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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

Prof. înv. primar Dincă Elena-Marilena 

C.N.I. ”Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Societatea informatizată a ultimilor ani a impus utilizarea calculatorului în procesul didactic. 

Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de învăţământ de bază în procesul 

didactic modern. Asistarea procesului de învăţământ cu calculatorul presupune: predarea unor lecţii 

de comunicare de noi cunoştinţe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe, 

verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii, verificarea automată a unei discipline 

şcolare sau a unei anumite programe şcolare. Calculatorul – componenta hardware este utilizat ca 

suport tehnic, iar softul – componenta software este utilizat ca suport informaţional. 

Procesul educaţional atât de complex, devine scena a trei actori: profesorul, elevul şi 

calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. Profesorul are rolul 

schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. Putem spune în 

acest context că profesorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al procesului 

didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar profesorul îşi pierde 

rolul principal. Concurat este şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el 

devenind un mijloc de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. 

Elevul este un adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor 

ani. Învăţarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator. 

 Calculatorul preia, multe dintre funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau 

profesorului. De exemplu, funcţia profesorului de distribuitor de cunoştinţe va avea un rol redus. 

Mai mult,calculatorul devine un mijloc de intervenţie directă în organizarea situaţiilor de învăţare, 

preluând o serie de sarcini legate de organizarea activităţilor de repetiţie, de exersare, de evaluare 

ş.a. uşor transferabile acum asupra noii tehnologii. Sau, calculatorul poate îndeplini un rol tutorial, 

ajutând elevii să progreseze mai rapid şi cu rezultate mai bune. Calculatorul poate fi considerat 

astfel un mijloc de informare, de exersare, de simulare, de aplicare şi de consolidarea cunoştinţelor, 

deosebit de util în procesul educaţional. 

Însă instruirea asistată de calculator îi oferă profesorului disponibilităţi de timp şi posibilităţi 

de a folosi acest timp ocupându-se mai mult de organizarea învăţării, de structurarea 

conţinuturilor, de exersarea gândirii la elevi, de stimularea creativităţii acestora, aspecte adeseori 

neglijate până acum. Sau, profesorului îi rămâne mai mult timp să se ocupe de cercetarea şi 

rezolvarea pe această bază a problemelor specifice cu care se confruntă în cadrul procesului 

instructiv-educativ şi mai mult timp pentru perfecţionarea proprie.  

Condiţii ale instruirii asistate de calculator 

Instruirea eficientă cu utilizarea calculatorului este condiţionată de: 

 Asigurarea resurselor hardware – dotare, instalare de soft, gestionare, întreţinere, asistenţă 

tehnică – aspecte care presupun oarecare competenţe în folosirea calculatorului; 

 Asigurarea resurselor software – instalarea de softuri educaţionale specifice 

 Asigurarea unui mediu organizat pentru implementarea acestei metode. 

  

 

 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

13 
 

 

 

Avantaje şi dezavantaje în instruirea asistată de calculator 

Avantaje Dezavantaje 

 Mari posibilităţi de transmitere de noi 

conţinuturi 

 Tratarea interdisciplinară a 

conţinuturilor 

 Interactivitate intensă 

 Implicarea elevilor în rezolvarea unor 

probleme complexe 

 Permite simularea unor procese sau 

fenomene naturale 

 Se oferă feed-back imediat – sunt oferite 

rezultatele şi progresele imediat obţinute, 

semnalează erorile ivite, facilitează 

corectarea greşelilor 

 Este stimulată învăţarea şi este 

întreţinută motivarea 

 Se oferă o altă perspectivă a 

individualizării instruirii; este permisă 

adoptarea unui ritm propriu în instruire; 

apare o autonomie în învăţare 

 Dezvoltă perspicacitatea, atenţia, 

distributivitatea şi creativitatea 

 Utilizarea eficientă a timpului în 

instruire şi rapiditate 

 Implicarea activă a resurselor umane şi 

utilizarea metodelor active 

 Componenta hardware este foarte 

costisitoare 

 Componenta software este şi ea 

costisitoare şi nu poate fi întotdeauna 

testată înainte de achiziţionare 

 Insuficienta instruire a resursei 

umane, fie profesori, fie elevi 

 Programa şcolară este foarte 

strictă şi nu permite alocarea de timp 

suficient instruirii asistate de 

calculator 

 Comunicarea elevilor are de 

suferit: se pierde obişnuinţa 

discuţiilor, capacitatea de a argumenta 

un subiect, se reduce capacitatea de 

exprimare verbală 

 Apare o izolare a elevului faţă de 

profesor şi colegii săi; relaţiile sociale 

şi umane sunt diminuate 

 Nu toţi elevii agreează o astfel de 

instruire; dacă se au în vedere stilurile 

de învăţare, cei cu stil practic preferă 

această metodă 

  

Bibliografie: 
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UTILIZAREA UNOR METODE ACTIVE MODERNE PENTRU FORMAREA 

DEPRINDERILOR ȘI ABILITĂȚILOR TEHNICE LA ELEVI 

 

Prof. Marilena Matei, Simona Cîrstea  

Colegiul Energetic Rm.Vâlcea 

 

Premisa de la care se pleacă constă în aceea ca elevul este nu numai obiect, ci și subiect al 

învățării, este implicat și cointeresat în a cunoaște și a face, a întreprinde. Prin actul predării, realitatea se 

reconstruiește. 

Învățarea este un proces permanent de transformare a acțiunilor externe în acțiuni interne, de îmbogățire 

permanentă a schemelor cognitive care rămân deschise și permisive la mobilitatea lumii exterioare. 

Orice achiziție se dovedește a fi autentică atunci când individul a fost pus în situația de interogație, de 

acțiune propriu-zisă cu lucrul sau în perspectiva unei idei, a unui principiu. Gândirea însăşi se formează 

prin interiorizarea unei scheme de acțiune pe care subiectul a experimentat-o pe cont propriu. 

Participarea conștientă presupune o trezire a voinței de a cunoaște și amplificarea, alimentarea 

continuă a acestei apetențe, mai ales în domeniul tehnic, mereu în schimbare. Nu trebuie încurajată 

învățarea pe de rost, însușirea mecanică a informațiilor; accentul se va pune pe înțelegerea prealabilă a 

cunoștințelor înainte de a fi stocate sau reproduse. Elevul este pus în situaţia de a ,,stăpâni" acel cumul de 

cunoștințe achiziționate, să le actualizeze diferențiat, să facă legăturile cele mai potrivite, să disloce acele 

achiziții care nu mai sunt operante sau nu mai concordă cu noile evoluții ale cunoașterii și experienței, să 

creeze noi explicații, noi ipoteze. Profesorul va utiliza tactici, metode, procedee active și participative, va 

crea situații de autonomie intelectivă și acțională a elevilor, va stimula și încuraja creativitatea, 

imaginația și spiritul lor critic. Poziția sa trebuie să fie maleabilă, deschisă, permisivă la inițiativele 

elevilor. Interdisciplinaritatea implică studierea unui fenomen (domeniu) din mai multe puncte de 

vedere interferente, pe baza unor metode complementare și, de regulă, are ca rezultat generarea a noi 

instrumente de analiză și previziune pentru a înțelege mai bine fenomenul respectiv. Rezultatul colaborării 

interdisciplinare constă în identificarea de noi soluții, metode, mecanisme și instrumente de cercetare 

pentru una sau mai multe dintre disciplinele științifice, ca urmare a complementarității induse dintre 

acestea. Interdisciplinaritatea presupune un cumul de metodologii din diferite arii curriculare. În abordarea 

interdisciplinară se depăşesc granițele stricte dintre discipline. 

Munca interdisciplinară solicită instruire integrată și implică modalităţi de a rezolva 

problemele prin corelarea mai multor discipline și se finalizează mai ales sub formă de proiecte. În 

acest tip de activități se pune accent nu atât pe conținut, cât pe dezvoltarea unor competențe. 

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conținuturilor, obiectivelor, dar se creează și un 

mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-și dea frâu liber deprinderilor 

acumulate, să lucreze în echipă sau individual. 

Conform lui L. Ciolan, activitățile interdisciplinare duc la dezvoltarea unor capacități, cum ar fi: 

 Lucrul în echipă – constituirea de  echipe formate din elevi și cadre didactice 

 Gândirea critică – presupune propunerea și analizarea direcțiilor de abordare, cât și 

stabilirea criteriilor de evaluare a activității 

 Rezolvarea de probleme – realizata prin distribuirea sarcinilor de lucru de catre 

profesor 

 Luarea de decizii – se petrece în fiecare din etapele anterioare, atunci când se aleg 

temele abordate, echipele de lucru, distribuirea sarcinilor, modul de realizare și finalitatea activității 

(broșură, site, prezentare multimedia) 
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Așadar, perspectiva interdisciplinară creează la elevi abilitatea de a aplica  cunoștințele 

acumulate pentru  rezolvarea de probleme în mod creativ. Prin realizarea de conexiuni la mai multe 

niveluri, elevii trec de la achiziţionarea de informații la participarea efectivă, respectiv la realizarea 

unor produse. 

Interdisciplinaritatea implică stabilirea unor conexiuni între limbajele disciplinelor implicate pentru 

explicarea unui fenomen sau a unui proces. Acest lucru este foarte dificil de făcut deoarece profesorii sunt 

specializați într-un anumit domeniu.  

Totuși interdisciplinaritatea se poate baza pe: 

- Cultura bogată, interdisciplinară a profesorului; 

- Pe echipe de profesori cu specialități diferite care să contribuie la elaborarea unui 

curriculum interdisciplinar. 

Avantajele interdisciplinarităţii sunt multiple: 

- Permit elevului să acumuleze informații despre obiecte, procese, fenomene care vor 

fi aprofundate mai târziu 

- Clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline 

- Creează oportunități pentru corelarea limbajelor disciplinelor implicate 

- Permit aplicarea unor cunoștințe în alte domenii  

- Un curriculum interdisciplinar aduce economie de timp, de resurse materiale și 

financiare 

Un prim pas spre interdisciplinaritate ar fi elaborarea unui curriculum interdisciplinar ca 

disciplină opțională în cadrul Curriculumului la Decizia Școlii (CDS). Școlile au deja abilitatea de 

a propune asemenea curriculum pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și intereselor elevilor și 

pentru a personaliza oferta scolii. 

Etapele elaborării unui astfel de curriculum pot fi: 

1. Analiza privind interesele și nevoile elevilor prin chestionare aplicate elevilor și 

părinților acestora; 

2. Formarea unor echipe interdisciplinare pentru elaborarea unui curriculum opțional; 

- Elaborarea curriculumului opțional după structură, Argument, Competente specifice, 

Conținuturi, Sugestii metodologice, Metodologie de evaluare, Bibliografie. 

3. Ofertarea curriculumului opțional la nivelul colectivelor de elevi; 

4. Analiza opțiunilor elevilor privind opționalele propuse și selectarea opționalelor care 

se vor preda; 

5. Aprobarea opționalelor de către Consiliul de Administrație și avizarea de către 

Inspectoratul Școlar Județean; 

6. Implementarea disciplinelor opționale în oferta educațională a școlii și 

implementarea în anul școlar următor. 

Ca și premise de promovare a interdisciplinarității în educație putem menționa: 

- interdisciplinaritatea se poate realiza în contextul sistemului educativ, luând în 

considerare particularitățile și situația existentă; 

- interdisciplinaritatea nu anulează disciplinaritatea, ci încearcă să elimine granițele 

artificiale instituite între diverse discipline de învățământ; 

- interdisciplinaritatea este facilitată de existența unor discipline susceptibile de a fi 

tratate interdisciplinar; 
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- constituirea științelor de graniță si extinderea cercetărilor multidisciplinare, precum 

și dezvoltarea epistemologiei a permis evidențierea limitelor cunoașterii științifice 

monodisciplinare. 

Nivelurile de abordare interdisciplinară a conținuturilor învățării, presupune: 

- abordarea interdisciplinară a unor discipline/modul învecinate(de ex.fizică-chimie-

biologie, matematica-informatica-discipline din aria curriculara Tehnologii; 

- tratarea interdisciplinară a unor probleme comune; 

- transferul de metode sau strategii de cunoaștere ori de investigație științifică; 

- transferul de concepte, prin valorizarea sensurilor și valențelor unei noţiuni din 

diferite domenii de cunoaștere (entropia). 

Interdisciplinaritatea se poate realiza în diverse forme: 

- Corelații interdisciplinare pe care le definim drept legături logice prilejuite de faptul 

că explicarea unui fenomen cere informați și metode furnizate de alte discipline. 

- Interdisciplinaritatea conceptuală - în acest caz demersul fiind centrat pe o lista de 

concepte comune (noduri de coeziune). 

- Interdisciplinaritatea metodologică - aici accentul se pune pe transferul de metode 

de la o disciplină la alta. 

- Interdisciplinaritatea axiologică, unde se pune accentul pe transferul sistemelor de 

valori de la o disciplină la alta. 

- Interdisciplinaritatea limitrofă, care are la baza specializarea la intersecția a două 

sau mai multe discipline, conducând la apariția unor discipline noi: biofizica, biochimia. 

- Interdisciplinaritatea integrativă care a dus la apariția ciberneticii, teoria 

sistemelor, teoria informației. 

Controlul și aprecierea performanțelor constituie un moment prielnic pentru repetarea, 

resemnificarea informațiilor, stimularea unor interese, întărirea anumitor expectanțe, fortificarea 

unor motivații creșterea capacității de autoevaluare. Învățarea temeinică se va racorda și la 

perspectiva practică. În fond, practica ulterioară validează implicit acumularea cunoștințelor, mai 

ales în formarea abilitaților practice. Nu e vorba  de o practică imediată, ci de una care se poate 

realiza în timp, una potențială, posibilă, dorită, visată. Învățăm și în perspectiva proiectelor, a 

viitoarelor profesii. 
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CALCULATORUL, UN MIJLOC MODERN ȘI EFICIENT DE EVALUARE 

 

prof. Boloș Iuliana 

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău 

 

Trăim într-o eră a tehnologiei aflată în continuă evoluţie, prin urmare este impetuos necesar 

ca și noi cadrele didactice să adoptăm metode şi strategii dintre cele mai diverse şi mai oportune. 

 Implementarea tehnologiei în activitatea didactică face actul de predare-învățare-evaluare 

mult mai atractiv și mai eficient. 

În lucrarea de față mi-am propus să vin în sprijinul cadrelor didactice indiferent de disciplina 

pe care aceștia o predau, prin prezentarea unei metode rapide, eficiente și moderne de evaluare, 

utilizând calculatorul, prin utilizarea formularelor din Google Drive. 

Se știe că pentru a beneficia de toate facilitățile și serviciile oferite de Google, ca de 

exemplu: Gmail (serviciul e-mail), crearea unui Blog (Blogger), crearea unui site (Sites), creare şi 

stocarea de documente (Docs şi Drive), crearea de formulare şi chestionere (Drive), etc, trebuie să 

avem un cont Google. Doar un singur cont pentru toate aceste servicii! 

Produsul software (serviciul) Google Drive este destinat pentru crearea, stocarea şi utilizarea 

diverselor documente: word (.doc), prezentări (.ppt), foi de calcul (.xls),  formulare şi chestionare, 

etc. Metoda de evaluare pe care vreau să o prezint în lucrarea de față, constă în parcurgerea 

următorilor pași: 

a. elaborarea unui test de evaluare utilizând formularele din Google Drive; 

b. trimiterea testului către elevi prin e-mail, Facebook, Twitter, Google+,  sau prin furnizarea 

link-ului la care se află testul; 

c. rezolvarea testului de către elevi și remiterea acestuia către profesor; 

d. corectarea testelor într-un timp foarte scurt, folosind aplicația Flubaroo. 

a. Elaborarea 

unui test de evaluare online 

utilizînd formularele din 

Google Drive 

Profesorul accesează 

contul de Gmail, apoi 

accesează Google Drive. Se 

accesează meniul Nou ce 

oferă submeniurile Dosar, 

Documente Google, 

Prezentări Google, Foi de 

calcul Google, Formulare 

Google, Desene Google, etc.  

 

 

Pentru crearea unui test de evaluare se va alege submeniului  Formulare Google: 

Se trece apoi la crearea testului propriu-zis: se completează titlul (ex: Test evaluare_VIII A), 

se poate face o scurtă descriere acestuia și se adaugă rând pe rând itemii. Formularele Google 

permit introducerea următoareor tipuri de itemi: cu răspuns scurt, cu răspuns sub forma unui 
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paragraf, cu răspunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai multe 

variante, dată, oră. Se va ține cont de următoarele recomandări: 

- este obligatoriu ca una din întrebări să fie pentru identificarea elevului (ex. Numele și 

prenumele elevului); 

- se recomandă a nu se vor folosi întrebări cu răspuns deschis, pentru a putea face evaluarea 

testului cu calculatorul, utilizând aplicația Flubaroo. 

- Răspunsurile corect la toate întrebările, vor fi date de către profesor. Răspunsul corect va fi 

utilizat ca reper în evaluare pentru celelalte răspunsuri. 

b. Trimiterea testului către elevi 

După finalizarea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Trimiterea se face prin 

acționarea butonului TRIMITEȚI. Testul poate fi trimis prin e-mail (ceea ce presupune ca fiecare 

elev repondent să aibă un cont de e-mail), prin Facebook, prin Twitter sau prin Google+. Toate 

aceste variante presupun ca profesorul să cunoască conturile tuturor elevilor din clasă. Există însă o 

variantă mai simplă prin care profesorul obține un link către test într-o formă scurtă și furnizează 

acest link elevilor: 

 

 

c. Rezolvarea testului de 

către elevi și remiterea acestuia către profesor 

 Elevul accesează link-ul, îi apare testul, răspunde la toate întrebările și îl retrimite 

profesorului apăsând butonul REMITERE de la finalul testului: 
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d. Corectarea testelor și obținerea punctajelor (notelor) 

Odată cu crearea și salvarea testului se crează automat o foaie pentru răspunsuri în format 

Excel. În momentul în care elevii dau remitere testului, numele fiecărui elev și  răspunsurile date 

întrebărilor se înregistrează în foaia pentru răspunsuri. Acționarea meniului RĂSPUNSURI, permite 

vizualizarea unui REZUMAT al răspunsurilor (necesar pentru statistici) sau vizualizarea în mod 

INDIVIDUAL a fiecărui răspuns dat de către elevi. Pentru a vedea foaia cu răspunsurile tuturor 

elevilor, se acționează 

butonul verde. 

 

  

 

Pentru corectarea testului în foaia cu răspunsuri se acționează meniul Suplimente→Descarcă 

suplimente→se caută aplicația Flubaroo: 

Click pentru a 

vedea foaia cu 

răspunsurile 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

20 
 

 
Se acceptă termenii de instalare și utilizare a aplicației și se instalează. În foaia cu răspunsuri 

se acționează meniul Suplimente→Flubaroo→Grade Assignement: 

 
 

Se stabilește punctajul pentru fiecare item; pentru întrebarea care presupune identificarea 

repondentului (numele și prenumele) se selectează Identifies Student. Se bifează din lista de 

răspunsuri existente răspunsul corect (cel dat de către profesor) și în final se deschide fila Grades  

în care putem vedea punctajul fiecărui elev sau procentul de răspunsuri corecte care pot fi convertite 

în note (în situația în care nu s-au folosit doar 10 întrebări a câte 1 punct fiecare). Ex. 90,91% 

corespunde  notei 9, iar 100% corespunde notei 10: 
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Această metodă de evaluare prezintă următoarele avantaje: 

- profesorul trebuie doar să elaboreze itemii pentru test și să editeze testul; 

- profesorul câștigă timp pentru că corectarea testelor se face cu calculatorul; 

- notele obținute pot fi trecute în catalog imediat; 

- un test poate fi folosit la mai multe clase de același nivel (se face copie a testului și se 

redenumește); 

- Profesorul poate limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările vin aleatoriu (fără 

pericolul de a copia unii de la alții); 

Fiind vorba de o evaluare online, singurul dezavantaj ar fi că evaluarea trebuie să se desfășoare 

într-un laborator de informatică, pentru ca elevii să aibă acces la internet. 

Încurajez toate cadrele didactice să utilizeze acestă metodă modernă și eficientă de evaluare. 
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UTILIZAREA ÎNDELUNGATĂ A CALCULATORULUI LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 

 

Prof. Tertereanu Aurelia 

Școala Gimnazială ”Anton Pann” 

 

1. Date demografice privind utilizarea calculatorului 

Spaţiul contemporan a fost definit ca o societate a comunicării generalizate, caracterizată de 

intensificarea schimbului de informaţii. Această multiplicare vertiginoasă a comunicării, această 

continuă dilatare a pieţii informaţiei a fost posibilă datorită avântului tehnologiilor informatice şi 

comunicaţionale. Statisticile în legatură cu numărul de utilizatori de calculator şi Internet în lume 

sunt dinamice. Ca sã realizăm amploarea acestui fenomen, ajunge sã spunem cã la nivelul anului 

2008, în România, au fost înregistrate nu mai puţin de 7,4 milioane de persoane care foloseau 

regulat Internetul, cu o creştere de 828,8 % comparativ cu anul 2000. Majoritatea specialiştilor 

considerã cã nu trebuie sã ne întrebãm dacã instruirea elevilor se îmbunãtãţeşte 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 reprezentãri multiple şi 

dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul cã pot interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare 

elev în parte. Pentru a înţelege mai bine impactul utilizării calculatorului asupra copilului şi 

adolescentului, am găsit relevant să mă raportez la numărul total de utilizatori de internet din 

Romania, Europa, dar şi de 

la nivel mondial după 

Internet World Stats 2009. 
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2. Utilizarea calculatorului - proces normal 

Conceptul de tehnologie informatică se foloseşte pentru a indica aplicaţiile formelor variate 

de tehnologie pentru a colecta, stoca, organiza, procesa, prezenta şi comunica informaţia. Formele 

de tehnologie incluse pot cuprinde computere, mijloace de comunicare electronice, video, audio şi 

sisteme cu circuit închis. 
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Acest proces este în continuă desfăşurare şi este foarte greu de previzionat unde se va ajunge 

şi cât de mult se va schimba în viitor viaţa de zi cu zi, atât la serviciu cât şi acasă, datorită 

calculatoarelor. Se spune, de exemplu, chiar că analfabetul secolului al XXI-lea va fi cel care nu va 

şti să lucreze cu un calculator. Printre cele mai răspândite utilizări ale unui calculator sunt 

memorarea şi prelucrarea informaţiilor, în general, şi a textelor, în particular. 

Primele aplicaţii de reţea erau în majoritate programe integrate. De exemplu, dacă ofereau o 

bază de date multiutilizator ele aveau şi partea frontală (front-end) de interacţiune cu utilizatorului 

şi „motorul” bazei de date (partea de program care lucra cu fişierele bazei de date) pe acelaşi PC. 

Singura parte care se putea afla în reţea, pe server, era baza de date. În această configuraţie, 

calculatorul client realiza toată prelucrarea datelor (citire, căutare a înregistrărilor dorite între datele 

citite etc.). Aplicaţiile acestea pot fi descrise ca având doar client. Serverul era o simplă „pompă” de 

date: trimitea utilizatorului date din fişierele aflate pe disc sau le primea şi le stoca pe disc. În 

ultimii ani au apărut un număr mare de sisteme de bază de date sofisticate care pun în reţea 

„motorul” de acces la baza de date care se află în parte frontală (front-end) utilizatorul. Acestea se 

numesc sisteme client/server. Odată cu îmbunătăţirea performanţelor datorită eliminării 

supraîncărcării reţelei cu transferuri mari de date, mai există şi avantajul faptului că serverul poate 

deservi mai mulţi clienţi în acelaşi timp. Întregul proces de sincronizare al accesului la baza de date, 

care trebuia realizat de clienţi, este acum realizat de server, ceea ce face aplicaţiile mai simple şi 

întregul sistem mai eficient. 

Crearea Internet-ului a fost declanşată de un proiect de cercetare din cadrul armatei 

americane de la începutul anilor "60. În cadrul acestui proiect, armata americană a sponzorizat 

dezvoltarea unei reţele de calculatoare destinate cercetării, Arpanet, care interconecta universităţi şi 

centre militare. Anul 1990 marchează începutul revoluţiei Internet: Tim Berners 

Lee fiind creatorul World Wide Web (WWW, Web sau W3). 

Termenul Internet, poate avea în ziua de astăzi mai multe sensuri, strâns înrudite, dar utilizate 

în contexte diferite: 

- numele propriu Internet se referă la reţeaua mondială unică de computere interconectate prin 

protocolul IP (Internet Protocol). 

- substantivul comun internet desemnează in marea majoritate a cazurilor acceaşi reţea, însă 

văzută ca un mediu de comunicare în masă, împreună cu informaţia şi serviciile care sunt oferite 

utilizatorilor prin intermediul acestei reţele. 

- foarte rar, termenul mai poate desemna şi o reţea de mari dimensiuni ce interconectează reţele 

autonome. Acest sens corespunde etimologiei engleze a cuvântului internet, care e format prin 

abrevierea a două cuvinte interconnected - interconectat şi network - reţea. 

 

3. Impactul utilizării îndelungate a calculatorului asupra dezvoltării psihomotorii a 

copilului şi adolescentului 

Influenţa tehnologiei informaţiei se manifestă la toate nivelurile: de la necesitatea includerii 

în manualele de psihiatrie a dependenţei de Internet, la discuţia privind efectele nocive ale radiaţiei 

electromagnetice emise de telefoanele mobile. Există însă şi primele certitudini - sindromul de tunel 

carpian a fost recunoscut recent în Olanda drept boală profesională, rezultat al folosirii intensive a 

tastaturii. Un studiu naţional condus de Annenberg Public Policy Center din Washington, 2002, 

arată că majoritatea părinţilor care au calculator acasă sunt îngrijoraţi în legătură cu modul în care 

utilizarea îndelungată a acestuia poate influenţa dezvoltarea copilului. Totuşi ei cred că copii au 

nevoie să-l utilizeze citând ca avantaje: dezvoltarea creativităţii, creşterea performanţei şcolare, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/ReÃ�Â£ea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
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reprezintă un ajutor în realizarea temelor, un mijloc de comunicare. Deşi cercetările asupra efectelor 

utilizării calculatorului sunt încă puţine şi ambiguii totuşi au fost evidenţiate unele consecinţe 

pozitive şi negative. S-au urmărit efectele asupra: stării fizice; dezvoltării psiho-cognitive; 

dezvoltării relaţiilor şi a interacţiunii sociale; perceperea realităţii. 

3.1. Efectele asupra dezvoltării stării fizice 

Utilizarea îndelungată a calculatorului este un  important  factor  de  risc  pentru obezitate. 25% 

din copii din SUA sunt obezi. Totuşi nu sunt cercetări clar sistematizate pentru a dovedi această 

legătură. Acestea în schimb au evidenţiat faptul că privitul excesiv la TV (peste 5h/zi sau mai mult) 

este o cauză a obezităţii. Riscul creşte la copii care petrec mult timp în faţa calculatorului pe lângă 

cel din faţa televizorului. În concluzie, American Academy of Pediatrics avertizează părinţii să 

limiteze timpul petrecut de copii în faţa ecranului şi să le sublinieze activităţile importante ca 

sportul. Utilizarea îndelungată duce la disconfort/tensiune la nivelul muşchilor spatelui, poziţii 

vicioase ale coloanei vertebrale (scolioze, cifoze). Tendinite, numite chiar nintendinite, caracterizate 

prin durere severă la nivelul tendonului extensorului degetului mare drept ca urmare a repetatelor 

apăsări pe butoane în timpul jocului. Favorizează apariţia crizelor epileptice (epilepsia fotosenzitivă 

este determinată de “licăririle frecvente” sau imaginile rapide luminoase) . Determină tulburări 

hipnice: reducerea duratei de somn, coşmaruri. Unul din cinci copii, dintre cei care deţin un 

computer, îşi petrece mai puţin timp dormind decât proprii părinţi la aceeaşi vârstă. 

3.2.Efectele asupra dezvoltării psiho-cognitive 

Utilizarea îndelungată a calculatorului poate determina tulburări emoţionale: anxietate, 

iritabilitate, toleranţă scăzută la frustrare, până la depresie. Young (1997) trăgea concluzia că cei 

care au probleme psihologice pot fi cei mai atraşi de interacţiunea anonimă de pe internet. Kimberly 

Young şi Robert Rogers au urmărit posibila legătură dintre depresie şi utilizarea internetului. De 

asemenea, persoanele care utilizează excesiv calculatorul sunt iritabile, au o toleranţă scăzută la 

frustrare, sunt într-o permanentă tensiune interioară, dominate de nerăbdare şi nelinişte. 

Calculatorul acţionează ca un mijloc prin care ei îşi descarcă aceste stări interioare, dar în acelaşi 

timp le potenţează datorită efectelor negative asupra sănătăţii. Aceste persoane sunt mai timide, 

manifestă neplăceri fizice, nesiguranţă, vulnerabilitate, iritare.Pe de altă parte, 38,9 % dintre cei 

care îşi petrec timpul discutând cu prietenii sau făcându-şi noi cunoştinţe prin intermediul 

calculatorului manifestă complexul de afirmare de sine în plan sexual şi 41,2% manifestă complexul 

de insecuritate. Astfel, datorită timidităţii, temerilor de a displăcea, imposibilităţii manifestării 

senzualităţii, fricii de a nu se putea afirma, de a nu fi luat în seamă sau de a fi rănit, luat în derâdere, 

datorită neîncrederii în propriile forţe, indivizii recurg la mascarea acestor defecte prin intermediul 

calculatorului. Ei doresc să comunice şi să stabilească relaţii cu celelate persoane, însă complexele 

lor îi împiedică să se manifeste adecvat atunci când se află faţă în faţă cu persoanele respective. 

Posibilităţile de manifestare nonverbală prin intermediul calculatorului sunt extrem de avansate, 

astfel încât utilizatorii îşi pot exprima emoţionalitatea adecvată situaţiei fără ca partenerul de 

discuţie să perceapă intensitatea reală a emoţiilor lor sau diferenţa între emoţia afişată grafic şi 

emoţia trăită real. Comunicarea prin intermediul calculatorului permite persoanelor care 

interacţionează să se prezinte în ce mod doresc şi oferă posibilitatea grafică de exprimare a 

emoţiilor. Utilizarea calculatorului îmbunătăţeşte performanţele cognitive. 

3.3.Efectele asupra dezvoltării aptitudinilor sociale 

Studiile longitudinale relevă cum sunt influenţate trăsăturile de personalitate, dinamica 

familiei, modul de comunicare la copii şi adolescenţi. M. Weinstein (1995), profesor la Political 

Science at Purdue University subliniază că tehnologizarea a deteriorat sistemul de valori şi 
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funcţionarea socială la adolescenţi. Utilizarea îndelungată a calculatorului duce la tulburări de 

comportament: retragere socială, introversie, agresivitate verbală sau fizică, comportament exploziv 

iritant atunci când i se cere să facă altceva. Găsind atâtea satisfacţii în legătura cu calculatorul 

copilul începe să renunţe la activităţile sale sociale, de la cele casnice, şcolare până la cele de 

recreere cu prietenii. S-a văzut o tendinţă de erodare a autorităţii parentale, copii o acceptă mai 

puţin. Aceasta depinde de tipul de activitate realizată la calculator şi de timpul petrecut în faţa 

ecranului. Pentru a dezvolta competenţa socială necesară copii trebuie să interacţioneze cu alţii. S-a 

evidenţiat o creştere a numărului „prietenilor electronici” la utilizatorii de calculator odată cu o 

diminuare a relaţiilor de prietenie care implică interacţiunea socială. Un nivel moderat de utilizare 

are un impact social minor dar utilizarea excesivă (peste 30h/săptămână) şi jocurile violente pot 

duce la creşterea comportamentului agresiv, a ostilităţii la copii. 

3.4. Efectele utilizării calculatorului asupra perceperii realităţii 

Lumea virtuală creată de computer (jocuri, internet) depărtează copii de cea reală. Prin 

intermediul jocurilor copilul interacţionează cu personaje simulate şi creaturi diferite şi prin 

intermediul internetului adolescenţii îşi asumă diverse identităţi în interacţiunea cu străinii. Acestea 

fac ca limita real - virtual să nu mai fie clară la copii şi adolescenţi. Jocurile pe internet întăresc 

această integrare a vieţii virtuale. În MUD, de exemplu, calculatorul generează personaje ce 

interacţionează cu personajele coordonate de oameni, iar unii copii chiar cred că sunt şi celelalte 

personaje tot oameni. Acestea mixează între viaţa reală şi virtuală. În timp ce se joacă pe Internet cu 

personajele favorite de desene animate, copiii învaţă să recunoască literele şi, între timp, 

computerele devin o parte din viaţa lor. 

 

4. Dependenţa de calculator 

4.1. Introducere 

Noile dependenţe ale omului modern ridică întrebarea dacă aceste dependenţe de jocuri, 

cumpărături, sport, muncă, internet sunt cu adevărat periculoase ca şi cele provocate de consumul 

de diverse substanţe? Pentru a explica acest mod de a privi un fenomen relativ nou, Michel 

Lejoyeux, şef al serviciului de dependenţă din cadrul spitalului Bichat, Franţa, invocă societatea 

actuală care încurajează excesele şi găsirea plăcerii în hiperconsum. „Dintr-odată, explică el, 

persoanele care caută prea mult să se conformeze modelului social dominant – găsirea plăcerii 

fără limită – cad în dependenţă. Se întâmplă ca în cazul pacienţilor lui Freud, care deveneau 

isterici deoarece îşi refulau dorinţele pentru a se conforma modelului dominant, reţinerea”. 

Probleme legate de sfera noţiunii de dependenţă, adicţie, comportament dependent (adictiv) implică 

o analiză a conceptelor actuale. Lucrurile se complică constatând că orice activitate soldată cu 

recompensă (psihoemoţional), pentru cei vulnerabili, există riscul unui comportament compulsiv. 

Aşa cum remarcă Alan Leshner (2001), directorul Institutului Naţional pentru abuzuri de droguri, 

există similitudini între dependenţa de substanţe şi alte compulsiuni. În acest sens adicţiile, obsesiile 

şi compulsiunile se caracterizează prin pierderea controlului voluntar, căderea în capcana 

repetărilor, comportament autodefetist, proces care se desfăşoară în contextul dependenţei de 

substanţe, tulburărilor de aport alimentar, tulburărilor anxioase, tulburări de control al impulsului 

neclasificate etc. În acest din urmă grup sunt incluse jocurile de noroc patologice, cleptomania, 

piromania, tricotilmania şi tulburările explozive intermitente. 
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4.2. Dependenţa de calculator: evoluţia conceptului 

Termenul a fost utilizat de M. Shotton în 1989 în cartea ei Computer Addiction, deşi conceptul 

a fost discutat mult mai devreme de către Nicholas Rushby . În cartea sa An Introduction to 

Educational Computing, publicată în 1979, Rushby subliniază că persoanele care devin dependente 

de computer pot prezenta simptome de sevraj. Primele semne de alarmă cu privire la dependenţa de 

jocurile pe calculator sau de internet au fost trase încă din anii 1980. Dependenţa de calculator este 

un termen relativ nou introdus pentru a descrie dependenţa de un computer, nu doar de calculatorul 

personal ci şi de jocurile video şi de internet şi are mai multe nume: cyberaddiction, cyberholism, 

netaddiction, netaholism, pathological internet use (PIU). Nu există în prezent o definiţie cu care 

să operăm şi nici o încadrare nosologică precisă a dependenţei de calculator. Poate părea 

surprinzător, dar aproape toate activităţile umane - ca de exemplu munca, alimentaţia, sexualitatea, 

acumularea unor valori materiale, stabilirea unor recorduri, consumul unor medicamente, consumul 

de alcool şi alte droguri pot lua trăsăturile unei dependenţe. Comportamentul adictiv este 

conştientizat la un moment dat, ca o problemă tot mai serioasă pentru propria persoana sau pentru 

cei din jur, dar totuşi nu renunţă la el. În această privinţă, apare o asemănare cu alte comportamente 

obsesive care pot merge până la lezarea demnităţii umane. Se modifică şi unele trăsături de 

personalitate, dar aceasta se produce într-un mod insidios şi poate trece neobservată multă vreme. 

De exemplu, comportamentul dependent împinge omul către autoamăgire şi minciună, deoarece cel 

în cauză are nevoie de un sistem complicat de explicaţii pentru a nu-şi pierde respectul de sine, 

precum şi respectul celorlalţi. Valorile societăţii, libertatea, autodeterminarea şi autocontrolul, 

îndeplinirea funcţiilor sociale şi sănătatea, atâta timp cât sunt respectate de cineva nu putem discuta 

despre comportament patologic. 

