diferenţiat cu fiecare elev. 

„educaţia trebuie să prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informatice în comunicare, 

să împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, contra fricii 

nejustificate faţă de noile tehnologii în comunicare, să prevină dimunuarea spiritului creativ”. G. De 

Landsheere 

 „Elevul viitorului va fi un explorator” spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să fie 

conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 

conexiunilor între diferite discipline. Din analiza comparativă a reformelor curriculare din unele ţări 

europene şi nu numai, se desprinde necesitatea educaţiei de a ţine pasul cu evoluţiile din noile 

tehnologii informatice şi de comunicare. Principala urgenţă educativă fiind legată de intervenţia  noilor 

tehnologii şi includerea lor în sistemul educativ. 

 Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe 

învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară softuri complexe, care încurajează 

construcţie activă a cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia, 

eliberează elevul de mai multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală asemănătoare 

celei depuse de adulţi în procesul muncii. Toate aceste elemente modifică aria activităţilor profesorului, 

atât cantitativ, cât şi calitativ. 
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 Este unanim acceptată o clasificare a softurilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică 

pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces de instruire: exersarea, prezentarea interactivă de noi 

cunoştinţe, prezentarea unor modele ale unor reale sau simulare, testarea cunoştinţelor, dezvoltarea 

unor capacităţi sau aptitudini printr-o activitate de joc. 

 Din studiile întreprinse pe plan internaţional s-au desprins o serie de concluzii interesante cu 

privire la eficienţa utilizării software-ului educaţional, dintre care amintim:  

 ● aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării calculatoarelor în comparaţie cu alte 

metode; 

 ● reducerea timpului de studiu; 

 ● atitudinea faţă de computer se modifică pozitiv; 

 ● utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe decât în domeniul limbilor; 

 ● în instruirea asistată de calculator exersarea este eficientă în formarea deprinderilor 

elelmentare, în timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente în formarea deprinderilor intelectuale de 

nivel superior; 

 ● instruirea asistată de calculator este mai eficientă ca instruire complementară, decât ca formă 

alternativă; 

 ● elevii care învaţă încet şi cei rămaşi în urmă câştigă mai mult decât cei fruntaşi; strategiile 

bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile inferioare. 

 Prin soft educaţional denumim un program proiectat în raport cu o serie de coordonate 

pedagogice şi tehnice; în sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat pentru a fi 

utilizat în instruire. 

 Destinat unei arii mai restrânse, dar dezvoltate ca profunzime şi varietate, este softul proiectat 

pentru a fi utilizat direct în procesul de predare-învăţare, adică în demersul educaţional care poartă 

numele de instruire asistată de calculator. 

 Pentru o primă „degroşare” conceptuală a acestei zone, ne vom referi la o clasificare a softurilor 

educaţionale după funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces de 

instruire: prezentare de noi cunoştinţe, simulare, exersare, testare, dezvoltarea unor capacităţi sau 

aptitudini, jocuri educative. 

 1. Softuri de exersare (Drill-and-Practice) 

 Softurile de acest tip intervin ca un supliment al lecţiei din  clasă, realizând exersarea 

individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi specifice; ele îl 
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ajută pe învăţător să realizeze activităţile de exersare, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu 

şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat. 

 2. Softuri interactive pentru predarea de cunoştinţe noi. 

 Softurile de acest tip creează un dialog asemănător dialogului profesor-elev între elev şi 

programul respectiv. 

 3. Softuri de simulare  

 Acest tip de soft permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin 

intermediul unui model cu comportament analog. Prin lucrul cu modelul se oferă posibilitatea 

modificării unor parametri şi observării modului cum se schimbă comportamentul sistemului. 

 4. Softuri pentru testarea cunoştinţelor 

 Reprezentând gama cea mai variată, întrucât specificitatea lor depinde de mai mulţi factori – 

momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii – aceste softuri apar uneori independente, 

alteori făcând parte integrantă dintr-un mediu de instruire complex. 

 5. Jocuri educative 

 Softuri care sub forma unui joc – atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă a unui set de 

reguli – îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se realizează o simulare a 

unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a influenţa atingerea scopului. 

 Una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea interacţiunii 

cu utilizatorul, elevul, de ea depinde măsura în care la elev se produce învăţarea. Din acest punct de 

vedere unele softuri sunt centrate pe elev, altele sunt centrate pe profesor, dar nu-şi propun şi exersarea 

ce poate merge până la individualizarea demersului. 

 „Noile educaţii” au o puternică vocaţie inter- şi transdisciplinară. Toate educaţiile ( educaţia 

ecologică, educaţia demografică, educaţia pentru tehnologie şi progres, educaţia pentru timpul liber, 

educaţia pentru pace şi cooperare) nu sunt domenii pentru o singură disciplină care se studiază. 

 Interdisciplinaritatea integrativă şi transdisciplinaritatea au un rol important ,esenţial în 

introducerea noilor educaţii în învăţământ. 

 Perspectiva interdisciplinară presupune aborbarea fenomenelor şi proceselor complexe 

contribuind la formarea unei imagini unitare a realităţii, la însuşirea unei metodologii unitare de 

aborbare a realităţii. 

 Diferenţa dintre perspectiva interdisciplinară şi cea pluridisciplinară constă în aceea că în cazul 

ultimei perspective, fenomenele şi procesele sunt studiate de mai multe discipline, care contribuie la o 

mai bună cunoaştere a lor, fiecare cu metodologia sa. 
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 În prezent, arealul noilor educaţii este unul fierbinte, aflat în continuă mişcare şi restructurare, 

datorită complexităţii sale în concordanţă cu perspectiva acţională, procesuală şi relaţională a educaţiei. 

Prezenţa şi folosirea computerului în şcoli este echivalentă cu descoperirea tiparului. 

 La clasă, calcluatorul este un instrument indispensabil în procesul de predare-învăţare. Folosim 

calculatorul la aproape toate obiectele de studiu: vizualizăm proiectele realizate de către elevi, pe 

suport electronic, prezentare de materiale multimedia ,accesăm informaţii de pe CD-uri, dischete, 

elaborăm schiţe  structurate ce conţin elemente esenţiale din tema discutată fapt care asigură atât 

fixarea cunoştinţelor cât şi feedback-ul atunci când se revine ulterior la schiţa respectivă.De asemenea 

la îndemâna nopastră este laboratorul de informatică unde se foloseşte software-ul AEL adaptând 

conţinuturile din baza de date cu nevoile de cunoaştere ale elevilor. Pentru clasele I-IV numărul de 

lecţii ce pot fi accesate este destul de redus, singura utilizare eficientă este aceea de a crea şi aplica teste 

elevilor. 

 Abordarea interdisciplinară asigură o integrare logică a tuturor tipurilor de conţinuturi, o 

stabilitate minuţioasă a relaţiilor reciproce dintre materiile de învăţământ. 

 La clasa I am folosit jocul pe calculator „Iată ce cunosc!” care presupunea folosirea 

cunoştinţelor de Lb.Română ,matematică, ştiinţe, educaţie plastică. Rolul învăţătorului este minimal în 

acest joc, copilul fiind evaluat de către calculator. În prima fază trebuie să recunoască imaginea, de 

obicei animale, să scrie numele sub imagine, următorul pas era să despartă cuvântul în silabe, următorul 

pas era de a face corespondenţa între cifră şi număr, având ca sarcină să „tragă” în interiorul diagramei 

tot atâtea elemente cât indica cifra, iar ultima etapă era să coloreze imaginea dată. După fiecare etapă, 

calculatorul făcea evaluarea demersului întreprins de către elev, îl încuraja şi îl aprecia. Acelaşi 

program a fost folosit cu succes şi la grădiniţă. 

 Pentru evaluare sub formă de concurs am folosit CD-urile „Cultura generală”, „Cartea 

curioşilor”, ce conţin seturi de întrbări din toate ariile curriculare, copilul având posibilitatea de a 

rezolva singur sarcinile şi de a fi evaluat de către calculator. Oricât de important ar fi, calculatorul nu 

trebuie să înlocuiască preocupările specifice copilăriei. Trebuie să conştientizăm părinţii de 

dezavantajele pe care calculatorul le are asupra sănătăţii atunci când se abuzează de folosirea acestuia 

şi de necesitatea  de a asigura un echilibru între activităţile specifice vârstei şi asimilarea tehnicii 

moderne. 

 Concluzii 

 Pe baza celor observate în utilizarea mediilor electronice în învăţare, în timpul lecţiilor, 

formulăm câteva concluzii: 
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 ● Calitatea predării şi a învăţării depinde, în primul rând, de calitatea conţinutului produsului 

multimedia, cât şi de modul său de realizare. O persoană poate învăţa foarte mult, dar nu totul, prin 

utilizarea unui soft educaţional de calitate bună. 

 ● Calitatea predării şi învăţării depinde în al doilea rând de competenţa, în specialitate, 

psihopedagogică şi metodică a cadrului didactic, care poate adăuga valoare unui soft educaţional de 

calitate mai slabă, chiar şi atunci când are un nivel mic de competenţă în a utiliza calculatorul. 

 ● Realizarea conţinuturilor educaţionale ar trebuie dezvoltată împreună cu profesorii şi testată la 

clase încă din primele faze de realizare, ca un răspuns la necesităţile reale ale cadrelor didactice şi ale 

elevilor. 

 ● Conţinuturile electronice şi eLearning-ul ,în general, sunt încă la începutul „carierei”,deşi se 

produc de aproape 20 de ani. În prezent, se tinde către produse adaptive, care se autoreglează după 

profilul psiho-intelectual al utilizatorului. Utilizatorul poate urma ,astfel, un traseu mult mai eficient 

decât tradiţionala soluţie de produs unic care se adresează tuturor. 

Bibliografie: 

1. Glava,C.( 2005),”Tehnologiile E-Learning.Analiză didactică”,în Educaţia21, nr.2,Editura Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

2. Marcu V.,”(2002),” O introducere în deontologia profesiunii didactice”, Oradea. 

3. Stanciu M.,(1999), „Reforma conţinuturilor învăţământului”, Cadru metodologic, Editura 

Polirom, Iaşi. 

  

CALCULATORUL  ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV - EDUCATIVĂ ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

                                                      Prof.înv.primar Teodorescu Felicia 

                                                        Şcoala Gimnazială Alunu,Valcea 

 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această prioritate. 
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Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în ceea 

ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare, modificând 

radical rolul învăţătorului .Acesta devine un factor decisiv în dezvoltarea personalităţii elevilor. 

 Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru 

a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 

fundamentală. 

 Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. 

Considerăm că noi, dascălii, trebuie să le oferim elevilor noştri, instrumentele de lucru specifice 

mileniului III. Acestea au menirea să le deschidă mintea, să dea frâu liber imaginaţiei, să le dezvolte 

creativitatea, dar şi să faciliteze realizarea scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale: 

-sensibilizarea în vederea desfăşurării activităţii didactice; 

-comunicarea,transmiterea,demonstrarea-ilustrarea noului; 

-înţelegerea noului; 

-aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice şi practice; 

-fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe şi competenţe; 

-verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. 