În clasificarea internaţională a bolilor (ICD 10) se foloseşte curent expresia sindrom de 

dependenţă şi sunt furnizate criteriile clinice de diagnostice. Dacă se întrunesc cel puţin trei din şase 

criterii se identifică sindromul de dependenţă, respectiv : 

1. Persisitenţa dorinţei intense de a utiliza calculatorul; 

2. Dificultate de a controla comportamentul; 

3. Tulburări ale funcţiilor, incluzând neglijarea plăcerilor şi intereselor; 

4. Pericolul pentru sine. 

 

4.3. Clasificare 

Dependenţa de calculator se referă la relaţia strictă cu computerul, fără a avea nevoie de 

prezenţa unei alte persoane ci doar de programele sau jocurile de care este interesat. 

Dependenţa de internet se referă la persoanele care utilizează internetul în mod excesiv ceea ce 

conduce la interferarea cu activităţile sociale şi profesionale. În acest caz aplicaţiile sunt interactive 

şi necesită includerea într-o reţea de calculatoare în care persoana nu este niciodată singură, în orice 

moment poate lua legătura cu altcineva şi/sau să caute informaţii pe net. Trăsăturile de bază ale 

mediului virtual modelează felul în care se comportă indivizii/grupul în acele condiţii. 

Comportamentul on-line este întotdeauna determinat de modul în care acele trăsături 

interacţionează cu caracteristicile oamenilor prezenţi în acel mediu. Cei mai mulţi cercetătorii 

americani consideră că termenul de dependenţă de internet include o varietate de comportamente şi 

o serie de probleme legate de controlul impulsului şi le clasifică în: 

1. Supraîncărcare informaţională (Information Overload): căutări compulsive de baze de date 

sau navigare pe net (web surfing sau searching). 

2. Dependenţa de computer (Computer Addiction): dependenţa de jocurile pe calculator 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholas_Rushby&action=edit&redlink=1
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(Doom, Solitaire). 

3. Dependenţa de relaţionare virtuală (Cyber-relationship Addiction): realizarea de relaţii noi 

on-line. 

4. Comportamente compulsive (Net Compulsions): jocul de noroc patologic (gambling on-line), 

cumpărături compulsive pe internet (shopping on-line). 

După cum se poate observa, în cazul dependenţei de internet este vorba de un comportament ce 

urmăreşte socializarea (social seeking behaviour), pe când în cea de calculator de comportamente ce 

caută o recompensă, cel mai relevant exemplu fiind cel al jocurilor pe computer. Dependenţele 

tehnologice sunt dependenţe non-chimice şi pot fi împărţite în: dependenţe pasive (de televizor) şi 

dependenţe active (jocuri pe computer, internet). 

Diagnostic pozitiv 

Pornind de la criteriile DSM IV pentru jocul de noroc patologic, Kimberly Young (1996) 

propune un chestionar cu 8 întrebări pentru identificarea dependenţei de calculator . 

Ai sentimentul că eşti preocupat de internet ? 

1. Ai impresia că trebuie să petreci tot mai mult timp pe internet pentru a obţine o stare de 

bine? 

2. Pierzi controlul timpului petrecut pe internet ? 

3. Ai senzaţia de iritabilitate când te opreşti din utilizarea internetului? 

4. Foloseşti internetul pentru a scăpa de probleme, pentru a-ţi “ridica moralul”? 

5. Ai minţit familia şi prietenii pentru a putea prelungi timpul dedicat internetului? 

6. Ai riscat pierderea relaţiilor sociale, a serviciului, oportunităţile pentru o carieră 

profesională sau educativă? 

7. Ai devenit mai neliniştit odată ce ai înterupt activitatea on-line şi te gândeşti la cea viitoare? 

8. Rămâi conectat mai mult timp decât era prevăzut? 

O persoană este considerată dependentă dacă răspunde cu DA la cel puţin 5 criterii enumerate mai 

sus. 

5. Argumente pentru implementarea unui program naţional în vederea creşterii nivelului de 

informare a părinţilor şi specialiştilor cu privire la fenomenul dependenţei de calculator 

Putem face oricând un  simplu  test,  la o simplă căutare pe Google folosind termenii 

„computer addiction” va indica aproape 5.600.000 de rezultate, iar pentru „dependenţa de 

calculator” – 92.600 de rezultate. Acest test vine să sublinieze gravitatea problemei. 

Mai mult recent au apărut o serie de articole în ziare sau studii precum cele realizate de 

Romtelecom în parteneriat cu Unesco sau Intuitext împreună cu Itsy Bitsy FM care atrag atenţia 

asupra pericolului pe care îl reprezintă accesul nesupravegheat la internet pentru anumite categorii 

de vârstă (ex. copii), văzut ca principala cauză ce poate creea dependenţă de calculator. Se pare că 

problema este una serioasă, fiindcă dependenţa de calculator afectează destul de multe persoane, în 

special din rândul tinerilor. Şi unii dintre noi ar putea fi bănuiţi de aceeaşi problemă. 

Rolul familiei în societatea de azi devine tot mai important. Alături de şcoală şi organizaţiile de 

tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia copilului. De educaţia lor se 

ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de acestea 

sunt mai putin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret. Familia exercită o 

influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natura, 

societate, deprinderile igienice, obişnuintele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite 

în familie. 
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Campaniile educaţionale la nivel local pot avea efecte benefice în vederea reducerii 

stigmatizării şi discriminării dar şi a recunoaşterii precoce a dependenţei de calculator. Evaluarea 

opiniei publice a identificat numeroase prejudecăţi şi atitudini negative faţă de bolnavul psihic, dar 

totodată, o compasiune şi o dorinţă substanţială de a sprijini aceste persoane aflate în suferinţă. Este 

necesară o campanie de informare şi educare, ceea ce va spori interesul membrilor comunităţii şi va 

permite un contact social activ cu pacienţii. 

Informarea populaţiei trebuie realizată prin materiale redactate, videocasete, discuţii organizate, 

întâlniri, evenimente sociale organizate. Facilitarea contactului cu pacienţii dependenţi duce la 

reducerea atitudinilor de teamă şi respingere din partea membrilor comunităţii locale. Beneficiile 

acestor programe adresate unor comunităţi reduse ca număr de membri sugerează că o campanie 

socială extinsă, adresată întregii societăţi, poate avea acelaşi impact pozitiv. 
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EFICIENŢA UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

                  

Prof. Tănasie Daniela 

Şc.Gim.,,Costea Marinoiu,,Oc.Mari, Jud.Vâlcea 

 

 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 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 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 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

29 
 

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, 

 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. Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic 

datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a 
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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. 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. 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 300 

Facultatea de Matematică şi Informatică, Bucureşti 300 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). 

 Bibliografie: 

Romiţă Iucu, Marin Manolescu, Elemente de pedagogie, Editura Credis, Bucureşti 2004.  

Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor în şcoala modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2003.  



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

31 
 

 

 

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR 

Prof. Truşcă Maria 

Şc.Gim,,Costea Marinoiu,,Oc.Mari, Jud.Vâlcea 

 

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile 

dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi şi studenţi, deja 

obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu 

calculatorul este o cerinţa intrinsecă. Calculatorul este perceput pe rând, ca o jucărie, o unealtă, o 

resursă de informaţii. A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului, pentru comunicare, 

informare, instruire. Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include: 

 -predarea unor lecţii de comunicare de cunoştinţe; 

-aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; 

-verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii. 

Numită de unii ca “inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne”, 

instruirea asistată de calculator (IAC) contribuie la eficienţa instruirii, este un rezultat al introducerii 

treptate a informatizării în învăţământ. Interactiunea elev-calculator permite diversificarea 

strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic organizate, 

structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare. De fapt, nu calculatorul în sine ca 

obiect fizic, înglobând  chiar configuraţie multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci 

calitatea programelor create şi vehiculate corespunzător, a produselor informatice, integrate după 

criterii de eficienta metodică în activităţile de instruire. Modernizarea pedagogică implică deci, 

existenţa echipamentelor hardware (calculator), a software-lui (programelor) şi a capacităţii de 

adaptare a lor, de receptare şi valorificare în mediul instrucţional. 

Tehnologia în procesul de învăţământ 

Pe langa hardware şi software, tehnologia înseamnă şi alte resurse de informare, în afară de 

profesor ca furnizor de cunoştiinţe. Comunicarea cu specialişti, acces la biblioteci virtuale, articole 

ştiinţifice sunt posibilităţi ce se oferă celui ce vrea să se informeze, prin utilizarea facilităţilor oferite 

de legătura la reţeaua globală, “INTERNET” şi a aplicaţiilor specifice acesteia. 

 Elevii în centrul propriei lor învăţări şi tehnologii 

 Şcoala trebuie să ţină pasul cu tehnologia, să înţeleagă şi să anticipeze impactul asupra 

modului de învăţare. Calculatoarele au fost încorporate în programele educaţionale oferindu-le celor 

ce se instruiesc o libertate şi flexibilitate mai mare dar şi individualitate în clasă. Folosirea 

Internetului de către elevi a fost o idee care a prins repede. Afinitatea naturală dintre elevi/studenţi 

şi Internet a dat naştere mai multor proiecte orientate înspre elevi, iniţiate de elevi, conduse de elevi. 

Învăţarea care pune accentul pe participarea elevilor reprezintă un tip de instruire care îi dă elevului 

un rol activ în procesul de învăţare. Elevii, participanţi activi, îşi imprimă ritmul propriu şi propriile 

strategii. Modalitatea de învăţare este individualizată nu standardizată. Învăţarea care il situează pe 

elev în rol central, asociază învăţarea focalizată pe particularităţile fiecărui individ (ereditate, 

experienţa, perspective, pregătire, talente, capacităţi şi nevoi) cu focalizarea pe predare, 

impartărtăşire a cunoştinţelor respective (cea mai bună informaţie ce se furnizează, stimularea 

motivaţiei, învăţării şi acumulării de cunoştinţe de către toţi elevii). 

 Consecinţe pedagogice ale IAC 

Acomodarea încă din şcoală cu tehnica de calcul influenţează formarea intelectuală a elevilor, prin: 
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 -Stimularea interesului faţă de nou. Legea de bază ce guvernează educaţia asistată de calculator o 

reprezintă implicarea interactivă a elevului în acţiunea de prezentare de cunoştinţe, captâindu-i 

atenţia subiectului şi eliminând riscul plictiselii sau rutinei. 

-Stimularea imaginaţiei. De la jocurile pe calculator care dezvoltă abilităţi de utilizare, imaginaţie şi 

viteză de reacţie într-o prezentare grafică atractivă, maturizându-se elevul, studentul începe să 

folosească calculatorul să 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 câştig în 

profunzimea şi rapiditatea judecării unei probleme. 

-Simularea pe ecran a unor fenomene şi procese, altfel costisitor de reprodus în laborator, ajută la 

înţegerea acestora. 

-Optimizarea randamentului predării prin exemplificări multiple 

-Formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie 

-Cerinţe pentru realizarea IAC: 

  a)dotarea cu echipament; 

  b)profesorul trebuie să aibă şi cunoştinţe de informatică 

-Elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi stres care să-i modifice comportamentul 

-Aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute. 

 

Bibliografie : 

 Luminiţa, Educaţie şi dezvoltare profesională, Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2011, 

p.19-42 

Ghidul cursului Intel Teach – Instruirea în societatea cunoașterii, Copyright 2009 SIVECO 

România,  pentru versiunea în limba română 

 

ELEVUL SECOLULUI XXI – PARTENER ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

 prof. Dăncău Monica 

 Şc.Gim.Costea Marinoiu, Ocnele Mari, Jud.Vâlcea 

  

Într-o epocă în care nevoile de cunoaștere și de acțiune ale societății și ale membrilor săi 

sunt în continuă înnoire a apărut ca o necesitate crearea unui set de competenţe ale cetăţeanului 

secolului XXI : responsabilitate și capacitate de adaptare, comunicare, creativitate și curiozitate 

științifică, gândire critică și gândire sistemică, informații și abilități, capacități de colaborare și 

interpersonale, identificare și soluționare de probleme, auto-formare, responsabilitate socială. Ele 

sunt determinate de convingeri şi atitudini insuflate la vârstă fragedă : curiozitate şi deschidere, 

tolerantă și cooperare, implicare și responsabilitate etc. 

Aceste competențe, convingeri și atitudini au ca punct central gândirea critică (formarea 

opiniilor prin căutarea informațiilor relevante, evaluarea atentă şi obiectivă a calității informațiilor 

si schimbarea opiniilor atunci când apar noi informații credibile) și metacogniţia („învățarea  

învățării” sau „cunoașterea propriei cunoașteri” sau „evaluare proprie”). 

Componenta de baza a metacognitiei este conștientizarea proceselor gândirii. Cei care știu 

cum să învețe sunt conștienți de modul în care gândesc şi pot face alegeri inteligente în ceea ce 

privește strategiile pe care le vor utiliza.  
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Realizarea acestor competenţe, valori şi atitudini reprezintă scopul general al societăţii, ale 

comunităţii, al familiei şi al şcolii. Acestea  reprezintă medii  - deoarece oferă şabloane, trăsături 

etc, dar şi factori ai procesului prin crearea contextelor.  

Societatea contemporană se caracterizează printr-o continuă mobilitate. Cunoștințele, 

tehnologia, cererea și oferta pieței, aspecte ale culturii etc sunt în permanenţă (r)evoluție, fapt care 

se răsfrânge și asupra sistemului educativ. Se dezvoltă și tinde să se impună un sistem tehnocentric, 

care atribuie o conotație tot mai tehnologică învățământului și are la baza raționalizarea activității. 

Comunităţile sunt din ce în ce mai dinamice şi conectate la realităţile globale. Mă refer aici 

la efectele politice ale evenimentelor din 1989 asupra societătii comuniste, la cele  economice  ale 

intrării Romăniei în Uniunea Europeana  asupra societatăţii industriale şi asupra lumii tradiţionale 

rurale. Ele sunt atât pozitive (conectare la modernitate, dinamism) şi negative (instabilitate 

economică, fenomenul migraţiei forţei de muncă, dezorganizarea familiilor, “golirea” vetrelor 

aşezărilor) afectează familii şi chiar comunităţi – etnice, administrative etc. Politicile educaţionale şi 

sociale încearcă o stopare a efectelor negative prin implementarea programelor interculturale, 

multiculturale de redescoperire a identităţii locale ca punct de plecare al unităţii în diversitate.  

Familia, puternic influenţată de schimbările societăţii şi dinamismul comunităţii a suferit 

mari transformări. Tipologia ei este variată. Funcţia materiala este dominanta ca urmare a 

instabilităţii pieţei forţei de muncă în ţară dar şi peste hotare. Educabilitatea este funcţia cea mai 

slab reprezentată şi ca urmare a unui nivel scazut de educaţie a multora dintre parinţi – mai ales in 

mediul rural sau in cadrul unor comunităţi marginalizate. Şi nu pot să nu amintesc şi de creşterea 

climatului de violenţă casnică, violenţă implementată şi în relaţiile interperonale ale copiilor şi 

tinerilor. Dezinteresul familiei pentru evoluţia şcolară a copiilor este alimentată şi de pierderea 

credibilităţii în învăţământul românesc aflat de peste 20 de ani în procesul reformării. 

În acest context, scoala românească trebuie să-și analizeze resursele si să le alinieze la 

cerințele epocii și la nevoile de învățare ale tinerei generații. Cea mai optimă strategie de realizare 

este învățarea centrată pe elev.  

Elevul secolului XXI nu este doar un actor static al procesului instructiv-educativ. Prin 

abordări activ-participative,  instruire diferenţiată - şi integrarea tehnologiei, el este direct implicat 

în propria sa formare şi intervine in formarea colegilor de clasa. Plasarea centrală a elevului în 

spaţiul educativ, alături de profesor, permite recunoaşterea reciprocă a celuilalt ca partener activ şi 

creator. Profesorul elevului secolului XXI trebuie să fie înzestrat cu deschidere, toleranta, 

creativitate, empatie etc, calităţi şi atitudini care pot facilita realizarea unui parteneriat viabil cu 

elevul. În continuare, îi revine rolul de a a concepe, organiza şi proiecta procesul de învaţământ, 

procesul de educare şi de instruire a elevilor. Profesorul trebuie să faciliteze elevului nu doar 

parcurgerea conţinuturilor, ci şi participarea la realizarea contextului, la alegerea metodei de 

rezolvare, de alegere a resurselor şi de împărtăşire a informaţiilor, adica sa participe la propria 

formare.  

O posibilitate optimă de a forma deprinderi de metacogniţie, gândire critică, autonomie în 

decizie, comunicare deschisă, munca organizată şi eficientă este promovarea intruirii diferenţiate 

prin imbinarea formelor de activitate individuală şi pe grupe cu metode activ-participative conectate 

la tehnologie, precum proiectului – metoda de predare-învăţare-evaluare asistată de  tehnologie.  

În cadrul noului context tehnologic, al instruirii programate - IAC (Instruirea Asistată de 

Calculator) și e-learning (IAC cu conectare la Internet), proiectul se distinge  ca o metodă globală și 

cu caracter de interdisciplinaritate, care este aplicată unei unități de învățare.  
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Elaborarea planificării demersului strategiei didactice (planificarea unității de învățare) nu 

trebuie să difere de demersul unei planificării tradiţionale. Se are în vedere analiza variabilelor 

(competențe, conținuturi, resurse umane și materiale, timp, feed-back, evaluare) care determină 

alegerea strategiilor optime  (mod de abordare, metode, forme de activitate, materiale și mijloace 

didactice). Noutatea este constituită de implicarea elevilor în procesul instructiv de la prezentarea 

temei până evaluarea lor, prin folosirea planului de implementare. Realizarea planificării unității  

este mult facilitată și de formularea unor întrebări deschise, întrebări cheie ale curriculum-ului. 

Conștientizate în cadrul planificării tradiționale, ele orientează acum - în cadrul planificării 

proiectului, desfășurarea unității de învățare si cuprind întrebări esențiale, întrebări ale unității si 

întrebări de conținut. Reprezintă o modalitate eficientă de a-i încuraja pe elevi să gândească profund 

şi le oferă un context de învățare plin de semnificație. Procesul de predare-învățare-evaluare este 

diferit de modelul tradițional, deoarece profesorul nu mai este singurul posesor de cunoștințe. Oferă 

informații de ordin general, antrenează și mediază discuții (dezbateri), observă și monitorizează 

progresul făcut de elevi cu ajutorul unor liste de verificare şi prin discuții pentru a vedea ce elevi au 

nevoie de îndrumări suplimentare, oferă consultații, evaluează activitatea și produsele. Pentru 

derularea în condiții optime a procesului instructiv-educativ profesorul îmbină metode tradiționale 

(explicația, lucrul cu harta prelegerea) cu cele moderne (diagrama Venn  Norul de idei – 

sistematizarea cunoștințelor, Brainstorming) 

Elevii sunt ei înșiși posesori de cunoștințe și participanți activi la propria învățare. 

Informațiile culese sunt împărtășite colegilor de grupă și clasă, oral în cadrul dezbaterilor sau scris 

prin postarea pe suportul electronic – produs al elevilor realizat in cadrul activitatii, şi care poate fi 

o pagina wiki/un blog. Ei completează jurnale, folosesc formulare de autoevaluare pentru a-şi 

aprecia activitatea desfașurată în timpul elaborării proiectului şi pentru a le fi de ajutor în 

planificarea unui viitor proiect. În paralel cu parcurgerea noilor conținuturi, profesorul și elevii sunt 

preocupați de realizarea produselor finale (pagina wiki a unității, publicație, referat, album, glosar 

de termeni, studiu de caz etc). O parte esențială a procesului de predare-învățare îl reprezintă feed-

back-ul. Realizarea și analiza acestei componente îi permite profesorului să corijeze erorile şi să 

„umple” golurile  înregistrate.Evaluarea este realizata pe parcursul întregii activităţii, prin forme şi 

metode variate şi implică şi aportul elevului prin evaluarea produselor şi activităţii colegilor 

(testimoniale, Turul galeriilor) şi autoevaluare (jurnale de reflecţie). 

Astfel, prin plasarea centrală a elevului,  în calitate de partener al procesului instructiv-

educativ, se conturează oportunităţi, precum : dezvoltarea  gândirii critice sau metacogniţiei, 

implementarea  unui mediu de instruire extins și dincolo de școală, alinierea  resurselor şcolii 

româneşti la (r)evoluţia tehnologică,  formarea competenţelor şi instrumentelor necesare în secolul 

XXI. 
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PROGRESUL TEHNOLOGIC AL SECOLULUI XXI 

 

Magiru Luminița 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța 

 

Încep acestă lucrare  prin a mă exprima că este un bun prilej de a discuta despre importanța 

și influența din ce în ce mai mare a computerelor în secolul XXI. Apariţia calculatorului şi a 

internetului a produs schimbări importante în viaţa de zi cu zi. Calculatorul a devenit un accesoriu 

indispensabil rutinei zilnice, în prezent fiecare a doua persoană are un calculator, iar fiecare al 

patrulea are acces la internet. Calculatorul este o inovație spectaculoasă și eficientă, astfel că a 

influențat radical  și ireversibil nivelul nostru de trai.  

Unele dintre aceste schimbări nu au beneficii atât de  majore asupra vieții oamenilor. Astfel 

că tinerii devin din ce în ce mai puţin interesaţi de activităţile zilnice. Chat-urile, reţelele de 

socializare, jocurile online, ş.a. iau locul vieţii reale şi a comunicării faţă în faţă. Vedem tot mai 

puţini tineri să iasă la plimbare sau să meargă la un film. Nu mai auzi băieţii să bată mingea ziua 

întreagă sau zgomotul copiilor care aleargă pe afară. Şi cu atât mai puţini sunt cei care să cunoască 

sau să mai joace jocurile din copilăria noastră. 

Pentru noua generaţie computerul a devenit cel mai bun prieten. Mulţi părinţi consideră că 

astfel e mai bine pentru copilul lor, că este în siguranţă şi nu umblă pe drumuri. Totodată 

calculatorul facilitează procesul de învăţare, încât copilul are mereu acces la informaţie.  Dar de fapt 

astfel ei pierd controlul asupra copilului, acesta devenind mai nervos și mai irascibil 

Sunt însă și schimbări bune care influențează societatea astfel, calculatorul  a pătruns în 

ultimul timp în multe domenii, inclusiv în cel al învățământului, atât în cadrul unor discipline de 

studiu, cât și ca unealtă indispensabilă alături de cărți, caiete și creioane.  

În învățământ este extrem de importantă utilizarea calculatorului, cadrele didactice apelând 

la calculator în special pentru a pregăti materialele sau pentru a căuta informaţii despre materia pe 

care o predau. Atunci când folosim la clasa calculatorul, copiii sunt mai atenţi şi mai activi la ore, 

iar predarea este mai uşoară. 

Tocmai aici, în sistemul educațional poate mai mult decât în orice alte domenii de activitate,  

sunt necesare bogăția de idei, creativitatea pentru a face demersul educațional cât mai atractiv, în 

scopul atingerii standardelor de performanță, computerul  ocupă un loc fruntaș dacă discutăm de 

resursele materiale ale sistemului. 

Ca orice lucru nou care aduce o schimbare, calculatorul a fost privit cu interes dar şi cu o 

oarecare teamă că va fi ceva greu de utilizat. De la an la an, calculatorul s-a ,,infiltrat” rapid în viaţa 

şi activitatea noastră, devenind un instrument indispensabil.  

Studii internaţionale menţionează că aplicaţiile noilor tehnologii ale informaţiei  au fost 

experimentate în toate etapele procesului de învăţământ. Învăţământul asistat de calculator, îşi 

propune obiective ambiţioase, cum sunt: dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, a capacităţii de a 

emite judecăţi de valoare asupra unor rezultate, simularea operativă a unor soluţii posibile şi altele 

asemenea. 

Experţii remarcă faptul că informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce 

ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui 

elev, la ritmul lui de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, și, în 

consecință, la diversificarea modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului.  
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Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă cadrelor didactice şi elevilor o mare diversitate  de 

modalităţi. Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului 

este debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi 

dintre elevi la verificările curente şi la examene. 

Această metodă economiseşte timpul, se schimbă însuşi raportul cadru didactic-elev, prin 

creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Elevii înşişi se pot autoevalua pe 

parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feedback-ul atât de necesar 

unei învăţări eficiente şi performante. Modalităţile de utilizare a calculatorului în evaluarea 

pregătirii elevilor s-au diversificat, iar numărul  adepţilor utilizării lui în evaluarea curentă creşte. 

Calculatorul a intrat în viața noastră, devenind un bun de larg consum. Dacă îi întrebăm pe 

elevii din zilele noastre câți dintre ei au acasă calculator, răspunsul va fi afirmativ în 90 % din 

cazuri, iar dintre aceștia 70% navighează pe Internet.  Elevii, utilizează calculatorul atât pentru 

distracție cât și pentru educație. Există locuri în care ei pot afla foarte multe informații și își pot 

îmbogăți cunoștințele, pentru că pe Internet pot găsi absolut orice doresc. 

De asemenea, comunicarea prin intermediul calculatorului reprezintă una din ocupațiile 

favorite ale elevilor. Faptul că folosesc Internetul pentru a comunica cu colegii de clasă, duce la 

îmbunătățirea relațiilor de prietenie între ei. Folosindu-se de programe specifice ei intră în grupuri 

de discuții sau chat-uri. Totodata, se știe că copiii nu prea stau bine la capitolul răbdare. O scrisoare 

electronică trimisă bunicilor poate primi raspuns aproape instantaneu, poșta electronică având 

avantajul de a fi mai rapida, de a avea costuri mai reduse și de a permite confirmarea imediata a 

primirii mesajelor. 

Rolul calculatorului în viaţa noastră în acest secol este esenţial; orice persoană  va trebui să 

stăpânească acest domeniu pentru a obţine cu uşurinţă ceea ce îşi doreşte. 

 

Bibliografie 
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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA COPII ȘI ADOLEȘCENȚI 

 

                                                                      Profesor Mihai Mihaela 

                                                   Școala Gimnazială Vînători,Comuna Vînători, Jud. Iași  

 

               Inițial computerul a fost utilizat în modelul învățării programate care își propunea 

controlul de către profesor asupra a ceea ce se învață și cum se învață. Astăzi vorbim despre 

activitatea de învățare mediată de computer din perspectiva procesării informației. Tehnologia ne 

oferă posibilități nelimitate de învățare. Copii sunt învățați să folosească computerele de la o vârstă 

fragedă. Există efecte negative: sedentarismul și consecințele asociate lui, tulburări emoționale. 

            Tehnologia dezvoltă capacități cognitive și metacognitive. Atunci cănd copilul selectează 

teme, evaluează rezultatele căutării și ia decizii: alege ceea ce trebuie să citeasă, face legături între 

cunoștințe, ia notițe, formulează întrebări.Copilul poate efectua simulări și modelări în cadrul 

lucrărilor experimentale de laborator. Există două modalități de a sprijini ideea învățării de tip 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
http://www.referatele.com/referate/informatica/online5/Calculatoarele-si-evolutia-lor
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constructivist prin utilizarea tehnologiei în școală: ca instrument de simulare a unei lumi explorabile 

la scară mică și ca sursă de interacțiune și faciliator al învățării colaborative pentru copii. 

               Analiza efectelor psihologice ale dependenței de internet la copii și adolescenți poate fi 

realizată din multiple perspective: adaptare socială, interrelaționări, echilibru psiho-emoțional și al 

sănătății fizice. Utilizarea excesivă a internetului de către copii și adoleșenți are consecințe în planul 

performanțelor școlare, în sănătatea fizică, în sfera problemelor psihologice și interpersonale. 

Simptomele excesului de timp petrecut online în cazul adoleșcenților se traduc în stări de oboseală, 

dureri de cap, simptmul ochilor uscați. Conflictele maritale, absenteismul psihologic al părintelui, 

lipsa de comunicare, constituie mecanisme pihologice. Utilizarea excesivă a internetului de către 

adolescenți este o modalitate de a evada din cercul vicios întreținut de diverși factori disfuncționali 

în familie. Copii și adoleșcenții își găsesc confidenți cu ajutorul platformelor online. Pe internet 

găsesc persoane similare lor. Factorii familiari pot declanșa fenomenul adicției de internet. 

              Evoluția tehnologică extrem de rapidă și necesitatea utilizării internetului pentru activități 

școlare pot să încurajeze copii și adoleșcenții astfel încât să ajungă pe panta adicției de internet, 

atunci când nu există o susținere sau un sprijin emoțional din partea părinților. Există o corelație 

între dependența de internet și problemele de comunicare interpersonală ale adolescenților. 

                Rețelele de socializare au întrebuințări multiple de la comunicarea interpersonală la 

vehicularea informațiilor socio-profesionale, dar în cazul copiilor și adolescenților vorbim de un 

acroșaj emoțional, deoarece spațiul online devine locul în care eul real poate fi substituit de către 

eul dezirabil. Rețelele de socializare oferă un miraj al unui târg de identități în care copii și 

adolescenții pot cădea într-o capcană. 

                Factorii predictori ai dependenței de internet în rândul copiilor și adolescenților se 

observă din trăsăturile de personalitate(timiditate lipsa de încredere în eul propriu), sentimentul 

singurătății, depresie ca factor potențator al acestui tip de dependență. Există o corelație între 

timiditat, stimă de sine scăzută și dependența de calculator. Sentimentul singurătății emoționale este 

conpensat adesea prin afluentul rețelelor de socializare online. Copii și adolescenții găsesc prietenii 

pe internet ca fiind mult mai satisfăcatoare decât cele în viața reală. 

                 Portretul psihologic al adolescentului dependent de internet: timiditatea, depresia, 

căutarea senzațiilor noi, nevoia de confirmare a propriei identități. Pentru a evita dependența de 

calculator la copii și adolescenți trebuie respectate următoarele reguli:  

-părinții se va asigura că copiii lor au înțeles corect limitele utilizării calculatorului, vor instala 

softuri de protecție, vor folosi filtre de selectare a informațiilor gândite special;  

-copiii și adolescenții să nu-și dezvălue identitatea reală, să nu furnizeze informații personale, să nu 

stabilească întâlniri pe internet. 
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EDUCAȚIA ÎN DIMENSIUNEA VIRTUALĂ 

 

Psiholog Carp Adriana, Prof. Mihaela Toma 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași 

 

Considerat de mulți cea mai mare invenție a secolului al XX-lea, calculatorul influențează    

într-un mod sau altul viețile noastre. Inventatorul lui, informaticianul Bill Gates, a devenit cel mai 

bogat om de pe planetă. Calculatorul se folosește aproape în toate domeniile de activitate, de la 

medicină la comunicarea între oamenii care se află în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. 

Calculatorul este cea mai mare invenție a tuturor timpurilor.  

Copiii de azi cresc practic cu un calculator în casă. În ultimii ani, calculatorul a devenit un 

obiect tot mai des întâlnit într-o casă. Posibilitatea și dorința de a transmite și a primi informații cu 

ușurință pune în inferioritate grija facturii de telefon, tot mai încărcată. Știri, vreme, sport, 

informații medicale, jocuri prin internet au devenit tot mai accesibile și tot mai mulți adulți le 

preferă.  

Toate aceste oportunități le extindem și le transmitem și copiilor, uneori fără să ne dăm 

seama. Le arătam cât de convenabil este un calculator și omitem uneori să-i îndrumăm să treacă 

prin procesul de învățare clasic. Unii copii învață să scrie și să citească cu jocuri de calculator mai 

degrabă, în loc sa folosească mai întâi cărți cu imagini și cuvinte corespunzătoare fiecărei vârste. 

Acești copii își citesc poveștile la culcare on-line, în loc să o facă împreună cu părinții, în pat. Încet, 

tradițiile se rup și calculatorul devine unul din elementele principale în procesul de învățare pentru 

un copil.  

Mulți părinți preferă să cumpere jocuri educative pentru copii la calculator în loc să opteze 

pentru jocuri tradiționale si cărți de colorat sau cu imagini în relief. Părinții lasă procesul de  

învățare în seama calculatorului și petrec tot mai puțin timp de calitate cu proprii copii. Cea mai 

importantă treaptă în procesul de învățare și educație a copiiilor este însă interacțiunea cu cei din 

jur. În cazul în care copiii își petrec toată ziua în fața unui monitor, ei nu vor învața să își împartă 

lucrurile, să își aștepte rândul, și uneori nu vor cunoaște lucruri de bază, simple, precum bunele 

maniere. Copiii au nevoie sa interacționeze cu alți copii, adulți si animale. Ei au nevoie să 

experimenteze lucrurile mai întâi cu mâna și nu în fața unui monitor de calculator.  

Calculatorul are și un beneficiu - copiii care-l folosesc sunt mai inteligenți sau cel puțin așa 

spun statisticile din ultimii ani. Cei care știu să folosească foarte bine un calculator au avantajul de 

a-și găsi un serviciu în domeniu mult mai ușor și se adaptează repede schimbărilor tehnologice. 

Copiii pot să-și completeze temele on-line. În unele părți ale lumii, dacă un copil pierde o zi de 

școală, el poate găsi lecțiile și temele din ziua respectivă publicate pe internet. Acest lucru este 

binevenit când copilul este bolnav, dar oare este normal ca acesta să-și închipuie că este normal să 

lipsească de la școală, atâta timp cât va găsi informațiile necesare pe internet? 

Să nu uităm de un mare dezavantaj al calculatorului - când copiii se autentifică on-line, 

inocența lor este uțor de depistat. Copiii devin astfel ținte ușoare pentru adulții care se dau drept 

copii de aceeași vârstă.  

Ca o concluzie, copiii se pot bucura de calculator dacă acesta este folosit cu cap.  

Părinții care își supraveghează copiii când aceștia utilizează calculatorul pot fi mai liniștiți că 

aproape totul este în siguranță.  

http://www.ventumkids.ro/jocuri/jocuri-educative
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Calculatorul face parte din valul viitorului, dar tehnicile vechi de învățare și educație nu 

trebuie uitate. Un copil trebuie să interacționeze fizic cu alți oameni și nu trebuie să învețe absolut 

totul la calculator. Unii cred în progres şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii – mai ales a calităţii vieţii 

copiilor, care sunt, după cum se zice, „adulţii de mâine”. Însă întrebarea este: spre ce evoluăm (dacă 

evoluăm)? Sau, în altă ordine de idei, cum va fi viaţa în viitor? Pentru ce îi pregătim pe elevii de 

astăzi? Nu putem găsi uşor un răspuns în ceea ce priveste viaţa, dar despre tehnologie ştim cu toţii: 

evoluează continuu. Iar noi trebuie să ţinem pasul.  

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 fiinţă capabilă de autoinstruire. 

Utilizarea calculatorului și 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. 

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 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. 
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INFLUENŢA  MIJLOACELOR TIC ASUPRA PROCESULUI DE PREDARE- ÎNVĂŢARE 

–EVALUARE 

 

Prof. Elvira Stanciu 

Şc. Gim. ,,Nicolae Bălcescu,, Loc. Drăgăşani, Jud. Vâlcea 

 

               „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 Mialaret  

                Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se 

pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi 

materiale. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două puncte de vedere; 

primul se referă la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al 

doilea se referă la ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de 

organizare a predării-învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice, 

conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. Drumul parcurs 

pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica. Etimologic, termenul 

metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. Metodele de învăţământ pot 

fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub 

îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, 

atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126) Metoda este selectată de 

cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în 

beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor şi elev, participarea lor 

la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma unor variante şi/sau 

procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a stimulării 

spiritului creativ. 

             Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului 

instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia 

grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului 

didactic. O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, 

caracteristici ce se pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă, 

complementară sau chiar contrară. Astfel, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în 

măsura în care secvenţele proceduale care le compun ingăduie restructurări inedite sau când 

circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode moderne surprindem 

secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode erau de mult 

cunoscute şi aplicate. Considerăm că fiecare metodă, şi nu mă refer doar la clasificarea în funţie de 

axa istorică, apare sub forma unor variante şi aspecte diferite, încât, in mod difuz, în cadrul unei 

metode, de exemplu cea clasică, se poate naşte treptat tendinţe către modernism. Ele apar şi se 

concretizează în variante metodologice compozite, prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi 

http://www.parinti.com/
http://www.elearning.ro/
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prin articularea a două sau mai multe metode. O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se 

poate pronunţa în jurul axei istorice: metode clasice, tradiţionale (modelul clasic) și metode 

moderne (modelul modern). 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 limba și literatura română, 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; aceste materiale, stocate sub forma de fișiere,pot fi periodic actualizate. De asemenea se pot 

utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv si vizual teoria (prezentări multimedia), se pot 

accesa informații de pe CD-uri, dischete, etc. La ora de limba română, 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), siteuri 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-învăţareevaluare. De asemenea, elevii pot consulta cărți on-line,materiale 

informative, pot selecta informația necesară (pot realiza fișe de lectură, fișe cu citate, aspecte critice, 

interpretări ale anumitor critici, autori). Pentru a exemplifica am atașat în anexa de mai jos, fisele 

folosite în cadrul unei ore de limba și literatura română, în care am folosit mijloacele TIC. În şcolile 

din România se practică într-o proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern. Un 

studiul realizat, a presupus alcătuirea unui chestionar ce a fost aplicat (recent) pe un grup de 30 de 

studenţi de la Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi, viitori profesori, având cunoştinţele de bază ale 

Pedagogiei. Studenţii de vârste diferite, facultăţi diferite, şi pregătire pedagogică la nivele diferite, 

au completat chestionarele primite în vederea realizării unei statistici satisfăcătoare. Având în 

vedere că, abia desprinşi de pe băncile şcolii , se pregătesc să profeseze meseria dascălilor lor, sunt 

puşi în situaţia să balanseze modelul clasic şi cel modern. Rezultatele cercetării au scos în evidenţă 
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apropierea de modelul modern; de o comunicare mai profundă între elev şi profesor; de o educaţie 

bazată mai mult pe descoperire, cercetare; iniţiativa elevului atras cu pasiune de informaţiile 

primite. În mod sigur o metodologie de succes va implica împletirea celor două modele (clasic şi 

modern), având proporţii diferite între ele în funcţie de situaţia momentului, de colectiv şi 

bineînţeles de obiectivele educaţionale urmărite. 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.  

 

Bibliografie:   

Albulescu, I, Albulescu, Mirela, 2000, Predarea şi învăţarea disciplinelor socioumane, 

Editura Polirom, Iaşi ; 

 Bernat, Simona, 2003, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară clujeană, Cluj-

Napoca; 

 Cerghit, I, 2006, Metode de învăţământ, , editura Polirom, Iaşi  ; 

Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001;  

 Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iaşi l 

 Văideanu, G., 1986, Pedagogie- ghid pentru profesori, ed. Universitpţii Al. I. Cuza, Iaşi. 

 

 

 

CUM, CÂND ȘI ÎN CE FEL FOLOSIM CALCULATORUL 

 

prof. înv. primar  Corleciuc Emilia Mihaela 

școala Gimnazială Bucșoaia, jud. Suceava 

 

  Calculatorul a influențat nu numai o parte a vieții noastre, ci se manifestă în toate domeniile 

acesteia. 

        Mulți spun că internetul și calculatorul în secolul nostru dă dependență, că ne afectează 

viața. Nimeni nu poate susține însă cu exactitate dacă ne face rău sau nu. Există însă două fețe ale 

apariției calculatorului și internetului. 

        Pe de o parte acesta ne ajută să găsim foarte ușor niște informații de care avem mare nevoie, 

să comunicăm cu cei dragi nouă aflați la mii de kilometri depărtare sau facilitează procesul de 

învățare (fișe de lucru pentru copii, prezentări Powerpoint, filmulețe video, audio, animațiile, 

textele, imaginile, sunetele – lucruri indispensabile astăzi în activitatea cadrelor didactice). 

Prezentarea unor texte, imagini și clipuri video cu ajutorul calculatorului și al videoproiectorului pot 

ajuta la o înțelegere mai complexă a temelor prezentate în fața elevilor. 

        Pe de altă parte însă, folosirea calculatorului timp îndelungat ne poate produce probleme de 

vedere, poate crea dependență. Grav este însă faptul că tinerii și chiar copiii cu vârste fragede 

renunță la activitățile sportive, plimbări, citit, jocuri în aer liber și aleg să stea cu orele în fața 
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calculatoarelor, pe rețelele de socializare, pe jocuri online. Aceștia renunță la prieteni, renunță la 

distracție, iar majoritatea părinților consideră că așa sunt în siguranță. Eu sunt de părere că nu sunt 

în siguranță, dragi părinți! Calculatorul nu îi ajută să cunoască cu adevărat o persoană, nu îi ajută să 

simtă emoție, ci, din contră îl face lipsit de încredere și timid. Majoritatea elevilor percep 

calculatorul ca pe un reper după care își orientează viața și chiar modul de a gândi lumea. 

Dependența de calculator micșorează timpul pe care copiii sunt dispuși să-l petreacă spre a găsi 

răspunsul la problemele pe care trebuie să le rezolve, poate îngrădi imaginația și creativitatea, poate 

duce la comoditate, poate provoca probleme de comunicare. 

        Indiferent dacă folosirea calculatorului se face într-un scop bun sau unul nociv, efectele 

negative se vor răsfrânge asupra celora care îl utilizează. 

        Trebuie să știm cum, când și în ce măsură permitem copiilor noștri să utilizeze calculatorul 

și, implicit, internetul! 

 

 

CALCULATORUL, UN PROFESOR GRATUIT LA DOMICILIU 

 

Prof. Elena Iuliana Mandiuc 

Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași 

 

Metodele tradiționale nu pot face față avalanșei de cunoștințe și dispersiei accentuate a 

calificărilor, meseriilor și domeniilor de activitate, care devin mai specializate și mai interconectate. 

Nu pot pleda pentru renunțarea la metodele tradiționale, mai ales în primii ani de învățământ, când 

cel mai important este influența educatorului. Dar trebuie să fiu sinceră și să recunosc că utilizarea 

tehnologiilor moderne, a softurilor educaționale reprezintă o necesitate a procesului educativ la 

particularitățile individuale ale fiecărui elev.  

Experiența din fiecare zi ne arată că oamenii rețin mai bine dacă informația este prezentată 

vizual. ” Arată-mi, îmi voi aminti 20%. Arată-mi și spune-mi, îmi voi aminti 40%. Arată-mi, spune-

mi și lasă-mă să fac eu însămi, îmi voi aminti 70% .” 

Calculatorul, ca instrument cu funcție educativă, este ambivalent: pe de o parte, el 

reprezintă, atunci când utilizarea lui depășește anumite limite (atât din punct de vedere al 

conținutului informației la care elevul are acces, cât și din punct de vedere al timpului fizic petrecut 

în fața monitorului), un factor perturbator extrem de puternic în procesul educațional. Funcția 

ludică a calculatorului vine să înlocuiască funcția sa informativ-educativă. Psihologii vorbesc chiar 

de ”caracterul dependogen” al calculatorului. Sau celălalt  aspect, pozitiv, al rolului calculatorului 

în procesul educativ: calculatorul ca mediu interactiv al învățării unei limbi străine și nu numai.   

Utilizarea calculatorului în industrie și învățământ are o tradiție de peste 20 de ani, în 

România fiind implementată în ultimii ani.  Utilizarea calculatorului în școală începe cu pași 

mărunți, deoarece presupune existența cel puțin a unui calculator la doi elevi. Folosirea 

calculatorului va oferi posibilitatea utilizării tehnologiei informației pentru îmbogățirea 

cunoștințelor și mărirea eficienței activităților întâlnite în cadrul diverselor discipline tehnice și nu 

numai.  

Utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic desfășurat în licee  a avut ca punct de 

plecare proiectul național Sistem Educațional Informatizat – SEI al Ministerului Educației și 

Cercetării realizat de consorțiul format din firmele SIVECO România, HP, IBM.  
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Softul educațional este un domeniu cu drepturi depline în această eră a informatizării, un 

hibrid între programarea informatică, psihopedagogie și diverse materii din curriculă.  

Prezența cuvântului ”educațional” duce cu gândul la școală și curriculum. Cele mai multe 

softuri educaționale sunt create în conformitate cu programa școlară, dar există și softuri despre 

educația rutieră și sanitară. Softul educațional trece peste granițele clasei și de curriculum, fiind un 

mijloc care facilitează transmiterea de informații din orice domeniu către un public țintă, indiferent 

de vârstă. 

Softurile pot fi folosite în activitatea didactică pentru predarea de noi cunoștințe, pentru 

învățarea prin descoperire dirijată, pentru exersare, testare, evaluare. Utilizarea lor încurajează 

centrarea pe elevi a învățării, stimulează activitatea intelectuală, antrenează simțuri multiple.  

Avantajele folosirii softurilor educaționale: 

 stimularea interesului față de nou prin interactivitate 

 stimularea inteligenței 

 dezvolatarea unei gândiri logice 

 respectarea unui ritm propriu de muncă 

 dezvoltarea spiritului autoeducației la generațiile noi 

 cunoașterea imediată a soluției unei problema la care elevul a dat răspuns constituie un 

puternic stimulent în muncă, influențează gândirea critică; 

 susține învățarea activă și ridică valoarea lecțiilor; 

 fiecare elev rezolvă prin propriile puteri temele și problemele propuse, participarea, 

inițiativa și munca independentă dezvoltând priceperile, deprinderile și capacitatea de a aplica în 

practică cunoștințele dobândite. 

Utilizarea calculatorului de către elevi îi poate ajuta pe aceștia la dezvoltarea potențialului 

creativ, dezvoltarea capacității de transfer a unor deprinderi și informații pe care le dețin elevii.  

Calculatorul presupune educarea unei atitudini interogative a capacității de explorare a lumii 

înconjurătoare. Prezentările grafice realizate în Power Point, oferă elevilor posibilitatea de a utiliza 

elemente ale tehnologiei informației în procesul de instruire astfel încât cunoștințele asimilate la 

diverse discipline pot fi ordonate, analizate, în vederea realizării proiectelor, referatelor. Utilizarea 

calculatorului în consolidarea cunoștințelor prin realizarea unui proiect va stimula inteligența 

lingvistică, kinestezică, inter și intrapersonală. 

Calculatorul încurajează elevii să-și revizuiască și să-și scrie compunerile/eseurile și astfel 

să-și dezvolte o mai mare fluență și un stil mai eficient. Recopiind de mână inhibă corecția și 

revizuirea, însă calculatorul facilitează aceste procese oferindu-i elevului un simț mai mare al 

controlului asupra a ceea ce scrie. 

Calculatorul se bazează foarte mult pe coordonarea vizuală, pe tastatură și folosirea mouse-

lui pentru a putea opera. Activitatea kinestezică întărește învățatul și face din acesta un participant 

active la procesul de învățare. 

Într-o perioadă în care  tehnologia te poate transforma foarte ușor într-un observator pasiv 

sau numai într-un receptor de informație este esențial pentru elevi să se angajeze activ în procesul 

de învățare. Experiențele pozitive pot rezulta când elevii descoperă unele fenomene, se ajută unul pe 

celălalt în rezolvarea de probleme și lucrează în echipe la proiecte. Învățatul prin intermediul 

tehnologiei este activ și procesul este interactiv când este folosit corespunzător. 

Eșecul școlar este o realitate complex, fiind determinat de cause psihoindividuale, 

pedagogice și nu în ultimul rând socio-familiale. Eșecul școlar poate fi prevenit, diminuat, sau 

înlăturat dacă este identificat pe baza studierii cauzelor, dacă se cunosc fazele acestui process, dacă 
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se acționează în etape de toți factorii educaționali, folosind metode adecvate. Putem înlătura lipsa de 

motivație a învățării, atitudinea elevilor față de învățare prin lucrul cu calculatorul. Orice elev 

nemulțumit de școală, pentru că nu înțelege lecțiile și nu-și poate face temele pentru acasă constată 

în fața calculatorului un produs al inteligenței sale.  

Dezvvoltarea inteligenței intrapersonale poate fi facilitată prin folosirea unei tehnologii de 

explorare și expandare a minții umane. Tehnologia oferă mijloacele de urmărire a unei linii de 

gândire în mare profunzime și accesul la idei divergente. 

Oportunitatea elevilor de a face astfel de alegeri le oferă controlul asupra dezvoltării lor 

intelectuale și de învățare, de a vizualiza conexiunile dintre ideile din orice domeniu. 

Calculatorul oferă posibilități reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un mijloc de 

transmitere a informației ci poate oferi programe de învățare adaptate conduitei și cunoștințelor 

elevului. 

Un program educațional oricât de sofisticat și bine realizat ar fi nu poate înlocui în totalitate 

un profesor, motivele sunt de natură psihologică a procesului de învățare căci educația presupune 

comunicarea umană. Nu putem compara experiența pedagogică a unui cadru didactic cu 

complexitatea softului educațional. Dar nu trebuie să renunțăm la avantajele folosirii noilor 

tehnologii, profesorul trebuie să țină pasul cu învățarea electronic și să nu piardă trenul progresului. 
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CUM EDUCĂM GENERAȚIA IT? 

 

Profesor înv.primar Stîrcea Denisa 

C.N.I. Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 

  

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. 

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. 

„educaţia trebuie să prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informatice în 

comunicare, să împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, 
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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. 

 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; 
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ele îl 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. 

 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. 
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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: 

 ● 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. 
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NOILE MANUALE CU FORMAT DIGITAL 

 

 Prof. înv. primar Ivan Ana-Anca 

Liceul Teoretic Callatis Mangalia 

Tehnologia este un element de complementaritate util în şcoală, iar profesorii trebuie să 

considere calculatorul un mediu de învăţare complementar. Manualele digitale oferă şi altceva faţă 

de un manual pe hârtie. Prin activităţile interactive, elevii ajung să folosească tipurile diferite de 

inteligenţă pe care le au. 

Noile manuale de clasa I şi a II-a aduc, ca element de noutate, posibilitatea de a preda şi 

învăţa şi pe suport digital. Această modalitate este pe placul copiilor, dar naşte dificultăţi pentru 

învăţători şi părinţi. 

Manualele sunt făcute după noile programe şi sunt distribuite şi în varianta lor digitală, ceea 

ce va oferi dascălilor un instrument în plus de utilizat la clasă. 

Cartea digitală – ebook-ul – este, nu încape nicio îndoială, una dintre cele mai revoluţionare 

descoperiri ale umanităţii din punctul de vedere al impactului social, stând alături de ieşirea omului 

în spaţiu.  

Amploarea fenomenului impresionează, aşa cum impresionează orice explozie ştiinţifică 

menită să schimbe paradigme. Dar când în această ecuaţie se interpune manualul, acea carte care de 

la cea mai fragedă vârstă formează omul, o întrebare se impune: Este benefică această schimbare 

pentru copii, pentru şcoală, pentru societatea de mâine? Şi dacă nu, cine trebuie să îşi asume acest 

risc? 

În ţara noastră, revoluţia digitală în învăţământ a debutat în trombă anul trecut. S-au făcut 

studii serioase de specialitate – de natură psihiatrică, psihologică, fiziologică – pentru a se vedea 

dacă efectele nu sunt cumva nocive. 

În contextul evoluţiei majore a digitalizării la nivel mondial, posibilitatea ca manualele 

tipărite să fie înlocuite cu cele digitale este o problemă foarte serioasă, care naşte controverse 

aprinse. 

Printre avantajele pe care le subliniază cei care susţin introducerea manualelor digitale se 

numără constant cinci: elevii nu vor mai fi nevoiţi să îşi burduşească ghiozdanele cu cărţi; 

generaţiile tinere şi foarte tinere sunt extrem de atrase de noile tehnologii; într-un manual digital 

informaţia poate fi updatată, revizuită mult mai uşor decât în cazul unui manual fizic, ceea ce creşte 

eficienţa procesului de învăţare, devine un lucru plăcut, manualul digital permiţând un grad foarte 

ridicat de interactivitate cu elevul şi dezvoltându-i creativitatea; în sfârşit, folosirea manualului 

digital şi renunţarea la tăierea de păduri pentru obţinerea hârtiei creşte gradul de protejare a 

mediului. 

Oponenţii manualelor digitale văd însă în acestea un real pericol pentru sănătatea tinerelor 

generaţii. Cel puţin patru contraargumente la digitalizarea învăţământului sunt susţinute de aceştia: 

manualele digitale pot fi accesate doar pe tablete, care, din cauza preţului ridicat, nu sunt accesibile 

tuturor elevilor; studiile arată că utilizarea intensă a tabletelor afectează sănătatea copiilor; tabletele 

distrag atenţia elevilor care, în loc să înveţe, pot fi atraşi de jocuri, e-mail, Facebook etc.; sunt mulţi 

profesori care nu ştiu să utilizeze noile tehnologii şi formarea acestora ar necesita costuri mari, care 

s-ar adăuga celor necesare achiziţionării de tablete, softuri de manuale, creării de infrastructură wi-

fi etc.; studiile arată că persoanele care citesc un text în format hârtie înţeleg şi învaţă mai bine 

decât persoanele care citesc un text digital.  
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Ideea digitalizării învăţământului a prins rapid rădăcini. În momentul de faţă, fenomenul se 

experimentează la nivel mondial, există locuri în care manualul digital circulă în paralel cu 

manualul pe suport de hârtie. Posibilitatea ca manualele tipărite să fie înlocuite cu cele digitale naşte 

controverse aprinse peste tot în lume. 
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ADOLESCENȚA FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU TEHNOLOGIA 

 

Prof. Maria-Ligia STANCIU, Prof. Iulia-Cristina-Vandana ALTERESCU 

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, Piatra-Neamț/ Liceul Tehnologic „Gh. Ruset 

Roznovanu”, Roznov, Neamț 

 

În societatea contemporană, viața individului este tot mai mult influențată de progresul 

tehnologiei, așa încât am putea crede că am devenit dependenți de gadgeturile pe care le întâlnim la 

tot pasul... Dacă privim în urmă cu o sută de ani, invențiile lui Thomas Edison sau ale lui J. Presper 

Eckert și John Mauchly par o infimă parte din progresele înregistrate astăzi, iar ritmul alert cu care 

acestea se derulează în fața noastră ne fac să ne dăm seama că suntem supuși – fie că vrem sau nu – 

unei transformări atât de rapide încât uneori nici nu avem vreme să realizăm acest lucru. 

Cine își imagina acum 20-30 de ani că vom avea alături de noi roboți care deretică prin 

casă, fac cumpărături sau au grijă de personele cu nevoi speciale? Cine ar fi crezut că filmul Matrix 

ilustrează o realitate pe care ne pregătim să o trăim, întrebându-ne, în curând, care dintre cele două 

universuri paralele este cel în care trăim? 

Iată că ritmul vieții ne este tot mai mult influențat de tehnologie, iar lucrul acesta se petrece 

de la cea mai fragedă vârstă. De altfel, specialiștii în educație precum și psihologii secolului XXI 

vorbesc tot mai mult de pericolul pe care tehnologia îl reprezintă, adeseori, din păcate,  pentru copii 

și adolescenți. Sunt din ce în ce mai multe cazuri de elevi a căror motivație de a învăța scade rapid 

și brusc sau de tineri care nu mai au prieteni decât pe rețelele de socializare. Iar în acest punct 

pericolele devin tot mai mari... Numeroși părinți apelează la factorii responsabili ai societății pentru 

a identifica „prietenul” care se află la celălalt capăt al telefonului sau tabletei, căci acesta nu poate fi 

identificat în plan real.  

Și întrebarea care se strecoară firesc pe buzele tuturor este aceasta: Ce este de făcut? Cum 

putem noi – părinți, pedagogi, profesori – să împiedicăm perpetuarea unui fenomen care ar putea 

căpăta o amploare și mai mare? Cum am putea evita amenințarea reprezentată de tehnologie pentru 

binele copiilor noștri?  

Probabil că cea mai simplă și sigură metodă este aceea de a comunica sincer și direct cu 

copilul, de a-i prezenta pericolul pe care îl reprezintă anumite gadgeturi, de a-l atrage spre activități 

în aer liber. Astfel, excursiile, jocurile în grup, dezbaterile organizate pe diferite teme care să 

prezinte un  interes pentru adolescenți pot fi un punct de plecare în demersul pe care noi trebuie să-l 

întreprindem... Să nu uităm că atenția, motivația școlară, capacitatea de integrare în colectiv sunt 

https://www.facebook.com/manualPLUSdigital?fref=ts
http://manualplusdigital.ro/
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doar câteva aspecte importante ale educației, iar aceasta, la rândul ei, are un rol major în dezvoltarea 

personalității umane.  

Pe de altă parte, nu trebuie neglijat nici faptul că educatorul, indiferent din ce țară sau 

sistem de învățământ ar proveni, are misiunea de a modela spiritele, de a le conferi tinerilor un real 

sprijin în descoperirea calităților și abilităților acestora pentru a putea deveni mai târziu oameni 

calificați și competenți. Este deci momentul să descoperim noi modalități de a-i feri pe copiii și 

adolescențiii secolului XXI de multitudinea de pericole care ar putea fi declanșate de o dependență 

de tehnologia unei lumi în care, din păcate, apelăm tot mai mult la gadgeturi. Să nu uităm să ne 

învățăm copiii să se bucure de parfumul unei flori sau de albastrul unui cer senin într-o lume reală și 

nu într-una virtuală. 

 

 

POT ÎNVĂȚĂ O MESERIE CU AJUTORUL CALCULATORULUI? 

 

Prof. Bucurescu Iuliana 

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima” Pitești 

 

Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un mijloc 

de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor 

elevului. 

Conceptul de asistare a procesului de învăţămînt cu calculatorul include: 

 Predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe; 

 Aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe;  

 Verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii;  

 Verificarea automată a unei discipline şcolare sau a unei anumite programe şcolare. 

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. 

Pe langă hardware și software, tehnologia înseamnă și alte resurse de informare, în afară de 

profesor ca furnizor de cunoștințe. Comunicarea cu specialiști, acces la biblioteci virtuale, articole 

ştiinţifice sunt posibilităţi ce se oferă celui ce vrea să se informeze, prin utilizarea facilităților oferite 

de legătura la rețeaua INTERNET și a aplicațiilor specifice acesteia. 

Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul 

elevului la informaţii mai ample,  structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare. 

De fapt, nu calculatorul în sine ca obiect fizic, înglobând  chiar configuraţia multimedia, produce 

efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create si vehiculate corespunzator, a produselor 

informatice, integrate după criterii de eficienţa metodică în activităţile de instruire. 

Indiferent de ce modalitate este vorba, profesorul urmează să analizeze întregul context şi 

apoi să decidă asupra oportunităţii folosirii acestuia. 
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 În concluzie, calculatorul este o unealtă. O unealtă  care, în funcție de cel ce o folosește, 

poate fi benefică sau nu. Există meserii în care calculatorul, implicit programele accesate, este 

folosit tangențial. Există meserii care fără ajutorul calculatorului nu mai pot fi practicate. O astfel de 

meserie este: tehnician proiectant CAD. O meserie cu aplicabilitate în toate domeniile. O meserie 

frumoasă. 

 Elevii care studiază disciplinele specifice acestei meserii învață să descopere farmecul 

programului, al calculatorului, al limbii engleze, al matematicii, al jocului, al necesității. Este o 

meserie ce se învață în școală, în cabinetul de informatică. Elevii învață să respecte întregul: 

cabinetul, programul, profesorul, colegii. Există reguli și conduită. Înțelegănd necesități și 

oportunități, elevii se adaptează. Apar exemple de bune practici la care participă elevii: 

o Accesul elevilor în laborator se face numai în prezenţa profesorului sau cu acordul 

acestuia. 

o Calculatoarele şi echipamentele periferice din laborator nu se vor muta şi nu vor fi 

lovite sau expuse unor condiţii necorespunzătoare de lucru. 

o Este interzisă demontarea aparatelor, detaşarea carcaselor, efectuarea reglajelor sau 

accesul la componentele interne ale calculatoarelor (activitate rezervată 

administratorului de reţea). 

o Este interzisă utilizarea, de către elevi, a unităţilor floppy, a CD-ROM-urilor şi a 

discurilor amovibile, fără acordul explicit al profesorului, justificat de necesităţi 

didactice obiective. 

o Este interzisă modificarea fişierelor de configurare şi a celor al căror rol nu este 

foarte bine cunoscut. 

o Este interzisă utilizarea altor programe în afara celor impuse de conţinutul disciplinei 

de studiu sau indicate de profesor. 

o Este interzisă navigarea pe Internet, în timpul orelor de curs, precum şi descărcarea 

de programe şi fişiere (jocuri, poze ş.a.), fără acordul explicit al profesorului. 

 Profesorii nu vor permite accesul elevilor în laborator decât cu acordul lor explicit 

sau/şi în prezenţa lor. 

 Profesorii nu vor permite elevilor utilizarea altor programe în afara celor asociate 

conţinutului disciplinei de studiu sau/şi indicate de ei.   

 Profesorii nu vor permite elevilor accesul şi navigarea liberă pe Internet în timpul 

orelor şi nici descărcarea de programe sau fişiere (poze, jocuri ş.a.).  

 Profesorii au obligaţia de a urmări permanent activitatea elevilor, la posturile lor de 

lucru şi de a înregistra neregulile semnalate de ei sau/şi de elevi în caietul de evidenţă a activităţii 

din laborator. 

 Profesorii vor monitoriza respectarea, cu stricteţe, a distribuţiei pe posturi de lucru 

stabilită la începutul anului şcolar şi completarea fişei tehnice a staţiilor. 

 Profesorul trebuie să solicite, din partea elevilor, rapoartele referitoare la neregulile 

(modificările) depistate la preluarea staţiilor, luând măsurile care se impun. 

Poate  va  întrebaţi ce reprezintă aceasta imagine: 

În această imagine este una dintre foile pe care toate calculatoarele o au; pe aceasta toţi 

elevii participanţi la ora îşi vor trece: 

Numele; 

Data; 

Clasa; 
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Semnătura; 

In cazul unor defecte să putem afla mai uşor pe cel care a fost de vina. 

Pe pereţii din laborator se află planşe cu creaţiile elevilor 

 

 
Și, tot în laborator, se lucrează pentru crearea de noi 

desene, proiecte, schiţe realizate de elevi. 

   
Puteţi observa si cele mai noi creaţii ale elevilor 

 

Cum, de altfel, nu putem lăsa mizerie la locul de muncă, la sfârşitul orei, trei dintre colegi 

vor rămâne pentru a:  

 Opri toate calculatoarele; 

 Aşeza tastaturi, mausuri, scaune; 

 Strânge gunoaie;  

 Stingerea luminilor din cabinet. 

Am folosit în material idei puse într-o lucrare de către un elev: Marin Narcis. Între timp a 

absolvit și are o meserie.  

În concluzie - calculatorul este o necesitate. 

Obișnuiește-te cu el, ia partea bună a lui, nu abuza și nu doar te juca! 
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SOFTURILE EDUCAŢIONALE – ALTERNATIVĂ LA METODELE TRADIŢIONALE DE 

ÎNVĂŢARE 

 

Prof. Ancuţa Bianca 

C.N.I. Matei Basarab Rm. Vâlcea 

Şcoala este locul unde trebuie să-i învăţăm pe elevi să gândească. Dacă până acum erau 

suficiente deprinderile de calcul şi abilităţile de raţionament pentru a avea succesul aşteptat, secolul 

XXI cere mai mult de la viitorii cetăţeni.  

Personalitatea elevului reprezintă stâlpul întregii activităţi didactice. „ A fi elev” nu este o 

profesie, ci o ucenicie în însuşirea profesiei de „a fi om.” Pornind de la ideea lui Seneca, „nu pentru 

şcoală, ci pentru viaţă învăţăm,” aş putea afirma că, şcoala se legitimează nu prin ceea ce face între 

pereţii ei, ci prin rezultatele ei în viaţă. În acest sens, trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra 

factorilor care influenţează motivaţia elevului către învăţare şi necesitatea de a-l situa în centrul 

activităţii de învăţare şi de formare a acestuia. Pentru ca învăţarea să fie eficientă elevul trebuie să 

preia controlul asupra propriei învăţări şi să o administreze. El este cel care îşi va spune ce, cum, 

unde şi când să gândească. (Gibbs ,1992) O persoană care învaţă eficient:  

 Are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă. 

 Are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze. 

 Foloseşte resursele disponibile în mod eficace. 

 Ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe. 

 Înţelege procesul de învăţare. 

 Îşi controlează sentimentele în manieră adecvată. 

 Îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare. 

 Îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare. ( 

după  Harpe, Kulski şi Radloff ,1999). 

 

Această paradigmă nouă, caracterizată prin accentul pus pe învăţare, pe construirea 

cunoaşterii de către elev, pe dezvoltarea de competenţe noi, poate fi facilitată prin utilizarea 

adecvată a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

Introducerea calculatorului în şcoală nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o modalitate de 

creştere a calităţii, a eficienţei învăţării şi predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă 

strategie de lucru, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării, care îmbogăţeşte sistemul 

activităţilor didactice şi prezintă importante valenţe formative şi informative. Calculatorul 

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 

proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate sau greu 

observabile din diferite motive, aşezarea corpurilor în spaţiu, măsurători, ilustrarea problemelor. 

Ce este de fapt un soft educaţional? La origine, sintagma „soft educaţional” denumea softul 

care prin proiectare, prin parcurgerea softului şi interacţiunea cu elevul producea învăţarea. Astăzi 

există mai multe softuri folosite în procesul educaţional: softuri pentru facilitarea unor procese 

(editoarele de texte, aplicaţiile grafice etc.), softuri de prezentare a informaţiei specifice a unui 

domeniu ( de ex. softuri tematice: Ordinea operaţiilor, Corpurile geometrice, Înmulţirea numerelor 

naturale, Sistemul solar, Clasificarea regnului animal etc. ). Softurile educaţionale se pot folosi în 
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cadrul tuturor tipurilor de lecţii, chiar în cadrul mai multor discipline, pot fi /sunt concepute  şi 

interdisciplinar. 

Completând designul educaţional cu softul educaţional se vizează în mod special progresul 

tuturor elevilor în învăţare, cu rezultate comparabile, indiferent de nivelul lor iniţial, rezultate care 

să le permită să aibă încredere în procesul de învăţare, astfel încât să poată continua să îşi pună în 

aplicare aptitudinile de învăţare la locul de muncă, la vârsta maturităţii, precum şi în procesul de 

învăţare continuă. 

 

Ţinând seama de caracteristicile generale ale softurilor educaţionale:  

 Interactivitate - elevul interacţionează în mod activ cu programul primind feedback în timp 

real pentru acţiunile sale;  

 Diversitate - mijloacele de prezentare a informaţiei sunt foarte variate, elevul putând să 

aleagă răspunsul corect din mai multe variante posibile, să repete experimente, să mute 

diverse obiecte pe ecran sau să urmărească animaţii şi prezentări multimedia; 

 Accesibilitate - toate informaţiile pot fi studiate şi ulterior pentru aprofundarea cunoştinţelor; 

Aplicarea la clasă a metodelor interactive, cât şi introducerea în lecţie a softurilor 

educaţionale aduce o serie de beneficii pentru elevi: 

 Optimizarea instruirii - elevul primeşte informaţia prin intermediul mai multor canale 

(video, audio, text) ceea ce reprezintă un avantaj în asimilarea mai uşoară a informaţiilor; 

 Înţelegerea proceselor complexe imposibil de descris cu creta şi tabla - prin vizualizarea 

diferitelor informaţii, elevii pot înţelege mecanismul de funcţionare al diferitelor procese; 

 Atractive şi uşor de utilizat - datorită unei interfeţe prietenoase şi uşor de utilizat; 

dar şi pentru  profesori: 

 Calitatea şi eficienţa cursurilor creşte - noile soluţii pedagogice bazate pe cele mai moderne 

tehnologii permit profesorului să creeze materiale educaţionale interactive; 

 Participare activă a elevului - datorita metodelor de predare moderne; 

 Feedback rapid - prin intermediul testelor interactive se poate observa gradul de asimilare a 

cunoştinţelor; 

 Posibilitatea de a demonstra fenomene greu de experimentat cu ajutorul materialelor 

didactice tradiţionale; 

 Flexibilitate - posibilitatea de a crea propriile planuri de lecţii sau de a reutiliza planuri de 

lecţii predefinite care să se potrivească stilului de predare al fiecărui profesor. 

 

Softul educaţional este o metodă progresivă şi motivantă ce contribuie la eficientizarea 

predării/ învăţării/ evaluării, modernizarea actului didactic, încurajarea inovaţiei didactice, la 

accesibilizarea cunoştinţelor, creşterea randamentului dascălului. Este o alternativă la metodele 

tradiţionale.  

Nu trebuie uitat faptul că perfecţionarea actului învăţării implică şi perfecţionarea celui care 

conduce procesul educaţiei. Principiul pedagogic ce trebuie să stea în faţa dascălului este: „Nu 

trebuie să educăm copiii pentru ceea ce suntem noi azi, ci pentru ceea ce vor fi ei mâine.” ( Gh. 

Mihoc) 

Şcoala trebuie să potenţeze şi să dezvolte la elevi capacitatea de adaptabilitate şi de 

înţelegere nu numai pe planul cunoaşterii, dar şi pe cel al adevăratei culturi: a şti să utilizezi ceea ce 

ştii pentru a te comporta inteligent şi a da existenţei o orientare care nu va fi niciodată regretată. 

Condiţiile vieţii moderne sunt cele pe care fiecare fiinţă umană le învaţă, trebuie să le înveţe în 
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fiecare zi; şcoala este locul unde debutează această învăţare, iar deprinderea pe care copilul o 

primeşte aici trebuie să-i dea ceea ce este necesar: să-l înveţe să înveţe pregătindu-l pentru o 

autoperfecţionare continuă astfel încât să fie capabil să înveţe/ să dezveţe/ să reînveţe. ( Alvin 

Toffler) 
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CONCEPTE DIDACTICE DE BAZĂ ÎN PREDAREA INFORMATICII 

 

Prof. Ionescu Katarina 

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Drăgășani 

          Cu toate că formarea și descrierea metodelor de predare a disciplinelor de cultură generală a 

început poate chiar din antichitate, aceste metode sunt în continuă transformare,  iar pentru 

discipline noi,  precum informatica,  trebuie să se caute și să se experimenteze metode noi,  

adecvate conținutului științific,  obiectivelor urmărite și nu în ultimul rând,  așteptărilor 

nerăbdătoare ale tinerilor.  Așa cum în antichitate nu se puteau face progrese în nici o știință fără 

studiul temeinic al filosofiei,  azi nu se poate face școală fără utilizarea instrumentarului (hard și 

soft) al tehnologiei informatiei,  respectiv al informaticii.  

Însuși secolul în care trăim este dominat de explozia informațională și se vorbește de o 

revoluție a comunicației.  Tinerii iau contact cu această lume zilnic,  asimilează “noul” din mers,  

învață să navigheze pe Internet și visează la o afacere sau un loc de muncă din care,  evident,  nu 

poate lipsi tehnologia informației,  nu poate lipsi computerul.  

 Conceptele didactice de bază conțin regulile pe bază cu ajutorul cărora se proiectează 

procesul educațional,  reguli care s-au format din experiența pedagogică.  Se vor studia 

recomandări,  condiții de învățare care vor permite elevilor să obțină rezultate școlare optime. 

Aceste concepte conțin alternative didactice,  respectiv efectele utilizării lor.  Importanța acestora 

constă în formarea deprinderilor profesorului de a-și proiecta activitatea la catedră.  

Concepte clasice ale predării 

 

a) Conceptul «spiralității»  

Esența acestui concept se referă la faptul că anumite teme se vor relua pentru diferite 

niveluri.  

 De exemplu, despre structuri de date se va prezenta elevilor mai mici doar strictul necesar 

pentru a putea rezolva problema în cauză.  Tratarea și învățarea completă și riguroasă a structurilor 

de date nu devine posibilă decât la liceu.  Se va acorda o atenție deosebită învățării structurilor de 
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date-independent de implementare-la nivel general,  urmând ca în momentul întâlnirii unei 

implementări concrete să se atragă atenția asupra caracteristicilor datorate mediului utilizat.  

 Concepte care au legături strânse cu conceptul spiralității : 

          - Conceptul conectării cunoștințelor predate la un moment dat la cunoștințele predate 

anterior (Tratarea unui subiect trebuie să se bazeze pe cunoștințe dobândite deja,  acestea trebuie să 

se activeze în memoria elevilor, astfel utilizandu-se niveluri inferioare ale spiralei.  De asemenea,  

trebuie să se facă apel la experiențele probabile ale elevilor din viața lor de zi cu zi și de la alte 

discipline. ) 

          - Conceptul continuității. Un anumit subiect nu se va preda (in cadrul programei) oriunde și 

oricând,  ci astfel încât într-un moment din viitor să se poată baza pe cele învățate. Trebuie să se 

țină cont de ce anume au nevoie colegii de la celelalte discipline de informatica sau de la alte 

discipline.  Dacă nu se ține cont corelările recomandate și chiar impuse de programa școlara nu se 

va realiza un proces care se derulează în mod firesc într-o interdependență permanentă cu ceea ce 

învață elevii la alte ore.  