Necesitatea de a utiliza în şcoală calculatorul este evidentă într-o lume în care tehnologia 

informaţională şi-a făcut loc în toate sectoarele de activitate. 

Studiile făcute în ultima vreme arată că integrarea noilor tehnologii informatice şi 

comunicaţionale în practica şcolară asigură performanţe superioare la un număr mai mare de elevi, 

decât predarea tradiţională; în  acelaşi timp, elevii învaţă semnificativ mai bine, cum să înveţe. 

Prin utilizarea graficii pe calculator, tehnoredactarea computerizată a unor afişe, pliante, cărţi 

poştale, reviste şcolare elaborate de elevi, dezvoltăm în mod real creativitatea acestora. 

De asemenea, este cunoscut interesul absolut al tuturor copiilor, de la vârste chiar foarte 

fragede, pentru operarea şi jocul pe calculator, astfel încât am considerat oportună achiziţionarea la 

clasă a unui calculator şi a unui videoproiector care să satisfacă în acelaşi  timp nevoia de joc, dorinţa 

de a manipula tehnologia modernă a informaţiei, instruirea şi dobândirea de abilităţi, toate având ca 

finalitate obţinerea unor materiale informative ce pot fi utilizate în cadrul altor activităţi precum şi un 

interes mai mare pentru activitatea de învăţare, formare de priceperi şi deprinderi, de comunicare. 

Acest lucru a fost agreat de elevi şi părinţi, dovada constituind-o răspunsul dat de către părinţii 

elevilor într-un chestionar adresat la începutul anului şcolar.Răspunsul „DA” a fost dat în proporţie de 

100%.Astfel ,după o lună, calculatorul şi-a găsit locul potrivit în clasa noastră. De atunci a început să se 
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schimbe totul. Azi mă gândesc la anii ce au trecut şi-mi dau seama ce mult mi-a schimbat calculatorul 

munca la clasa. Azi parcă nici nu-mi mai amintesc cum era inainte. 

Primele lecţii de editare în Word s-au desfăşurat concomitent cu începutul perioadei 

abecedare,consolidând literele de tipar prin utilizarea tastaturii calculatorului,activitate care înlocuieşte 

cu succes alfabetarul. Elevii au învăţat să scrie cuvinte, să modifice mărimea, culoarea, tipul de litere,să 

şteargă, să salveze, să-şi creeze folderul propriu în care au adăugat documente sau au continuat un 

document anterior.S-au scris apoi propoziţii şi am început inserarea imaginilor în documente luând fie 

din fişiere,fie din Clipart. Unii dintre ei erau deja experţi pentru că învăţaseră încă de mici şi de aceea 

m-am folosit de cunoştinţele lor , solicitându-le ajutorul în demersul meu didactic. 

La  comunicare in limba română, matematică şi ştiinţe, de un real folos mi-au fost: „Abecedarul 

interactiv”, „Cifrele”, „Hai la şcoală!”, „Ţapul inventator”, „Ţapul Ţicu merge la şcoală”, „Vreau să 

ştiu despre animale”, „Peticel descoperă lumea” , dar şi alte materiale realizate de colegii de pe 

DIDACTIC, cărora le mulţumesc. Ei mi-au întins o mână de ajutor în perioada în care calculatorul era 

încă o necunoscută pentru mine. Azi, mă bucur că, prin intermediul materialelor mele, îi pot ajuta şi eu. 

Folosirea CD-urilor: „Clopoţelul magic”, „Cutiuţa muzicală”, „Cântece pentru copii” şi altele 

au antrenat elevii, invitându-i la cântec şi dans. Orele de educaţie muzicală au devenit plăcute şi cu nici 

un chip nu mai pot „sări „ peste ele, aşa cum, spre ruşinea mea, mai făceam altădată. 

La educaţie plastică calculatorul e nelipsit. Materialele găsite pe internet sunt o sursă 

permanentă de inspiraţie şi de înţelegere a noţiunilor specifice acestui obiect de studiu.  

Folosirea calculatorul a devenit o recompensă pentru cei mai harnici elevi. Rezolvarea corectă a 

unui exerciţiu sau a unei probleme dificile este recompensată cu  o navigare de 10 minute pe internet. O 

citire şi o povestire frumoasă a unei lecţii le dă posibilitatea să deseneze în Paint. Şi  exemplele ar putea 

continua .  

Consider că formarea capacităţii de a utiliza calculatorul este benefică elevilor, atât în 

activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic, prin relaţionarea cu lumea 

oferită de acest instrument de lucru al mileniului al III-lea. 

 

FORMAREA SI PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE 

Prof. Avram Adelina, Școala Gimnazială Nr. 5 

Prof. Avram Alexandru, C.N.I. Matei Basarab 
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Pregătirea profesorului are un caracter sistematic și organizat Sistemul de pregatire al cadrelor 

didactice este determinat de obiectivele care stau în fața școlii, de nivelul creșterii civilizației materiale 

și spirituale a întregii populații. Prin acest sistem se ține seama de progresele științei și tehnicii, de 

realizările obținute în domeniul artei, de dezvoltarea permanentă a societății, de nevoile prezente și de 

perspectivele privind pregătirea viitorilor specialiști pentru diversele domenii de activitate. 

Mass-media si numeroasele mijloace de informare oferă inclusiv profesorilor posibilități de 

formare, documentare și perfecționare. 

Un om creator, cu inițiativă, inovator și capabil să se adapteze rapid la schimbările impuse de 

progresul impresionant al științei contemporane, nu poate fi format decât de educatori care să posede ei 

inșiși, asemenea calități; modernizarea formării cadrelor se ridică la nivelul exigențelor celor mai înalte 

și merg în întâmpinarea nevoilor societății. 

Cerințele cărora trebuie să le corespundă un învățământ modern în care vor lucra viitorii 

educatori capabili să modeleze profilul unei personalități sunt următoarele: 

- un astfel de învățământ trebuie să formeze și să dezvolte independența, inovația și creativitatea 

fiecărui individ pe măsura indisponibilităților sale, ținând seama de nevoile dezvoltării societății; 

-  profesorul pregătit pentru o școală modernă urmează să asigure formarea și dezvoltarea unei 

atitudini corespunzătoare, receptivă, mobilă, flexibilă, complexă față de schimbări, pentru ca orice 

persoană să accepte schimbarea, s-o înțeleagă și să participe la producerea ei; 

- un învățământ modern trebuie să permită fiecarui elev, nu numai să se dezvolte armonios, să-și 

formeze și să-și cultive optimal toate disponibilitatile, ci să contribuie la realizarea omului ca om, 

cultivându-i cele mai alese insușiri spirituale (cultura aleasă, devotament, demnitate, nevoie de 

cunoaștere, aptitudini organizatorice etc.); 

- un învățământ înaintat trebuie să-i pregatească pe elevi pentru o cooperare socială în activitatea 

productivă și în viata extraprofesională; 

- educatia pentru integrarea in profesiune, pentru viata de familie, trebuie sa-si gaseasca un loc 

important intr-un invatamant modern. 

Formarea profesionala a educatorului trebuie să cuprindă toți parametrii de calitate și crearea 

unui om nou, activ, cult, devotat valorilor promovate în societate. Profesorul este pentru elevii săi un 

model de conduită și de pregatire profesională, exercită asupra lor influențe nu numai prin volumul de 

cunoștinte pe care le transmite, ci și prin orizontul de cultură pe care îl deschide elevilor, prin modul 

său de a gândi, prin concepția sa ideologică, printr-un intelect permeabil, fluid și receptiv la nou și la o 

continuă receptare. 
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Formarea sa profesională vizează competența "specialistului" încadrată într-un fond de cultură 

generală, mobilizate și sprijinite de o temeinică pregătire psihologică, pedagogică și metodică, teoretică 

și practică. 

  Prin natura activitatii sale, educatorului i se cere un larg orizont cultural, o vasta informare în 

domenii diferite ale activității și o nepotolită sete de cunoaștere, pe baza căreia să poată răspunde 

adecvat intereselor variate ale elevilor săi. 

Profesiunea de educator cere o atitudine mereu nouă și înnoitoare, o luptă continuă pentru a 

preveni rutina, stagnarea, schematismul si formalismul, orice educator trebuie să cunoască tot ceea ce 

poate cădea în câmpul atenției tineretului. 

Permanenta receptivitate pentru nou constituie o componenta fundamentala a sistemului 

motivational al profesorului, menita să-i alimenteze mereu lupta pentru o calitate tot mai ridicată în 

activitățile sale. 

Profesorul îți poate realiza cu succes misiunea de educator numai dacă și-a insusit priceperile si 

deprinderile necesare pentru a da relatiei profesor - elev o orientare si un conținut nou. Relațiile de 

apropiere, de încredere, de colaborare, trebuie să caracterizeze tot timpul activitatea comuna a 

profesorului si a elevului. 

Perfecționarea permanentă a profesorilor reprezintă o cerință esențială pentru școala modernă, 

devine o necesitate vitală, o condiție a existenței și a progresului ei. 

Autoperfectionarea constituie principala cale de îmbunătățire a activitatii profesionale, fără o 

perfecționare a profesorilor acestea rămânând insuficiente, de aceea este de dorit ca fiecare educator să-

și întocmească un plan individual de autoperfectionare. 

Îmbinată cu autoperfecționarea, perfecționarea produce schimbările așteptate în procesul 

didactico-educativ. Conștiința proprie, deontologia profesională, mândria de a aparține celui mai 

numeros detasament de intelectuali, obligă la transformarea autoperfecționarii într-o trăsătură 

definitorie, caracteristică și permanentă a muncii didactice a fiecărui profesor. 

Profesorul își poate stabili singur obiectivele și metodele de lucru, el își alege bibliografia 

corespunzătoare, recurge la analiza unor situații de lucru, la evaluarea rezultatelor pe o perioadă dată, la 

autoanaliza lecțiilor ținute. Notându-și zilnic observațiile pe marginea activităților desfășurate, își 

adună un material prețios pentru autoanaliză. Discuțiile cu colegii, asistența la activitățile acestora, 

organizarea unor mici experimente și investigații proprii, aplicarea rezultatelor altor cercetări, 

examinarea cu simț autocritic a unor observații și sugestii, autonotarea, etc. sunt modalități pozitive 

pentru îmbunătățirea propriei activități. 
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PERFECȚIONAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE - NECESARĂ? 

Prof. Simona Ianc 

       Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” 

 

 „Oricine renunţă să înveţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să 

înveţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără.” —

 Henry Ford 

 Vorbele din citatul de mai sus au corespondent în ceea ce se numeşte astăzi învăţare 

permanentă. Aceasta devine, într-o societate aflată într-o continuă schimbare, o condiție necesară care 

permite adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale ale domeniului în care 

îşi desfăşoară activitatea fiecare dintre noi. Se vorbeşte tot mai mult despre „life long learning” 

(educația pe tot parcursul vieții) aceasta fiind o prioritate a sistemelor de învățământ la nivel mondial. 

A considera educaţia ca o coordonată a întregii existenţe umane reprezintă azi o necesitate practică 

unanim acceptată. De asemenea, este cunoscut faptul că nici o formă de educaţie şi învăţământ nu poate 

asigura viitorului specialist într-un anumit domeniu, o pregătire şi o formare corespunzătoare cantitativ 

şi calitativ, pentru tot restul vieţii. În nici un caz, educaţia nu mai poate fi redusă la instituţiile şcolare şi 

nici nu mai poate fi restrânsă în timp la o singură perioadă a vieţii. 

 Dacă ne referim la sistemul de învăţământ, perfecţionarea continuă trebuie să asigure 

actualizarea şi dezvoltarea competenţelor cadrului didactic precum şi dobândirea de noi competenţe, în 

funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, precum şi în 

funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din 

structurile din educaţie. Cu siguranţă rolul educației de bază, formale, rămâne esențial însă învățarea 

permanentă împreună cu educația non-formală, vin să  să o completeze.  

 Este necesară perfecţionarea continuă a cadrelor didactice? Cu siguranţă da. Da, pentru că este 

nevoie de o creştere a calităţii actului educaţional în ansamblul său; da, pentru că este necesară 

dezvoltarea personală și socio-profesională a profesorilor care presupune actualizarea competențelor de 

bază (de specialitate, psiho - pedagogice), însușirea de noi competențe, inițierea în utilizarea unor noi 

strategii, metode, mijloace de predare - învățare - evaluare; da, pentru că se impune favorizarea 

interdisciplinarității pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării pedagogice și 

inovației la nivel individual și de grup. 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/henry-ford/
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 Formarea continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice ar trebui să aibă un real impact asupra 

sistemului educațional și să contribuie la instalarea profesionalismului în domeniu.  

 Din păcate, actualul sistem de organizare a perfecţionării din sistemul de învăţământ 

preuniversitar românesc nu asigură decât în foarte mică măsură acest lucru. În majoritatea cazurilor 

perfecţionarea este percepută ca o obligaţie, profesorii participând la cursuri doar pentru a acumula cele 

90 de credite la fiecare 5 ani (cursuri care presupun şi costuri destul de mari). Oferta de cursuri, de cele 

mai multe ori, nu este adaptată la cerinţele cadrelor didactice, ale dezvoltării rapide a unor domenii iar 

calitatea furnizorilor unor cursuri este îndoielnică. 

 Cum selectez cursurile de perfecţionare la care particip?  Primul criteriu în selectarea unui 

program de formare este calitatea furnizorului acelui curs. Mi-aş dori să pot alege cursuri organizate de  

universităţi de prestigiu pentru a avea certitudinea că formatorii vor fi persoane cu experienţă în 

domeniul respectiv. Aşa cum spunea Lev Tolstoi „Omul nu poate învăţa de la altul, când acela care 

învaţă ştie tot atât cât cel de la care învaţă” (sau poate mai mult decât cel de la care învaţă). Al doilea 

criteriu, la fel de important, este scopul programului care trebuie să satisfacă nevoile mele de formare 

în acel moment. Având în vedere dinamica domeniului – informatică (disciplina pe care o predau) cred 

că ar fi nevoie de cursuri care să permită cadrelor didactice să ţină pasul cu ultimele noutăţi în domeniu 

şi să poată oferi elevilor cele mai bune experienţe de învăţare. Acelaşi lucru este valabil şi pentru partea 

de metodică, psiho - pedagogie, management educaţional. Alvin Toffler vorbea despre caracteristicile 

organizaţiei viitorului, pe care o numea „adhocraţie“, o organizaţie care primeşte foarte multe 

informaţii ceea ce implică necesitatea unei adaptări rapide. Membri unei astfel de societăţi trebuie să fie 

persoane creative, cu o mobilitate crescută şi cu o mare putere de adaptare, astfel încât să poată să ţină 

pasul cu schimbările rapide caracteristice societăţii postmoderniste.  O pregătire de calitate superioară a 

profesorilor, bazată pe un sistem integrat de formare iniţială, stagiatură şi dezvoltare profesională 

continuă este necesară acum mai mult  decât  oricând  pentru  a  răspunde  cerinţelor  unei astfel de 

societăţi. 

„Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.” – 

Albert Einstein 
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4. Ordinul nr. 5.562 /7 octombrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (www.edu.ro). 

5. Ordinul nr. 5.561/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământului preuniversitar (www.edu.ro). 

REALIZAREA PPT-URILOR PENTRU PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE 

 
Prof. Marin Irina 

Liceul Tehnologic Grigore Antipa Bacău 

 

Prezentările sunt o modalitate prin care poți capta mai ușor atenția publicului. 

Prezentarea trebuie să se adapteze audienței. Mesajul prezentat trebuie să fie clar, la obiect, punându-se 

pasiune pentru realizarea lui. 

Elevii unității noastre școlare participă la diferite activități și proiecte în care realizează 

mai ales produse de patiserie, produse culinare, domeniile Industrie alimentară și Alimentație publică 

fiind principalele domenii  în care școlarizăm elevi, domenii destul de căutate pe piața muncii. 

Cu toate că elevii au deprinderi de realizare a produselor, de multe ori ei nu știu să 

prezinte ceea ce au realizat. Din acest motiv, este important să-i învățăm că o parte importantă pentru a 

avea succes nu este numai realizarea propriu-zisă a produselor, ci mai ales modul de prezentare a 

etapelor de producere a acestora, utilizându-se o prezentare PowerPoint.  

Este esențial ca elevii să țină cont de următoarele în realizarea unei prezentări, sfaturi 

preluate de la HubSpot: 

- mesajul transmis trebuie să fie clar, slide-urile trebuie să fie simple și la obiect; 

- textul trebuie să fie minim necesar, să se utilizeze cât mai multe elemente vizuale și cât 

mai puțin text, pentru ca mesajul să fie ușor de reținut și mai interesant; 

- elementele care ilustrează prezentarea trebuie alese cu atenție, introducându-se cât mai 

multe poze semnificative din timpul realizării preparatului; 

- se pot folosi filmulețe care să completeze prezentarea. Ideal este să se folosească 

muzică pe fundal. Conform studiilor 43% dintre oameni preferă să vadă un conținut video în prezentări. 
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De multe ori, la proiectele la care participă elevii noștri, se punctează nu numai 

preparatul în sine ci și modul de prezentare a acestuia.  

Din acest motiv, este important ca elevii să conștientizeze importanța cunoașterii și 

utilizării prezentărilor PowerPoint. 

Realizarea pe echipe a prezentărilor întărește comunicarea și cooperarea dintre aceștia, 

stimulează creativitatea, elevii putându-se astfel  exprima prin intermediul computerului. 

Ca o dovadă a faptului că elevii au început să înțeleagă importanța utilizării 

calculatorului pentru prezentări, este și faptul că aceștia au participat de curând, pe 10 noiembrie 2018, 

la concursul desfășurat în cadrul Facultății de Zootehnie Iași, concurs cu denumirea “Identificare și 

atestare de produse tradiționale”. Au fost punctate atât produsele ca atare cât și modul de prezentare a 

acestora (30%), elevii noștri obținând 3 mențiuni și un premiu I. 

Recomand tuturor cadrelor didactice să utilizeze prezentări PowerPoint în cadrul 

lecțiilor, dar mai ales să-i învețe pe elevi cum să realizeze singuri aceste prezentări, făcându-i să 

înțeleagă și sloganul “Reclama este sufletul comerțului”, deoarece trăim într-o lume în care promovarea 

a ajuns un mod de viață. 
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MODERNIZAREA METODELOR PREDĂRII CHIMIEI ŞI CREŞTEREA 

RANDAMENTULUI ŞCOLAR  
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Motto:Nu există deloc lucruri mari, nici lucruri mărunte. 

Există altceva. Altceva înseamnă ceea ce-mi place și ceea ce fac”  

                                                                   (Jacque Prevert) 

Abordarea interdisciplinară a devenit o preocupare în practica şcolară pentru a se ajunge la 

formarea competenţelor. „Interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între diferitele 
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domenii ale cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de 

ordin conceptual şi metodologic”.(G. Văideanu, 1988).  

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi eficient 

cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea diverselor discipline în vederea rezolvării 

unor situaţii problemă. Interdisciplinaritatea poate fi privită ca o punte între discipline.  

 În cadrul activităţii desfăşurate în calitate de profesor de chimie, la clasele a VII-a şi a VIII-a, m-

a preocupat îmbunătăţirea şi modernizarea metodelor predării chimiei şi creşterea randamentului şcolar. 

Am convenit asupra conţinutului testului de evaluare sumativă pentru ambele clase respectând 

obiectivele propuse, iar evaluarea s-a făcut ţinând cont de punctajul acordat pentru fiecare item fără a 

se realiza o evaluare subiectivă. Evaluarea s-a realizat în aceleaşi condiţii pentru toate clasele 

participante şi anume în urma procesului de predare-învatare, fixarea cunoştinţelor şi realizarea 

feed-backului la sfârşitul lecţiilor în   laboratorul AEL. Elevii claselor a VII-a rezolvă itemii cu grad 

de problematizare mai mare, în timp ce elevii claselor a VIII-a stăpânesc mai bine noţiunile teoretice. 

Aceleaşi noţiuni au fost reţinute în mod diferenţiat de elevii aflaţi în clase diferite, deci potenţialul 

intelectual individual , dar şi nivelul clasei contribuie la obţinerea  randamentui şcolar  slab/ bun/foarte 

bun. Se impune  aplicarea unor metode de predare şi fixarea cunoştinţelor diferenţiate, astfel încât să se 

realizeze obiectivele cognitive propuse, la nivelul standardelor minimale, dar şi maximale ale 

performanţelor şcolare. Nivelul de pregătire al elevilor nu poate fi cunoscut printr-o singură probă şi un 

singur procedeu; examinarea repetată, prin probe felurite şi bine organizate este singura cale care duce 

spre o justă cunoaştere, apreciere şi notare a copiilor.  

Evaluarea produselor activității şcolare nu poate fi standardizată, aceasta este o provocare 

continuă atât pentru profesor cât şi pentru elevi. 

Integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică face parte din evoluţia naturală a învăţării şi 

este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de 

modul traditional de cunoaștere. Utilizarea accentuată a tehnologiilor  moderne si  implicit  a  e-

learning-ului în activitatea  didactică ar  putea  deveniuna dintre realizările importante ale secolului 

nostru. Utilizarea  tehnologiilor informaționale moderne  atribuie  noi  dimensiuni  procesului  de  

predare-învățare-evaluare. Pe lângă valențele formative ale utilizării  TIC, mijloacele  informatice 

moderne ar putea spori semnificativ  atractivitatea procesului educational. Unul   dintre   cele   mai   

vizibile   beneficii   pe   care   le   aduce   TIC   este   accesibilitatea informaţiei. 

Învăţărea  nu  mai  este  considerată   efectul  demersurilor  şi  muncii  profesorului, ci rodul 

interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Utilizarea   la   întâmplare,   fără   
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un   scop   precis,   la   un   moment   nepotrivit   a   calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, 

monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea  unor  elevi  la  lecţie,  nerealizarea  obiectivelor  

lecţiei şi  poate  produce  repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare. Folosirea 

în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a 

realităţii,  la  deteriorarea  relaţiilor  umane. 

De  asemenea,  calculatorul  este  extrem  de  util  deoarece  simulează  procese  şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. 

Prin  intermediul  lui  se  oferă  elevilor,  modelări,  justificări şi  ilustrări ale conceptelor abstracte, 

ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile  din  diferite  motive.  

Permite  realizarea  unor  experimente  imposibil  de  realizat  practic  datorită  lipsei  materialului  

didactic,  a  dotării  necorespunzătoare  a  laboratoarelor şcolare  sau  a  pericolului  la  care  erau  

expuşi  elevii  şi  profesorul. 

 EXPERIMENTUL VIRTUAL 

Cerinţa primordială a educaţiei progresive, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă, cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de munca interdependentă.  

Chimia, fiind o ştiinţă experimentală care se bazează pe procesul teoretic şi îşi găseşte 

aplicabilitatea în practică în încercările de laborator, are la bază experimentul atât ca metodă de 

investigaţie ştiinţifică, cât şi ca metodă de învăţare si evaluare.  Metoda presupune cooperare şi 

activitate comună din partea elevilor, pentru rezolvarea unor sarcini comune de instruire ce implică 

activităţi de reconstituire şi modificare a unor procese şi fenomene .  

 Chimia-știință este preocupată de stabilirea adevărurilor științifice în legătură cu fenomenele 

naturale. Pentru aceasta chimia foloseşte ca metode de cercetare observarea fenomenelor, experimentul 

şi generalizarea (teoria). Prin observare se face cercetarea fenomenului în condiţiile sale naturale de 

desfăşurare. Un experiment poate fi considerat ca experiment real, dacă acesta este realizat și studiat în 

condiții naturale. Iar, orice experiment care are drept scop studierea fenomenului respectiv în laborator 

(pentru stabilirea legităţilor, caracteristicilor fenomenului considerat), este totuși o reproducere a 

acestuia în condiții artificiale, aproape de cele naturale. 

Practica şi experimentul (real sau de laborator) au de asemenea şi rolul de izvor al cunoştinţelor şi scop 

al cunoaşterii. Teoria se bazează pe prelucrarea datelor experimentale, obţinute în procesul măsurărilor. 

Importanța și rolul experimentului de laborator în predarea–învăţarea chimiei sunt 

incontestabile, deoarece acesta educă gândirea abstractă, analitică și cea sistemică, raţionamentul 
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deductiv şi inductiv, creează deprinderi de observare a lumii înconjurătoare şi de înţelegere a 

fenomenelor din natură. Cu toate acestea, una dintre problemele curente cu care se confruntă profesorul 

de chimie este dotarea laboratorului. Efectuarea unui experiment la lecțiile de lucrări de laborator 

frontale, necesită aparatură/ustensile/substanțe în număr mare de exemplare, iar o dotare bună ridică cu 

mult costurile în sistemul de învăţământ. 

În procesul de predare, orice experiment de laborator trebuie foarte bine pregătit. Calculatorului 

îi revine un rol deosebit în modelarea, reproducerea și studierea fenomenelor, proceselor naturale, 

proceselor tehnologice prin realizarea experimentelor virtuale. În predarea-învățarea chimiei 

experimentul virtual vine să diminueze sau să înlăture o parte din neajunsurile care apar la realizarea 

experimentului de laborator. 

Un experiment virtual de calitate, bine gândit şi realizat pe baza modelului științific al fenomenului 

considerat, constituie o reelaborare originală a conceptului științific și este foarte aproape de 

experimentul de laborator. Predarea-învățarea chimiei pe calculator are un mare avantaj – timpul de 

însușire a informației se reduce cu 30-40% față de învățarea tradițională, iar programul odată parcurs 

este asimilat în întregime. Această metodă modernă de predare-învățare cu ajutorul calculatorului 

realizează individualizarea și diferențierea învățământului. 

Durata demonstrării unui experiment virtual este doar de câteva minute, efectuarea unei lucrări 

de laborator ține de la 5 până la 20 minute, deci, se câștigă timpul prețios la lecția de chimie, se mărește 

volumul de informație comunicat într-o unitate de timp, învățământul este centrat pe elev, care 

dobândește de unul singur propriile cunoștințe, ș.a.m.d. Experimentele şi lucrările de laborator virtuale 

la chimie, pe de o parte, îi ajută pe elevi în procesul de studiere şi cunoaştere complexă și aprofundată a 

chimiei, iar, pe de altă parte, le serveşte un bun exemplu de aplicaţii practice ale modelării științifice şi 

simulării pe calculator pentru alte domenii din viitoarea lor activitate profesională. Tocmai la 

efectuarea experimentelor virtuale se realizează de minune o conexiune interdisciplinară dintre fizică, 

matematică, metrologie, informatică, etc., lucru greu de realizat la alte discipline. 

Educaţia nu se poate reduce însă la calculator fără rolul important al profesorului. 

Referitor la integrarea calculatorului în procesul didactic, trebuie să menţionăm că, de fapt, este vorba 

de modul în care informaţiile şi sarcinile de lucru cuprinse în soft, se articulează cu celelalte secvenţe 

ale instruirii şi răspund unor obiective urmărite de profesor. Mânuirea propriu-zisă a calculatorului se 

poate face de către profesor, fie de către elevi, în funcţie de conţinutul sarcinii de învăţare. 
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În concluzie, informatizarea tot mai multor domenii ale activităţii umane impune cu necesitate 

informatizarea procesului didactic de la cea mai fragedă vârstă, în acest fel şcoala se adaptează 

cerinţelor şi imperativelor dezvoltării sociale. Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, 

spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi 

valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. Utilizarea experimentului 

de laborator ca metodă interactivă de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală 

valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului. 

Chiar prin definiţia sa, experimentul de laborator trebuie să constituie suportul performanţei în 

procesul de predare-învăţare a disciplinei chimie, astfel că elevul trebuie inclus în chiar structura 

disciplinei, care nu trebuie să-i definească ceea ce el intuieşte sau foloseşte, ci să-l provoace să 

descopere ceea ce îl înconjoară, ceea ce se întâmplă în jurul său, pentru a găsi soluţii problemelor 

cărora trebuie să le facă faţă.  
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Although all of us have been communicating with others since infantry, the process of 

transmitting information to masses is a very complex process. We live in a society in which the 

distinctive feature is the change of culture (the field in which the spiritual and creative activity of men 

is developed) into “my culture” (the spirit of place and time imposing itself over the most elevated 

thought as well as over the simplest action). For the 21-st century people, there isn’t any general 

principle to be applied in the spiritual universe, and there isn’t any possibility to isolate oneself from 

communities and masses, because a human being is not only an individual, but also a social being. 

Starting from Abraham Maslow’s pyramid of needs, mass culture is defined as a phenomenon, an 

attempt of people who have passed through the first four parts of the scheme (physiological necessities, 

security, acceptance and love and appreciation) to go upper, even without being prepared or trained for 

it. One of the most important reasons for transforming culture from a privilege of the elites into a field 

for everyone was the development of the means of transmission and circulation of its products. And 

while in the Middle Ages people were copying books by hand, in the 21-st century the internet, the 

telephone, the radio and television reduced more and more the distance between the elites and the 

average people. 

People have become more and more dependent on the internet and the media to fulfill their 

needs and, in some cases, the internet is the only source for information. Of course, each person uses 

media in different ways, and in its turn, media shapes the way in which we, as individuals in a society 

act, feel and think. 

At a general level, communication events involve the following: a source, a process of encoding, a 

message, a channel, a process of decoding, a receiver, the potential for feedback and the noise. To 

begin with, the source initiates the process by having a thought or an idea that a person wants to 

transmit so some other entity. Naturally, sources differ in their communication skills. The source may 

or may not have knowledge about the receiver of the message. Sources can be single individuals, 

groups or even organizations. The encoding process refers to the activities that a source goes through to 

translate thoughts and ideas into a form that may be perceived by the senses. When you have something 

to say, your brain and your tongue work together to form words and spoken sentences. When you write 

a letter, your brain and your fingers co-operate to produce patterns of ink or some other substance on 

paper that can be seen. Encoding in a communication setting can take place once or more times. 

The message is the actual physical product that the source encodes. When we talk, our speech is 

the message. Human beings usually have a large number of messages at their disposal, from which they 

choose to send simple or very complex ones. Messages can be cheap to produce or very expensive. 
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Some messages are more under the control of the receiver than others. Channels refer to the ways in 

which the message travels to the receiver. Sound waves carry spoken words; light waves carry visual 

messages. There are natural and artificial channels. Some messages use more than one channel to travel 

to the receiver. The decoding process is the opposite of the encoding process. It consists of activities 

that translate or interpret physical messages into a form that has eventual meaning for a receiver. Both 

humans and machines can be thought of as decoders. Like encoding, decoding can also happen more 

than once. And, in the same way, some people are better encoders than others. 

The receiver is the target of a message, its ultimate goal. The receiver can be a single person, a 

group, an institution or even a large, anonymous collection of people. The receivers of the message can 

be determined by a source or can select themselves into the audience. The sender and the receiver can 

be in each other’s immediate presence or can be separated by space or time. Feedback takes into 

account the responses of the receiver that shape and alter the subsequent messages of the source. 

Feedback represents the reversal of the flow of communication. The original source becomes the 

receiver and the original receiver becomes the new source. There is the positive feedback from the 

receiver, which encourages the communication behaviour in progress, and there is the negative one 

which attempts to change the communication or even to terminate it. Feedback can be immediate or 

delayed. The last factor to be considered is noise: semantic (occurring when different people have 

different meanings for different words and phrases), mechanical (the fault of the machine that is being 

used to assist communication) and environmental (from sources of noise that are external to the 

communication process, but interfere with it). As noise increases, message fidelity (how closely the 

message that is sent resembles the message that is received) goes down. These are the components of 

the communication process in its simplest and clearest definition. Of course there are other possible, 

more refined, more complex ways of conceiving communication, as for example, it is difficult to make 

artistic communication enter these terms. 