         - Conceptul unei învățări prevăzătoare. Învățarea unui anumit subiect nu trebuie « translatată» 

într-o clasă mai mare numai din motivul că elevii nu dispun încă de suficiente cunoștințe de 

matematică sau de altă natură colaterale sau din motivul că încă nu este posibilă tratarea riguroasă și 

completă a acestuia. Tratarea se poate începe mai devreme,  dar sub o forma simplificată.  

          - Conceptul simplificării. Munca elevilor trebuie ușurată, cunoștințele trebuie să devină 

accesibile datorită unor metode de introducere mai simple, fără să se piardă esența.  De exemplu,  

după ce s-a finalizat un algoritm sau un program,  în prima fază se vor alege exemple cu date de 

intrare simple cu care se execută pașii algoritmului.  Elevii vor completa așa-numitul «tabel de 

verificare» în care se vor scrie valori care în cazul unui program implementat pot fi «urmărite» în 

ferestrele mediului.  Aceste activități sunt eficiente și în scopul verificării corectitudinii algoritmului 

și în scopul fixării ei în percepția elevilor.  La un alt pas al dobândirii modului de rezolvare al 

problemei, se va cere elevilor să verifice algoritmul pentru exemple de date de intrare având valori 

la «extreme».  

 

b) Conceptul «vizualizării»  

În cazul în care urmează să se dezvolte un conținut nou,  elevii vor fi puși într-o asemenea 

situație în care pentru ei doar câteva elemente,  puncte de vedere sunt total noi și există relativ multe 

posibilități de a utiliza «șabloane»,  «rețete» cunoscute de ei.  Vizualizarea în sensul larg al 

cuvântului înseamnă identificarea contextului,  posibil de recunoscut de elevi,  iar în sens restrâns 

înseamnă reprezentare, desenare de figuri,  înseamnă modelare.  

De exemplu,  în scopul explicării pașilor necesari interschimbării a două valori se vor  interschimba 

efectiv conținuturile a două pahare.  Primele exemple cu care se va introduce noțiunea de 

recursivitate,  se pot lua de asemenea din viața de zi cu zi.  Tratarea capitolului de alocare dinamică 

necesită foarte multe desene care se vor succede în stilul în care se produc desenele animate.  

De asemenea,  trebuie desenate modificările conținutului stivei de execuție sau a heap-ului.  Pe 

parcursul studiului capitolelor din teoria grafurilor sunt necesare multe desene pentru a explica cât 

mai clar și « vizibil » propietăți și operații.  Aceste desene «se dezvoltă »  pe parcursul explicației,  

dar profesorul trebuie să urmarească dacă elevii «redesenează» fiecare fază,  atfel nu vor înțelege 

ulterior din aceste figuri nimic.   

          Un concept care se leagă de vizualizare este învațarea și obișnuirea elevilor cu terminologia 

adecvată domeniului.  Când se constată că elevii au anumite greutăți în acest sens,  de exemplu 
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confundă incidenta cu adiacenta,  sub graful cu graful parțial,  într-o primă fază se poate permite ca 

ei să descrie prin proprietăți ceea ce doresc să spună,  dar cu timpul trebuie constranși să folosească 

terminologia corectă.  Profesorul trebuie să fie atent ca figurile elevilor să nu reducă generalitatea 

problemei,  trebuie atenționați dacă ei pornesc din premize care definesc un caz parțial. De 

asemenea, se va insista asupra contraexemplelor.  

În cazul unor începători chiar și efectul unor instrucțiuni de atribuire se va vizualiza, până 

când elevii au înțeles ce înseamnă de fapt i:=i+1.  

Schema logică și diagramele de sintaxă sunt instrumente puternice care stau la dizpoziția 

profesorului dornic de vizualizări. De altfel și elevii preferă schema logică în schimbul 

pseudocodurilor,  respectiv diagrama de sintaxă în locul notației BNF.  

În ceea ce privește modul în care se dezvoltă câte o schemă logică,  se recomandă să nu se 

puncteze fiecare pas din algoritm în mod explicit, ca în programe.  Se pot scrie părți din algoritm 

sub forma unor propoziții de tipul comentariilor care exprimă o secvență de pași ușor de programat 

sau care s-a dezvoltat pas cu pas altă dată.  

Diagramele de sistem se vor întocmi cu exactitate, precizie și rigurozitate, de asemenea se 

vor desena frumos, altfel se pierde un bun prilej prin care elevii pot fi determinați să-și formeze 

deprinderi de a sintetiza.   

În cazul învățării sistemelor  de gestiune a bazelor de date, se vor vizualiza sub forma unor 

desene,  structura fișierului,  structura articolelor.  

În predarea informaticii o importanță deosebită deține concretizarea.  Exemplele concrete 

vor aduce conceptul abstract, respectiv problema în “lumea” elevului, îl vor ajuta să le înțeleagă mai 

repede și cu un  efort intelectual mai mic. 

c) Conceptul «operaționalității» 

          Elevii vor învăța să prelucreze “obiecte” precizate în probleme, le vor implementa sub forma 

unor structuri de date și vor căuta să construiască algoritmi pentru a realiza prelucrările proiectate. 

Operațiile cu care se familiarizează, utilizarea continuă a calculatorului exclud orice intervenție 

exterioară între rezolvitor și problemă. Astfel spus,  dacă s-ar preda pur și simplu idei,  concepte,  

fenomene,  algoritmi,  tehnici de programare-eficiența ar fi minimă.  Importanta conceptului de 

operaționalitate este exprimată sugestiv de un proverb chinezesc vechi : «Aud și voi uita,  văd și țin 

minte,  realizez și înțeleg. » 

  Este sarcina profesorului, ca atenția elevilor să fie dirijată mereu spre exersare, să clarifice 

sistemul de operații(gruparea lor) și componentele asupra cărora se vor efectua aceste operțtii.  

d) Principiul «integrității» 

  Individul va intra în legatură cu mediul inconjurător mult mai eficient, va percepe corect ceea 

ce îl înconjoară dacă cunoștințele lui sunt corelate,  integrate într-un sistem de cunoștințe organizat. 

Conceptul integrării cere ca în procesul instructiv să se dezvolte aceste sisteme de cunoștințe, de 

asemenea să se pună accent pe corelațiile semantice dintre ele.  Orice subiect nou trebuie să-și 

găsească «locul» cât se poate de rapid în acest sistem.  

     În acest sens, cele mai bune ocazii de a conștientiza corelații cuprinzătoare sunt orele de 

recapitulare. Se va acorda un rol deosebit recapitulărilor comparative,  punând în discuție în paralel 

două sau mai multe concepte, structuri de date, metode etc.  Atunci când elevul poate formula 

diferențe, asemănări, avantaje, dezavantaje sub forma unei expuneri sau a unei compuneri în care se 

exprimă clar, explică analitic sau realizează o sinteză, de fapt dă dovadă de integrarea cunoștințelor 

sale într-un sistem stabil.  
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e) Conceptul «stabilizarii » 

       Pentru ca un concept, o metodă să devină parte integrată, stabilă a sistemului de cunoștințe a 

elevului, este necesar ca acestea să fie exersate și utilizate în continuu, în contexte mereu noi. Astfel, 

aceste cunoștințe devin generale, se cristalizează, dar totodată se și integrează cu celelalte cunoștințe. 

Păstrarea, «conservarea» cunoștințelor în literatura didactică se numește întărire.  Acest proces se 

compune din următoarele faze : 

- exersare-aprofundare-utilizare-recapitulare 

Această despărțire evident nu este disjunctă, deoarece, de exemplu,  recapitularea se realizează 

prin intermediul fazelor enumerate anterior ei.  

 

Învățare prin descoperire dirajată 

        În stilul de predare clasic,  cele doua faze (prelucrarea materiei noi - exersare) sunt aproape 

total separate.  În acest mod se realizează instruirea în învățământul superior.  Esența acestei metode 

constă în: 

 Profesorul preda materia,  explicând,  prezentând o metodă,  un concept etc, 

 Elevul se străduiește să reproducă, să copieze cele prezentate.  

          Conform acestei concepții - profesor bun este cel care explică bine, prezintă clar rezolvările, iar 

elev bun este cel care înțelege repede și asimilează ceea ce i s-a predat,  reține în mod sigur și după 

câteva exersări poate să reproducă ceea ce a învățat,  poate s-o aplice.  Această metodă respectă 

conceptele pașilor mici și a izolării greutăților.  Dacă în urma aplicării acestei metode,  profesorul 

constată că nu apar rezultatele așteptate, el va încerca prin alte exersări să-și aducă activitatea la un 

nivel mai eficient.  

   Se consideră că în cazul unui nivel superior de predare/exersare : 

- O problemă model se rezolvă prin munca colectivă în clasă ; 

- Prin rezolvarea a mai multor probleme asemănătoare se exersează metoda,  cunoștințele noi.  

           Învățarea prin descoperire reprezintă o treaptă superioară în procesul acumulării de cunoștințe.  

Descoperirea și exersarea sunt în strânsă interacțiune.  

1. Descoperirea va fi posibilă când se bazează pe cunoștințe aprofundate anterior. Învățarea este 

întotdeauna un proces care se continuă, elementele noi se integrează în sistemul de cunoștințe 

existent.  Intuirea unei soluții, ideea nouă apare cu mai mare probabilitate atunci când cunoștințele 

elevilor sunt organizate,  sistematizate mai flexibil și mai bogat.  

2. Pe parcursul învățării prin descoperire dirijată anumite concepte,  elemntele de cunoștințe,  

deprinderi se vor repeta rând pe rând și astfel se asimilează.  Învățarea prin descoperire dirijată se 

poate realiza prin intermediul rezolvării de probleme - proces specific și cel mai frecvent practicat pe 

parcursul învățării informaticii.  

Reamintim fazele rezolvării unei probleme : 

a) Interpretarea enunțului,  eventual reformularea lui fără a-i schimba semantica,  identificarea datelor 

de intrare și a celor de ieșire.  

b) Căutarea și găsirea acelor elemente de cunoștințe teoretice și practice(definiții,  proprietăți,  

modele, structuri de date,  metode) care sunt necesare pentru rezolvarea problemei.  Totdeauna vor fi 

identificate componente cunoscute,  exersate deja și elemente de cunoștințe noi.  

 

Observație : 

    Aceste două faze constituie faza de analiză a problemei! 
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c) Rezolvarea propriu-zisă a problemei; verificarea soluției prin testarea ei cu date de intrare 

acoperitoare.  

d) Integrarea componentelor de cunoștințe noi în sistemul existent prin reveniri și atenționări asupra 

elementelor specifice.  

e) Fixarea conținuturilor noi,  prin reluarea punctelor esențiale din rezolvare.  

Observație : 

    Toate etapele conțin elemente de exersare și recapitulare! 

  

           Compararea metodei clasice de predare cu cea a învățării prin descoperire dirijată 

 

Predare Învățarea prin descoperire dirijată 

Profesorul : Profesorul : 

- împarte materia,  o predă,  o comunică 

- ajută elevii în rezolvarea problemei 

- oferă situații care provoacă întrebări,  interes,  gândire 

- ajută elevii astfel încât ei să se poată ajuta pe ei înșiși 

 în rezolvarea problemei 

- se consideră pe el însuși  

instructor,  lector,  persoană care aduce  

la cunoștință 

- simte o responsabilitate accentuată față de  

dezvoltarea multilaterala a elevilor 

-se limitează la conținuturi determinate de 

logica disciplinei 

-caută legături și corelații cu experiențele zilnice  

ale elevilor 

-are disponibilități pentru 

 exersarea deprinderilor și pentru 

o învățare care poate fi controlată 

-se străduiește să integreze elemntele  

de cunoștințe în dezvoltarea deprinderilor intelectuale 

-pune un accent deosebit pe 

 exersarea unor mecanisme 

-pune accent  pe asimilarea schemelor complexe 

 

Bibliografie : 

Masalagiu C., Asiminoaei I. Didactica predării informaticii, Ed. Polirom, Iași 2004  

www.scrigroup.com/.../METODICA-PREDARII-INFORMATICI62275.p. 

 

 

 

DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

 

Prof. Varga Ioana 

Școala Gimnazială nr. 1 Bălan, jud.Sălaj 

 

Pentru a ne înscrie în ritmul impus de informatizare, pentru a depăși întârzierile și a pregăti 

în școală serii de copii și adolescenți în stare să utilizeze calculatorul, este necesară o strategie de 

acțiune în cadrul căreia să apară o serie de modalități noi ale acestui aspect, promovate în 

permanență de teorii și experiențe inedite. 

Nu toți copiii și adolescenții sunt dependenți de tehnologie și sunt printre aceștia o serie care 

au tendința de a trăi viața din plin, de a se implica permanent în activități numeroase reprezentate de 

drumeții, jocuri sportive, alte hobby-uri. Există însă, în același timp și o altă categorie de copii și 

adolescenți „dependenți de tehnologie” și care, de multe ori, în încercarea de a evita o realitate pe 

http://www.scrigroup.com/.../METODICA-PREDARII-INFORMATICI62275.p
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care ei o consideră frustrantă și care de multe ori îi depășește, se închid într-o lume virtuală pe care 

o consideră doar „ a lor”. În acest caz tehnologia devine un zid între ei și ceilalți, evitând în 

permanență contactul și comunicarea cu lumea reală, copiii și adolescenții de acest tip devenind 

permanent mai conectați la laptop, calculator, tablete sau telefoane, dar devenind mult mai distanți 

față de ceilalți. Tehnologia începe astfel să semene din ce în ce mai mult cu o dependență și ca în 

cazul oricărui tip de dependență, cu cât aceasta crește, anumite funcții personale scad în 

permanență. În consecință, copiii și adolescenții dependenți de tehnologie pot manifesta izolare 

socială, abilități de socializare reduse, stări emoționale schimbătoare, impulsivitate, stima de sine 

scăzută și chiar probleme de sănătate. Copiii și adolescenții au personalități diferite și ceea ce 

funcționează pentru unul, poate avea un efect total opus asupra altuia însă, cu cât un copil sau 

adolescent devine mai dependent de tehnologie, cu atât va fi mai greu să îl convingi să renunțe la ea 

dar, ca și în alte aspecte ale vieții prevenția este cea mai sănătoasă. 

Astfel pentru a evita dependența de tehnologie copiii și adolescenții trebuie stimulați pentru 

a petrece timpul făcând alte activități prin casă sau afară: diverse jocuri, cititul și lectura, plimbări și 

drumeții. Alte activități care pot evita dependența de tehnologie a copiilor și adolescenților sunt 

reprezentate de o serie de acțiuni: plasarea calculatorului într-un loc „public”  din casă, spre 

exemplu în sufragerie deoarece este destul de inconfortabil pentru un copil sau adolescent să 

navigheze liber și nelimitat pe internet atunci când simte în spate privirea „grijulie” a unui părinte, 

se cere copilului sau adolescentului să stea în preajma părinților și să nu li se permită retragerea în 

camera lor pentru a se relaxa „digital” iar ocuparea copiilor și adolescenților cu diverse activități, 

mai ales sportive îi vor face să se simtă obosiți fizic și astfel mai puțin dispuși să își piardă timpul 

butonând calculatorul, laptopul sau telefonul. 

Utilizarea excesivă a dispozitivelor  electronice multimedia generează de asemenea efecte 

negative considerabile asupra comportamentului copiilor, sănătății și performanțelor lor școlare, 

aceia dintre ei care privesc multă violență simulată (un element comun în multe jocuri video) pot să 

devină imuni la ea, mai înclinați să acționeze ei înșiși cu violență și mai puțin dispuși să se 

comporte în maniere empatice.  La rândul lor, adolescenții care petrec mare parte din timpul lor 

liber jucând jocuri video violente sau urmărind  emisiuni de televiziune violente s-au dovedit a fi la 

rândul lor mult mai agresivi și mult mai dispuși să se bată cu colegii lor de liceu și să se certe cu 

profesorii. Temele pentru școală au de asemenea de suferit atunci când timpul petrecut pe 

dispozitive mobile afectează durata zilnică alocată lecturii și studiului. În  plus natura sedentară a 

celor mai multe dintre activitățile ce implică folosirea dispozitivelor electronice, alături de reclame 

televizate la preparate alimentare cu un conținut caloric ridicat pot să declanșeze obiceiuri 

alimentare nesănătoase în rândurile copiilor și adolescenților. 

În consecință, tehnologia reprezintă un substitut deficitar pentru interacțiunile personale însă 

copiii și adolescenții trebuie să știe că viața este frumoasă și în afara ecranelor digitale, e interesant 

și e bine să fii curios să afli lucruri despre oameni, să înveți cum să asculți. Viața îi învață lucruri 

care țin de inteligența socială și emoțională iar acestea sunt vitale pentru succesul în viață și un 

element vital pentru gândirea profundă și procesul de rezolvare a unor probleme de care vor avea 

nevoie mai târziu în viață. 
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IMPORTANȚA CALCULATORULUI ÎN EDUCAȚIA SECOLULUI XXI 

 

Prof. Șandru Oana 

Liceul Tehnologic Turceni 

 

Dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale și de comunicație din ultimele decenii își pune 

amprenta asupra societății. Prin această dezvoltare se creează o nouă viziune asupra etapelor de 

evoluție a societății, dar și a deciziilor asupra direcției de dezvoltare.  

Analizând noțiunea de informație prin prisma evoluției informaționale putem considera 

faptul că aceasta reprezintă o  resursă strategică în dezvoltarea societății, fiind un obiect relativ 

nesigur, datorită necesității permanente de înnoire. Informatizarea societății actuale avansează 

rapid, iar familia, grădinița și școala au un rol important în adaptarea societății la această evoluție.   

Integrarea resurselor multimedia oferă posibilitatea explorării resurselor oferite de mediul 

on-line, în scopul eficientizării procesului de predare- învățare- evaluare.  

La ora actuală, integrarea resurselor TIC în toate domeniile de activitate reprezintă 

oportunitate a creșterii progresului. În contextul dat, profesorul trebuie să caute și să găsească 

oportunității pentru transformarea procesului de predare- învățare. Este necesar ca acest proces să 

fie unul atractiv atât pentru elevi cât și pentru profesori.  

Utilizarea software-ului educațional implică o învățare interactivă prin utilizarea jocurilor, 

animațiilor, exercițiilor de logică, conducând astfel la creșterea obiectivității evaluării.  

Noua generație se află într-un proces continuu de evoluție. În acest caz sistemul de 

învățământ trebuie să se adapteze prin actualizarea finalităților și a resurselor, astfel încât, la 

sfârșitul unui ciclu de învățământ, absolvenții să răspundă afirmativ provocărilor impuse de 

societate, în urma dobândirii deprinderilor și a instrumentelor de muncă eficientă.  

Utilizarea calculatorului în cadrul procesului de învățământ poate avea aspecte pozitive și 

negative. Profesorul este cel care dirijează direcția eficientă a utilizării calculatorului în cadrul 

procesului de predare- învățare. El trebuie să intervină în cadrul activităților de instruire prin 

pregătirea elementelor surpriză, pentru a capta atenția elevilor, dar și de a crea o  abordare 

interactivă a noțiunilor prezentate. Profesorul trebuie să evidențieze rolul concret al calculatorului în 

procesul de predare- învățare: mijloc didactic auxiliar.  

Rolul calculatorului ca mijloc de învățământ este de a ajutat atât la instruirea cât și la 

autoinstruirea elevului, respectând anumite condiții. Cea mai importantă condiție este de a nu 

exagera utilizarea acestui instrument și de a respecta importanța utilizării acestuia, prin realizarea de 

simulări. Prin utilizarea calculatorului în grupuri restrânse sau individul de fiecare elev în parte se 

evită stările emotive ce apar la învățarea în cadrul grupurilor largi, elevii învățând astfel fără a se 

simți stânjeniți de părerea celor din jur.  

Unul din obiectivele învățământului modern este integrarea și îmbunătățirea proceselor de 

predare- învățare folosind tehnologia multimedia. Care este scopul atingerii acestui obiectiv? 

Răspunsul este simplu de formulat: adaptarea la piața muncii și participarea în cadrul unui mediu 

competitiv. Generațiile actuale sunt diferite de generațiile părinților sau bunicilor, prin utilizarea 

intensă a sistemelor de calcul, a mediilor de comunicație și a resurselor oferite de acestea. Actuala 

generație a dobândit o rutină în utilizarea resurselor de socializare, e-mailului, căutarea informațiilor 

folosind motoare de căutare. Elevii actuali integrează singuri tehnologia multimedia în procesul de 

predare- învățare, prin utilizarea acesteia în sprijinirea realizării temelor.   
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Să analizăm termenul de e-Learning:  

”E-learning înglobează metode și tehnici tradiționale sau moderne și folosind tehnologii 

IT& C (procesare multimedia și comunicare asincronă sau sincronă) conduce subiectul care îl 

utilizează, la obținerea unei experiențe în înțelegerea și stăpânirea de cunoștințe și îndemânări 

într-un domeniu al cunoașterii”.  

Importanța paltformelor de e-Learning și a soft-urilor educaționale a crescut datorită 

aspectelor pozitive evidențiate de procesul didactic.  

 

Bibliografie:  

Conf. Dr. Marin Vlada, U.B., E-learning și software educațional, Conferința Națională de 

Învățământ Virtual, București, 2003 

 

 

 

STRATEGII DIDACTICE DE INSTRUIRE A ELEVILOR FOLOSIND CALCULATORUL 

APLICABILE  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

 

Prof.  Dumitrescu Ovidiu – Mihail 

Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” – Rm.Vâlcea 

Conceptul de strategie este acela de „modalitate de concepere, linie de orientare în viziune 

sistemică şi pe termen mediu sau scurt a proceselor educaţionale. În sens pedagogic restrâns, se 

pot defini ca sisteme de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare a activităţii 

educaţionale, integrate sistemic şi operaţional, care vizează construirea experienţelor de învăţare și 

formarea de noi abilităţi. 

Aplicarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de învăţământ este impusă de exigenţele 

societăţii actuale. Mediile de instruire bazate pe Internet aduc cu sine atât un nou mediu educaţional 

(Internet-ul) cât şi noi metode de predare-învăţare-evaluare care adaugă noi valenţe procesului de 

învăţământ. Valoarea adăugată de acestea vizează organizarea procesului de învăţământ şi creşterea 

calităţii sale, dezvoltarea deprinderii de a lucra în echipă şi de a privi profesorul ca îndrumător în 

procesul de învăţare, testarea şi dezvoltarea de noi mijloace de învăţământ. Economia cunoaşterii 

schimbă toate datele educaţiei. Sistemele de învăţământ, formal încearcă să se adapteze acestei noi 

situaţii, în care „lumea întreagă este clasă de şcoală". Introducerea informaticii în şcoli a fost primul 

pas. Din această prezentare se remarcă necesitatea educaţiei de a ţine pasul cu evoluţiile din noile 

tehnologii informatice şi de comunicare. Nu întâmplător se spune că „dascălul este temelia tuturor 

reformelor". 

Graţie exercitării funcţiei de instruire, fiecare categorie de mijloace de învăţământ poate fi 

considerată o modalitate de transmitere a cunoştinţelor. De aceea, se impune ca, în alegerea 

mijloacelor de învăţământ să se aibă în vedere eficienţa lor în transmiterea unor informaţii noi, 

precum şi în formarea unor priceperi şi deprinderi intelectuale, care se vor transforma în 

instrumente utile în asimilarea de noi informaţii. 

Desigur că, în ultimă analiză, profesorul este acela care proiectează, şi crează situaţii didactice 

în care se utilizează mijloace de învăţământ, organizează şi îndrumă activitatea elevului, ajutându-1 

să înveţe. Procesul învăţării nu are la bază simpla percepţie, ci el presupune activitatea intelectuală 

efectivă a elevului. Prin urmare, soft-urile prezentate o dată cu utilizarea mijloacelor de învăţământ, 

nu sunt simple materiale intuitive care să fie observate de elevi; ele îşi îndeplinesc funcţia didactică 
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numai dacă sunt utilizate efectiv de aceştia. Utilizarea unui singur mijloc de învăţământ, indiferent 

din ce categorie face parte şi indiferent cât de bine conceput şi realizat ar fi el, nu poate da maximul 

de eficienţă. Mijloacele de învăţământ trebuie selectate, utilizate şi îmbinate în funcţie de contextul 

pedagogic concret, respectiv de celelalte elemente constitutive ale strategiilor didactice: sistemul de 

metode didactice, formele de organizare a activităţii didactice etc. Nu trebuie să pierdem din vedere 

cercetările realizate de psiho-sociologul francez Roger Mucchielli, care demonstrează că la sfârşitul 

unei secvenţe de învăţare, în condiţiile unei atenţii voluntare şi cu un grad sporit de concentrare, 

elevul reţine diferenţiat: 10% din ceea ce citeşte, 20% din ceea ce aude, 30% din ceea ce vede, 50% 

din ceea ce vede şi aude în acelaşi timp, 80% din ceea ce spune şi 90% din ceea ce spune şi face în 

acelaşi timp. Raportat la procesul de învăţământ, calculatorul constituie mijlocul de învăţământ cel 

mai nou şi mai complex. El este utilizat: în predarea informaticii, mijlocind învăţarea elevilor în 

utilizarea unor tehnici de comunicare; în predarea celorlalte discipline şcolare, determinând o nouă 

formă de concepere şi realizare a învăţării, denumită instruirea asistată de calculator (IAC) 

 

Clasificarea Programelor de Instruire şi Evaluare Asistată de Calculator 

 

a) Tutorialele sau Lecţiile Interactive "On-Line" 

Procesul de instruire include patru etape: 

1) PREZENTAREA - Sunt prezentate si / sau modelate deprinderi 

2) GHIDAREA (ÎDRUMAREA)    - Elevul este îndrumat pentru a asimila de la    

                                                              bun început cunoştinţele şi deprinderile  

                                                              “prezentate”                                                   

3) EXERCIŢII PRACTICE            - Elevul face exerciţii pentru a reţine si a  

                                                              poseda fluenţa 

4) VERIFICAREA ŞI NOTAREA  - Cunoştinţele şi Deprinderile dobândite de   

                                                              către elev sunt Verificate şi Notate 

 

Tutorialul include primele două etape: prezentarea şi ghidarea . Tutorialul nu angajează 

elevul în activităţi practice sau de atestare / verificare a cunoştinţelor asimilate. Pentru exerciţii 

practice şi verificări trebuiesc prevăzute activităţi specifice ca de exemplu teme şi teste de 

verificare, activităţi care vor fi descrise şi analizate ulterior. 

b) Exerciţii Practice (Drill) 

Exerciţiul şi Lucrările practice reprezintă o metodă didactică de învăţământ în care predomină 

acţiunea practică / operaţională reală . Această metodă valorifică resursele dezvoltate prin exerciţiu 

şi algoritmizare, integrându-le la nivelul unor activităţi de instruire cu obiective specifice de ordin 

practic. Metoda didactică de tip exerciţiu implică automatizarea acţiunii didactice prin consolidarea 

şi perfecţionarea operaţiilor de bază care asigură realizarea unei sarcini didactice la niveluri de 

performanţă prescrise şi repetabile, eficiente în condiţii de organizare pedagogică relativ identice. 

Exerciţiul susţine însuşirea cunoştinţelor şi capacităţilor specifice fiecărei trepte şi discipline de 

învăţământ prin formarea unor deprinderi care pot fi integrate permanent la nivelul diferitelor 

activităţi de predare–învăţare–evaluare . Activitatea de laborator este o activitate bazată pe tehnici 

experimentale. 

 

 

 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

65 
 

c) Simulările şi Experimentele Virtuale 

Simularea este o metodă de predare prin care se încearcă repetarea , reproducerea sau imitarea unui 

fenomen sau proces real. Elevii interacţionează cu programul de instruire întrun mod similar cu 

modul de interacţiune al operatorului cu un sistem real, dar desigur situaţiile reale sunt simplificate. 

Scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model mental util a unui sistem sau proces 

real, permiţând elevului să testeze în mod sigur şi eficient comportarea sistemului în diverse situaţii. 

Simulările se deosebesc de tutorialele interactive prin faptul că folosind simulările, elevii 

învaţă cu ajutorul unor activităţi să opereze cu sisteme şi procese reale. Faţă de tutorial şi de 

exerciţiul practic, simulările pot conţine toate cele patru etape ale modelului de predare. 

Simulările pot fi de mai multe tipuri : simularea unor fenomene fizice , simularea unor procese 

industriale , simularea unor procedee, simularea unor situaţii.  

Experimentul, valorificabil în activitatea de instruire, reprezintă o metodă didactică / de învăţământ 

în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii în condiţii specifice de laborator, cabinet, 

atelier şcolar, etc. 

 

d) Jocuri pentru Instruire 

Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică simulată . 

Această acţiune didactică simulată valorifică la nivelul instrucţiei (instruirii) finalităţile adaptive de 

tip recreativ care sunt proprii activităţii umane . 

Jocurile de Instruire : pot fi incluse în cadrul mai multor situaţii de instruire în vederea creşterii 

motivării elevului şi a creşterii nivelului de efort pentru realizarea unor activităţi didactice specifice 

; implică activ elevul în procesul didactic şi încurajează interactivitatea socială prin intermediul 

realizării comunicaţiilor necesare dintre participanţi. Jocul educativ include: obiectivul jocului; 

utilizarea jocului în instruire; reguli; număr de participanţi; echipament necesar; proceduri; reguli; 

penalizări. 

Obiectivele Jocului trebuiesc definite foarte clar. Regulile jocului trebuiesc bine formulate şi 

uşor de înţeles. Jocul trebuie să motiveze participanţii şi să le capteze atenţia. Jocul trebuie să 

conţină mai multe nivele de dificultate. Răspunsurile trebuie să conţină o reacţie inversă corectă. 

Învăţarea activă, nu doar contemplarea, trebuie remunerată. Jocul trebuie să se încheie cu o 

concluzie. 

e) Testele Pedagogice 

Testele pedagogice desemnează, în general, testele de cunoştinţe care sunt probe standardizate 

utilizate în procesele de instruire pentru a măsura progresele sau dificultăţile din activitatea de 

învăţare . 

Implementarea testului pe calculator. La implementarea testului trebuie să se aibă în vedere 

următoarele elemente: modul de reprezentare vizuală a testului pe ecran; modul de operare 

(funcţionare) a testului opţiunile instructorului; opţiunile elevului; care sunt procedurile de 

rezolvare sigură a unor probleme neprevăzute. Scopul Testului este de a evalua şi atesta 

cunoştinţele esenţiale însuşite de elev după parcurgerea fiecărui capitol al unui curs. Trebuie stabilit 

ce capitol de curs va fi verificat de testul respectiv și care sunt obiectivele testului. Obiectivele 

testului constau în testarea cunoştinţelor acumulate de elev prin parcurgerea materialului învăţat. 

 

Concluzii 

Aceste clasificări, dincolo de natura criteriilor care le stau la bază, confirmă varietatea prin 

care se poate interveni cu un soft educaţional; desigur că tehnologia proiectării acestuia impune o 
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anumită coloratură atât a conţinutului, cât şi a tipurilor (formelor) de interacţiune. Toate aceste 

elemente definitorii pentru un soft educaţional se vor materializa de o manieră specifică, pas cu pas, 

pe parcursul realizării proiectului pedagogic şi a transpunerii acestuia în program (soft) educaţional. 

La rândul lor, profesorii se pot concentra pe domeniile lor de activitate, pe dezvoltarea materialelor 

educative şi pot colabora între ei pentru a oferi legături între diversele domenii. 
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CONSECINŢE ALE DEPENDENŢEI DE TEHNOLOGIE LA COPII 

 

Autor: Constantin Roxana Florentina 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Piteşti 

          

Încă de la cele mai fragede vârste, copii percep calculatorul drept un bun de neînlocuit în 

viaţa lor, devenind atât de dependenţi de telefoanele mobile inteligente, de computere sau tablete. 

La începutul vieţii, sunetele şi culorile sunt aspecte esenţiale pentru dezvoltarea oricărui micuţ. Însă, 

ulterior, când părinţii se bazează prea mult pe convingerea că prichindeii vor fi mai liniştiţi ori vor 

învăţa mai multe în faţa unui televizor, pe un post de desene animate sau cu o tabletă ori cu un 

telefon pe care rulează jocuri colorate în mână, atenţia copilului va fi distrasă, nicidecum stimulată. 

Televizorul este primul care introduce copilul în dependența de ecran şi perturbă, uneori 

iremediabil, dezvoltarea copilului încât uneori au nevoie de tratament psihologic. 

         Nu avem o statistică la nivel național a copiilor dependenţi de tehnologie, dar aproape zilnic, 

la secţiile de psihiatrie pediatrică, se prezintă cel puţin doi copii cu diverse tipuri de tulburari 

emoționale şi de comportament legate de dependența de calculator, jocuri video şi gadgeturi. 

Medicii psihiatri spun că aceştia sunt aduşi de părinţi cu anxietate, depresie, izolare, comportament 

agresiv faţă de cei apropiaţi, probleme de adaptare şi socializare, scăderea capacităţii de 

concentrare, tulburări alimentare şi ale somnului. 

         Apare astfel, fenomenul „tabletei-bonă”, căci un copil capturat e un copil ce le solicită 

părinților mai puțină atenţie, dar şi fenomenul „tabletei mită”, pe care părintele o cumpără 

copilului, simţindu-se oarecum vinovat faţă de copilul său pentru că lipseşte mult de acasă, iar o 

tabletă este suficient de scumpă, presupune un efort financiar suficient de mare, aşa încât părintele 

încearcă să-şi găsească o scuză atunci când se uită în oglindă. 

  Copiii nu pot să discearnă ce le face bine şi ce îi afectează în mod real până la o vârstă mai 

înaintată, iar internetul este plin de pericole. Dacă ar fi să facem o paralelă între generaţia noastră şi 

cea de astăzi, pericolele care ne pândeau pe noi de după gardul curţii sau în spatele blocului, unde 

ne jucam, s-au „mutat“ în jocurile de pe internet. Noi eram avertizaţi de părinţi să fim atenţi la 

maşini şi nu ştiu câţi dintre taţii de astăzi au uitat cum şerpuiam printre maşini să prindem o minge 

care sărise peste drum! Nu eram conştienţi de pericol, dar fusesem „cicăliţi“ şi mai aruncam câte o 

privire la Daciile 1310 care ne puteau face rău. Pe computer, tabletă sau telefon, pericolul este mult 

mai mare, pentru că este nevăzut de părinţi sau... văzut prea târziu. 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/adascalitei-adrian/
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           Cu certitudine, la copiii mici aportul computerului este egal cu zero sau, mai degrabă, un 

mare minus. Foarte multe dintre problemele de sănătate ale acestora provin din sedentarism, în 

absenţa componentei de joc social, cu alţi copii, care mai târziu determină lipsa sportului şi a 

activităţilor fizice din viaţa adultă. Mai mult, universul computerelor este unul care nu are adesea 

legătură cu realitatea şi care poate conduce la o trăire în fantasmă. Sunt copii care se joacă mai 

multe ore pe computer, după care în somn, în vis, continuă să joace jocurile acestea. Mulţi nu se pot 

dezlipi de ecranele colorate şi ajung să aibă adevărate crize de supărare când sunt smulşi din faţa lor 

de aceiaşi părinţi care le-au servit dulcea dependenţă. 

         Până la 7 ani, telefoanele inteligente, tabletele şi laptopurile ar fi bine să stea la părinţi. 

Aceştia ar trebui să rezume la o oră de desene animate pe zi distracţiile colorate şi animate din faţa 

televizorului, cu un program strict delimitat, de la care e bine să nu se facă abateri. E adevărat că, 

odată ce puiul tău merge la şcoală, va fi mult mai greu îl fereşti de accesul la tehnologie, de 

comparaţii, de frustrări. Aici începe „lupta” pentru a da un sens util folosirii tehnologiei. Informaţia 

care poate fi accesată prin telefoane şi tablete poate fi excelentă pentru învăţare, dar, în acelaşi timp, 

e bine să-ţi ţii copilul sub supraveghere, căci va fi la un click distanţă de site-uri interzise, de jocuri 

violente, de site-uri de jocuri de noroc... 

         Sunt atâtea activităţi în aer liber pe care le poţi face împreună cu copilul tău, din care poate 

învăţa lucruri noi! Şi sunt atâtea îmbrăţişări şi amintiri pe care le ratezi pentru că micuţul tău stă cu 

spatele la tine şi cu mintea şi sufletul prinse de tentaculele unui ecran tentant şi seducător. Nu lăsa 

internetul să-ţi „fure“ copilul şi adu-ţi aminte de când erai mic, când îţi doreai din tot sufletul ca cei 

mari să-ţi facă loc la masa lor, să te lase să iei parte la jocurile lor, să te ţină în braţe sau să-ţi spună 

poveşti, cât era seara de lungă. Şi nu uita că nu există niciun substitut de părinte, ori un înlocuitor 

pentru dragostea ta, pentru timpul tău, iar tableta nu va putea să-i răspundă la perioada întrebărilor 

„De ce?“, telefonul mobil nu-l va purta pe umeri sau va face scufundări cu el la mare şi computerul 

nu va putea să-l aline când îi este greu. 