Nowadays, the society tends to focus on mass-audience culture, commercial culture, “popular” 

culture, the culture industry, defined as opposing to elitism. This conception developed according to the 

evolution of the world affairs in the latest century: mankind have striven to imagine and accomplish 

systems of government, economy, human relations, based on pluralism, equal opportunities to 

everybody, wide participation. These notions, together with the quick spread of  new technologies and 

means of communication, which make people able to keep in touch with each other at long distances 

and preserve stocks of information, have strengthened the middle class and have maintained market, 
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customer-oriented economy, general elections in policy, democratic ruling. Accordingly, management 

and marketing, persuasion, propaganda, manipulation or image building are capital for going on. 

In the contemporary world, the necessities of life include not only basic supplies, like food or 

water, but also the human need for communication and information. We all communicate to inform 

ourselves or each other, but few of us try to define the terms or describe the stages of communication or 

even seriously think about the results of their gestures or sentences. We need to understand what 

communication is and how the process of communication functions, as it is a highly important part of 

mass culture. 

In a time of global communication, information travels from one place to another with an 

amazing speed and there is such a large quantity of data in each field that we could get mad if we 

wanted to know all of them. That is why we have to keep ourselves correctly informed, not through 

gathering al, the pieces of the puzzle, but through knowing the most sincere and open sources. People 

seek information when they need to understand their world. It means that, if for centuries speech has 

been considered entirely individual, at the moment, it represents social interaction with established 

targets and expected feedback. Contemporary theories of language prove our tendency to conceive 

utterance as connection between people, rather than self-expression of personal ideas. 

People have at their disposal tools of communication so swift, so abundant and so pervasive that 

their potential has not been fully comprehended yet. Messages flash among the world by satellite 

within seconds. Computers produce almost instantaneous calculations and pour out information at the 

rate of thousands if words a minute. Immense warehouses of information stored in electronic databases 

are available at the push of a button. Yet, in the midst of this information revolution, and in the general 

agreement that we live in a “global information society”, misunderstanding, lack of comprehension and 

antagonism abound. Time after time, a crisis or conflict is caused by the failure to communicate 

effectively. 

More than ever, nowadays the world needs not more information, but more sensitive 

communicators who can explain the goals and methods of organisations, individuals and governments 

to others, in a socially responsible manner. Mass culture is not destined for individuals to acknowledge 

in their ivory tower, but for groups of people, even for target groups. Going from one place to another, 

we should know that we couldn’t stop being influenced but, being aware of that, we should make our 

own choices, but be conscious of our powers and limitations, depict and rebuild structure. Maybe sharp 

consciousness of intelligent people and oriented criticism could be a way of escaping fake means of 

communication. Maybe we will be able to find new horizons.  



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 10 
 

 
Bibliography: 

 Adler, Ronald B., Communicating at Work, Random House, New York, 1998 

 Brody, E. W., Communication Tomorrow. New Audiences, New Technologies, New Media, 

Praeger Publishers, New York, 1990 

 Dominick, Joseph R., The Dynamics of Mass Communication, McGraw-Hill Publishing 

Company, New York, 1990 

 Schramm, Willem, How Communication Works, University of Illinois Press, 1971 
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Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social 

proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de reglare-

autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referință (funcțional-

structural-operațional).   

Formarea inițială a cadrelor didactice este realizată prin instituții din învățământul superior de 

lungă durată (pentru profesorii din învățământul secundar și superior) și de scurtă durată (pentru 

institutorii din învățământul primar și secundar gimnazial) și prin scoli normale (pentru educatoarele și 

învățătorii din învățământul preșcolar și primar). 

  Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată prin: activități de perfecționare metodică și 

psihopedagogică realizate la nivelul catedrelor sau al colectivelor de specialitate din unitățile de 

invățământ; conferințe, seminarii, dezbateri sau alte forme speciale de perfecționare, organizate la nivel 

interșcolar, teritorial și național; cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și 

psihopedagogice. 

 La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în 

obiective angajate în cadrul procesului de învăţământ, în mediul şcolar şi extraşcolar.  
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La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, umane, 

didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces.  

        La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 

pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului 

de învăţămînt (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare cu: 

elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, 

metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profesională, de consiliere 

etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi 

lung. 

Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul mai 

larg al educaţiei permanente. Depăşind semnificaţia tradiţională, de “remediu la carenţele formării 

iniţiale insuficientă pentru întreaga carieră profesională” (didactică), formarea continuă, în accepţia sa 

(post)modernă, începe să fie concepută ca un proces de lungă durată şi de învăţare permanentă. 

În condiţiile societăţii contemporane, aflată din ce în ce mai mult sub auspiciile schimbării 

continue, profesia de cadru didactic nu se mai poate reduce la vehicularea strictă a unor cunoştinţe ce 

aparţin disciplinelor tradiţionale. Acestea devin insuficiente în absenţa unor demersuri privind inovaţia, 

schimbarea şi obligă cadrul didactic la o mai bună gestionare a tentaţiilor de a considera educaţia un act 

reflex, marcat de comportamente blazate. 

Aşadar, un cadru didactic care deţine concepţii perimate despre educaţie, împietrite în 

autosuficienţă şi în credinţa că ştiinţele sunt imuabile, nu le poate asigura elevilor deschiderea către 

autonomie şi către incluziunea într-o societate atât de imprevizibilă. La fel de adevărat este însă şi 

faptul că astfel de profesori sunt, de regulă, mai rezistenţi la schimbare şi mai refractari la inovaţie 

decât cei orientaţi, în mod constant, către autoperfecţionare. 

Activităţile de formare continuă se subordonează conceptelor de educaţie continuă şi 

permanentă şi au următoarele atribute specifice fundamentale:  

  - formarea continuă presupune cu precădere activităţi de formare profesională precum 

calificarea, specializarea, respecializarea, perfecţionarea sau reconversia şi mai puţin formarea şi 

dezvoltarea personală, activităţi ce revin componentei de life long learning;  

 - formarea continuă presupune o prealabilă formare iniţială, de nivel colegiu, licenţă, master, 

doctorat. Programele de formare continuă vizează dezvoltarea competenţelor şi aprofundarea 

cunoştinţelor profesionale dobândite într-o formă de instruire iniţială de tipul celor mai sus amintite. În 
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dezvoltarea personală aspectele legate de motivaţie şi cunoaştere se integrează foarte bine formându-se 

convingerea ,,puterii asumate” la nivel psihologic (,,empowerment psihologic”). Acest fapt determină 

creşterea motivaţiei pentru profesie la cadrele didactice. 

Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă importanța din ce în ce mai mare 

acordată formarii profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare 

personală a angajaților, ci devine o investiție superioară în dezvoltarea capitalului uman, cu impact 

asupra creșterii calității muncii și a vieții.  Strategia de dezvoltare a sistemului de formare inițială și 

continuă a personalului didactic și a managerilor din învățamântul preuniversitar urmărește, printre 

altele, dezvoltarea unei „piețe educaționale a programelor de formare continuă” prin intermediul căreia 

cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. Aceste programe trebuie 

orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le dețină cadrele didactice și care derivă din 

extinderea rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor standarde pentru profesia 

didactică. 

Formarea continuă reprezintă atât un DREPT, cât și o OBLIGAȚIE, potrivit legislației în 

vigoare.  

Din păcate, eficiența unor astfel de programe este pusă sub semnul întrebării. 

Formarea continuă fiind o OBLIGAȚIE a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

așa cum e stipulat în lege, e de crezut că profesorii dau năvală să se instruiască pe modulele unde se 

simt deficitari. Numai că această ofertă nu acoperă întotdeauna domenii de interes cum ar fi pregătirea 

în specialitate, pregătirea didactică sau pedagogică. Dascălul ar dori să se formeze, în special, pentru 

disciplina pe care o predă. Pe de altă parte, aceste cursuri absolvite nu îi oferă întotdeauna cadrului 

didactic o șansă în plus pentru a se afirma profesional și de a transmite cunoștințele acumulate. În școli, 

dar și în inspectoratele școlare, nu se pune mare preț pe certificările dobândite și de multe ori ele rămân 

în portofoliul cadrului didactic pentru a dovedi numărul de credite acumulate și… atât. Ministerul 

Educației nu se bazează pe o strategie atunci când acreditează furnizorii programelor de formare 

continuă, nu identifică prioritățile specifice unei anumite etape a reformei din învățământ și lasă să se 

desfășoare totul de-a valma. 

Chiar dacă în Legea Educației Naționale este prevăzut faptul că finanțarea de baza se asigură 

din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din alte venituri ale bugetului 

de stat, pentru cheltuielile cu formarea continuă si evaluare, profesorii plătesc, de cele mai multe ori, 

din bugetul propriu. Nu același lucru se întâmplă cu alte categorii de bugetari, cum ar fi funcționarii 

publici, unde orice cheltuială de acest fel este suportată de angajator. Puține cursuri sunt gratuite pentru 
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că sunt organizate din proiecte europene. Pentru celelalte cadrul didactic trebuie să scoată din buzunar 

sume cuprinse între 150 și 550 lei, uneori chiar mai mult. 

DREPTUL de a se forma profesional îl costă pe dascălul român! Un raport public privind 

formarea/perfecționarea profesională a cadrelor didactice nu există. Declinul constant înregistrat în 

învățământul românesc în ultimii ani este evident. Procedura privind derularea acestor programe 

trebuie regândită, astfel încât rezultatele să fie măsurate prin performanțele sistemului.  

Profesorii au DREPTUL să beneficieze de perfecționare gratuită, iar ministerul are 

OBLIGAȚIA de a asigura acest drept.  
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ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE PRIN UTILIZAREA T.I.C 

Prof. Alina Veteleanu 

C.N.I Matei Basarab 

 

 Cu accent pe limbă, comunicare şi cultură în standardele naţionale pentru învăţarea limbilor 

moderne, cadrele didactice sunt într-o continuă căutare de modalităţi mai bune de accesare a 

materialelor autentice şi de furnizare de experienţe care vor dezvolta mai bine competenţele elevilor de 

comunicare în limbi străine. Tehnologia este probabil cel mai bun mijloc pentru crearea unui mediu 

favorabil pentru învăţare. TIC poate sprijini profesorii în a face învăţarea limbilor străine rapid, mai 

uşor, mai atractiv şi mai interesant. 

 Mijloacele informatice fac parte din cultura noastră, din viaţa noastră de fiecare zi (acasă sau la 

serviciu). Deşi uniţi într-o reţea planetară, se manifestă o îngrijorare faţa de riscul izolării sociale a 

celor care petrec multe ore în faţa calculatorului. Şi totuşi, internetul trebuie privit ca orice alt mijloc de 
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comunicare asemeni celorlalte mijloace moderne de comunicare .Calculatorul este foarte util atât 

elevului, cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească 

calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să 

urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se 

adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. 