 

 

 

 

ROLUL CALCULATORULUI ÎN EDUCAREA GENERAȚIEI  IT 

 

prof. înv. primar Tamaş Florica 

Şcoala Gimnazială ”Octavian Goga” Satu Mare, jud. Satu Mare 

 

      Educaţia este unul dintre fenomenele care au apărut o dată cu societatea umană, suferind pe 

parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. „Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”, 

spune Kant, la modul imperativ. Tot ce ţine de umanitate: limbaj, raţiune, sentimente, artă, morală 

se realizează numai prin educaţie.  

     Valul schimbărilor şi al noutăţilor care asaltează viaţa umanităţii şi a fiecărei colectivităţi 

umane a făcut necesară extinderea actului educativ și în afara școlii. Educaţia dată de şcoală nu mai 

este suficientă pentru întreaga viaţă a omului. În încercarea de a face faţă provocărilor lumii 

contemporane, una din direcţiile de restructurare a realităţii educaţionale este: extinderea actului 

educativ la nivelul întregii vieţi a individului.  
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      Trăim într-o epocă în care resursele umane, inteligenţa, creativitatea, adaptabilitatea au 

trecut pe prim plan, devenind resursele cheie ale unei dezvoltări care integrează diferitele sale 

dimensiuni: pacea, economia, mediul inconjurător, justiţia socială şi democraţia.  

Pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane, se impune asigurarea unui echilibru 

optim între dimensiunea informativă, adică cunoştinţele şi informaţiile transmise în cadrul 

procesului educaţional şi dimensiunea formativă, construcţia şi dezvoltarea unor atitudini, valori sau 

comportamente. Astfel, modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun 

îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare, ale căror valenţe formative sunt de 

necontestat. Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume în care viața copilului este 

dominată de mass media, televizor, calculator si internet, a căror utilizare lăsată la voia întâmplării, 

nu fac decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niste persoane incapabile de a se 

controla comportamental, emoțional și mai presus de toate cu o șubredă  dezvoltare intelectuală.  

       Este la îndemâna fiecărui cadru didactic de a oferi elevilor alternative de petrecere a 

timpului liber, chiar utilizând tehnologia de informație și comunicare modernă într-o manieră în 

care dezvoltarea elevilor are doar de câștigat. Astăzi, dascălul trebuie să mențină interesul elevului 

pregătindu-l pentru viața reală, să-i insufle curiozitatea necesară învțării pe tot parcursul vieții, să fie 

flexibil în modul de a preda, să-i ajute pe elevi să învețe și în afara școlii. O oportunitate în acest 

sens o reprezintă proiectele colaborative eTwinning sau crearea spațiilor wiki. 

       Wiki-ul clasei este spatiul virtual in care grupul de elevi și dascălul se întâlnesc pentru a 

comunica, pentru a scrie despre tema abordată, pentru a face schimb de informații. Așa s-a 

întâmplat și cu wiki-ul clasei noastre. Site-ul contine multe alte materiale realizate în proiectele 

noastre slide-show cu poze de la activitati, filme, jocuri interdisciplinre, softuri educaționale. 

      Un elev care învață  sã utilizeze, în procesul formativ, accesul la tehnologiile informației va 

avea șansa de a-și dezvolta aptitudinile și de a accede la minunata aventură a cunoașterii. Iși va 

dezvolta capacitățile de sintezã, de prioritizare cognitivã și de concentrare. Pe de altã parte, 

interacțiunea cu mediul digital are și o componentă ludicã menită sã dezvolte capacitățile 

interumane și pe care o experimenteazã atât elevul, cât și dascãlul său. Relația pe care o stabilește 

cu profesorul  devine una bazată pe valori umane constructive, cum sunt încrederea, admirația și 

respectul autentic. 

       Participarea la proiectele colaborative internaționale eTwinning valorizează și dezvoltă trans 

şi crosscurricular competențele sociale și civice, perfecționează abilitățile de utilizare a tehnologiei 

moderne într-o manieră constructivă. În plus, derularea unui proiect european implică participarea 

la activităţi desfăşurate în grupuri de lucru, care promovează dialogul de idei, colaborarea pentru 

rezolvarea unor probleme, manifestarea capacităţii acţionale. Participanţii iau contact cu valorile 

culturale ale unei alte ţări, prin componenta de interculturalitate. Totodată, au loc interacţiuni între 

şcoli şi schimburi de experienţă pe teme de interes comun, care se finalizează cu realizarea unui 

produs adecvat temei proiectului: carte, pliant, broşură, pagina web, expoziţie etc. 

       Dezvoltarea competenţelor sociale prin proiecte eTwinning presupune însuşirea acelor 

cunoştinţe sociale care se referă la: înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere 

general acceptate în diferite societăţi şi medii (ex: la şcoală, în spaţiul virtual eTwinning); 

conştientizarea conceptelor de bază cu privire egalitate de gen, non-discriminare, cultură; 

înţelegerea dimensiunilor multiculturale europene; interacţiunea dintre identitatea culturală 

naţională şi cea europeană. 

       Proiectele eTwinning preiau şi avantajele folosirii TIC şi a fenomenelor multimedia: 

sistemul perfecţionat de procesare şi de prezentare a informaţiei didactice; efectul de multiplicare a 
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acestora, prin sporirea volumului informaţional oferit procesului de învăţământ; conservarea 

calităţii pedagogice a mesajelor educaţionale, chiar şi în cazul recepţiei; stocarea şi retransmisia 

informaţiei; contribuţia lor la obiectivizarea instrucţiei.  

     Prezint în continuare un astfel de proiect inițiat de mine și derulat împreună cu elevii mei. 

      Proiectul ”Winter colors” a fost initiat și derulat cu scopul de a oferi elevilor nostri, prilejul 

de a cunoaște oameni și locuri din alte țări ale Europei, de a observa și compara caracteristici ale 

acestui anotimp (iarna) în alte regiuni ale bătrânului continent. 

       Prin derularea acestui proiect mi-am propus abordarea într-o manieră transdisciplinară a unei 

teme, în acest caz, iarna. Activitățile proiectului au valorificat cunoștințe din domeniile: geografie, 

limba română, limba engleză, arte, utilizarea TIC, conducând la operaționalizarea și consolidarea 

cunoștințelor și deprinderilor specifice fiecărei discipline. Activitățile proiectului au permis 

valorificarea potențialui fiecărui elev, dezvoltarea abilităților de a relaționare, de muncă în echipă, 

contribuind la creșterea gradului lor de responsabilizare. Proiectul a presupus antrenarea elevilor în 

selectarea informațiilor, spațiilor geografice din România, din județul și localitatea natală pentru a 

realiza prezentarea ”Winter in Romania”, permițând  într-o manieră atractivă consolidarea 

cunoștințelor sau dobândirea altora noi. Au învățat să realizeze un dicționar, activizându-și 

vocabularul, realizând noi achiziții în limba engleză. Au fost exersate tehnici de comunicare, de 

construcție a comunicării, atât în limba română, cât și în limba engleză, în cazul elevilor care au 

realizat postări pe blog. Creațiile plastice au fost realizate în timpul lecțiilor de educație plastică sau 

abilități plastice. 

       Inițial, colaborarea s-a realizat între fondatori. Aceasta a constat în consultări asupra titlului, 

temei, respectiv activităților și resurselor procedurale utilizate în vederea derulării proiectului. Toate 

acestea s-au realizat prin intermediul e-mail-ului. În măsura în care s-au alăturat și alți parteneri, 

colaborarea s-a realizat prin intermediul blog-ului de pe spațiul proiectului. În scopul unei 

colaborări eficiente, fiecare partener a primit statutul de administrator, fapt ce a facilitat prezentarea 

rezultatelor, utilizând toate aplicațiile spațiului vritual. Întreaga colaborare s-a realizat sub semnul 

colegialității, respectului și chiar al prieteniei. 

      Elevii au fost familiarizati și ghidați în utilizarea blogului. Au fost îndrumați sa-și 

construiască riguros intervenția. Au fost încurajați să realizeze prezentarea Power Point, să utilizeze 

internetul ca sursă de informare, iar apoi să selecteze informațiile potrivite pentru întocmirea 

prezentării.   

        Cel mai deosebit rezultat al proiectului este creșterea motivației elevilor și a gradului de 

antrenare a acestora în realizarea activităților. Știind că materialele întocmite de ei vor fi vizualizate 

de către parteneri, acest fapt i-a resposabilizat și i-a determinat la mai multă seriozitate. Alte 

rezultate și avantaje sunt abordarea transdisciplinară a temei, participarea activă a elevilor, 

diversitatea competențelor solicitate, implicarea și valorizarea potențialului fiecărui elev. 
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WHAT EDUCATORS MUST KNOW ABOUT COMPUTER ASSISTED LANGUAGE 

LEARNING 

 

Prof. metodist STĂNCUȚ IOANA 

                                                                                  Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 

If you’re looking for a language teaching tool that works just as hard as you do, never gets 

tired and makes the whole teaching and learning experience loads more vivid and fun, then you 

already know you’re going to need a computer at some point. 

Technology is powerful, and it has a uniquely strong way of grabbing attention, finding a 

relevant footing and really tuning students in to their language lessons. 

But do you know exactly how to use this powerful technology that results in maximum 

benefit for you and your students? 

Keep reading because in this post we talk about the phenomenon of Computer Assisted 

Language Learning and how it has fundamentally changed the way we teach a second language. 

 

                                                     A Brief History of CALL 

 

Computer Assisted Language Learning (CALL) is the general term for the range of processes and 

activities that employ computers in the teaching and learning of a new langauge. 

In the history of CALL we can see the confluence of the latest technology as well as the 

most widely accepted language theories of the day. 

The history of CALL is often divided into three phases: 

1. Structural CALL 

2. Communicative CALL 

3. Integrative CALL 

 

Starting in the ’50s and developing through the ’70s, we have what’s called 

Structural/Behaviorist CALL by Warschauer. This marked the era of Stimulus and Response. The 

computer prompts the student with a question (stimulus) and the student gives an answer (response) 

by filling in the blanks or choosing from a given set of choices. 

The methods du jour were the Grammar-Translation and Audiolingual methods. 

Language was seen as made up of discrete units, and these units were considered to be closely 

interconnected and interacting according to a predictable and explainable set of rules (grammar). 

Teachers taught the different rules of grammar and repetitively drilled their classes on different 

ways the rules can be correctly applied. 

Computers at this stage were mainly utilized as devices that could present stimuli 

repetitively in exactly the same manner without ever getting tired. An example of this are the 

“listen-and-repeat” programs running in language labs at that time. 

In the ’80s and ’90s came Communicative CALL. The Communicative Approach to 

language teaching came into being as a reaction to the Grammar-Translation and Audiolingual 

methods. This time, instead of teaching the language—its rules, syntax, phonemes and 

http://www.fluentu.com/educator/blog/assign-evaluate-homework-fluentu-feature/
http://www.fluentu.com/educator/blog/what-is-clil/
http://www.fluentu.com/educator/blog/motivation-in-language-learning/
http://www.fluentu.com/educator/blog/how-to-become-a-language-teacher/
http://ojs.academypublisher.com/index.php/jltr/article/viewFile/0106909912/2293
http://www.ict4lt.org/en/warschauer.htm
http://www.fluentu.com/educator/blog/foreign-language-teaching-methodology/
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morphemes—teachers found ways to provide opportunities for students to actually use the 

language. They gave students tasks that can only be completed by using language. Communication 

and interaction were important. 

And because such technology always comes in service of the language paradigm of the day, 

computers were used to reflect these ideas. Language drills were increasingly placed in the context 

of a communicative task—like programs that feature some cartoon character where students help 

him find his way home. Computer programs were designed to gauge comprehension with drills like 

paced reading and sentence reconstruction. 

And developments in computer technology didn’t just affect the “testing” part of CALL. It 

really made teaching language more vivid. For example, the continued development in computer 

capabilities has resulted into crisper audio and video. So in addition to the drill formats, students 

can learn by watching videos of how native speakers actually interact. They can see how language 

is used in different situations, like in meeting a new person or asking for directions. Computers have 

given language learners a more vivid idea of what language is beyond the subject-verb agreements 

and the endless list of vocabulary words to be memorized. 

The next phase of CALL is the Integrative Phase (which has reigned from 2000 onwards). 

First came the drills of the structural approach, then followed the skills in the communicative 

approach. Critics of the second phase say that the skills taught may be limited to the number and 

types of situations that may be presented to students. (We are not asking for directions or ordering 

food at the restaurant the whole time.) 

There needs to be an integration of the (general language) knowledge presented in the first 

phase as well as the communicative skills of the second phase. So we have the integrative phase 

which blended the virtues of the previous decades into a technology that, for its part, has found its 

stride. 

The development of the internet and hypermedia that can integrate, video and audio 

streaming, graphic-interactive content and virtual worlds, have redefined how learning is done. 

With today’s technology, you can develop speaking, listening, reading and writing skills 

concurrently and in the comfort of one’s private space and schedule. 

The perfect example of this Integrative CALL is FluentU with its interactive videos. You 

have a slew of different types of video content involving different types of topics, themes and 

situations (Phase 2). You have an interactive transcription where when you scroll over any word, 

out pops its own dictionary entry that explains various usage and rules of grammar and syntax for 

that specific word (Phase 1). With technologies like FluentU, you get the best of both worlds. 

And that, briefly, is how CALL has developed over the years. What technology can do to 

redefine the concepts of teaching and learning language will be up for grabs for the next game 

changer. 

 

                                                Advantages: The 2 I’s of CALL: 

 

Individualized 

One of the advantages of CALL, in its present form, is the ability to cater to individual 

differences. Differences in learning styles, language skills desired, pacing and learning schedules 

can be easily accommodated. 

http://www.fluentu.com/educator/blog/task-based-language-teaching-activities/
http://www.fluentu.com/
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It used to be that computer programs deliver a one-size-fits-all, cookie cutter material that 

can only be accessed after signing your university’s computer lab log book. Today, learning a 

language has not only been democratized, it has been individualized. 

For example, you create a free account in any of the major language learning sites 

like Busuu and Babbel and you start your own learning journey without interference from others. 

There are no classmates, no group lectures and no chorus of students repeating after teacher. 

You decide how much time you want to put in and when you want to access it. There’s no 

calendar for classes where you’ll be marked absent when you don’t show up. 

You can access the materials anytime and anywhere you want. Actually, one way of looking 

at the history of CALL is by noticing how technology has individualized language learning. The 

university’s mainframes and language labs used to have a monopoly on some clunky software. 

Then came the PC in the 90s and were computers found a home in practically every home. Today, 

with mobile technology, language learning can be had on the go, while sitting on the bus, while 

waiting in line at the Apple store or even while taking a shower. 

 

Interactive 

CALL has come so far along that it can virtually replace an actual teacher asking the class, 

“So, what do you guys think? What do you want to do next?” 

Well, not all teachers want input from their students. The advantage computers have is that 

they do need an input in order to run. That means they’re inherently interactive. Over the decades, 

the complexity of this interaction has been increasing. From the simple stimulus-response in early 

computers where students are practically passive learners, we now have CALL actually “learning” 

and “remembering” student preferences. From a simple text presentation, we now have gamified 

graphics like Mindsnacks. 

The individualized nature of CALL has led to the second “I.” Interactive means that when 

you click on something, the computer responds. There’s enough flexibility built into 

the technology so that what happens in the lesson is largely up to you. Do you want to take it in this 

or that direction? Not only can the students choose which topics to study, skip or which ones to 

tackle first, they can click also forward and backward, and the computer obliges their commands. 

The interactive nature of today’s CALL ensures that learning is always a two-way street. 

Students do have a say in what they want to learn. CALL is dynamic, not static. Robust not rigid. 

 

                                                              How Is CALL Used? 

To Teach 

CALL applications can be used by teachers as technology partners in running their 

classrooms from the initial intro of language concepts to the giving of electronic homework. 

Students are using computers in practically every other aspect of their lives anyway, from locating 

the nearest coffee shop to shopping for new shoes. So why not throw learning a new language to the 

mix? 

CALL, in addition to integrating technology in the learning process, also helps solve classic 

teacher problems like capturing student attention, maintaining student interest, holding focus and 

increasing engagement. Teachers can benefit from the great variety of interactive activities, games, 

songs and stories that make language learning not only painless but also fun. 

Applications like the award-winning Language Nut was developed for this very purpose and 

looks to be a complete solution and curriculum partner for language teachers. (It was developed, 

https://www.busuu.com/enc/
https://www.babbel.com/
http://mindsnacks.com/
http://www.fluentu.com/educator/blog/using-technology-in-the-foreign-language-classroom/
http://www.languagenut.com/
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after all, by former language teachers.) It supports four language skills—listening, reading, writing, 

speaking—and has an immersive interface that’s easily addictive. In the world of Language Nut, 

you sing songs, play games, listen to stories and remember vocabulary all the way to fluency. 

 

To Reinforce 

CALL can also be used to reinforce a teacher’s classroom lessons and activities. When 

educators need help in making lessons more vivid and when they need the concepts to come alive, 

instead of pasting cut-outs and visual aids on the board they can make use of multimedia lessons 

offered in CALL. 

FluentU is one example of CALL that can be used in every phase of teaching language. Its 

concerts, interviews and music video clips, for instance, can scaffold linguistic discussions given by 

the teacher, providing a different look and a new approach to the lesson. They put new language in 

context and breathe life into it. Multimedia content can effectively substantiate topical lessons, from 

greetings and introductions to talking about the weather, food and even sports. 

But CALL doesn’t only give students a clear line of sight (and sound) on what the teacher is 

talking about. It has capabilities beyond what any human can do. FluentU has interactive 

transcripts, which means practically everything you need to know about a specific word—like 

definitions, in-context usage and pronunciation—pops out the moment you roll the cursor over said 

word. The learn mode of this program employs SRS to introduce and reinforce new vocabulary, 

grammar patterns, expressions and even full sentences, and incorporates video clips into its 

flashcards and dynamic learning games. 

CALL doesn’t have the physical limitations that cap humans. That’s why it can bridge the 

gap when human endurance and consistency need a boost. For example, a teacher can only repeat 

the lessons so many times. But repetition is key if no child in class is to be left behind. CALL apps, 

videos and programs can be run and rerun as many times as necessary, without fatigue and 

diminishing returns, and irrespective of geography or time. That means students can review and 

study the lessons long after the teacher has gone home and sound asleep. 

 

To Test 

There will probably never be a substitute for a teacher or a native speaker to determine 

whether a student has actually become fluent with the language, but CALL has become very good 

at assessing competency with subsets of a language. For example, it can easily determine if a 

student has mastered specific topics, like grammar and vocabulary. 

But beyond simple testing really, CALL has been able to integrate both teaching and testing 

in a single stroke of a mouse. With programs like Duolingo, Memrise and Brainscape, there’s very 

little time gap between teaching and testing, or rather, very little difference between teaching and 

testing at all. 

For example, in a simple translation exercise, the French word for smile (sourire) might be 

presented in a slide or flashcard with pics and an audio feed. With a simple click of the “next” 

button, a user might immediately be shown a slide that testing “What is French for smile?” This 

encourages the learner to recognize the word and produce the word in different contexts. 

CALL is free of subjective biases and can faithfully follow a predetermined set of 

algorithms. That is, if a user shows mastery over certain topics or words then the program proceeds 

to other more difficult material. If they don’t have this knowledge ingrained yet, then it repeats the 

material until it has determined that the user has exhibited sufficient knowledge of the subject. In a 

http://www.languagenut.com/
http://www.fluentu.com/
http://www.fluentu.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.memrise.com/
https://www.brainscape.com/
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way, the program tells the student, “Hey, you haven’t really learned this word yet, so I’m going to 

present it a couple more times so you can have it saved in your long-term memory.” 

 

To Practice 

CALL can be used even when classes are out and in the teacher’s absence. Language 

learning technology in its present form is student-initiated and student-centered, giving all the time 

and all the room in the world for students to practice. Language practice can be had in the privacy 

of one’s room and at a moment’s notice. And the kicker is that students get to do all this without 

fear of being negatively judged by others. 

And of course, CALL practice is equal parts learning and fun as exemplified 

by Mindsnacks—a gamified approach to language learning. For example, it has a game called Dam 

Builder where you shift wooden logs around so that, in the end, you’re able to pair corresponding 

words/phrases. 

But probably one of the most important contribution technology has to language learning is 

that it has given learners access to the native speakers. Technologies like italki and Skype took 

language learners from hammering at the language alone, to working with native speakers, tutors or 

teachers sitting in their own rooms half a world away. In the past, this kind of practice could only be 

had by flying across oceans. 

CALL makes everything that much easier. From the teaching, reinforcing, testing and 

practicing, CALL presents itself as a capable and consistent partner to both teacher and student. It 

changed the way languages are being tamed. 

But for all its virtues, there’s one thing that will always remain in the human 

province. Motivation. The zeal to learn a new language will always be alien to technology. 

Technology can’t manufacture drive out of thin air, for it’s fashioned into the inner recesses of the 

human spirit. 

It takes a teacher like you to kindle such fire. It takes someone like you to spark wonder into 

the minds of your wards. And that’s why, for all CALL’s awesome potential, the greatest teacher of 

all, and for all time, will always be…a teacher. 

Learn how to use these CALL options and get your students on the path to success! 
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JOCUL DIDACTIC – TRADIȚIE ȘI MODERNISM 

 

Prof. metodist ȘANDRU VALERIA 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 

Intensificarea şi accelerarea ritmului de schimbare şi evoluţie a societăţii, explozia 

informaţională sunt fenomene ce se răsfrâng şi asupra învăţământului. 

Din acest motiv este necesar ca şcoala să utilizeze în procesul de învăţământ cele mai 

eficiente căi cele mai variate metode şi mijloace care să asigure  şi să stimuleze în acelaşi timp 

http://mindsnacks.com/
http://www.italki.com/
http://www.skype.com/en/
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creşterea nivelului de însuşire a cunoştinţelor transformându-l pe elev în subiect activ al propriei 

deveniri. 

Unul din mijloacele folosite din ce în ce mai frecvent în cadrul procesului de instruire şi 

educare al şcolilor care  şi-au dovedit eficienţa este jocul didactic. 

Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de 

asimilare fixare şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează 

dezvoltarea personalităţii elevului. Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală  

care pune în valoare şi antrenează capacitatea creatoare a şcolarului. 

În viaţa de fiecare zi a copilului jocul ocupă un loc de seamă deoarece jucându-se 

copilul îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se 

transpune în diferite roluri şi situaţii care-l apropie de realitatea încojurătoare. 

După împlinirea vârstei de şase ani în viaţa copilului începe procesul de integrare în 

viaţa şcolară, ca o necesitate obiectivă determinată de cerinţele dezvoltării sale intelectuale. 

De la această vârstă o bună parte din timp este rezervată şcolii, activităţii de învăţare 

care devine o preocupare majoră. În programul zilnic intervin schimbări ce nu dimensioneză dorinţa 

de joc a copilului, însă jocul rămâne o problemă majoră în timpul întregii copilării. 

În sistemul influenţelor ce se exercită pe diferite direcţiuni pentru creşterea acţiunii 

formative a şcolii, jocul didactic are un rol important, deoarece putand fi inclus în structura lecţiei 

se poate realiza o îmbinare care facilitează procesul de consolidare a cunoştinţelor. 

Eficienţa lui depinde de cele mai multe ori de felul în care învăţâmantul ştie să asigure o 

concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească 

cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri. 

Un joc bine pregătit şi organizat constituie un mijloc de cunoaştere şi familiarizare a 

elevilor cu viaţa înconjurătoare deoarece în desfăşurarea lui cuprinde sarcini didactice care 

contribuie la exersarea deprinderilor la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare. 

Prin joc copilul învaţă cu plăcere, devine interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară, 

cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoşi şi capătă  mai multă încredere în 

capacităţile lor, mai multă siguranţă, rapiditate în răspunsuri. 

Jocul constituie tipul fundamental al copilului preşcolar şi şcolar datorită faptului că sub 

influenţa lui se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga lui activitate psihică. 

A. Liublinskaia sistematizează particularităţile jocului la copilul preşcolar: 

a) în joc copilul reflectă ambianţa şi prin imitaţie activitatea adulţilor; 

b) jocul este un mod de dobândire şi precizare a cunoştinţelor prin acţiune; 

c) jocul este o activitate de gândire întrucât este orientat spre rezolvarea unor 

„probleme” spre găsirea căilor în vederea depăşirii unor obstacole; 

d) acţiunea şi cuvântul constituie principale mijloace ale jocului; 

e) prin joc copilul participă la transformarea ambianţei ceea ce produce o vie plăcere; 

f)   în joc se îmbină închipuirea şi adecvarea la realitate; 

g) jocul se dezvoltă continuu şi implicit dezvoltă personalitatea copilului prin 

creearea şi rezolvarea progresivă a diverselor feluri de contradicţii: 

 între libertatea de acţiune şi conformarea la schema jocului; 

 între imitaţie şi iniţiativă; 

 între reprezentaţie şi variabilitate; 

 între dorinţa de joc şi pregătirea prealabilă;  

 între ceea ce este parţial cunoscut şi ceea ce se cunoaşte bine; 
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 între absenţa vreunui rezultat material util şi bucuria jocului; 

 între operarea cu obiecte reale şi efectuarea de acţiuni, stabilirea de 

raporturi în plan fictiv; 

 între emoţiile dictate de rolul îndeplinit şi emoţia pozitivă provocată de 

participarea la joc. 

Din toate cele arătate rezultă că jocul este un prim şi fundamental izvor al dezvoltării 

personalităţii. Aşa cum este copilul în joc aşa va fi el în mare măsură şi în muncă după ce va creşte. 

Educarea viitorului om de acţiune se produce înainte de toate în joc. 

Prin urmare pe cât de mare este însemnătatea jocului pentru dezvoltarea psihică a 

copilului, pe atât de mare trebuie să fie şi atenţia acordată jocului. 

Pentru copil jocul este un lucru firesc, este înţelepciunea vieţii lui. 

Ursula Şchiopu a subliniat însemnătatea constituirii integratorilor verbali în activitatea 

de joc ceea ce lărgeşte baza actului voluntar, a acţiunii deliberate. 

În joc obiectul şi scopul acţiunilor copilului sunt selective şi comutative. În această 

situaţie se conturează atenţia ca o modalitate de orientare şi organizare activităţii externe şi interne. 

Rezultatele jocului devin treptat premise mentale ale lui şi astfel apare nu numai orientarea 

preliminară dar şi posibilitatea aprecierii critice a jocului. Copilul caută noi şi valoroase modele de 

joc. În joc copilul este dispus să acţioneze conform unor reguli date tocmai pentru că jocul astfel 

devine mai interesant. Astfel jocul devine formă a învăţării condusă cu pricepere de adult. Prin 

jocuri cunoaşterea lumii devine mai accesibilă şi atractivă pentru copiii. Pe măsură ce copilul 

înaintează în vârstă şi se dezvoltă conţinutul jocurilor se extinde cuprinzând şi relaţiile sociale dintre 

oameni. 

 

Bibliografie: 

1. Educaţia intelectuală a copiilor preşcolari – Culegere metodică, Bucureşti, 1975 

2. J.Chateau, Copilul şi jocul, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 

3. Liliana Ezechil, Laborator preşcolar - ghid metodologic - ediţia a-II-a revizuită –Editura 

V&Integral, Bucureşti, 2002 

4. U Şchiopu, Factorul istoric şi jocul, în Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970. 

 

 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ŞI ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMȂNǍ 
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Colegiul Naţional Bilingv ,,George Coşbuc”, Bucureşti 

 

  Ȋn conformitate cu principiul eficienţei, formulat ȋn Legea Educaţiei Naţionale (,,principiul 

eficienţei, ȋn baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea 

resurselor existente” - articolul 3, alineatul d),  inovarea sistemului de ȋnvăţămȃnt romȃnesc trebuie 

să vizeze şi mijloacele didactice utilizate. Una dintre soluţiile realizării acestei finalităţi pedagogice 

este, cu siguranţă, folosirea resurselor tehnologiei informaţiei şi a comunicării ȋn cadrul 

ȋnvăţămȃntului preuniversitar, cu scopul eficientizării procesului de predare - ȋnvăţare - evaluare. 

 Apariţia ȋn 2015 a primelor manuale şcolare ȋn format digital (pentru clasele primare) vine 

ȋn ȋntȃmpinarea nevoii de adaptare la schimbările sociale, la profilul psihologic şi la preocupările 
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tinerei generaţii. Indiferent dacă  acest lucru este sau nu pe placul adulţilor, nimeni nu poate nega 

evidenţa: calculatorul tinde să devină, din ce ȋn ce mai mult, o parte integrantă a vieţii copiilor şi 

tinerilor, o constantă a preocupărilor lor. Pentru cadrele didactice şi pentru părinţi, acceptarea 

acestei stări de fapt este o condiţie sine-qua-non  care stă la baza unui demers educaţional eficient, 

orientat spre viitor:  ,,Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii 

mentale a societăţii romȃneşti, ȋn acord cu noile cerinţe, derivate din statutul Romȃniei de ţară 

membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea ȋn contextul globalizării, şi de generare sustenabilă 

a unei resurse umane naţionale ȋnalt competitive, capabilă să functioneze eficient ȋn societatea 

actuală si viitoare.” ( Legea Educaţiei Naţionale, articolul 2). 

 Dacă la materiile de profil real integrarea tehnologiei pare mai facilă şi s-a impus mai rapid, 

situaţia este cu totul diferită ȋn cazul disciplinelor umaniste. Unii profesori (ȋncă) privesc cu 

reticenţă folosirea resurselor TIC ȋn cadrul orelor de curs, invocȃnd caracterul centrat pe tradiţie al 

istoriei, literaturii, limbii latine etc. Calculatorul este considerat cel mai mare duşman al cărţilor şi 

este văzut ca principalul factor care determină ȋndepărtarea elevilor de lectură. Acest 

conservatorism este, ȋnsă, dăunător şi are ca efect, de multe ori, dezinteresul elevilor faţă de 

respectiva disciplină. 

 Ȋn privinţa predării, trebuie avută ȋn vedere, ȋn primul rȃnd, renunţarea la obiective ce ţin de 

memorarea şi redarea automată a unor informaţii, date despre autori sau chiar comentarii literare 

prefabricate. Elevul trebuie să ȋnţeleagă conţinuturile, să identifice ȋn diferite texte elemente de 

teorie literară, să ȋşi exprime opinii pe baza acestora şi să poată face paralele sau comparaţii: ,,Nu se 

mai pune pe accent pe cunoştinţele despre literatură, despre anumite texte, ci pe formarea unor 

competenţe, abilităţi de receptare a unor texte diferite şi de practicare a diverse tipuri de lectură: 

lectura de informare (cea care îi ajută pe elevi să găsească informaţii specifice unor domenii de 

cunoaştere diverse sau privitoare la realitatea cotidiană), lectura de plăcere (cea pe care o savurează 

în timpul liber), lectura instituţionalizată (cea realizată de critici sau istorici literari sau cea propusă 

de şcoală). Un prim ţel este aşadar formarea unor lectori competenţi.” (Norel, Mariana; Sȃmihăian, 

Florentina, ,,Didactica limbii şi literaturii romȃne II”, Proiectul pentru Ȋnvăţămȃntul Rural, sub 

egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2005, pagina 47). 

 Mai ales cȃnd vine vorba de literatura canonică, resursele tehnologiei informaţiei pot facilita 

ȋnţelegerea contextului care a dus la crearea unei opere literare, ceea ce influenţează pozitiv 

receptarea ei de către elevi. O expunere despre sursa de inspiraţie biografică a romanului ,,Maitreyi” 

de Mircea Eliade, ȋnsoţită de imagini ale autorului din perioada petrecută ȋn Calcutta, ȋn casa 

familiei profesorului Dasgupta, de fotografii ale lui Maitreyi din realitate, va capta, cu siguranţă, 

atenţia elevilor. Mărturisirile autorului, fragmente din interviurile care au ca temă experienţa trăită, 

ȋi vor convinge pe tineri să citească romanul şi ii vor ajuta să ȋnţeleagă mai bine raportul dintre 

realitate şi ficţiune. Un alt exemplu ar putea fi studierea romanului ,,Răscoala” de Liviu Rebreanu; 

ȋnţelegerea şi comentarea celebrelor scene colective ar fi mult mai uşoară dacă profesorul ar folosi 

ca suport vizual imagini sau documentare despre revoltele ţărăneşti. 

 Neȋndoios, lecţiile despre particularităţile textelor dramatice vor fi mult mai interesante prin 

vizionarea unor fragmente reprezentative din varianta pusă ȋn scenă. Elevii vor observa, astfel, 

importanţa didascaliilor şi modul ȋn care regizorul poate alege sau nu să respecte aceste indicaţii 

oferite de autor.  Comparȃnd varianta scrisă cu cea jucată, tinerii vor inţelege diferenţele de viziune, 

scenografie etc. 

La orele de comunicare, internetul se dovedeşte a fi o sursă inepuizabilă de modele de texte 

din stiluri, registre lingvistice şi contexte pragmatice diverse. De exemplu, trăsăturile stilurilor 
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funcţionale pot fi predate prin alegerea unor texte pe baza cărora elevii să descopere, sub 

ȋndrumarea profesorului, principalele caracteristici formale şi de conţinut ale acestora. Căutarea 

unui articol dintr-o lege sau a unei metodologii, discutarea textului ȋn clasă duce la identificarea 

trăsăturilor stilului juridic- administrativ, aşa cum comentarea unui articol dintr-o revistă on-line ȋi 

ajută pe elevi să ȋnţeleagă specificul stilului publicistic.  

Ȋntr-un mod asemănător, resursele tehnologiei informaţiei şi comunicării pot constitui un 

real ajutor ȋn cadrul lecţiilor despre scrierile funcţionale. Dacă ȋn manualele şcolare apar modele  de 

scrisori oficiale şi particulare, ar fi extrem de util ca elevii să ȋnveţe cum să compună corect un 

email. Ȋn plus, lecţia despre realizarea unui curriculum vitae după formatul Europass se poate 

desfăşura prin completarea de către elev unui şablon accesibil pe internet.  

La lecţiile de limba romȃnă, tabelele şi schemele realizate cu ajutorul calculatorului şi 

prezentate de profesor ȋntr-o manieră atractivă ȋi pot ajuta pe elevi să ȋnţeleagă mai bine relaţiile 

sintactice sau categoriile gramaticale specifice unei părţi de vorbire. Ȋn plus, regulile ortografice, 

morfologice şi sintactice sunt mai uşor de ȋnsuşit de către elevi prin proiectarea, ȋnsoţită de 

explicaţii şi observaţii, a unor imagini care să cuprindă comparativ două variante ale aceluiaşi 

cuvȃnt sau ale aceleiaşi asociaţii de termeni, una corectă şi cealaltă greşită.  

 Cea de-a doua componentă a procesului didactic, ȋnvăţarea, poate fi şi ea sprijinită şi 

eficientizată prin activităţi ce presupun folosirea resurselor informatice. 

 Ȋntr-o epocă ȋn care accesul la informaţii este facilitat de progresul alert al tehnologiei, ȋn 

care putem afla orice, din orice domeniu, printr-o simplă apăsare de taste, educaţia formală trebuie 

să mute accentul de la memorarea unor date şi informaţii la procesarea lor. Preluat pe baza 

recomandărilor forurilor europene ȋn domeniu, modelul comunicativ-funcţional, implementat ȋn 

Programa şcolară de limba şi literatura romȃnă, presupune crearea unor competenţe care să vizeze 

abilitatea de a folosi limba romȃnă corect, ȋn situaţii de comunicare scrisă sau orală, ȋn contexte 

diferite, fie că e vorba de receptarea unor mesaje sau de producerea lor: ,,Comunicarea în limba 

maternă, care reprezintă capacitatea de a exprima şi interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte 

şi opinii, atât în formă orală, cât şi în formă scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scriere) şi de a 

interacţiona lingvistic într-un mod adecvat şi creativ într-o serie completă de contexte culturale şi 

sociale.” (Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului şi a Consiliului European din 

18 decembrie 2006 privind ,,Competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”). 