 Când vorbim de noi tehnologii de informare ne referim la internet precum şi orice alte metode 

de comunicare offline şi online, la diverse programe de eLearning create sau diverse posibilităţi pe care 

calculatorul ni le dă şi de care ne putem folosi ca şi mijloc de redare a unor informaţii (messenger, 

Skype, MS Office, produse Apple, tabele, video si audio etc. ) 

 Utilizarea Internetului în procesul de învăţământ, alături de alte instrumente auxiliare, 

favorizează accesul în timp real la informaţii, schimburile interne şi internaţionale şi oferă noi 

posibilităţi de învăţare – predare. În acest cadru participă diverse categorii de persoane (elevi, profesori, 

specialişti în informatică), fiecare având un rol bine determinat. 

 Aplicaţiile didactice ale internetului ar putea fi clasificate în mai multe tipuri de activităţi de 

predare – învăţare.  

 * Comunicarea interpersonală, realizată cu ajutorul poştei electronice (email) şi a comunicării 

directe (chat). Aceasta reuneşte acele aplicaţii pedagogice care favorizează schimburile interpersonale 

între tineri şi îi determină să cunoască şi să respecte asemănările şi deosebirile culturale, politice, 

lingvistice din cele mai îndepărtate zone. Se pot organiza întâlniri cu personalităţi, ori forma clase 

virtuale, prin care studenţii vor avea posibilitatea de a-şi verifica aptitudinile comunicaţionale într-o 

limbă străină. Profesorii îi vor învăţa pe tineri tehnici de corespondenţă amicală şi oficială specifice 

limbii străine studiate, ceea ce va conduce la ameliorarea exprimării scrise, la utilizarea informaţiilor 

pertinente şi corecte, la structurarea ideilor. Tot pentru exprimarea în scris se poate avea în vedere şi 

mesageria electronică.  

 * Culegerea de texte autentice în limbi străine. În funcţie de specificul tematicii lecţiei, 

profesorul va defini în mod clar un subiect care să atragă interesul studenţilor şi expune mai multe 

tipuri de documente (PDF, articole de presă, eseuri etc.). Studenţii (individual sau în grup) ar avea ca 

sarcină culegerea documentelor, analizarea şi interpretarea documentelor culese, solicitarea avizului 

unor cadre didactice specialiste în domeniul respectiv, precum şi redactarea unei lucrări scrise 

(rezumat, sinteză, comentariu etc.) în limba străină.  

 * Cercetarea documentară, validarea şi utilizarea resurselor în limbă străină în vederea 

realizării unei bibliografii pe o temă dată respectând regulile citării documentelor electronice. 
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 * Publicarea de documente în limbi străine pe Internet implică nu numai o bună cunoaştere a 

calculatorului, a programelor specifice unei astfel de activităţi ci şi o bună cunoaştere a unei limbi 

străine. Se poate avea în vedere redactarea une pagini personale în care studentul să se prezinte, să-şi 

descrie realizările în plan intelectuale şi profesional, domeniile de interes, proiectele. Rolul profesorului 

este de a-l învăţa pe student tehnicile de structurare, redactare şi prezentare personală în limbă străină. 

Studenţii vor putea să-şi perfecţioneze cunoştinţele de exprimare scrisă în limbă străină (respectarea 

stilului jurnalistic specific unei reviste de specialitate, prezentarea convingătoare a informaţiei etc.) prin 

redactarea unui articol.  

* Auto-formarea prin conectarea la situri specializate în manuale virtuale ori teste de verificare a 

cunoştinţelor de limbi străine. 

 Cateva din avantajele utilizarii noilor tehnologii de formare sunt actualitatea (materiale de 

calitate, autentice şi de actualitate), flexibilitatea, autonomia elevilor (au posibilitateade a-şi organizeza 

singuri propriul procesde învăţare), abordarea diferentiata, facilitarea unui tip de învăţare contextuală 

 Aspecte tehnice: Complexitatea este semnalată ca aspect pozitiv. In programele multimedia de 

limbi străine sunt integrate imagini, secvenţe video, grafice, animaţii, înregistrări audio, etc. care în 

mod normal apar izolat în cazul altor mijloace de învăţare. Combinarea elementelor audio-vizuale cu 

textele facilitează trecerea rapidă de la un tip de exerciţiu la altul, fără a fi necesară schimbarea metodei 

de învătare. De asemenea specificul interactiv este des întalnit în aceste metode de învatare, precum şi 

atractivitatea. Prin colorit, animaţie, efecte speciale, programele multimedia sunt atractive şi 

motivante. De asemenea elementele vizuale, sonore, fragmentele de film, personajele animate, conferă 

atractivitate programelor multimedia şi paginilor web. 

 Tehnologia este tot mai folosită în procesele de învatare a limbilor străine fie ca o completare a 

instruirii, fie ca singurul mijloc de învăţare. Deşi accesul la tehnologie poate prezenta dificultăţi în 

accesarea programelor de educaţie pentru adulţi şi practicieni, acestea pot fi depăşite. 

 Platformele online au progresat considerabil în ultimii ani. Acestea continuă să ofere din ce în 

ce mai multe aplicaţii utile, la preţuri accesibile şi instrumente pentru învăţarea limbilor străine. 

 Profesorii care utilizează aceste tehnologii trebuie să continue să ofere oportunităţi pentru 

învătare şi pentru promovarea şi dezvoltarea limbilor străine. Însă este recunoscut faptul că sunt 

necesare cercetări suplimentare cu privire la impactul utilizării tehnologiei; având în vedere ritmul 

rapid de inovaţii în software şi acces la Internet, sunt necesare studii de cercetare pe termen lung pentru 

a înţelege mai multe despre rolul şi impactul folosirii tehnologiei în învăţarea limbii engleze la adulţi. 

Referinte:  
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1. Elena Popa, Predarea si invatarea limbilor straine cu ajutorul mijloacelor informatice  

2. Lector univ.dr. Cristina Prisecaru, Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor 

străine 

PERFECȚIONAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎNTRE 

DEZIRABIL ȘI INEVITABIL 

Prof. Dana Amărăzeanu   

CNI Matei Basarab Rm. Vâlcea 

Într-o societate aflată în continuă schimbare, învățarea permanentă nu mai e un lux, ci o condiție 

necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale ale ariei de 

activitate în care evoluează specialiștii din fiecare domeniu. 

Problematica educației contemporane, pe lângă  schimbările în structuri  şi programe, impune o 

nouă  abordare a statutului  şi rolului cadrelor didactice  şi elevilor din perspectiva procesului de 

învățământ centrat pe elev (învățare activă/interactivă).  

Școala are un rol important ca fundație pentru viitor și ca factor principal responsabil cu 

dezvoltarea competențelor profesionale. Calitatea actului educaţional este condiţionată de 

profesionalismul cadrelor didactice.  

În acest context, profesorul trebuie să  aibă  atât cunoştințe ştiințifice, abilități practice, cât  şi 

capacități  şi competențe pedagogice; sintetic vorbind, cadrul didactic trebuie să fie introdus într‐o 

nouă cultură a profesionalizării compatibilă mileniului trei. 

Un învăţământ modern solicită cadrului didactic o adaptare rapidă la noile solicitări ale 

sistemului educaţional. Cadrul didactic trebuie să-şi îmbogăţească în mod permanent cultura în 

disciplina pe care o predă şi în pedagogie şi, nu în ultimul rând, să-şi dezvolte competenţele de 

comunicare.  

Formarea continuă este o necesitate cu caracter permanent pentru toate cadrele didactice, 

indiferent de ciclul de învăţământ în care activează (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional) 

sau vechimea în sistem. Formarea continuă a cadrelor didactice are un real impact asupra sistemului 

educațional și favorizează relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicaționali, 

creșterea expertizei pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu.  
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Formarea și perfecționarea cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul 

educațional și valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând  

implementarea noilor strategii și tehnologii.  

Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, 

inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al 

curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor 

personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie. 

Potrivit principalelor sale destinaţii, formarea continuă vizează: 

a) actualizarea şi dezvoltarea, prin programe de formare/perfecţionare periodică, a competenţelor în 

domeniul/domeniile de specializare corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin formarea iniţială; 

b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire şi obţinere 

a gradelor didactice; 

c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în structurile şi 

organizaţiile din sistemul de educaţie; 

d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de reconversie/readaptare a calificării pentru noi 

specializări sau/şi noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin formarea iniţială; 

e) dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităţilor şi 

funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic (predarea în sistemul E-learnig, predarea în limbi 

străine, consiliere educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.); 

f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală 

şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de 

responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor 

profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi ş.a.  

În consecință, perfecționarea continuă a cadrelor didactice devine o investiție superioară în 

creșterea calității muncii și a vieții. 

Întreaga activitate de perfecționare a cadrelor didactice constă în implementarea măsurilor de 

creștere a nivelului calitativ de furnizare a serviciilor educaționale, propunând ca finalitate crearea 

premiselor ideale pentru îndeplinirea cu succes a actului didactic.  

Dezvoltarea personală și socioprofesională a cadrului didactic presupune actualizarea 

competențelor de bază (pedagogice, de specialitate), însușirea de noi competențe, aplicarea 

competențelor de bază la nivelul didacticii specialităților, inițierea în utilizarea unor noi strategii, 

metode, mijloace de predare - învățare - evaluare. Se urmărește favorizarea interdisciplinarității pe 
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fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării pedagogice și inovației la nivel individual 

și în grup sau echipă, aplicarea paradigmelor educaționale la nivelul școlii și al clasei, conform 

curriculumului și noilor abordări în managementul educației, precum și dezvoltarea comportamentelor 

psihosociale necesare managementului resurselor umane.  

Din punct de vedere al cunoașterii mediului pedagogic și social obiectivele specifice ale 

acțiunilor vizează favorizarea relațiilor școlii cu diferiți agenți sociali: economici, comunitari, culturali, 

politici, raportarea sistemului de învățământ la problematica socio-economică, adaptarea la schimbările 

socio-culturale specifice societății informatizate și studierea factorilor psihosociali care influențează 

comportamentele elevilor. 

Profesionalizarea activității didactice în legătură  directă  cu paradigma postmodernă se află  

intre dezirabil  şi inevitabil şi este motivată  de următoarele considerente:  

1. necesitatea stringentă  a îndepărtării empirismului din activitatea educativă/didactică;  

2. necesitatea dezirabilă  a formării competențelor pedagogice la cadrele didactice, necesare aplicării 

inevitabile a reformelor specifice postmodernismului;  

3. nevoia acută de a depăşi barierele provocate în învățarea cunoştințelor de pedagogie de către cadrele 

didactice;  

4. necesitatea unor corecții de a schimba rolurile profesorilor şi ale elevilor în raport cu paradigma 

postmodernistă;  

5. necesitatea firească  a profesorului de a avea liberă  circulație în spațiul educațional european  şi 

mondial prin colaborare externă  în cadrul instituțiilor specifice Uniunii Europene şi nu numai.  