 Profesorului de limba şi literatura romȃnă ȋi revine, aşadar, sarcina de a-l ajuta pe elev să 

facă faţă avalanşei de informaţii, prin activităţi menite să-i dezvolte acestuia abilitatea de a găsi, de 

a selecta date pertinente şi relevante şi de a le utiliza ulterior ȋn diverse scopuri. De exemplu, 

studierea la clasă a operei unui scriitor romȃn poate fi prefaţată de o sarcină de lucru ce vizează 

alcătuirea unei sinteze legate de viaţa şi activitatea autorului, pe baza informaţiilor culese de elevi 

de pe Internet. Tineri vor avea, astfel, ocazia să consulte o diversitate de surse şi vor selecta datele 

esenţiale despre subiect. O altă activitate utilă ȋn acelaşi scop ar fi realizarea unor fişe recapitulative  

despre epoci şi curente literare, ȋn care, folosindu-se de calculator, elevii să surprindă, sub forma 

unui tabel, aspectele esenţiale. Sunt vizate, ȋn acest mod, competenţele de comprehensiune, 

capacitatea de sinteză şi analiză, demersul avȃnd rezultate optime ȋn cardul lecţiilor de sistematizare 

şi recapitulare. 

Ȋn plus, rolul profesorului poate fi şi cel de mediator, asigurȃnd folosirea corectă, sub aspect 

didactic, a mijloacelor tehnologice moderne. Dacă citirea unei cărţi este un proces ce presupune o 

perioadă mai ȋndelungată de timp, vizionarea filmului realizat pe baza respectivei opere literare 

este, pentru mulţi elevi, o soluţie mult mai comodă. Ȋn această situaţie, cadrul didactic trebuie să le 
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explice elevilor de ce romanul şi ecranizarea lui nu sunt echivalente, ȋntrucȃt filmul reprezintă 

viziunea subiectivă a regizorului asupra lumii ficţionale, acţionȃnd ca un filtru ce alterează percepţia 

autentică, nemijlocită, asupra creaţiei literare. O altă modalitate rapidă  pe care tinerii o pot alege 

pentru a se familiariza cu opera literară este cartea audio (audiobook). Profesorul trebuie, ȋn acest 

caz, să le demonstreze copiilor că nu se poate ȋnlocui  plăcerea unică a răsfoirii unei cărţi cu 

ascultarea unei voci – de multe ori lipsită de inflexiuni şi intonaţie. Această metodă distruge 

caracterul intim, personal al artei, afectȃnd nu doar puterea de concentrare, ci şi implicarea afectivă, 

impactul estetic al literaturii.  

 Nu ȋn ultimul rȃnd, introducerea tehnologiei informaţiei şi a comunicării ȋn strategia 

didactică a dus la apariţia unor metode noi de evaluare. Pe lȃngă testele scrise tradiţionale, 

prezentările, proiectele şi portofoliile realizate de elevi cu ajutorul computerului reprezintă 

modalităţi moderne şi eficiente de evaluare. Realizarea unei prezentări de tip Power Point (despre o 

specie literară, un scriitor) presupune verificarea unor competenţe variate: găsirea şi selectarea 

informaţiilor, sintetizarea lor ȋn scris, abilităţi de comunicare orală necesare prezentării. Ȋn special ȋn 

cazul ciclului superior al liceului, unde unităţile de ȋnvăţare presupun ȋntocmirea unor studii de caz 

despre epoci şi curente literare, se vor testa astfel abilităţile de analiză şi argumentare, coerenţa şi 

fluenţa exprimării. 
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GOOGLE CLASSROOM – INSTRUMENT DIGITAL MODERN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. ROMANOV CRISTIAN, Prof. ROMANOV ADRIANA  

Lic. Teor. A.M. GUTTENBRUNN/ Șc. Gimn. CAIUS IACOB, Arad 

 

Scurtă prezentare … 

Platforma Google Apps for Education este destinată instituţiilor de învăţământ. 

Şcoala/liceul/universitatea respectivă ia legătura cu un reprezentant Google, dovedeşte că este o 

instituţie de învăţămînt şi apoi obţine acces la toate Google Apps for Education., care, din punct de 

vedere al ofertei, oferă cam tot ceea ce conţine şi Google Apps for Business, adică cuprinde 

următoarele aplicaţii principale: Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Groups, Google 

Sites, Google Video, Google Cloud Connect. Evident, vorbim tot de servicii găzduite pe platforma 

Google, dar accesibile pe domeniul tău. Nu are limitare la număr de utilizatori. Spaţiul de stocare 

pentru e-mail este de 25 GB per utilizator. 

Din suita Google Apps, puteţi identifica şi alege serviciul pe care doriţi să îl aveţi la 

dispoziţie în domeniul dumneavoastră şi nu este obligatoriu să folosiţi Gmail sau orice alt produs. 

Puteţi alege să oferiţi anumite servicii doar unor grupuri, de exemplu să oferiţi elevilor numai e-

mail, iar cadrelor didactice şi personalului auxiliar să le oferiţi Google Drive. 
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Ediţia Google Apps Education este gratuită – disponibilă fără nici o taxă pentru instituţiile 

educaţionale non-profit de oriunde din lume. 

În Google Apps nu există publicitate, astfel încât cadrele didactice, personalul auxiliar şi elevii nu 

văd reclame în nicio aplicaţie – niciodată. 

Milioane de elevi, angajaţi şi cadre didactice din mii de instituţii în peste 146 de ţări din întreaga 

lume folosesc Google Apps for Education. 

Google oferă documentaţie şi cursuri ample de instruire pentru a vă ajută să pregătiţi şi să 

instruiţi utilizatorii astfel încât să poată profita cât mai bine de instrumentele şi serviciile oferite de 

Google Apps. Avem o secţiune extinsă de instruire în Ghidul de trecere la Google 

(eduguide.googleapps.com) care descrie modul în care puteţi pregăti utilizatorii şi administratorii să 

devină experţi şi apoi să îi instruiască pe ceilalţi. Pe lângă resursele noastre on-line – cum ar fi 

materiale video, ghiduri de utilizare şi şabloane – puteţi adăuga un partener de instruire profesional 

dintre cei prezentaţi în Google Apps Marketplace. 

Datele create şi stocate în Google Apps sunt disponibile până când le ştergeţi, atâta timp cât 

păstraţi un cont activ de Google Apps. Dacă doriţi să mutaţi date în/din Google Apps, există 

instrumente on-line pentru a vă facilita importul, exportul sau descărcarea informaţiilor din Google 

Drive, Google Calendar şi Google Sites. După ce ştergeţi un cont, datele asociate contului respectiv 

vor fi eliminate. 

INSCRIEREA se face pe Google.com/apps/edu 

GHID DE INSTALARE (se poate descărca)   http://documents.tips/documents/ghidinstalare-

googleappsforedu-ro.html  

 

 

Despre GOOGLE CLASSROOM ... 

 

Sunt unul din milioanele de 

utilizatori ai platformei și recunosc că 

impactul asupra elevilor cu care am 

experimentat acest instrument de lucru 

a fost unul extrem de pozitiv, dat și de 

apetența acestora pentru mediul virtual 

de 

comunicare

. 

Am 

încercat să 

folosesc Google Classroom în cadrul lecțiilor de TIC, unde resursele 

web pot fi o reală provocare, însă am experimentat și în cadrul unor 

lecții de matematică, informatică (specifice domeniului meu de 

pregătire) și pot afirma că se pretează unei mari zone educaționale. 

  Reamintesc că veți primi în urma înregistrării școlii d-voastră în 

Google Apps for Education un nou ID pe serverul Google pe  al cărui 

domeniu ați dovedit că este stocat site-ul web al școlii). De exeplu, în 

cazul meu: cristian.romanov@ltamg.ro, unde www.ltamg.ro este 

domeniul pentru site-ul web al școlii noastre.  

http://google.com/apps/edu
http://documents.tips/documents/ghidinstalare-googleappsforedu-ro.html
http://documents.tips/documents/ghidinstalare-googleappsforedu-ro.html
mailto:cristian.romanov@ltamg.ro
http://www.ltamg.ro/
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Vă veți loga pe serverul gmail (în mod uzual) doar că veți introduce la nume utilizator ID-ul 

nou (în exemplul nostru: cristian.romanov@ltamg.ro) apoi parola alocată (pe care o puteți schimba). 

Accesați zona de instrumente Google (din partea dreaptă sus a pagnii), optați pentru extinderea ei 

(apăsați pe ...Mai multe) și veți avea acces la link-ul CLASSROOM. 

Odată cu accesarea instrumentului veți putea avea acces la zona de gestionare a cursurilor pe 

care doriți să le prezentați. Veți putea accesa oricare dintre cursurile existente (dacă ați creat unul) 

sau veți putea crea noi cursuri, în care veți putea adăuga resurse diverse (fișiere create de d-voastră: 

fișe de lucru, teste, prezentări powerpoint, fișiere audio/video etc, dar și resurse pe care cursanții le 

pot localiza pe web: site-uri, pagini web, document pdf, filme etc... pe care le puteți localiza d-

voastră și folosi ca materiale auxiliare sau bibiliografie în sprijinul rezolvării temei date. 

 

 

 

 

 

În cele ce urmează voi face o scurtă prezentare a modului de creare a unui curs care presupune 

rezolvarea unei fișe de lucru la matematică pentru elevii unei clase a 11-a, secția matern-germană 

din cadrul liceului nostru. 

Pentru crearea unui nou curs CLASSROOM  nu aveți decât să apăsați pe butonul + aflat în dreptul 

ID-ului d-voastră, pe acea pagină, având de ales între opțiunea ÎNSCRIEȚI-VĂ LA CURS sau 

CREAȚI UN CURS. 

 
Dacă optați pentru înscrierea la un curs veți deveni cursant al 

unui curs creat de alt profesor, iar dacă optați să creați d-voastră un 

curs veți obține o nouă fereastră în care trebuie să introduceți numele 

cursului (ex MATEMATICĂ), secțiunea (ex: CLS 11) și subiectul 

(ex. FIȘĂ DE LUCRU - Operații cu radicali ) după care veți apăsa pe 

butonul CREAȚI având ca efect deschiderea  paginii web alocate 

cursului creat și în care veți putea gestiona materialele necesare. 

Folosind butonul + 

aflat în dreapta jos pe 

pagină, veți putea 

adăuga cursului 

ÎNTREBĂRI, TEME 

ȘI ANUNȚURI la 

care vor avea acces 

cursanții. (de ex: 

creeăm o temă pentru 

elevii cls 11 în care 

precizăm sub ce 

formă putem primi 

rezolvarea și timpul 

de lucru alocat). 
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Pentr

u a 

putea 

atașa 

fișier

e de 

pe 

discul d-voastră (de ex. Fișa de lucru – Operații cu radicali) veți putea apăsa pe pictograma sub 

formă de AGRAFĂ și aveți posibilitatea importului de fișiere sau a folosirii fișierelor deja existente 

pe DRIVE-ul d-voastră urmat de apăsarea butonului ÎNCĂRCAȚI. 

 
După creare puteți adăuga comentarii, ca indicații de rezolvare a temei, modul de primire a temei, 

eventualemodificări survenite pe parcurs etc .... 
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După cum ați observat sunteți în zona denumită FLUX a cursului d-voastră. Acum puteți accesa 

secțiunea STUDENȚI unde veți invita studenții să participe la cursul d-voastră. PARTICIPAREA 

este condiționată de trimiterea unui cod pentru curs pe care îl puteți trimite prin email sau comunica 

la clasă. Este indicat să restricționați posibilitatea de a posta comentarii și alte materiale de către 

elevi în vederea folosirii paginii în alte scopuri decât cel didactic. 

Din acest moment cursantul se poate loga din contul său pentru a avea acces cu codul primit la 

cursul creat. Precizez că toți posibilii cursanți TREBUIE să dețină în prealabil conturi create pe 

platformă în mod asemănător cu cel creat pentru d-voastră. 

 

Câteva concluzii .... 

 

Google CLASSROOM este un instrument digital modern care vine în susținerea 

demersului didactic prin implicarea digitală a elevilor preocupați preponderent de tehnologie în 

acest secol al dezvoltării nemaiîntâlnite a comunicațiilor și transferului de informații.  

Instrumentul digital aduce un plus activității didactice atît profesorului, prin prisma folosirii 

eficiente a timpului și a resurselor, cât și elevilor, din perspectiva abordării studiului în corelație cu 

informația selectată atent de către profesor de pe web și transmiterea rezultatelor în diverse forme 

agreate de comun acord.  

Pot afirma că toate experiențele avute cu ocazia experimentării acestui stil de lucru (care nu 

trebuie să fie unul permanent, ci folosit doar atunci când și unde se pretează) au fost în majoritate 
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pozitive, elevii manifestând un imbold mai puternic spre un astfel de mod de lucru care, folosit 

adecvat, poate fi un auxiliar util și o alternativă mai placută stilului clasic spre care se apleacă tot 

mai puțini elevi. 
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CALCULATORUL - INSTRUMENT EDUCAŢIONAL AUXILIAR 

 

Prof. Bojoga Mirela-Gabi 

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” Bucureşti 

 

Motto: „În mai multe feluri, computerul este un hibrid între carte şi televiziune”. 

Joshua Meyrowitz 

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.  

Inovaţia aceasta atât de spectaculoasă, intensă şi eficientă care este computerul a influenţat 

radical şi ireversibil nivelul de trai al tuturor de-a lungul timpului. 

În ultima vreme calculatorul a pătruns tot mai mult şi în domeniul învăţământului, atât în 

cadrul unor discipline de studiu, cât şi ca unealtă indispensabilă alături de cărţi, caiete şi creioane. 

Dacă cu doar câţiva ani în urmă, profesorii care îşi desfăşurau activitatea în învăţământ îşi scriau 

planificările “de mână” acum acest lucru a fost eradicat complet datorită acestei minunate maşinării.  

Planificările, scrise odinioară de mână, au devenit obligatoriu scrise la calculator; iar fişele 

de lucru, testele copiilor pe care obişnuiam să le multiplicăm scriindu-le la indigo, la fel. Munca 

profesorului a fost mult uşurată în acest sens. Prezentările Powerpoint, filmuleţele video, audio, 

animaţiile, textele, imaginile, sunetele  sunt lucruri indispensabile astăzi în activitatea didactică.  

Este extrem de importantă utilizarea calculatorului în procesul educaţional, profesorul 

apelând la calculator în special pentru a pregăti materialele sau pentru a căuta informaţii despre 

materia pe care o predă. Atunci când foloseşte la clasă calculatorul, elevii sunt mai atenţi şi mai 

implicaţi  în actul didactic, iar predarea este mai facilă. 

Tocmai aici, în sistemul educaţional unde, poate mai mult decât în orice alte domenii de 

activitate, sunt necesare bogăţia de idei, creativitatea pentru a face demersul educaţional cât mai 

atractiv, în scopul atingerii standardelor de performanţă, computerul  ocupă un loc fruntaş dacă 

discutăm de resursele materiale ale sistemului.  

Activitatea profesorilor în învăţământ a încorporat în mod treptat, într-o măsură mai mică sau 

mai mare, utilizarea calculatorului şi a tuturor facilităţilor sale, atât în şcoală, la lecţii şi în 

activităţi extracurriculare, cât şi acasă.  

Îmi amintesc cu plăcere cum în primii ani de activitate au fost donate câteva calculatoare prin 

bunăvoinţa unor sponsori, acesta fiind momentul în care calculatoarele au pătruns în viaţa şcolii 

noastre. Prin urmare, majoritatea cadrelor didactice au participat în anul 2002, la primul curs de 

iniţiere „Tehnologii asistate de calculator”, oferit de CCD, pe calculator în MS DOS, Windows 95, 

Microsoft Office, Internet Explorer.  

http://documents.tips/documents/ghidinstalare-googleappsforedu-ro.html
http://www.agora.ro/stire/ce-este-google-apps-education
http://www.svennis.eu/google-apps-for-education
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Ca orice lucru nou care aduce o schimbare, calculatorul a fost privit cu interes dar şi cu 

oarecare scepticism cum că va fi ceva greu de utilizat. De la an la an, calculatorul s-a ,,infiltrat” 

rapid în viaţa şi activitatea didactică, devenind un instrument indispensabil în şcoală. Dacă la 

început accesul la calculator era limitat, acum lucrurile s-au schimbat, ca urmare a dotării şcolii cu 

un număr mai mare de calculatoare decât până acum. 

          Au urmat alte cursuri de calculatoare în 2008- Iniţiere IT şi utilizare AEL”, 2009-„Permisul 

European ECDL” şi ,,IntelTeach”, în şcoală, urmate fiind în anul 2010 de ,,T&T RO pentru 

preuniversitar și VET,, şi  în anul 2012 ,,eProf” prin bunăvoinţa Universităţii Politehnica Bucureşti-

pentru a fi mereu în pas cu noile cerinţe. Internetul permite accesarea cu uşurinţă a informaţiilor 

dintr-un număr infinit de domenii şi site-urile adresate cadrelor didactice reprezintă facilităţi care ne 

ajută să îmbogăţim şi să diversificăm activitatea noastră la clasă. Colaborarea şi comunicarea cu 

şcoli din ţară şi din străinătate a dobândit noi sensuri.  

În şcoala noastră, anumite cursuri se ţin numai în încăperi dotate cu calculatoare ( 

beneficiem de sală AEL şi cabinete cu tablă inteligentă), expunerea fiind făcută de un cadru didactic 

prin intermediul reţelei de calculatoare. Aşadar, nu este deloc neobişnuită situaţia în care locul unui 

cadru didactic este luat de un CD-ROM de pe care este redată o prezentare sau accesarea unui site 

educaţional.  

Prezentarea unor lecţii în format PowerPoint a devenit deja un fenomen cu care elevii sunt 

familiarizaţi de mult timp. Tot cu ajutorul computerului se pot susţine şi activităţile extraşcolare, 

pentru că acest tip de programe serveşte mai ales pentru a înlocui învăţământul clasic cu expunerile, 

deoarece utilizarea acestora este facilă şi ne permite să prezentăm lucrurile într-un mod mult mai 

explicit. CD/DVD-ROM-urile se bucură, în calitate de suporturi de informaţii, de o apreciere tot 

mai mare. Faţă  de tradiţionalele şi voluminoasele dicţionare, CD/DVD-urile au un avantaj net 

pentru că pot stoca o cantitate apreciabilă de informaţii şi astfel ni se uşurează enorm munca. 

Posibilităţile de utilizare ale calculatoarelor sunt deci atât de variate încât ne limităm doar la 

a descrie numai o parte a celor dintre cele mai importante şi anume formele de utilizare zilnică. În 

acest sens putem menţiona şi faptul că revista şcolii – PICĂTURA DE VIAŢĂ - a fost realizată cu 

ajutorul acestei tehnologii, reuşind totodată să reducem costurile unei eventuale tipăriri a acesteia în 

cadrul unei edituri, fapt deloc neglijabil în contextul actualei crizei economice mondiale şi mai ales 

pentru a proteja mediul.  

Noile tehnologii ale informaţiei, cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns şi în 

învăţământul preuniversitar în cele din urmă. Studiile realizate menţionează că aplicaţiile noilor 

tehnologii ale informaţiei  au fost experimentate în toate etapele procesului de învăţământ. 

Învăţământul asistat de calculator constituie un mijloc eficient de familiarizare a 

utilizatorului  

de orice vârstă cu un instrument necesar în activitatea profesională, socială, culturală din timpurile 

moderne, şi îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt:  dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, a 

capacităţii de a emite judecăţi de valoare asupra unor rezultate, simularea operativă a unor soluţii 

posibile şi altele asemenea. 

           Experţii remarcă faptul că informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce ar 

putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la  cerinţele fiecărui elev, 

la ritmul lui de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, şi,  în consecinţă, la 

diversificarea modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului. 

Utilizat în evaluare calculatorul le oferă cadrelor didactice şi elevilor o mare diversitate  de 

modalităţi.  
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Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este  

debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi 

dintre elevi la verificările curente şi la examenele naţionale. 

           Această metodă economiseşte timpul, se schimbă însuşi raportul cadru didactic-elev, prin 

creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. 

Elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 

beneficiind de feedback-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante.  

Modalităţile de utilizare a calculatorului în evaluarea pregătirii elevilor s-au diversificat, iar  

numărul  adepţilor utilizării lui în evaluarea curentă creşte. 

De asemenea, schimbul de date şi informaţii între diferite unităţi şcolare care desfăşoară 

programe de parteneriate educaţionale este realizat tot datorită tehnologiei calculatoarelor. Totodată 

se ştie că elevii nu au răbdare şi prin urmare multe probleme pot fi rezolvate mult mai uşor apelând 

la poşta electronică (e-mail) pentru că datele pot circula prin reţeaua de calculatoare în câteva 

secunde, este economic şi  permite confirmarea imediată a primirii mesajelor. Un astfel de exemplu 

este dat de faptul că elevii se informează şi  îşi realizează atestatele profesionale cu ajutorul 

calculatoarelor,  comunicând cu profesorul coordonator în timp real, după care informaţiile pot fi 

stocate pe CD/stick sau  transmise electronic şi ulterior verificate atent înainte de a fi printate. 

În oferta  furnizorilor de software (SIVECO) se regăseşte, de asemenea, un număr mare de 

programe de învăţare şi pregătire pentru elevi, iar acestea nu numai că acoperă planul de învăţământ 

dar le şi prezintă într-o formă atractivă şi uşor de înţeles. Internetul, de asemenea, are o importanţă 

din ce în ce mai mare în învăţământ şi aceasta se datorează faptului că elevii au posibilitatea de a-şi 

rezolva temele şi de a elabora tot felul de materiale, proiecte prin descărcarea informaţiilor din 

mediul virtual.  

Elevii şcolii C.T.I.A “Dumitru Moţoc” au inclusă în programa de studiu disciplina de 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, deoarece computerul a devenit un instrument indispensabil 

pentru societatea modernă fiindcă prin procesarea datelor se economiseşte timp şi efort. 

O activitate extracurriculară desfăşurată cu ajutorul calculatorului a fost în cadrul 

programului Junior Achievement-webinar Job Shadow Day, care s-a bucurat de un deosebit succes 

în rândul elevilor. 

Toate acestea demonstrează un fapt incontestabil, şi anume acela că intrarea calculatorului în 

învăţământ a adus multe avantaje, acesta fiind tot mai mult o unealtă indispensabilă în cadrul 

procesului de instruire. 

Calculatorul a intrat în viaţa noastră, devenind un bun de larg consum. Dacă îi întrebăm pe 

elevii din zilele noastre câţi dintre ei au acasă calculator, răspunsul va fi peste 60 % din cazuri şi 

dintre aceştia mai mult de jumătate navighează pe Internet-Facebook/Twitter. Elevii noştri, 

utilizează calculatorul atât pentru distracţie cât şi în scop educaţional.  De asemenea, să nu uităm de 

faptul că aceştia beneficiază de asemenea, de difuzarea “live” pe Internet a rezultatelor examenelor 

naţionale. Există site-uri de unde elevii se pot informa şi îşi pot îmbogăţi cunoştinţele pentru că de 

pe Internet pot învăţa absolut orice doresc. 

De asemenea, comunicarea prin intermediul calculatorului reprezintă una din ocupaţiile 

favorite ale elevilor în aceste zile. Faptul că folosesc Internetul pentru a comunica cu colegii de 

clasă duce la îmbunătăţirea relaţiilor de prietenie între ei, astfel că prin intermediul unor programe 

specifice ei intră în grupuri de discuţii sau chat-uri.  
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În concluzie, este de aşteptat ca rolul calculatorului în viaţa educaţională în acest secol să fie 

esenţial; orice persoană  va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obţine cu uşurinţă ceea ce 

îşi doreşte. 

 

Bibliografie: 

http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/calculator/dependenta-de-tehnologie-viciul-secolului-
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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE. SEMNE LA COPII 

 

Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura 

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab  

 

 Specialiști din întreaga lume atrag atenția că dependența de tehnologie devine o problemă 

din ce în ce mai mare în rândul copiilor începând încă de la vârste foarte fragede. Spre exemplu, 

unele statistici din UK raportau încă de acum câtiva ani că 1 din 3 copii folosesc un IPhone înainte 

de a ști să vorbească. 

 Folosită drept metodă de liniștire sau de a ține copilul “ocupat” în timp ce părinții își văd de 

treburile lor zilnice, tehnologia de orice fel (televizor, calculator, IPhone și alte tipuri de “gadget-

uri”) ajunge să ocupe, însumat, câteva ore din timpul “activ” zilnic al unui copil (excluzând 

perioadele de somn, masa și alte rutine zilnice de îngrijire). 

 Problema devine și mai complicată la vârsta școlară și, în special, la adolescență, când 

gradul de independență al copilului crește. Este mai mult decât evident că, pentru copiii zilelor 

noastre, terenul de joacă s-a mutat în “on-line” iar abilitățile de socializare și relaționare cu ceilalți 

sunt exersate din ce în ce mai mult în social-media. Deși interesul crescut pentru tehnologie este 

explicabil având în vedere intensitatea stimulării (în special vizuale), în anumite situații vorbim 

despre dependență, o tulburare emoțională și comportamentală care necesită intervenție de 

specialitate prin implementarea unui program de detoxifiere digitală, similar altor tipuri de 

dependențe (ex: droguri, alcool etc). 

 Cum recunoaștem dependența de tehnologie la copii? 

 Potrivit unor specialisti din UK copilul poate manifesta următoarele tipuri de 

comportamente: 

1. Lipsa interesului pentru alte tipuri de activități 

 Atunci când copilul preferă să stea în casă și să se joace pe tabletă în locul unor activități de 

joacă în mod obișnuit preferate de copii (joacă împreună cu alți copii, activități sportive sau 

artistice, interacțiunea cu natura, animalele vii etc), parinții ar trebui să înceapă să se îngrijoreze. 

Pentru copiii mici și școlari, joaca liberă și explorarea mediului natural sunt, în mod firesc, 

principalele nevoi de activitate. În cazul adolescenților, interesul se mută către zona de relaționare 

socială, prin urmare au nevoie să interacționeze direct cu alți tineri de vârstă similară pentru a-și 

împărtăși opiniile, sentimentele și emoțiile. În plus, se instalează și dezinteresul pentru activitățile 

școlare, cu impact asupra performanței în învățare, întrucât singurul lucru care mai trezește 

motivația internă a copilului sau adolescentului este mediul virtual. 

2. Abordarea excesivă a subiectelor legate de jocurile de pe tabletă sau calculator 

http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/calculator/dependenta-de-tehnologie-viciul-secolului-xxi-1171006
http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/calculator/dependenta-de-tehnologie-viciul-secolului-xxi-1171006
http://www.academia.edu/7213033/TIC_-%C3%8EN_PROCESUL_INSTRUCTIV-EDUCATIV
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 Atunci când în interacțiunile sale zilnice cu adulți sau cu alți copii, copilul abordează 

excesiv subiectul jocurilor de pe tabletă (ex: povestește despre performanțele sale în diverse jocuri, 

noutățile în domeniu etc) este un semn că gândirea lui este acaparată de mediul virtual mai mult 

decât de cel real. Spre exemplu, unii copii se “activează” și demonstrează interes pentru 

comunicarea socială cu altcineva numai dacă este abordat subiectul “Minecraft” sau alte jocuri la 

modă, devenind dezinteresați, neatenți și chiar apatici atunci când discuția se poartă în alte zone de 

interes de obicei pentru majoritatea copiilor. Mai mult, atunci când este implicat într-un alt tip de 

activitate de joacă sau de învățare, copilul demonstrează o stare de nervozitate și de nerabdare în a 

se întoarce la activitatea sa favorită, verificându-și frecvent tableta sau telefonul pentru “noutăți” 

sau “update-uri”. 

3. Schimbări frecvente de dispoziție afectivă 

 Aceste modificări la nivel emoțional devin vizibile atunci când copilului sau adolescentului i 

se limitează sau i se interzice accesul la tehnologie pentru un timp, și inclusiv în timpul orelor de 

școală când este nevoit să “suporte” timp îndelungat deconectarea de la gadget-uri. Mai mult, 

copilul pare a fi calm, relaxat și fericit numai în timpul utilizării tabletei sau telefonului, 

manifestând o stare de nervozitate, iritabilitate și, în general, de proastă dispoziție în timpul altor 

activități. 

4. Probleme de comportament de tip: evitare, minciună, opoziționism 

 Copilul sau adolescentul începe să se ascundă pentru a nu fi văzut atunci când accesează 

mediul virtual. Spre exemplu, își ține telefonul ascuns sub cărți atunci când învață sau sub pătură, în 

timp ce pretinde că doarme. În plus, adolescenții, în special, își caută tot felul de motive inventând 

scuze pentru a nu sta în preajma părinților cu scopul de a putea utiliza, nestingheriți, telefonul sau 

tableta. Întrebați în legătură cu timpul petrecut on-line, copiii și adolescenții mint, inventând tot 

felul de scuze și chiar “explicații tehnice” în ciuda evidențelor care îi contrazic. 
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2. Guţu, V., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru 
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AVANTAJELE FOLOSIRII CALCULATORULUI 

   

Prof. Înv. Primar ROTEA ANCA MARIA 

ȘC. GIM. NICOLAE BĂLCESCU, DRĂGĂȘANI, VÂLCEA 

Principalele avantaje ale calculatorului folosit ca instrument eficient de învățare: 

1. Calculatorul asigură învățarea prin joc. Multe produse educaționale transformă învățarea 

într-o activitate distractivă. Deoarece copiii învață cel mai usor atunci când se joacă și deoarece 

copiilor le place să se joace pe computer, învățarea pe calculator poate fi soluția ideală. Copilul 

învață lucruri noi fără să depună un efort special și fără să se plictisească sau să fie distras cu 

ușurință. 
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       2. Calculatorul facilitează întelegerea noțiunilor noi, de care copilul 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, copilul 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...”. 

 3. Calculatorul folosit în învățare ajută la consolidarea informațiilor. Informația teoretică 

nu este suficientă pentru învățare, iar copilul 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 copilul își fixează cunoștințele. 

 4. Un alt avantaj pe care îl oferă învățarea prin intermediul calculatorului îl reprezintă 

posibilitatea testării nivelului de cunoștințe la care a ajuns copilul. Rezultatele la test sunt 

furnizate în câteva secunde, de obicei însoțite de recomandări privind felul în care copilul își poate 

îmbunătăți performanța. Astfel, calculatorul te ajută să verifici dacă cel mic a înțeles cu adevărat 

noțiunile noi. 

 5. Calculatorul face posibile modelarea și simularea fenomenelor care nu pot fi observate 

în realitate. Copilul tău nu înțelege cum au loc reacțiile chimice sau nu își poate imagina cu 

ușurință cum se produce o erupție vulcanică? Computerul poate compensa cu succes dotarea 

insuficientă a laboratoarelor din școli și poate ușura înțelegerea proceselor sau fenomenelor care nu 

sunt evidente. În plus, copilul poate reface oricând și de oricâte ori dorește experimentele de 

laborator, poate vizualiza animațiile multimedia și poate simula diferitele fenomene naturale. 

6. Calculatorul facilitează rezolvarea de probleme. Prin intermediul testelor cu feedback, 

care atunci când copilul greșește, îi oferă indicii de rezolvare (atât indicii teoretice, cât și sub forma 

unor probleme asemănătoare). În felul acesta, pas cu pas, copilul este ajutat să înțeleagă și să învețe 

cum se rezolvă diferitele tipuri de probleme. Alte avantaje pe care le aduce calculatorul în educația 

copilului: 

          A. Atunci când îți dorești să îi oferi o pregătire suplimentară ori să exerseze ceea ce a 

învățat la școală, poți să-i oferi accesul către site-urile special create pentru copii. Anxietatea 

indusă de testare scade substanțial tocmai pentru că în mediul online, copilul este cel ce își poate 

seta nivelul la care să lucreze și să rezolve exercițiile. Atunci când nu știe ceva, poate relua secvența 

de câte ori are nevoie ca să înțeleagă și să rezolve. 

 B. Spre deosebire de televizor și de diversitatea canalelor pe care acesta le oferă, 

calculatorul permite interacșiunea activă și selectivă cu materialele. A alege informațiile utile, a 

selecta sursele în care poți să ai încredere sunt câteva dintre lecțiile pe care le învață copiii care 

folosesc computerul în învățare. Asigură-te de faptul că, înainte de a-l iniția în această lume 

virtuală, i-ai oferit toate sfaturile necesare și că vorbești în permanență cu el despre cum folosește 

internetul și computerul.  

 C. Produsele educaționale pe calculator pot fi meditatorul ideal deoarece sunt suficiente, 

copilul nu are nevoie de alte materiale, iar în plus, testează nivelul inițial al copilului, îl învață – îi 

explică, îi fixează cunoștințele noi, apoi îl testează. Cu softurile educaționale copilul nu „toceste”, ci 

este ajutat să înțeleagă noțiunile. 

 D. Interdisciplinaritatea. Sunt foarte valoroase produsele educaționale care au abordari 

interdisciplinare, deoarece îl ajută pe copil să transfere informațiile în situații și contexte noi, 

diferite. La fel cum se întâmplă în viață, când pentru rezolvarea unor situații problemă apelăm la 

soluții, uneori, atipice pentru genul acela de problemă. 
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 Pentru ca educația copilului să beneficieze de toate aceste avantaje, este bine să ai în vedere 

câteva recomandări generale: 

 Supraveghează-l atunci când sta prea mult timp în mediul online. 

 Învață-l să selecteze informația, astfel încât să nu piardă prea mult timp cu informații de 

prisos. 

 Amintește-ți să-l înveți care este poziția corectă în fața calculatorului și perioada de timp 

indicată de a sta cu privirea atintită asupra ecranului. 

 Verifică mereu ce site-uri a vizionat copilul tău pentru a ști care îi sunt preocupările și 

pentru a evita pericolele online. 

 

 

DEPENDENŢA DE CALCULATOR 

 

Prof. Înv. Primar Nechifor Elena 

Școala Gimnazială NR.5 Rm. Vâlcea 

  

       Dependenţa de calculator se referă la relaţia strictă cu computerul, fără a avea nevoie de 

prezenţa unei alte persoane, ci doar de programele sau jocurile de care este interesată persoana.  

       Termenul de dependenţă de calculator se referă la dependenţa de un computer, nu doar de 

calculatorul personal, ci şi de jocurile video şi de internet şi poartă mai multe denumiri: 

cyberaddiction, cyberholism, netaddiction, netaholism, pathological internet use.  

       Dependenţa de internet se referă la persoanele care utilizează internetul în mod excesiv ceea 

ce conduce la interferarea cu activităţile sociale şi profesionale. Deşi cercetările asupra efectelor 

utilizării calculatorului sunt încă puţine şi ambiguii totuşi au fost evidenţiate unele consecinţe 

pozitive şi negative. S-au urmărit efectele asupra: stării fizice; dezvoltării psiho-cognitive; 

dezvoltării relaţiilor şi a interacţiunii sociale; perceperea realităţii.  

      Consecinţele utilizării îndelungate a calculatorului asupra stării fizice: Este un important 

factor de risc pentru obezitate. Totuşi nu sunt cercetări clar sistematizate pentru a dovedi această 

legătură. Acestea în schimb au evidenţiat faptul că privitul excesiv la TV (peste 5h/zi sau mai mult) 

este o cauză a obezităţii.  

      Riscul creşte la copii care petrec mult timp în faţa calculatorului pe lângă cel din faţa 

televizorului.  

       În concluzie, American Academy of Pediatrics avertizează părinţii să limiteze timpul 

petrecut de copii în faţa ecranului şi să le sublinieze activităţile importante ca sportul. Poate duce la 

disconfort/tensiune la nivelul muşchilor spatelui, poziţii vicioase ale coloanei vertebrale (scolioze, 

cifoze).  

     Tendinite, numite chiar nintendinite, caracterizate prin durere severă la nivelul tendonului 

extensorului degetului mare drept ca urmare a repetatelor apăsări pe butoane în timpul jocului. 

Favorizează apariţia crizelor epileptice (epilepsia fotosenzitivă este determinată de licăririle 

frecvente sau imaginile rapide luminoase).  

     Reprezintă 10% din cazurile noi de epilepsie la grupul de vârstă 7-19 ani. Atacurile sunt 

precipitate de stimuli luminoşi, cel mai des incriminat fiind televizorul. La acestea se pot asocia 

lipsa de somn, stresul sau alte cauze care scad pragul convulsivant.  
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      Determină tulburări de somn: reducerea duratei de somn, coşmaruri. Unul din cinci copii, 

dintre cei care deţin un computer, îşi petrece mai puţin timp dormind decât proprii părinţi la aceeaşi 

vârstă. Timpul fiind mai mic cu 2 până la 5 ore.  

     Rezultatele au fost obţinute în urma interogării a peste 1000 de părinţi care au instalat 

copiilor un calculator în dormitor. Deprivarea de somn cauzează oboseală excesivă ce interferă cu 

funcţionarea socială şi şcolară, poate duce la scăderea rezistenţei sistemului imun având ca 

consecinţă creşterea vulnerabilităţii pentru boală.  