Transformarea meseriei de profesor într‐o profesie necesită trecerea de la o simplă meserie de execuție 

bazată pe talent, imitație şi, de multe ori, pe ambiguitate  şi arbitrariu la o activitate cu caracter  

ştiințific bazată  pe competențe practice, pe competențe de ordin metodologic şi de comunicare.  

Chiş, V., 2005, afirmă  că  a venit „vremea profesorului profesionist, care să se adapteze ştiințific 

la şcoala în schimbare, la modificările în evoluția elevilor, la abordarea diferențiată a lor” 
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MODALITĂŢI MODERNE DE ABORDARE A PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII 

ISTORIEI 

Prof. Buduleci Daniela 

Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” Rm.Vâlcea 

     

 

În prezent, educaţia este plasată într-un  nou context socio-cultural în care monopolul 

instituţiilor este spart şi înlocuit de influenţele formative ale mass-mediei, ale jocurilor pe calculator,ale 

televiziunii şi radioului. 

Modelele morale comportamentale şi culturale pe care şcoala refuză să le transmită dintr-un 

reflex ideologic sau din neputinţă au fost înlocuite de eroii străzii, de Internet, de starurile  

cinematografiei şi muzicii de consum. În contextul transformărilor majore ale societăţii, factorii 

educaţionali trebuie să răspundă unor noi cerinţe.În ultimii ani informaţia tehnologică s-a extins foarte 

mult, la toate nivelurile vieţii sociale, şcoala s-a adaptat acestor schimbări, având printre obiectivele 

sale şi familiarizarea cu tehnicile avansate. Un prim efect al folosirii acestora se reflectă în modul în 

care oamenii gândesc despre cunoaştere, comunicare, învăţare... Numeroşi specialişti arată că domeniul 

instruirii urmează să se confrunte în viitor cu situaţii complexe, ceea ce înseamnă că numai înţelegerea 

nefinisată a problematicii instrurii ne este suficientă. 

             Didactica modernă pune accent pe latura formativă şi educativă, pe cultivarea creativităţii, 

pune în centrul atenţiei îmbinarea învăţării cu cercetarea şi cunoaşterea. Centrarea metodelor de 

învăţământ pe cel ce învaţă presupune cooperarea cu elevul pentru a pentru a putea defini anumite 

obiective, pentru a alege anumite conţinuturi şi pentru a adopta anumite tehnici. 

Caracterul formativ al metodelor de predare presupune centrarea pe elev, mai ales că revoluţia 

informaţională obligă profesorul să schimbe modul în care vehiculează informaţia, prin strategii 
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adecvate. În cadrul metodelor cu rol activ şi  semiactiv în procesul de predare învăţare, un rol deosebit 

de important revine demonstraţiei cu ajutorul mijloacelor moderne prin care se asigură optimizarea 

metodelor expozitive în predarea istoriei. În învăţământul tradiţional  procesul de predare este dedicat 

profesorului care este principalul furnizor de informaţii, este singurul responsabil în atingerea 

obiectivelor şi pregătirea materialelor didactice.  

 Este necesară regândirea educaţiei în ansamblul ei pentru a se putea oferi o alternativă reală 

exploziei de influenţe educative, nefaste şi necontrolate care atrag, incomparabil, mai mulţi tineri. 

Specialiştii în pedagogie consideră că elementele formative transmise prin mass-media, televiziune, 

cinematografie, computer, alcătuiesc aşa-numitul curriculum virtual. Opinia general acceptată a 

specialiştilor este că televiziunea reprezintă un profesor care predă necontenit -“maşina de predat” iar 

calculatorul poate face ceea ce omul prin limitele sale, nu poate realiza. 

 Elementul fundamental pentru înţelegerea succesului în comunicare îl reprezintă faptul că într-

o naraţiune bine construită, auditoriul este implicat afectiv şi efectiv, în acţiunea personajelor. 

Utilizarea demonstraţiei cu ajutorul mijloacelor moderne audiovizuale determină polarizarea 

atenţiei spre elementele de detaliu, asupra unor imagini care reprezintă aspecte ale evoluţiei unor 

evenimente, elemente de expresivitate în artă, detalii ale unor construcţii. Dintre mijloacele de 

comunicare a informaţiei istorice, menţionăm mijloacele audio-vizuale care asigură în proporţie de 30-

60% reţinerea mesajului vizual. Prin imagini se oferă elevului posibilitatea de a explora realitatea 

substituită, de a investiga spaţiul istoric. 

 Mijloacele de comunicare audio-vizuale măresc curiozitatea reconstituirii unor evenimente 

istorice din trecut. De exemplu, filmele istorice despre împăraţii romani, civilizaţia greacă, filmele 

despre Carol al II-lea, diapozitive cu monumente istorice. Învăţarea unei teme legate de Arta Renaşterii 

este stimulată prin imagini, sau prezentarea unor casete despre piramide dezvoltă curiozitatea, 

îndeamnă la cercetare şi studiu individual. Posibilitatea de a face o lecţie despre un eveniment istoric 

prin intermediul calculatorului sau televizorului, pune în faţa profesorului doi factori esenţiali: 

multitudinea informaţiei care trebuie observată şi studiată, iar al doilea factor este legat de falsificarea 

sau fragmentarea informaţiei. De aici, intervine rolul didacticii privind utilizarea informaţiei obţinute 

prin intermediul mijloacelor media. 

 Educaţia audio-vizuală a elevului presupune parcurgerea a trei etape: identificarea imaginii, 

extrapolarea şi interpretarea acesteia. De exemplu: lecţiile legate de problematici foarte complexe cum 

ar fi temele: Holocaustul, Războiul Rece, Gulagul sovietic, Cultura naţională şi universală, Războaiele 

mondiale, Popoarele europene... Interpretarea mesajului audio-vizual de către elevi trebuie să cuprindă: 
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atitudinea critică faţă de imagine, să înţelegă esenţa imaginilor, să asimileze informaţiile calitativ nu 

cantitativ, sensibilizarea pentru o anumită problemă, familiarizarea cu aspectul tehnic şi iniţierea în 

utuizarea mijloacelor audio-vizuale. 

  Aceste mijloace îndeplinesc mai multe funcţii: funcţia formativă-prin stimularea atenţiei 

comparaţiei şi convingerilor-funcţia estetică-prin dezvoltarea capacităţii elevilor de a evalua esteticul 

realităţii istorice- funcţia ergonomică se referă la capacitatea mijloacelor de învăţământ de a transmite 

un volum mare de informaţii într-un timp scurt-de exemplu lecţia-Primul război mondial-şi nu în 

ultimul rând funcţia de evaluare care oferă profesorului de istorie posibilitatea de a obţine informaţii 

referitoare la rezultatele instruirii prin cunoştinţe stocate pe calculator, cum ar fi site-ul 

www.worldwar1.com. La o lecţie legată de un conflict mondial, prin folosirea calculatorului se poate 

suplini un volum mare de informaţii şi imagini: realizarea unor hărţi vii ale Europei care să cuprindă 

principalele fronturilor de luptă, imagini ale personalităţilor vremii, reprezentarea grafică a obiectivelor 

urmărite şi atinse de statele participante la război, prezentarea concomitentă a spaţiului românesc 

înainte de 1918 şi după această dată, etc. Calculatorul nu poate substitui, însă, profesorul, în activitatea 

şcolară, el este un instrument ajutător pentru toţi cei implicaţi.Un calculator nu poate suplini explicaţiile 

legate de o lecţie care urmăreşte mentalităţile dintr-o epocă sau nu poate reda decât într-o măsură 

oarecare, suferinţele şi sacrificiile umane, petrecute de-a lungul evoluţiei istorice.  Specialiştii în 

pedagogie consideră că fiinţa umană nu-şi poate lăsa propria formare unui ansamlu de cipuri 

electronice şi nici nu se pot rezolva problemele socio-emoţionale cu care se confruntă profesorul: stări 

conflictuale, inegalităţi sociale, elevi dezinteresaţi, etc.  Neajunsurile în utilizarea mijloacelor 

audiovizuale se materializează în abuzul de imagine, scăderea capacităţii de exprimare,monotonia şi 

oboseala, mesajul identic pentru toţi... Remediile sunt o folosire raţională a mijloacelor audiovizuale, 

participarea activă a elevilor... Se impune ca diferitele forme de predare a istoriei – manual, tv, 

calculator-să fie combinate fără a favoriza vreuna dintre ele. Rămâne necesară însă, consultarea 

instrumentelor clasice de informare în domeniul istoriei: carţi de specialitate, reviste, articole, arhive, 

documente, etc. 

 În contextul existenţei enciclopediilor pe hard-disk, a Internetului, demonstraţia cu ajutorul 

calculatorului oferă atât profesorilor cât şi elevilor o cunoaştere a evoluţiilor în domeniu la nivel global. 

Posibilităţile de comunicare, de analiză, şi sinteză sunt multiple cu ajutorul calculatorului conectat la 

Internet sau prin intermediul CD-urilor cu problematici restrânse. Internetul permite accesul în peste 30 

de arhive din Europa prin proiectul Eurhistar Automation History, iar prin proiectul Gabriel cu unele 

biblioteci naţionale din Europa.Există  peste 1100 de centre, instituţii, universităţi, care deţin pagini 

http://www.worldwar1.com/
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Web(300 în SUA). Astfel, se pot aminti site-urile:www.fsmitha.com, www.history-cluj.ro, 

www.napoleonbonaparte.nl, www.euratlas.com, www.coe.int, www.nato.int, www.europa.eu.int, 

www.uniuneaeuropeană.go.ro, etc.  Există 200 de grupuri de istorici sau interesaţi de istorie care 

cuprind 80000 de persoane din toată lumea cu pagină Web. Unul dintre avantajele Internetului este 

acela că oferă acces uşor la moştenirea culturală a întregii lumi, iar paginile web sunt comparate cu o 

bibliotecă virtuală.  