     Folosirea, în special de copii, a calculatorului mai mult de două ore pe zi poate duce la 

apariţia unor probleme specifice, printre care se numără: cefalee; tulburări de atenţie; senzaţii de 

oboseală a ochilor; vedere înceţoşată, diplopie (câmpul electrostatic din jurul ecranului şi radiaţia 

electromagnetică de frecvenţă joasă (30 Hz-300 Hz) emisă de acesta sunt studiate drept posibile 

etiologii). Aproximativ 80% dintre cei care lucrează în faţa unui monitor în fiecare zi sunt 

predispuşi să aibă tulburări minore de vedere.  

      Aceste consecinţe apar ca urmare a faptului că percepţia caracterelor de pe videoterminal de 

analizatorul vizual este diferită de receptarea simbolurilor tipărite.  

     Acestea din urmă sunt caracterizate de o uniformă distribuţie a culorii şi marginii bine 

definite. In schimb, cele pe suport virtual nu au acelaşi contrast. Intensitatea pixelilor este maximă 

în centru şi diminuată către margini, ceea ce presupune o acomodare prelungită din partea 

cristalinului. Pe lângă aceasta, se produce şi modificarea reflexului de clipit cu uscăciune la nivelul 

corneei. dureri la nivelul muşchilor gâtului şi umerilor. Alte efecte: tulburări de alimentaţie 

(bulimie), modificări ale frecvenţei cardiace. Efectele asupra dezvoltării psiho-cognitive.Utilizarea 

îndelungată a calculatorului poate determina tulburări emoţionale: anxietate, iritabilitate, toleranţă 

scăzută la frustrare, până la depresie.  

     Mulţi adolescenţi preferă să folosească computerul atunci când se simt abandonaţi de familie 

sau când stau mult timp singuri acasă, părinţii fiind la serviciu sau sunt ocupaţi cu diverse probleme.  

Cercatătorii au ajuns la concluzia că cei care au probleme psihologice pot fi cei mai atraşi de 

interacţiunea anonimă de pe internet. Aceştia mai subliniază ca factori complementari ai utilizării 

nocive a calculatorului ca fiind depresia şi tulburările bipolare.  

     Studii numeroase au arătat că utilizarea calculatorului îmbunătăţeşte performanţele 

cognitive. Cercetările s-au centrat pe evidenţierea dezvoltării unui set specific de aptitudini a 

inteligenţei vizuale, importante în utilizarea calculatorului: cea spaţială, iconică (sau reprezentarea 

imaginilor), atenţia vizuală.  

     Aplicaţiile de la computer, în special jocurile, sunt proiectate să sublinieze imaginile vizuale 

mai mult decât informaţiile verbale. Utilizarea timpurie a calculatorului de către copii duce la 

obţinerea unor scoruri mai mari la teste decât la ceilalţi. Un studiu realizat pe elevi din clasa a VII-a 

şi XII-a arată că cei care au acces la un calculator au note mai bune la matematică şi engleză decât 

cei care nu au.  

     Desigur, elevii cu computer acasă fac parte din familii cu un nivel material şi social crescut, 

factor ce este înalt corelat cu performanţa şcolară. Dar între ei, cei care îl folosesc în mod frecvent 

au rezultate şcolare mai bune decât ceilalţi. S-a arătat că copii care participă la un program de 

utilizare a calculatorului după terminarea şcolii au făcut mari progrese la citire, matematică, 

gramatică, au cunoştinţe mai multe despre computer şi au obţinut rezultate mai bune la testele de la 

şcoală comparativ cu copii care nu au participat la acest program. Fetele folosesc calculatorul la fel 

de des ca băieţii şi chiar cu mai multă încredere decât aceştia. Dar acestea îl folosesc mai mult 

pentru alte activităţi decât pentru jocuri.  
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     Acestea preferă jocuri bazate pe realitate, o temă destul de rară, faţă de băieţi care le preferă 

pe cele bazate pe fantezie. Adolescentele preferă jocuri cu personaje atrăgătoare, cu subiecte 

complicate şi cu soluţie finală, faţă de cele violente, la care singurul obiectiv este distrugerea 

celorlalţi. Deci, jocuri non-violente cu feedback pozitiv pentru jucător.  

     Psihiatrul francez Serge Tisseron explică efectele pozitive ale jocurilor video. El îi asigură 

pe părinţi că jocurile pe calculator ajută la formarea reflexelor şi la buna dezvoltare a memoriei 

copiilor. În acelaşi timp le dezvoltă atenţia, viteza de reacţie, puterea de decizie, gândirea strategică 

şi logică. Devin mai inteligenţi, pentru că nu fac altceva decât să rezolve anumite probleme.  

     Efectele asupra dezvoltării aptitudinilor sociale: Studiile longitudinale relevă cum sunt 

influenţate trăsăturile de personalitate, dinamica familiei, modul de comunicare la copii şi 

adolescenţi. M. Weinstein subliniază că tehnologizarea a deteriorat sistemul de valori şi 

funcţionarea socială la adolescenţi. Utilizarea îndelungată a calculatorului duce la tulburări de 

comportament: retragere socială, introversie, agresivitate verbală sau fizică, comportament exploziv 

iritant atunci când i se cere să facă altceva.  

     Folosirea internetului poate interfera cu procesul de dezvoltare a psiho-sexualităţii. Găsind 

atâtea satisfacţii în legătura cu calculatorul copilul începe să renunţe la activităţile sale sociale, de la 

cele casnice, şcolare până la cele de recreere cu prietenii. S-a văzut o tendinţă de diminuare a 

autorităţii parentale, copii o acceptă mai puţin.  

     Aceasta depinde de tipul de activitate realizată la calculator şi de timpul petrecut în faţa 

ecranului. Pentru a dezvolta competenţa socială necesară copii trebuie să interacţioneze cu alţii. S-a 

evidenţiat o creştere a numărului „prietenilor electronici” la utilizatorii de calculator odată cu o 

diminuare a relaţiilor de prietenie care implică interacţiunea socială. Mai mult, unul din cinci copii 

cu vârste cuprinse între 8-18 ani au declarat că au computer în dormitor. Aceasta duce la izolare şi 

scade timpul pentru alte activităţi sociale, interferând cu dezvoltarea şi menţinerea prieteniilor, 60% 

din ei petrec timpul singuri la calculator. Un nivel moderat de utilizare are un impact social minor, 

dar utilizarea excesivă (peste 30h/săptămână) şi jocurile violente pot duce la creşterea 

comportamentului agresiv, a ostilităţii la copii. Doctorul Serge Tisseron susţine că jocurile video 

ajută la socializarea copiilor.  

      Într-adevăr, copilul este singur în faţa calculatorului, dar devine atât de pasionat de 

problemele virtuale încât face schimb de jocuri cu alţi prieteni, discută cu ei despre acestea, se 

abonează la reviste specializate, le povesteşte părinţilor şi profesorilor despre eroii lui preferaţi. 

„Jocurile video sunt constructive şi pozitive", afirma doctorul Marc Valleur, specialist în 

dependente (adicţii) şi şeful secţiei de psihiatrie de la Spitalul Marmottan din Paris. 

     El confirmă faptul că unii jucători pot deveni dependenţi, dar aceştia sunt foarte puţini. Cei 

care cad în dependenţa, în general adolescenţi sau tineri, au deja probleme psihologice pe care 

jocurile video nu fac decât să le scoată la suprafaţă. „Dacă tânărul nu mai iese cu prietenii, nu mai 

vine la masa când este chemat pentru că nu vrea să se dezlipească de calculator, atunci trebuie ca 

părinţii să se îngrijoreze", recunoaşte dr. Marc Valleur. „Când copilul este vesel, comunicativ, 

puteţi sta liniştiţi. Este bine totuşi să instituiţi reguli în ceea ce priveşte jocul pe calculator.”  

     De la micile calculatoare de buzunar, cu un joc sau două, pe care le vedem adesea butonate 

cu pasiune în mijloacele de transport în comun, pe strada, în parc, într-o sala de aşteptare sau la 

şcoală, până la cluburile dotate cu automate de jocuri sau calculatoare, chiar dintre cele mai 

performante, destinate în exclusivitate promovării jocurilor. Esenţa jocului constă în utilitatea sa 

ulterioară. Un joc ar trebui să-i deprindă pe cei care-l practică cu activităţi care să le dezvolte 
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gândirea, capacitatea de concentrare sau cea de creaţie. Există jocuri de şah, de logică, de strategie, 

de creaţie, dar şi faimoasele jocuri de acţiune.  

     Dacă primele categorii corespund teoriilor cu privire la necesitatea jocului ca mijloc de 

învăţare, cele din urmă solicită numai dexteritatea, capacitatea de reacţie şi, poate, de atenţie. Sigur, 

la urma urmei nici asta nu e chiar aşa de rău, dacă aceste jocuri n-ar crea dependenţă. În 1998, s-a 

arătat că 80% din copii sunt familiarizaţi cu jocul Duke Nuken (un joc ce conţine violenţă, sânge, 

sex) şi doar 5% din părinţi îl cunoşteau.  

     Încă din 1980 armatele engleză şi americană utilizează jocuri video violente pentru a 

desensibiliza soldaţii şi ai face mai capabili să ucidă. Cercetările expunerii la jocurile violente pe 

calculator sau video sugerează o creştere a comportamentului agresiv prin dezvoltarea gândirii şi a 

senzaţiilor agresive, scăzând comportamentul prosocial. Programele TV care conţin violenţă cresc 

în acelaşi mod ca şi jocurile pe calculator agresivitatea şi ostilitatea la copii. Comunicarea prin 

intermediul calculatorului cu alţii este una din cele mai dese activităţi - în special printre tinerele 

fete.  

     Adolescenţii îşi fac noi prieteni prin intermediul internetului în mod frecvent. Cercetările 

arată că efectele asupra competenţei sociale depind în parte de cât de dese sunt contactele cu familia 

şi prietenii sau cu străini şi noi cunoştinţe. Studiul recent HomeNet Project realizat pe 93 de familii 

cu copii (10-18 ani) ce au acces la internet se subliniază că aceştia folosesc internetul pentru scopuri 

sociale - comunică cu prietenii, se întâlnesc cu persoane noi, aderă la diverse grupuri, în special 

fetele, comparativ cu adulţii.  

     Mai arată o creştere a utilizării internetului în primul an de conectare şi o scădere mică, dar 

semnificativă din punct de vedere statistic a declinului implicaţiilor sociale măsurate prin 

comunicarea cu familia, dimensiunea ariei sociale, sentimente de singurătate.  

     Utilizarea crescută a internetului se asociază cu creşterea nivelului de depresie. 

     Cauzele nu sunt clare, datorită timpului petrecut pe internet ce atrage diminuarea celui 

pentru activităţi sociale sau pentru că relaţiile sociale create pe internet necesită un mai mic suport 

social. Informaţiile de pe internet sunt extrem de numeroase: unele încurajează promiscuitatea 

sexuală (dialoguri sexuale explicite, imagini care stimulează activitatea sexuală, “cybersex”) şi 

violenţa, altele de ex. sunt despre “cum să construieşti o bombă” (un elev columbian, răspunzător de 

masacrul din aprilie 1999, relata că a construit bomba după instrucţiunile de pe internet) . 36% din 

copii cred că informaţiile de pe promovează un anumit produs; cele care promovează şi vând 

produse false; opinii personale prezentate ca fapte; e-mail ,,păcăleală” (informaţii greşite, virusuri, 

etc.).  

     În concluzie, cercetările existente arată că efectele asupra aptitudinilor sociale ale utilizării 

calculatorului depind de timpul petrecut, tipul de activitate, şi natura informaţiilor sau conţinutul 

lor.  

     Efectele utilizării calculatorului asupra perceperii realităţii: 

Lumea virtuală creată de computer (jocuri, internet) depărtează copii de cea reală.  

Prin intermediul jocurilor copilul interacţionează cu personaje simulate şi creaturi diferite şi 

prin intermediul internetului adolescenţii îşi asumă diverse identităţi în interacţiunea cu străinii. 

Acestea fac ca limita real - virtual să nu mai fie clară la copii şi adolescenţi. Sherry Turkle, arată că 

unii copii au dificultăţi în înţelegerea limitei dintre viaţa reală şi virtuală. Un copil de 10 ani 

gândeşte că creaturile din jocul de calculator SimLife erau vii în joc şi că atunci când opreşti 

calculatorul ei vor să iasă.  
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     Dincolo de acestea a crescut utilizarea jucăriilor interactive ca animale de casă virtuale, 

reprezentând un nou nivel de integrare a computerului în lumea socială a copiilor. Jocurile pe 

internet întăresc această integrare a vieţii virtuale. În MUD, de exemplu, calculatorul generează 

personaje ce interacţionează cu personajele coordonate de oameni, iar unii copii chiar cred că sunt şi 

celelalte personaje tot oameni. Acestea mixează între viaţa reală şi virtuală.  
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TRADITIONAL EDUCATION VS. ONLINE EDUCATION 

 

Prof. Iova Alina-Ionela 

Colegiul Național Alexandru Lahovari 

 

Not too long ago, online education offered no competition to traditional education. Today, 

online education competes with traditional education on every level. Most traditional education 

experiences now have an online component that enhances the program while competing with up-

and-coming online schools. With the surge in Internet usage, online schools continue to grow in 

their offerings and quality.  

The term "traditional classroom" brings to mind visions of a classroom of twenty or more 

children, all roughly the same age, listening raptly to the instructor or teacher, while all working 

diligently at their studies. The reality is far different. 

In a traditional classroom environment, there are usually anywhere from twenty to thirty children 

and one teacher. In some cases, that teacher might have a "teacher's aid" or an assistant teacher. 

This is where the disadvantage starts- it is simply impossible for one person to give each student the 

one-on-one attention or instruction that may be required. 

In a classroom of twenty to thirty children, there are going to be several children with 

differing learning styles and academic strengths and weaknesses. A teacher and/or teacher's aid is 

going to be woefully unequipped to handle any and all learning styles or weaknesses. And woe to 

the teacher who has a couple of students who present themselves as "problem students," a child who 

is difficult to manage or who disrupts the classroom is also going to take away time that the teacher 

could be using to help with one-on-one time with his or her students. Which brings to light the next 

disadvantage of a traditional classroom. In a traditional classroom environment, it's not uncommon 

for children to become bored or frustrated. Some children learn better by visual means, others will 

learn better with auditory means, and still others are going to learn better with a hands-on approach. 

It is virtually impossible for a single teacher to accommodate all methods of learning when he or 

she is responsible for teaching a large number of children. Thus, children who do not fall into the 

"traditional learning method" category are far more likely to "fall through the cracks," become 

bored or discouraged, or to display behavior problems in the classroom. The traditional classroom 

http://www.ehow.com/education/
http://www.ehow.com/internet/
http://colleges-universities.helium.com/topic/5412-learning-styles
http://colleges-universities.helium.com/topic/5412-learning-styles
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environment works well for a large number of children, but there are many others who simply have 

difficulty learning in this environment, have difficulty interacting with peers that are strictly in their 

age range, or who require more one-on-one attention and time to grasp certain concepts. 

                  The fact that a traditional classroom environment consists of one teacher and a large 

amount of students, in and of itself, is a big issue. But another issue that should not be ignored is the 

fact that children are separated and segregated into classrooms filled with other children only in 

their own age-range. In this time the present school system is better than traditional school system 

because in past, the school only focus on physically not thinking but in present the school focus on 

both. 

Not too long ago, online education offered no competition to traditional education. Today, 

online education competes with traditional education on every level. Most traditional education 

experiences now have an online component that enhances the program while competing with up-

and-coming online schools. With the surge in Internet usage, online schools continue to grow in 

their offerings and quality. 

Type of Learners 

Traditional education offers a face-to-face encounter; online education does not. Both 

options can be beneficial, depending on your preference. If you're a self-paced, independent learner, 

online education may be a better option for you. Self-paced, independent learners have the ability to 

work at their own pace within a schedule that they set for themselves. Additionally, self-paced, 

independent learners are usually more disciplined in terms of preparation and time management. 

However, if you need more direction in learning and you need to be able to ask questions as you 

learn, traditional education would serve you better. Your knowledge of the subject is an important 

factor in whether you choose online education vs. traditional education. If you're an expert or at 

least have a working knowledge about the subject, taking an online class in that subject could be 

beneficial.  

Student's Personality 

Your personality type can also be significant in choosing whether to pursue an online 

education as opposed to traditional education. Are you an introvert or an extrovert? By nature, an 

introvert may feel more comfortable in an online education environment because she won't have to 

interact in-person. She can learn in the comfort of her home, independent of others. An extrovert, on 

the other hand, may prefer a more social education experience and enjoy regular in-person 

interaction with others.  

Online education is considered a viable option in education. At one time, online education 

wasn't considered very professional in the job market. Employers are less apprehensive about hire 

employees from online schools. Today, many employers hire employees with online-only degrees. 

Traditional education has a longer history of being acceptable by employers. 
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TRADIŢIONAL SAU MODERN ÎN PREDARE? 

 

Prof. înv. primar, Cătănoiu Alina 

 CNI Matei Basarab, Rm. Vâlcea  

  

Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe in didactica modernă, fiind 

fondat pe „triada învăţare frontală – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de învăţare 

pasiv. În mod tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major şi activ în cadrul procesului didactic 

(cel de emiţător), acela de a transmite cunoştinţele spre un receptor aproape pasiv, determinat să 

memoreze şi să reproducă informaţia. 

Noul model de învăţare este un model activ şi presupune implicarea directă a elevului în 

procesul de dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii 

critice. 

Acest model impune în activitatea la clasă un nou tip de relaţionare pe mai multe direcţii: 

profesor – elev, elev – elev, elev – profesor, aflate în opoziţie cu tipul unidirecţional profesor – elev 

ce caracterizează modelul standard. 

Rolurile se schimbă, se întrepătrund, după cum o demonstrează Kathee Terry (1996): 

Profesorul a fost… Profesorul devine… 

Sursă de informaţii şi actor principal Facilitator al procesului de învăţare 

Centrat pe manual Centrat pe realitate şi pe cele mai recente 

surse de informare 

Coordonator al activităţii grupurilor de 

elevi 

Manager al situaţiilor de învăţare 

Creator de reguli pe care le impune (ce, 

când, cum) 

Facilitează dezvoltarea structurilor de 

gândire care fac posibilă învăţarea 

permanentă 

Un educator solitar Membru al unei comunităţi educaţionale 

compuse din elevi, profesori, manageri, 

părinţi etc. 

 

Elevul a fost… Elevul trebuie să fie… 

Un receptor pasiv Participant activ la actul învăţării 

Un executant obedient al 

sarcinilor stabilite de profesor 

Profesor al colegilor săi 

Sclav al unui curriculum 

prestabilit 

Participant la decizia privind curriculum-              

ul şcolar 
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Obligat să-şi însuşească 

un anumit manual 

Un permanent căutător de noi informaţii 

din surse cât mai variate 

  

Diferenţele sunt semnificative, nu de puţine ori, modelul tradiţional de predare fiind 

identificat ca fiind unul informativ, pe cȃnd cel modern este definit ca un proces activ. 

În didactică sunt încercări de a prezenta raportul între procesul de învăţare activ şi procesul 

de învăţare pasiv ca reflex al raportului teoretic – practic, informal – formativ. În lumina celor 

afirmate putem spune că activ – pasiv în procesul de învăţare nu se identifică cu teoretic – practic şi 

nici cu informal – formativ, ci aceste atribute ale profesorului se completează, se influenţează, se 

suprapun în combinaţii metodice mai mult sau mai puţin reuşite. 

În învăţământul de tip tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizării 

acestora şi activitatea individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi 

pregăteşte elevii pentru viaţă, care este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi 

comportamente agresive, lipsă de comunicare între colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre 

aceştia, amplifică anxietatea şi teama de eşec, cultivă egoismul. 

Modelul învăţământului modern face apel la experienţa proprie a elevului, promovează 

învăţarea prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. Munca în 

grup stimulează interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, 

diminuează anxietatea faţă de şcoală şi intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În 

acelaşi timp, munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este foarte 

competitivă, metodele activ – participative aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare 

de timp şi necesită experienţă din partea cadrului didactic, iar elevilor le trebuie timp ca să se 

familiarizeze cu acest nou tip de învăţare. 

Metodele de învăţământ bine alese şi aplicate duc la realizarea obiectivelor informaţionale şi 

formative ale lecţiei şi ale activităţilor extraşcolare. Nicolae Iorga aprecia că „metoda cea mai bună 

are valoarea pe care i-o dă omul care o întrebuinţează. Ea nu are valoare generală democratică, prin 

care orice minte omenească ajunge a nimeri pe acelaşi la aceeaşi siguranţă în ţintă. Iar valoarea 

omului care întrebuinţează metoda atârnă, desigur şi de o anume inteligenţă, care nu e apanajul 

oricui, dar atârnă şi de mijloacele pe care i le pune la îndemână numai cultură generală, 

multilaterală, dând trei virtuţi fără care nici ştiinţa în cel mai înalt sens al cuvântului nu se poate. 

Aceste trei virtuţi sunt: orizont, disciplină şi omenie”. În şcolile din România se practică în 

proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern, ţinându-se spre implementarea celui din 

urmă, dar fără anularea primului, ci realizarea unei simbioze structurale între cele două. Modelul 

modern nu va putea supravieţui fără fundamentul celui tradiţional. 
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DEPENDENŢA DE INTERNET. EFECTELE ACESTEIA 

 

Prof. înv. primar Popescu Natalia 

C.N.I. “Matei Basarab” 

1. INTRODUCERE 

 

Tot mai mulţi copii îşi petrec ore întregi în faţa calculatorului, de cele mai multe ori fără un 

scop anume, ci pur şi simplu de amuzament.  

O mare parte din ei manifestă deja o dependenţă faţă de calculator şi de navigatul pe 

internet. Semnele vizibile ale dependenţei de calculator sunt: petrecerea unui timp îndelungat în 

propria cameră, ignorarea prietenilor şi a familiei, note mici, uneori chiar şi ignorarea orelor de 

masă. Având în vedere creşterea numărului celor care îşi petrec timpul liber navigând pe internet, 

dependenţa de calculator urmează a fi inclusă într-un manual despre afecţiuni mentale, publicat de 

Asociaţia Americană de Psihiatrie.  

Conform unor studii recente, aproape 15% din tinerii americani sunt dependenţi de 

computer. "Dependenţa apare în principal în cazul celor care încep să se joace pe calculator de la 

vârste fragede", a afirmat conducătorul Consiliului de Ştiinţă şi Sănătate Publică. În timp ce părerile 

faţă de această problemă sunt împărţite, psihiatrii afirmă că se confruntă cu tot mai multe cazuri în 

care copiii se joacă în exces pe calculator, unii ajungând chiar să uite să mănânce, să facă duş sau să 

doarmă. "Diagnosticarea dependenţei de calculator ca afecţiune psihică este un lucru bun, deoarece 

atrage atenţia asupra gravităţii acestui comportament. Însă excesul înregistrat în cazul jocurilor 

video poate fi şi simptomul pentru alte afecţiuni precum anxietatea sau depresia", a afirmat dr. 

Michael Brody, directorul Academiei Americane de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului.  

Aveţi obiceiul de a sta cu orele în faţa calculatorului? Specialiştii americani vă avertizează 

asupra pericolelor pentru sănătate pe care le aduce dependenţa de calculator. 

Dependenţa de calculator şi, implicit, de Internet, este o gravă problemă de sănătate publica 

şi ar trebui recunoscută ca o afecţiune clinică', a declarat dr. Jerald Block, de la Oregon Health & 

Science University. Medicul american a precizat că exista patru simptome principale ale acestei 

afecţiuni. 

Pierderea noţiunii timpului şi neglijarea unor lucruri de bază, precum mâncatul sau dormitul. 

Reacţii precum mânia, anxietatea şi depresia atunci când calculatorul se strica sau cade 

conexiunea la Internet. 

Dorinţa de a avea tot timpul un calculator mai performant şi programe mai bune. 

1. Efecte negative precum predispoziţia spre cearta, tendinţa de a-i minţii pe ceilalţi, oboseala, 

izolarea socială şi performanţe slabe la şcoală sau locul de muncă. 

2. Dr. Block a mai precizat că orele petrecute în faţa calculatorului, pentru jocuri online, chat sau 

e-mailuri, pot determina apariţia tulburării obsesiv-compulsive. Pentru utilizatorii înraiţi de 

Internet, calculatorul a devenit cel mai bun prieten al lor. 

Anxietatea şi depresia mentală îi afectează mai ales pe copiii care se joacă în exces la 

computer. Tot mai mulţi copii îşi petrec ore întregi în faţa calculatorului, de cele mai multe ori fără 

un scop anume, ci pur şi simplu de amuzament. O mare parte din ei manifestă deja o dependenţă 

faţă de calculator şi de navigatul pe internet. Semnele vizibile ale dependenţei de calculator sunt: 

petrecerea unui timp îndelungat în propria cameră, ignorarea prietenilor şi a familiei, note mici, 

uneori chiar şi ignorarea orelor de masă.  
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2. TIPURI DE DEPENDENŢĂ 

2.1.Dependenţa de jocuri 

 

Definiţie 

în literatura de specialitate existentă, dependenţa de jocuri pe calculator ar putea fi definită 

ca o nouă tulburare de ordin comportamental, care include ca şi criterii de diagnostic atât criteriile 

desemnate de DSM IV în cadrul dependenţei de substanţe, tulburării de control a impulsurilor, 

precum şi notele particulare de ordin psihologic şi social pe care aceasta noua formă de dependenţă 

le include 

 

 

Simptome 

AGRESIVITATEA- persoanele pot deveni mai agresive ca rezultat al implicării şi tipului 

de joc preferat 

SUNK COST -“ un efect psihologic care poate influenţa ciclul jocului adictiv. Acest 

fenomen are loc când o persoană simte că trebuie să continue manifestarea unui anumit 

comportament deoarece a investit anterior timp în acel comportament şi nu doreşte ca investiţia să 

se dovedească a fi nulă.  

REŢEAUA SOCIALĂ ON-LINE- interacţiunea cu alţi jucători on-line uniţi de faptul că 

toţi participă la aceeaşi realitate virtuală.  

EMOŢIE ŞI ADRENALINĂ- O persoana care se joacă un joc pe calculator simte o 

tensiune emoţională ridicată provocată de eliberarea de adrenalină ca rezultat al unor tactici utilizate 

în joc. Astfel , persoana se joacă mai mult şi îşi împinge limitele fizice şi psihice în vederea 

experimentării intensităţii şi tăriei emoţiei, sperând să atingă astfel din nou nivelul de stimulare al 

producţiei de adrenalină.  

SENTIMENTUL DE CONTROL- ilustrat prin pattern comportamental prin care jucătorul 

refuza provocările vieţii reale deoarece în realitatea virtuală a jocului, totul este controlabil.   

Trăsături ale persoanelor dependente de jocuri 

 

Comportament realist, duritate, spirit practic, insensibilitate faţă de ceilalţi, expectanţe 

scăzute de la viaţă şi de la ceilalţi ( probabil din acest motiv caută suprarealismul jocurilor), 

dominanta comportamentală a masculinităţii ( toţi subiecţii cu scoruri ridicate la dependenţa de 

jocuri pe calculator sunt de gen masculin), a maturităţii ( majoritatea subiecţilor au peste 20 ani) şi 

generează solidaritate de grup şi spirit practic.  

Comportamente întâlnite la persoanele dependente de jocuri 

 timpul acordat jocului creşte, 

 orele petrecute jucându-se pe calculator interferează cu viaţa familială - membrii familiei 

(părinţi, fraţi, surori, partener de viaţă), cu cea socială care cuprinde grupul de prieteni, 

cunoştinţe sau cu munca ( activitatea profesională, sarcinile profesionale, respectarea 

programului de lucru) 

 minţirea persoanelor apropiate în legătură cu jocurile,  

 sentimente de furie, depresie (înţeleasă ca lipsa de energie şi frustrare, tristeţe), sevra, dacă nu se 

joacă pe calculator, 

 facturi mari pentru serviciile de internet,  
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 realitatea creată în joc înlocuieşte viaţa emoţională alături de un partener,  

 abandonarea unor hobby-uri, pasiuni, 

 lipsa controlului în ceea ce priveşte jocurile pe calculator. 

 

2.2.Dependenţa de Internet 

  

Internetul dispune, cu siguranţă, de un mare potenţial pentru informare si pentru 

comunicaţii zilnice. Este întregul conţinut informaţional al Internetului "sănătos"? În numeroase 

rapoarte s-a arătat că pe Internet există material informaţional nepotrivit în special pentru tineri. 

Unii susţin că aceasta este absolut o exagerare, mai ales că descoperirea unor astfel de materiale 

cere eforturi mari, conştiente si deliberate. Din păcate, astfel de materiale există si ele pot fi cu 

multă uşurinţă localizate, de aceea ar fi înţelept ca cei care au acces sau oferă acces la Internet să fie 

prudenţi.  

O altă problemă o reprezintă timpul pe care utilizatorii îl petrec în fata calculatoarelor 

navigând pe Internet. Statisticile arată că acesta este cam de 6 ore pe săptămână, dar timpul de acces 

la Internet în rândul tinerilor este cu mult mai mare. Specialiştii arată că navigarea pe Internet a 

devenit una dintre activităţile care creează cea mai mare dependentă.  

Pe Internet există o mulţime de subiecte interesante si nenumărate lucruri noi de descoperit. 

De fapt, Internetul este o imensă colecţie de biblioteci care te îmbie vizual. Ca să vizitezi doar o 

mică porţiune din această bibliotecă de biblioteci sunt necesare zile si nopţi. Aşa cum arătam în 

acest capitol, rămânerea mult timp în fata calculatorului determină stresul vizual si efectele sale 

indirecte.  

Securitatea informaţiilor si confidenţialitatea mesajelor reprezintă o altă problemă a 

Internetului. De exemplu, un mesaj e-mail trimis trebuie văzut numai de către destinatar. Însă, în 

timp ce "scrisoarea" se află pe drum, o persoană isteaţă si probabil lipsită de scrupule sau un grup 

de persoane s-ar putea să intercepteze corespondenta. Pentru a-si proteja mesajele, unele persoane 

folosesc produsele soft e-mail ca să-si codifice conţinutul scrisorii înainte de a o expedia. 

Destinatarul are si el nevoie de un soft asemănător pentru a decodifica textul.  

Psihologii din şcoli remarcă la dependenţii de calculator şi modificări de comportament. 

Unii dintre aceştia devin handicapaţi social: se izolează, comunică cu dificultate, au tendinţe spre 

violentă. Singurul prieten le este calculatorul. Oamenii le devin aproape duşmani. Fenomenul este 

îngrijorător, atenţionează specialiştii, asaltaţi de părinţii care se plâng că le este tot mai greu sa 

controleze „viciul” copiilor lor. 

Principalii vinovaţi 

Ideal ar fi ca părinţii sa lucreze în echipa pentru educaţia copilului. În cazurile în care mama 

„e rea” şi tatăl „bun”, sau ce tata interzice mama permite, măsurile nu dau rezultate. Dacă mama nu-

i dă voie copilului să stea mai mult de o ora în fata computerului, în vreme ce tata, care pare să 

înţeleagă pasiunea odraslei, se arată mai permisiv, copilul va profita imediat. De aceea, specialiştii 

consideră că părinţii sunt principalii răspunzători pentru dependenţa pe care o capătă copiii faţă de 

calculator.  

 

3.  EFECTELE DEPENDENŢEI 

Cel mai dureros efect este eşecul şcolar. Orele petrecute în fata calculatorului, uneori târziu 

în noapte, îl fac pe copilul de 14 ani, de exemplu, aflat în pragul examenelor, să resimtă zilnic o 

oboseala fizica. În consecinţă: copilul nu se mai poate concentra la ore. Acasă nu ştie să-şi rezolve 
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temele, iar când e scos la lecţie constată că, deşi a încercat să înveţe, nu a înţeles nimic. Abandonul 

şcolar sau fuga de acasă sunt de asemenea situaţii extreme la care se poate ajunge daca părinţii şi 

profesorii nu iau măsuri. Consecinţele grave ale acestui viciu sunt legate şi de transformările de 

comportament ale tinerilor. Aceştia ajung să se îndepărteze de realitate. Pentru ei realitatea devine 

cea din jocuri şi filme. Lumea virtuala în care trăiesc atâtea ore pe zi le creează un univers artificial, 

total dăunător. Iar cea mai afectată este comunicarea. Pe calculator, pe messenger sau mIRC, sunt 

degajaţi, dar când ajung să vorbească faţă în faţă cu cineva se blochează, nu-şi mai găsesc cuvintele. 

De altfel, specialiştii spun ca limbajul verbal al dependentului este cel mai afectat. Cum nu mai au 

timp să citească, tinerii nu mai sunt capabili să-şi formeze un vocabular variat. Până şi gramatica e 

afectată. De exemplu, atunci când trebuie să folosească într-o teză de exemplu cuvinte precum „şi” 

sau „adică”, „drogaţii de computer” ajung să se exprime în limbajul virtual: „shi”, „adik”. 

Psihologii mai spun ca tinerii dependenţi de computer pot fi recunoscuţi şi prin îndelungile stări de 

apatie. Pe care încearcă să şi le trateze tot cu ajutorul pasiunii lor: calculatorul. 

Efectul de dezinhibare online  

Este bine cunoscut faptul ca oamenii spun şi fac lucruri în spaţiul virtual, lucruri pe care nu 

le-ar face/ spune într-o relaţionare faţă în faţă.  

Acest fenomen se numeşte efectul de dezinhibare  

- dezinhibiţia benigna: oamenii împărtăşesc lucruri foarte personale despre sine – emoţii 

ascunse, temeri, dorinţe - , sau recurg la acte neobişnuite de bunătate şi generozitate.  

- dezinhibiţie toxica: limbaj obscen, critica dura, manie, ura şi chiar ameninţări, prin 

explorarea site-urilor pornografice sau cele care prezintă violenta explicita, locuri pe care 

aceşti oameni nu le-ar vizita în realitate. 
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ŞCOALA IERI, AZI ŞI MÂINE 

 

Prof. Motea Alina Carmen 

Colegiul Naţional Bilingv "George Coşbuc"  

  

"[..] şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe străine, ci o gimnastică a întregei 

individualităţi a omului; elevul – nu un hamal care-şi încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei 

străine, sub care geme, ci un om care-şi exercită toate puterile proprii ale inteligenţei, întărindu-şi 

aparatul intelectual, precum un gimnast îşi împuterniceşte pân-în gradul cel mai mare aparatul 

fizic, fie-n vigoare, fie-n îndemânare."( Mihai Eminescu, [,,Nu ştim cum să ne esplicăm…”], în 

Timpul, V, nr. 154, din 12 iulie 1880; reprodus în M. Eminescu, Opere, XI, Publicistică, Editura 

Academiei, Bucureşti,1984, p. 244) 

 În secolul în care viteza și timpul ne conduc viețile, tehnologia evoluează cu un ritm 

covârșitor, iar nevoia de informație crește necontenit, modul în care noile generații își însușesc 
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cunoștiințele s-a schimbat enorm. Astăzi, noile școli încearcă din răsputeri să țină pasul cu 

tehnologia, digitalizând tradiționalele manuale și culegeri, care acum au luat forma tabletelor și e-

book-urilor. O schimbare atât de profundă ca aceasta poate fi grea, mai ales pentru cei care au 

învățat că paginile cărților sunt sacre și nu pot fi înlocuite cu slide-uri. Această încrucișare dintre 

mentalități ne face să ne întrebăm:"Care școală este mai eficientă și oferă rezultate mai bune în 

rândul copiilor - cea tradițională sau cea modernă?" 

 Şcoala tradițională este pionierul educației moderne. Prin "școală tradițională" înțelegem și 

un set de principii și metode de predare. Profesorul scrie o tablă întreagă de noțiuni unor elevi 

grupați doi câte doi în bănci și se așteaptă ca ei să rețină și să reproducă acele informații ulterior. 

Accentul nu cade pe evoluția individului, ci pe colectiv. Primul lucru care rezonează atunci cand 

ne gandim la școala tradițională este învățarea mecanică. Şcoala tradițională își dovedește 

neajunsurile în secolul în care se pune din ce în ce mai mult accent pe libera exprimare, 

creativitatea și imaginația individului. 