Recomandarea din 2001 a Consiliului Europei, privind predarea istoriei în secolul 21, face 

referiri la studierea materialelor obţinute graţie tehnologiei informaţiei, dar în care profesorul joacă 

rolul central. Este important, se arată în respectivul document, să fie realizate  

bănci de date care să specifice nu doar documentele şi site-urile web disponibile ci şi valoarea 

informaţiei ce provine din documentele şi site-urile respective. Această precizare vine în condiţiile 

vehiculării unui număr mare de informaţii istorice false pe care elevii le primesc mai ales prin Internet 

şi filme. De exemplu, programele de radio şi tv, care exprimă versiuni deja cunoscute ale 

evenimentelor, cum ar fi împărţirea lumii care a avut loc la Yalta sau atacul de la Pearl Harbour. Dacă 

un elev navighează pe Internet şi dă peste un site în care Holocaustul este negat, el cade victimă acestei 

forme de falsificare a istoriei. De asemenea numeroase religii îşi comunică mesajele cu ajutorul 

Internetului, de multe ori fiind intermediarul unor idei extremiste care sunt subordonate religiei 

respectiv. Istoria contemporană este cea mai susceptibilă de falsificări, datorită faptului că 

evenimentele sunt recente iar martorii acestora încă trăiesc, ceea ce face dezbaterea şi mai sensibilă, 

mai ales dacă ne referim la supravieţuitorii unor tragedii umane ca Gulagul, războaiele din Iugoslavia, 

temniţele comuniste din România sau rolul serviciile secrete comuniste.Este important ca profesorii să 

facă faţă acestor tehnologii, să ajute elevii să devină filtre ale unor astfel de idei, să selecteze diferitele 

surse de informaţii.Se recomandă o pregătire specială a profesorilor de istorie pentru folosirea 

tehnologiei informaţiei, pentru utilizarea mass-media în predarea istoriei şi selectarea avalanşei 

informaţionale.  

 Navigarea pe Internet rămâne însă o oportunitate considerabilă, prin care elevii au prilejul să 

iniţieze învăţarea, să-şi dezvolte capacitatea de a evalua informaţii multiple, de a lua în considerare mai 

multe perspective de abordare, de a face schimb de experienţă cu oameni din culturi diferite şi de a 

avea satisfacţia descoperirii unor lucruri noi. Conţinutul cultural din întreaga lume, într-o formă 

digitală, este disponibil, astfel, oricui, oriunde, oricând. 

http://www.fsmitha.com/
http://www.history-cluj.ro/
http://www.napoleonbonaparte.nl/
http://www.euratlas.com/
http://www.coe.int/
http://www.nato.int/
http://www.europa.eu.int/
http://www.uniuneaeuropeană.go.ro/
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 Creatorii politicilor educaţionale afirmă că în  timp ce accesul la informaţii si cunoştinţele legate 

de cum să le navighezi şi să le filtrezi sunt cruciale pentru ca democraţia să devină mai puternică, este 

şi mai important să găsim căi prin care să comunicăm şi să colaborăm mai eficient.  

În situaţia de creator de învăţare, profesorul trebuie să fie un mediator între elev-informaţie-

tehnici, metode şi calculator. Instruirea asistată de calculator presupune:predarea unei lecţii, verificarea 

acesteia şi folosirea ca sursă de documentare. De remarcat este faptul că aproximativ 80% din 

experimentele realizate în telecomunicaţii, care au avut loc în tehnologii multimedia implică educaţia. 

În SUA piaţa computerelor individuale a prins un nou avânt în comercializarea noilor forme de 

software educaţional, iar în prezent companiile plănuiesc să folosească Internetul pentru a comercializa 

programele educaţionale noi. Obiectele pedagogice ca atare apar într-o formă inedită:cărţi programate, 

situri web, secvenţe audio sau video.  

Încă din anii ’80, în Occident şi SUA, se discuta despre prioritatea acordată cercetării tuturor 

problemelor legate de introducerea computerelor în educaţie, accentul fiind pus pe reciclarea 

profesorilor şi pe faptul că cetăţenii trebuie să fie formaţi pentru a trăi într-o societate informaţională. 

De asemenea, UNESCO a organizat o suită de congrese internaţionale cu tematica destinată 

informatizării învăţământului şi care au avut ca axă de referinţă constatarea că pregătirea cadrelor 

didactice pentru o societate informatizată este un factor cheie al reuşitei întregului demers de dezvoltare 

a resurselor umane. Consiliul European a adoptat un program de lucru pentru realizarea, până în anul 

2010, unor obiective legate de eficientizarea sistemului de educaţie şi formare din UE.  Programele 

şcolare la istorie pentru clasele a IX a şi a X a, au preluat recomandările referitoare la studiul istoriei, 

cuprinse în documente elaborate la nivel european, în mod deosebit, Recomandarea nr. 15/2001 a 

Consiliului Europei cu privire la studiul istoriei în secolul XXI şi Memorandumul pentru educaţia 

permanentă, elaborat de Uniunea  Europeană. În construirea modelului didactic s-au avut în vedere 

contribuţia istoriei la finalităţile sistemului de învăţământ din România şi contribuţia istoriei la 

formarea competenţelor cheie europene. Noile roluri asumate prin predarea şi învăţarea istoriei cuprind, 

printre altele, integrarea noilor tehnologii informatice în procesul de predare-învăţare (inclusiv 

Internetul) factor  esenţial în condiţiile multiplicării surselor de informare şi de comunicare.  

Folosirea  sistemului de lecţii AEL, reprezintă un model atractiv, flexibil, oferă un exemplu prin 

varietatea conţinuturilor şi poate fi un instrument al procesului de învăţământ. Din păcate la disciplinele 

umaniste, şi în acest caz la istorie, numărul lecţiilor este foarte mic, doar trei, iar testele au un grad de 

dificultate foarte mare. Utilizarea tehnologiilor comunicaţionale  şi informaţionale au drept factor 

comun accentul pus pe elev, în cadrul procesului de învăţământ. Se produce o deplasare dinspre 
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paradigma tradiţională, care se centra pe profesor şi pe activitatea de predare, la o paradigmă centrată 

pe elev, deci pe învăţare.  

 Pe de altă parte, utilizarea calculatorului la disciplinele socio-umane este văzută ca o limitare a 

gândirii critice, observaţia şi limbajul natural rămânând instrumentele de bază pentru comunicarea 

interumană. Asemenea evoluţii implică însă costuri foarte ridicate, o înaltă calificare a educatorilor, o 

alfabetizare informaţională de bază a celor care se adaptează la noile tehnologii. Ernest Louis afirma că 

„cel mai bun educator este acela care, cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, care percepe cu fineţe 

marile trăsături caracteristice al vieţii contemporane şi se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi.” De 

asemenea opinia multor participanţi la procesul educaţional este că învăţarea se desfăşoară la nivelul 

intelectului şi nu pe ecran. În condiţiile în care printre competenţele specifice urmărite prin studierea 

istoriei se află formarea de opinii şi argumente referitoare la un fapt istoric, folosirea computerului sau 

a soft-urilor educaţionale nu poate oferi toate elementele necesare elevilor pentru a învăţa mai bine sau 

a dobândi acele deprinderi şi capacităţi utile unui viitor cetăţean şi să devină oameni de succes. 

          Un alt concept folosit din ce în ce mai mult în conferinţele europene pentru a descrie o anumită 

modalitate de învăţare a istoriei este multi-perspectivitatea, evaluarea evenimentelor istorice din mai 

multe perspective. Tehnologia modernă permite elevilor să cunoască mai multe opinii asupra 

percepţiilor locale ale evenimentelor: experienţa celui de-al doilea război mondial a fost cu totul 

diferită în alte zone ale Europei sau industrializarea a avut o mulţime de forme de manifestare. 

Televiziunea oferă în fiecare zi imagini ale unor lumi foarte îndepărtate de cea în care trăiesc. O casetă 

video bine realizată poate transmite informaţii prin intermediul ilustraţiilor şi al comentariilor la fel de 

bine ca majoritatea manualelor. În aceeaşi măsură se poate vorbi de eludarea adevărului în cadrul 

filmelor cu caracter comercial sau propagandistic: filmele legate de atacul de la Parl Harbour sau 

asasinarea preşedintelui Kennedy. Important este ca elevii să devină filtre ale unor astfel de idei cu 

ajutorul profesorului. 

          Metodele inovatoare ar trebui să identifice problemele educaţionale ce s-ar putea rezolva prin 

intermediul noilor tehnologii. Noua tehnologie încurajează elevii în a-şi folosi propriile cunoştinţe şi a 

produce noi cunoştinţe, oferă posibilităţi în direcţia cunoaşterii şi a comunicării cu ceilalţi. Rolurile 

îndeplinite de noile tehnologii sunt atât de resurse pentru activităţile din clasă(redactarea temelor prin 

referinţe la enciclopedii electronice) şi suport pentru activitatea didactică cât şi instrumente de evaluare 

prin folosirea testelor grilă, a hărţilor, a filmelor istorice care presupun reţinerea anumitor detalii, etc.. 

Într-un studiu al ISE se sublinia că „a şti de ce profesorii pot utiliza o resursă tehnologică este cel puţin 

tot atât de important ca a ştii cum să o folosească”. 
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 Cu ocazia evenimentelor care aniversează centenarul formării României mari, au apărut resurse 

educaționale care valorifică experiențele internetului, ale programelor informatice și imaginile istorice. 

Reconstituirea evenimentelor istorice cu sprijinul arhivelor istorice reprezintă un prilej interesant de 

utilizare a mijloacelor moderne în redescoperirea faptelor istorice. În acest sens este enciclopedia 

http://www..romania1918.eu/, www.saecularia.ro, www.mvu.ro, /www.100dechipuri.ro, 

scoala.bibliotecapemobil.ro/istoria.  

Profesorii trebuie să facă faţă unor schimbări importante în activitatea lor şi să stăpânească noile 

metode educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi să  devină, experţi în conţinuturi, 

tehnicieni, evaluatori….Cei mai mulţi profesori au fost pregătiţi pentru după modalitatea tradiţională de 

transmitere a cunoştinţelor, de la „profesor la elev” iar noile practici şi metode implică participarea 

elevilor la activităţile de învăţare. În acest sens, trebuie să facă faţă acestor situaţii şi să găsească 

resursele pentru activităţile adresate elevilor sau pentru activitatea  lor de predare. Teoreticienii afirmă, 

iar practicienii recunosc că, într-o societate bazată pe valorificarea spiritului de iniţiativă şi aflată în 

permanentă schimbare, individul se confruntă cu o provocare extraordinară ce trebuie exploatată ca o 

oportunitate: nevoia de învăţare continuă.  

Contactele umane şi interacţiunea socială rămân principiile de bază de la care noile metode 

educaţionale ar trebui să pornească. În condiţiile în care elevii sunt pregătiţi să devină cetăţeni într-o 

societate a coeziunii şi spiritului antreprenorial, actorii educaţionali trebuie să identifice schimbările de 

natură cognitivă şi culturală pe care reţelele de comunicare şi mediile virtuale le vor aduce la nivelul 

întregii societăţi. Prin integrarea tehnologiilor moderne devine necesară schimbarea formelor 

tradiţionale de evaluare şi elaborarea unor proceduri de evaluare adecvate. Metodele tradiţionale de 

evaluare se centrează pe aprecierea activităţii elevului prin note şi nu pe dezvoltarea personală şi 

dobândirea cunoaşterii.  Este important ca utilizarea calculatorului să nu devină un scop în sine şi 

informaţiile folosite prin intermediul acestuia să reprezinte surse de lucru, dar fără să domine 

activitatea respectivă. 
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