 Oamenii au început să își dea seama că așa nu mai merge, iar schimbările au început să 

apară. În încercarea școlilor de a fi mai atrăgătoare elevilor, acestea au început să investească în 

tehnologii noi, care să îi captiveze pe cei mici. Nicăieri nu este mai vizibil asta decât în școala 

Saunalahti din orașul finlandez Espoo. Aici, schimbarea a ajuns până și la arhitectura unității de 

învățământ. Daca te-ai lua după aparențe, ai zice că te afli într-un muzeu al artelor contemporane, 

foarte luminos, aerisit și încăpător. Arhitecții care s-au gândit la acest design au dorit să îi faca pe 

elevi să nu mai asocieze școala cu acea clădire cenusie dreptunghiulară. Așadar, schimbarea vine 

din primul moment în care dai ochii cu "școala modernă". Întinsă pe 15000 kilometri pătrați, 

aceasta găzduiește o grădiniță, o școală primară, una secundară, o bibliotecă, o sală de teatru, o 

sală de gimnastică, un bar și multe altele.  

 Predarea are loc într-o atmosferă destinsă, copiii au voie să stea oriunde doresc și discuțiile 

dintre ei sunt chiar încurajate. Tradiționala tablă a fost înlocuită de laptopuri, iar majoritatea 

lecțiilor sunt bazate pe conceptul de muncă în echipă. Există și o sală de mese ce poate servi ca 

sală de festivități sau sală de spectacole. 

 Curtea școlii este foarte mare, gândită în special ca să le permită elevilor să se plimbe în 

pauze. În după-amieze, școala se transformă într-un complex sportiv și recreativ . 

Design-ul interior este realizat din materiale naturale care să ajute la conturarea unei 

atmosfere călduroase și primitoare, iar culorile se îmbină în tot felul de modele interesante, menite 

să stârnească creativitatea și imaginația copiilor. Mai mult, fiecare clasă e pictata în alte culori. 

Ferestrele sunt mari, iar copiii nu se simt izolați de lumea înconjuratoare. 

În astfel de școli ale viitorului, copiii au rezultate mult mai bune, cu minim de stres. Și 

comunitatea locală are mult de câștigat, școala fiind centrul de interes pentru o gamă largă de 

activități sportive și de recreere. 

Există și alte moduri în care școlile au pătruns în secolul 21. Acestea și-au dotat clasele cu 

videoproiectoare și laptopuri, lecția este mult mai captivantă,  interactivă și mai cuprinzătoare, iar 

elevii rețin mai ușor informațiile astfel. 

„Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor.” Aceste cuvinte ale lui 

Nicolae Iorga se regăsesc în învățămantul modern unde aplicarea metodelor active și interactive 

contribuie la dezvoltarea indivizilor și a gândirii lor critice. 

  Învățământul de modă veche nu mai corespunde cerințelor din prezent și că o schimbare 

profundă este necesară. Școlile care acordă importanță ambianței în care au loc orele și care doresc 

ca elevii să se simtă bine acolo se bucură de rezultate care vorbesc de la sine. Metodele moderne 
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de predare își dovedesc și ele eficiența - discuții libere în loc de pagini întregi de notițe, lecții 

interactive în loc de table umplute cu informații inutile și laptopuri pentru studiul individual au 

condus la rezultate mult superioare față de cele înregistrate la școlile tradiționale. Învățământul 

secolului 21 este cel care dă importanță felului în care elevul se simte și sprijină fiecare elev în 

parte în drumul lui spre a se realiza. 

 

Bibliografie: 

https://brightside.me/article/the-school-of-the-future-has-opened-in-finland-13755/ 

 

 

ROLUL INTERNETULUI ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ 

 

Prof. Alina Mihăilescu 

C.N.I. Matei Basarab Rm.Vâlcea 

 

Internetul şi calculatorul, ca părţi integrante ale tehnologiei, fac parte dintre zeităţile lumii 

moderne. Uşor de folosit, accesibile, au devenit o parte semnificativă a vieţii fiecăruia dintre noi. 

Mai nou, generaţiile se definesc prin raportare la tehnologia sub semnul căreia au deschis ochii, aşa 

cum altădată se raportau la importante evenimente politice ori cosmice, precum trecerea unei 

comete sau apariţia vreunei stele necunoscute. El sau ea a intrat la şcoală pe vremea când nu 

dispăruseră încă telefoanele cu butoane, iar tabletele nu existau. Iar dacă dispozitivele nu te 

conectează rapid la internet sau la reţeaua de socializare, rişti să fii marginalizat, exclus. Este  bine 

cunoscut faptul că  îi influenţează pe adolescenţi într-o foarte mare măsură.  

Realitatea virtuală face parte din ce în ce mai mult din viaţa noastră de zi cu zi. Pe internet se 

consumă poveşti de dragoste şi drame, se creează sau se destramă prietenii, se caută soluţii sau doar 

probleme. Ignori pe omul de lângă tine spre a-i trimite un zâmbet și aceluia aflat la kilometri 

distanţă, având iluzia comunicării, a umplerii vidului interior pe care îl creează negativismul din 

jurul nostru. Seduşi de o realitate alternativă, ne îndepărtăm de cea în care trăim şi renunţăm să mai 

luptăm pentru ea. Internetul e o lume a măştilor. Nicicând nu a fost mai adevărat motivul lumii ca 

teatru. Şi din această lume tinerii ajung să îşi culeagă modelele, îndepărtaţi de părinţii care muncesc 

să facă faţă capriciilor sistemului capitalist, copiii rămân adeseori abandonaţi în lumea virtuală, pe 

care prea uşor ajung să o confunde cu lumea adevărată în primul rând, realitatea apare deformată 

prin mijlocirea reţelelor de socializare. 

Discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă nu este nouă. De fapt, ea alimentează aproape întreaga 

operă a lui  Ion Luca Caragiale, în care oameni cu realizări mărunte şi vag fundamentate pe altceva 

decât pe şansa oarbă le flutură ostentativ pe sub nasul frustraţilor cu mai puţină prezenţă de spirit. 

Printr-un paradox al istoriei, aceştia coboară din operă direct în lumea virtuală. De la Caragiale la 

internet, o Miţa sau o Didina afişează poze în care zâmbeşte cochet la braţul prietenului agăţat de 

portiera vreunei maşini scumpe. Individul de la volanul maşinii, cu ochelari negri la ochi, depăşeşte 

până şi imaginaţia lui Caragiale. Din păcate, aceştia devin modele. O falsă lume de imagini intră în 

ochii şi în sufletele tinerilor, maculându-le şi deformându-le percepţia asupra realităţii. 

Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei a schimbat definitiv toate aspectele vieţii omului, a 

făcut imposibilul să pară posibil, a dat fiinţei umane puteri considerate altădată magice. Ochilă nu ar 

mai fi astăzi atât de grozav, deoarece extraordinara lui capacitate de a vedea până pe Lună este 

concurată de imaginile captate prin satelit. Chiar şi puterile divine ale unui Dumnezeu omniprezent 
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și atotvăzător sunt concurate de camerele de luat vederi, care arată ce se întâmplă în diferite colţuri 

ale lumii. Se schimbă total şi modul de a comunica - dacă odinioară scrisorile ajungeau în zile sau 

săptămâni, iar aşteptarea unui apel era condiţionată de un soi de captivitate la domiciliu, astăzi orice 

mesaj ajunge instant la destinatarul său întrucât  impactul este extrem de puternic, iar consecinţele, 

complexe. 

Este unanim recunoscut rolul comunicării informatizate care aduce totul în prezent.  Astfel, 

în poezia La steaua, Mihai Eminescu aseamănă dragostea cu imaginea unei stele, ce devine vizibilă 

peste mult timp, când entitatea care o emitea e posibil să fi dispărut. Scrisoarea de altădată genera 

efecte abia peste zile sau săptămâni - iubeai azi şi el sau ea afla peste o lună sau niciodată, dacă 

poşta rătăcea scrisoarea. Astăzi, însă, află imediat pentru că sentimentele se nasc şi se consumă în 

timp real. Suntem conectaţi la sentimentele tuturor cunoscuţilor şi sărim îngrijoraţi să tastăm „Dar 

ce ai, dragă?" imediat ce detectăm un „feeling depressed" pe pagina de facebook a vreunui prieten. 

       Internetul te conectează rapid la lume, la informaţie, la viaţă. Pe internet găseşti astăzi orice. 

Teme rezolvate, informaţii, explicaţii. Cărţi rare, pe care părinţii tăi le-au căutat o viaţă întreagă, 

sunt la un click distanţă. Muzică şi filme. Prieteni sau cunoştinţe ocazionale a căror viaţă încetează 

să mai fie un mister printr-un simplu click. Internetul face ca toată lumea, „corola de minuni", să ţi 

se reveleze. Afli totul. Uneori mai mult decât erai pregătit să ştii la vârsta sau la momentul 

respectiv, în consecinţă, tinerii de astăzi sunt informaţi. Ştiu atât de multe lucruri, încât uneori îi 

împovărează, atât de mult, încât propria copilărie se prăbuşeşte sub avalanşa de informaţii.  

Din păcate, modelele luate de pe internet sunt blestemul unei lumi care a uitat să mai citească. 

Tinerii din alte timpuri ajungeau la lume prin cuvânt, iar cuvântul înseamnă adevăr. Imaginea 

minte, de multe ori. Ca şi Oedip, lumea  trebuie  privită cu ochii minţii, nu cu aceia ai cărnii. Pe 

vremea când lumea citea, modelele erau solide, proiecţii în ideal ale celor mai nobile năzuinţe ale 

omenirii. Mai mult decât atât, scriitorii sunt depozitari ai unor experienţe de generaţii, aşa cum 

spune şi Arghezi în poezia Testament, în timp ce pe internet oricine poate să posteze orice. 

Informaţia se sustrage unui filtru responsabil şi ajunge aşa la mintea naivă a unor tineri în formare. 

În societatea actuală, imaginea personală devine, însă, extrem de fragilă. Orice greşeală ai 

comite, se află numaidecât pentru că zicala „schimbi locul, schimbi norocul" nu mai este de 

actualitate. Odată ce ai greşit, nu mai ai unde fugi. Internetul te detectează, propriul telefon îţi 

trădează locaţia şi toţi binevoitorii sunt gata să îşi dea cu părerea. Oricine are dreptul la un like" sau: 

un „dislike" cu privire la actele tale. Adolescenţii de astăzi sunt sensibili la părerea celorlalţi şi 

teribil de expuşi, judecaţi de o societate superficială, care îi urmăreşte chiar şi în momentelede 

intimitate.  

Este tare greu să fii tu, să respingi cutumele sociale, atunci când ştii că lumea stă 

cu ochii aţintiţi asupra ta. 

Comunicarea informatizată a schimbat foarte mult lumea, a spulberat misterul, despre care  

Lucian Blaga credea că trebuie să rămână neîntinat şi a ucis intimitatea. Poate că era mult mai bine 

să mai poţi schimba din când în când locul şi norocul şi să nu primeşti niciodată unele scrisori. 

Un dezavantaj al lumii virtuale este că aceasta furnizează modele false, care, din păcate, 

influenţează partea cea mai sensibilă a societăţii: copiii şi tinerii în formare. De aceea, părinţii şi 

profesorii trebuie să se adapteze cât mai repede, spre a răspunde pe măsura provocării deoarece un 

model greşit poate să însemne o viaţă ratată şi o societate din ce în ce mai bolnavă. 

Internetul ajunge încet-încet să îţi umple viaţa şi timpul - ai oricând ceva de făcut, prieteni 

cu care să vorbeşti, jocuri online pentru care niciodată timpul nu este suficient. De asemenea, 

alungă plictiseala, definitiv. În ziua de astăzi nimeni nu se plictiseşte. A fost visul umanităţii, să 
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construiască o lume virtuală, o lume alternativă, în care tot ce în lumea reală este imposibil să 

devină posibil. E lumea internauţilor şi a gamerilor pentru care ziua şi noaptea încetează să mai 

existe. Cei mai mulţi dintre ei sunt tineri şi foarte tineri, pentru care viaţa reală ar fi ofertantă, 

minunată şi savuroasă, dar care din tinereţea lor rămân cu foarte puţine amintiri reale, pentru că 

jocurile lor nu lasă loc de trecut. Pe nesimţite, ceea ce trebuia să fie o simplă distracţie, să umple 

timpul, ajunge să fie un substitut de viaţă şi să fure timp preţios dintr-o vârstă minunată prin însăşi 

esenţa ei. 

Singura concluzie este aceea că tinerii ar trebui învăţaţi să utilizeze internetul în favoarea 

lor. Ar putea fi o contribuţie generoasă la calitatea vieţii, cu condiţia să nu se substituie vieţii reale. 

Prea ocupaţii lor părinţi ar trebui să medieze relaţia copiilor lor cu internetul, care trebuie să rămână 

ceea ce umanitatea i-a sortit să fie - un ajutor preţios în viaţa de zi cu zi şi nu un substitut al 

Acesteia.  

. 

 

MODERN VERSUS TRADIȚIONAL ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. Jagă Ioana Mihaela, Prof. Gruia Mariana 

Liceul Teoretic,,Aurel Vlaicu”Breaza, Prahova 

Motto: „...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 informatice în comunicare, să prevină diminuarea 

spiritului creativ.”   

G. de Landsheere    

Învăţarea reprezintă un proces de dobândire de către individ a unor noi forme de 

comportament sau de modificare a unora existente prin exersare sau prin repetarea situaţiilor în care 

acesta trăieşte şi se manifestă.  

Învăţarea şcolară este o forma tipică, specifică de învăţare umană. Ea poate fi definită sub 

două aspecte: psihologic şi pedagogic.  

Din perspectiva psihologică reprezintă orice noua achiziţie a subiectului învăţării (elev), 

dobândită prin asimilarea (interiorizarea) informaţiilor, cerinţelor şi acţiunilor externe, achiziţie care 

are ca efect o schimbare în conduita internă şi externă (comportamentul)  a acestuia, o ameliorare 

sau perfecţionare a ei.  

Din perspectiva pedagogică, învăţarea şcolară este definită ca activitate organizatã, dirijatã şi 

instituționalizată, specifică tinerei generaţii, de însuşire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

prevăzute de programele şcolare, a unor metode şi procedee de învăţare şi cercetare, de formare a 

unor operaţii, aptitudini, capacităţi, structuri afectiv - motivaţionale şi socio-morale. 

În procesul de învăţământ, profesorul acţionează prin intermediul unor metode de predare-

învăţare. S-a constatat că exersarea funcţiilor intelectuale este condiţionată nu numai de 

conţinuturile date, ci şi de forma în care acestea sunt aduse la cunoştinţă elevilor, adică de metodele 

utilizate.  

Învăţământul de tip tradiţional se focalizează pe aspectele cognitive ale elevului, urmărind 

pregătirea lui secvenţială pe discipline şcolare. Se ignoră astfel armonizarea laturii cognitive a 

persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi cu cea comportamentală.  
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Într-un astfel de cadru informaţional elevul este tratat ca un recipient şi mai puţin ca o 

persoană individuală, cu reacţii emoţionale determinate de plurifactorialitatea personalităţii în 

formare. 

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-

învăţare-evaluare, a devenit  în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate 

meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor 

de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.  

Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se 

poate transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui 

ambient (scop, informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte 

cunoaşterea, cu ajutorul TIC. 

Şcoala riscă să devină un mediu artificial, rupt de presiunea vieţii reale. Învăţământul 

modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţii bine pregătiţi ci formarea de persoane 

cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii. Este necesară conceperea şcolii 

ca o instituţie socială cu funcţiuni multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale 

ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea tulburărilor de 

adaptare specifice vârstei. 

Învăţământul tradiţional era centrat pe cunoaştere, pe distribuirea cunoştinţelor, în timp ce 

învăţământul modern se ridică deasupra nivelului cunoaşterii şi asimilării de cunoştinţe, bazându-se 

pe dezvoltarea gândirii, formarea atitudinii şi comportamentului, promovarea dezvoltării 

personalitaţii elevului. Procesul de învăţământ înseamnă informaţie, gândire, simţire şi voinţă, 

adicăinstruire şi formaţie şi educaţie, în acelaşi timp. 

Învățământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenții bine pregătiți ci, 

formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale și psihologice ale vieții. Este 

necesară conceperea școlii ca o instituție socială cu funcțiuni multiple, aptă să răspundă eficient 

nevoilor psihologice și sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 

diminuarea tulburărilor de adaptare specifice vârstei. 

În era digitală în care trăim, paradigma cunoaşterii trebuie să fie una a dialogului, educaţia 

trebuie să meargă dincolo de intrumentele culturale specifice, dar făra a fi redusă la abstracţia 

oferită de psihologia cognitivă. 

Dezvoltarea educaţiei în direcţia dialogului nu poate fi decât rezultatul unui mod de 

predare-învăţare-evaluare la un nivel de conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru 

că dialogul presupune deschidere, lărgirea oriontului şi adâncime, acest mod de învăţare este atât o 

direcţie individuală pentru elev, cât şi una socială pentru şcoală ca întreg. Dezvoltarea în direcţia 

unei gândiri creative libere poate fi promovată prin îndepărtare unor factori de constrângere şi 

încurajarea schimbului de perspective între elevi. 

În tradiţia socio-culturală, TIC este definită ca miloc de mediere pentru cunoaştere, iar din 

perspectiva dialogică, e văzută ca mijloc de deschidere, adâncire şi lărgire a aspaţiilor de dialog. Nu 

trebuie să uităm că învăţarea nu presupune doar acumulare de cunoştinţe, ci creştere, îmbogăţire, 

evoluţie. 

  Procesul de predare–învăţare-evaluare care  combină metodele pedagogice tradiţionale cu 

TIC este o oportunitate în a crea experienţe care pot furniza tipul de predare-învăţare potrivit într-

un anumit moment, loc şi pentru un anumit elev nu numai la şcoală, ci şi acasă. Acest tip de învăţare 

ar putea deveni global, ar putea transcede graniţele formale ale ţărilor şi ar putea aduce împreună 
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grupuri de elevi din culturi şi meridiane diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în 

şcoală ar putea deveni una dintre realizările importante ale secolului nostru. 

Combinarea TIC cu metodele tradiţionale pedagogice reprezintă o schimbare de 

paradigmă cu implicaţii asupra cunoaşterii în societate în general şi asupra învăţării în special, 

de aceea disciplina pedagogică trebuie modificată în conformitate cu noul context în care 

trăim. Folosirea TIC în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o soluţie 

elegantă la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Intregrarea TIC în procesul 

tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri 

tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea 

tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată cu soluţiile tehnologice moderne. 

 Utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor educaţionale reprezintă o necesitate în procesul 

instructiv- educativ, însă profesorul este cel care va adapta conţinuturile şi modul de utilizare a 

calculatorului la particularităţile individuale ale fiecărui elev. Se poate spune că 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. Calculatorul nu trebuie să fie doar un 

instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă manieră, ci trebuie să ducă la 

modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al profesorilor, cristalizate în secole de 

învăţământ tradiţional, în care eram prea puţin preocupaţi de personalitatea şi de posibilităţile 

elevului. 

Principala sursă a viitoarei dezvoltări economico-sociale o constituie producţia şi consumul 

de informaţie. Această situaţie va genera necesitatea unor deprinderi de nivel superior în 

manipularea informaţiei. Utilizarea calculatoarelor în şcoală este legată în mod direct de formarea 

acestor tipuri de deprinderi, cerute de integrarea tinerilor în viitoarea lor profesiune.   

Astăzi calculatorul electronic a ajuns în toate şcolile. Tot mai mulţi elevi şi profesori învaţă 

să utilizeze softurile didactice. Atât profesorii care utilizează didacticialul (softul didactic) cât şi cei 

care-l concep trebuie să ţină seama, în alegerea sau proiectarea acestuia, de faptul că, prin operaţiile 

pe care le solicită şi prin succesiunea acestora, un program de instruire asistată de calculator (IAC)   

trebuie să respecte anumite cerinţe. Ele sunt menţionate în literatura de specialitate  (M. Fleury)  ca 

nouă principii care orientează implementarea în procesul didactic a IAC.   

În concluzie, instruirea sub asistenţa calculatorului asigură posibilitatea individualizării 

procesului de instruire, personalizarea actului învăţării,   parcurgerea secvenţelor de către utilizator 

în ritm propriu, controlul activităţii desfăşurate de utilizator, motivarea utilizatorului, eliminarea 

timpilor morţi.   

Pentru științe(fizică-chimie-biologie) există o mare varietate de soft didactic de mediere a 

învăţării,   utilizat pentru :  

Însuşirea de noi cunoştinţe prin stimularea statică sau dinamică a unor fenomene, procese. 

Acest tip de soft prezintă avantajul posibilităţii revenirii asupra unor imagini, al selecţionării 

imaginilor deci al diferenţierii activităţii. Există programe care prezintă imagini statice sau 

modelează caracteristici ale unor obiecte,   concepte,   programe care simulează funcţionarea unor 

dispozitive cu grad mare de complexitate sau imposibil de studiat în mod direct. Alte programe 

simulează desfăşurarea unor fenomene care nu pot fi reproduse în laborator din cauza vitezei de 

desfăşurare, a scării spaţiale la care se produc, a inexistenţei aparaturii didactice necesare deci a 

gradului de dificultate pe care-l presupune realizarea acestora.   

Producerea de date, informaţii, cunoştinţe - calculatorul mai poate fi folosit şi în realizarea 

unor determinări experimentale. Aceasta este o direcţie în care profesorul de biologie trebuie format 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

108 
 

şi pentru care trebuie proiectate nu numai programele adecvate cât şi interfeţe. De asemenea,  acesta 

este folosit şi pentru stocarea şi prelucrarea rapidă a unui volum mare de informaţii.   

Exersarea cunoştinţelor -soft-tul de acest tip este destinat consolidării cunoştinţelor sau a 

unor deprinderi şi constă în prezentarea de seturi de sarcini repetitive, urmate de o evaluare a 

răspunsului dat de un elev.   

Testarea cunoştinţelor- acest tip de programe prezintă un număr de itemi solicitând elevilor, 

cel mai adesea, numai alegerea răspunsului din mai multe variante posibile. Prin program, aceste 

răspunsuri sunt confruntate cu cele corecte şi elevului i se prezintă punctajul realizat.   

Dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini- majoritatea acestor produse informatice se 

bazează pe un demers didactic de tip behaviorist, cu originea în instruirea programată propusă de 

psihologul american Skinner. Ele au ca scop optimizarea unui proces de instruire şi propun 

utilizatorilor un parcurs didactic predeterminat.   

Prin dezvoltarea informaticii şi cu ajutorul inteligenţei artificiale s-a făcut pasul de la 

modelul propus de Skinner spre:  

- Sisteme expert – programe de instruire complexe care se plasează în postura mediatorului ce 

propune elevului teme sau sarcini al căror grad de dificultate se stabileşte în funcţie de reuşita şi 

procedurile aplicate de elev în soluţionarea unei sarcini anterioare. Caracteristicile acestor sisteme 

expert sunt :  aplică strategii tutoriale, folosesc limbajul natural, iniţiativa este mixtă, utilizează 

reprezentări complexe.   

- Sisteme tutoriale inteligente – utilizează,  de asemenea, metoda tutorială într-un demers didactic 

care însă este unul de construire a cunoştinţelor.   

Alte categorii de soft folosit de cei care utilizează sau concept programe educaţionale sunt 

utilitarele – programe care facilitează rezolvarea unor probleme punctuale (reprezentări grafice, 

construirea unor scheme electronice, prelucrări statistice). Cunoaşterea utilitarelor de bază şi a 

limbajelor de programare permite realizarea unor produse informatice de calitate.   

Internetul este un instrument util pentru însuşirea de informaţii şi schimbul de idei. World 

Wide Web (www) este o sursă bogată de didacticiale,  mai mult sau mai puţin interactive sau 

performante. 

     Exemple de bune practică realizate la clasă prin utilizarea calculatorului: 

EXPERIMENT VIRTUAL - ELECTROLIZA SOLUȚIEI DE KCl 

Introducere 

Înainte de anul 1880, energia electrică avea o utilizare foarte limitată în industria chimică, cu 

toate că primele cercetări de laborator în domeniul electrochimiei datează înca de la începutul 

secolului al XIX-lea. Dezvoltarea largă a electrochimiei industriale a început abia după inventarea și 

perfecționarea dinamului. Un rol important în dezvoltarea electrochimiei îi revine lui M. Faraday 

care a formulat legile fundamentale ale electrolizei.  

Producerea diferitelor fenomene chimice sub acțiunea curentului electric la suprafața de 

contact electrolit-electrod metalic constituie fenomenul de electroliză. Acesta poate fi definit după 

Faraday ca o descompunere permanenăa a unei substanțe sub acțiunea curentului electric, caz în 

care ionii soluției se vor dirija spre electrodul cu încărcarea electrică opusă celei pe care o iau ionii, 

unde se depun.  
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Electroliza este procesul de orientare și separare a ionilor unui electrolit (substanța a cărei 

molecule prin dizolvare sau topire se disociază în ioni, permițând trecerea curentului electric 

continuu) cu ajutorul curentului electric continuu.  

În procesul de electroliză, ionii pozitivi sau cationii sunt dirijati înspre catod (pol negativ), 

iar ionii negativi sau anionii înspre anod (pol pozitiv) unde își pierd sarcina și se depun sau intră în 

reacție chimică. Specificăm că la anod există un proces de oxidare, în timp ce la catod unul de 

reducere.  

În electroliză se ține seama de tensiunea de descompunere, care este tensiunea minimă la 

care se poate desfășura procesul și care depinde de potențialul de electrod, care este influențat la 

rândul lui de poziția pe care o are substanța în seria potențialelor electrochimice. De asemenea, 

tensiunea de la bornele electrozilor trebuie să acopere și căderea de tensiune în electrolit, în contacte 

și în electrozi.  

Dacă se folosește o celulă electrolitică formată din doi electrozi imersați într-o soluție de 

electrolit și legați de o sursă de forță electromotoare, se închide de asemenea un circuit electric. La 

aplicarea unei tensiuni electrice, între electrozi se formează un câmp electric; mișcarea, până atunci 

dezordonată, se transformă în mișcare dirijată. Această mișcare orientată se numește migrare.  

Ionii pozitivi migrează în direcția electrodului negativ (catodul) și ionii negativi în direcția 

electrodului pozitiv (anodul). Ionii încărcați pozitiv fiind atrași de catod se numesc anioni. Prin 

urmare, trecerea curentului electric printr-un electrolit este însoțită de deplasarea de materie. 

Această deplasare de materie este însoțită de variații de concentrație și deci, prin separare de 

substanță la punctele de intrare și de ieșire a curentului electric în, respectiv din, soluția 

electrolitului. Procesul este o electroliză. Forța electromotoare aplicată, pe lângă dirijarea în soluție 

a ionilor spre electrozii respectivi, produce o mișcare a electronilor de la anod la catod, prin 

circuitul exterior al celulei.  

Pentru continuitatea între circuitul ionic (din soluție) și cel electronic (care închide circuitul 

celulei de electroliză) trebuie îndeplinită condiția: cantitatea de electricitate transportată de electroni 

să fie egală cu cea transportată de ionii din soluție, adică numărul de electoni cedați anodului să fie 

egal cu numărul de electoni acceptați de catod. Se înțelege, deci, că trecerea curentului electric 

printr-o soluție este posibilă atât timp cât există ioni liberi în soluție.  

Deci, pe când la metale, singurele particule mobile sunt electronii (negativi), în soluțiile de 

electroliți sunt prezenți atât ioni negativi (anioni) cât și ioni pozitivi (cationi). Mișcarea unei sarcini 

pozitive într-un sens are același rol la conducerea unui curent electric ca și mișcarea unei sarcini 

negative în sens opus. Dar, pe când în metal, purtătorii de sarcină au un singur semn, în soluțiile de 

electroliți ei au semne opuse.   

Conținuturi studiate: electroliza, celula de electroliza, electrozi: anod și catod, oxidare și 

reducere, procese de oxidare și reducere (ce au loc la electrozi), electroliți, teoria disociației 

electrolitice.  
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Activitățile experimentului  

 Organizarea sălii de clasă  

Lecția se desfășoară într-un laborator de informatică sau într-un cabinet mass-media care va 

fi dotat cu minim 15 calculatoare, pe care a fost instalat programul Crocodile Chemistry. Întrucât 

elevii vor lucra la calculator, se vor forma grupe de doi elevi la un calculator.  

 Desfășurarea activităților  

Se captează atenția elevilor cu câteva aplicații ale electrolizei din viața reală și se face 

trecerea la noua lecție - electroliza.  

Se prezintă obiectivele:  

O1 - să explice procesul de electroliză;  

O2 - să discearnă fiecare tip de electrod și procesul care are loc la electrodul respectiv;  

O3- să recunoască tipurile de electroliți și modul lor de disociere conform teoriei disociației 

electrolitice;  

O4 - să deosebească procesul de oxidare de cel de reducere, care se desfășoară la electrozi și să știe 

să le scrie;   

O5 - să modeleze structura celulei de electroliză și a întregului circuit electric;  

Se prezintă videoproducția didactică de către profesor, care cuprinde prezentarea 

experimentului virtual, explicându-se în același timp și modul de folosire al librăriei programului.  

 

 
 

Se prezintă elevilor noțiunile de: electroliză, celula de electroliză, electrozi: anod și catod, 

oxidare și reducere, procese de oxidare și reducere care au loc la electrozi, electroliți, teoria 

disociației electrolitice.  

 Activitățile de învățare proiectate pentru elevi (organizați pe grupe) sunt:  

- să construiască o celulă de electroliză virtual; 

- să aplice oxidarea și reducerea în scrierea proceselor de la electrozi;  

- să scrie ecuațiile proceselor de la electrozi.  

În urma vizionării videoproducției didactice, elevii, utilizând aplicația Crocodile Chemistry, 

vor realiza experimentul virtual al unei soluții de electrolit (pe grupe), vor interpreta observațiile 

fiecărei grupe și împreună cu întreaga clasă, vor emite concluzii.  

 Evaluare  
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Rubrică  

 

Începător  

 

Mediu  

 

Expert  

 

Implicarea elevilor în 

înţelegerea şi realizarea 

experimentelor virtuale  

 

Doar vizualizează lecţia, 

nu colaborează cu restul 

echipei, datorită slabelor 

cunoştinţe (inclusiv de 

utilizare a calculatorului), 

nu înţelege esenţa 

experimentului virtual  

 

Colaborează cu profesorul 

şi cu echipa în înţelegerea 

şi utilizarea 

experimentelor virtuale 

(posedă cunoştinţe medii 

de utilizare a 

calculatorului)  

 

Colaborează şi emite idei 

(creativitate) (inclusiv 

datorită cunoştinţelor de 

nivel ridicat de utilizare a 

calculatorului), propunând 

şi realizând experimente 

virtuale  

 

Înţelegerea conceptelor de 

electroliză, electrozi, anod 

catod, oxidare, reducere, 

disociaţie electrolitică, 

electroliţi, ion.  

 

A înţeles conceptele de 

ion, electroliză, electrozi, 

anod, catod, oxidare, 

reducere, disociaţie 

electrolitică, electroliţi în 

realizarea experimentelor 

virtual.  

 

A înţeles şi explică 

conceptele de ion, 

electroliză, electrozi, anod, 

catod, oxidare, reducere, 

disociaţie electrolitică, 

electroliţi în realizarea 

experimentelor virtuale . 

 

A înţeles explică şi aplică 

conceptele de ion, 

electroliză, electrozi, anod, 

catod, oxidare, reducere, 

disociaţie electrolitică, 

electroliţi în realizarea 

experimentelor virtuale. 

 

Realizarea sarcinilor, 

interpretarea observaţiilor 

şi dezbaterea concluziilor  

 

Nu a realizat nici o 

sarcină;  

nu este capabil să 

interpreteze rezultatele şi 

nici să emită concluzii  

Realizează o parte din 

sarcini;  

este capabil să interpreteze 

unele rezultate, dar nu 

poate să emită concluzii  

Realizează toate sarcinile;  

are idei creative în 

interpretarea rezultatelor şi 

emite concluzii originale  

 

 

 Concluzii  

Metoda surprinde prin noutate și captivează interesul actualmente scăzut al elevilor și într-o 

oarecare măsură îi motivează în studiu chimiei, al aplicațiilor acesteia. Metoda deschide orizontul 

elevilor asupra unei altfel de abordări a studiului chimiei, dezvoltă creativitatea celor mai receptivi 

și dornici de a învăța lucruri noi.  

Punctele slabe ale metodei rezidă din faptul că elevii nu-și pot forma deprinderi și abilități 

de a utiliza ustensile, aparatura de laborator, substanțe,  realizarea efectivă a experimentelor. De 

aceea, lecțiile care folosesc metode virtuale nu trebuie aplicate excesiv sau trebuie îmbinate cu 

experimente concrete de laborator.  

Punctele tari ale metodei sunt multiple: -experimentele virtuale dezvoltate folosind 

pachetul software Crocodile Chemistry pot asigura fondul experimental al multor lecții din 

programa de chimie- fizică și anorganică prevăzută de Ministerul Educației;  

- experimentele virtuale pot fi o metodă de salvare atunci când nu se dispune de substanțe sau 

ustensile necesare realizării unui experiment real;  

- experimentele virtuale permit înțelegerea mai eficientă a unor conținuturi cu grad de dificultate 

mai ridicat, de către elevi;  

- poate determina evitarea realizării experimentelor cu substanțe toxice precum și a eventualelor 

accidente, înlăturând orice grad de periculozitate;  

- folosirea calculatorului este o metoda eficientă de captare a interesului și atenției elevilor.  
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LUMEA REALĂ OGLINDITĂ ÎN LUMEA VIRTUALĂ 

 

Institutor Angelica Dumitrascu 

             Şcoala Gimnazială Strejnicu - Jud. Prahova 

  

Lumea virtuală e la doar un pas distanţă. Şi trecem, călcând peste prag fascinaţi, furaţi de raioanele 

pline cu bunătăţi, cu promisiuni, cu poţiuni magice. Acaparaţi, supuşi, parcă posedaţi, uităm să 

căutăm drumul înapoi, ieşirea din aceasta realitate incompletă-surogat-efemeră. O oglindă strâmbă a 

realităţii, în care privim în căutarea cunoaşterii… sau mai degraba a recunoaşterii. 

 Fie că o construim ca spaţiu de refugiu, fie că o împărţim cu ceilalţi în sofisticate reţele de 

socializare, capcana virtuală ne face prizonieri. Ne conectăm asemenea unor roboţi: creier-maini-

taste… fibre optice şi mai departe... taste… 

 Realitatea pierde teren, alunecăm spre paradisul virtual plin de promisiuni, începe magia… 

 Trecem de cele mai multe ori printr-o oglindă spartă. Fragmente, frânturi din ceea ce suntem 

răzbat în spaţiul virtual. Le cosmetizăm cu sau fără voia noastră, propunem în acest spaţiu o 

imagine ideală a ceea ce suntem sau a ceea ce nu suntem. 

 Spaţiul virtual suportă. Doar chipul se reflectă în oglindă, niciodată invers. 

 Într-o lume în care, parafrazându-l pe Marin Preda „timpul nu mai are răbdare cu oamenii”, 

ne privim din ce în ce mai puţin în ochi, şi ne lănsăm grăbiţi în eter cu speranţa că cineva, undeva, 

va aprecia… Dar, spatiul virtual nu e „Poiana lui Iocan”. 

 Suntem dependenţi de feedback, îl numărăm, îl cuantificăm, îl cocoloşim să crească la 

căldură precum cozonacul. Şi el devine o masură a orgoliului nostru pe care nu-l mai încape pielea.  

 Scriem mult, mult…, niciodată în istorie nu s-au scris atatea cuvinte, semne, simboluri. 

Limbaje. Graba ne face sa le scurtăm, să le descarcăm de formă şi sens, dar scriem… scriem… 

romane fluviu, autobiografii cu poze de vacanţă saturate de ale noastre mii si mii de chipuri, 

autobiografii care, daca ar putea fi descarcăte de balast şi photoshop ar rămâne de multe ori goale şi 

ruşinate. Tristeţea, bucuria, emoţia - butoane.  

 Deschidem un front, ne baricadăm în spatele unui buton şi bine camuflaţi asteptăm tirul 

incrucişat al inamicului. Ne protejăm vulnerabilităţile dar încasam de multe ori în plin. Ne batem 

virtual pentru fiecare bucăţică de teren, ore/luni. Ne adâncim tranşeele.  Oricând putem să o luăm de 

la capat, să evităm fără consecinţe majore, situaţiile periculoase, adversarii puternici. Nu ne costă 

aproape nimic… un alt topic, un alt forum de discuţii şi gata. Eşecul nu există în acest spaţiu idilic. 

Putem părăsi scena oricând cu sau fără explicaţii. Avem întotdeauna un buton salvator. 

 Nu ne întalnim faţă în faţă, nu suntem răniţi decât poate, rareori, în orgoliu. Dar aşteptăm… 

aşteptăm după fiecare colţ emoţia, uitând că ea, emoţia, nu apare din spatele negru al oglinzii şi nu 

este, cel puţin deocamdată, apanajul structurilor binare. 

http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf
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 Virtual, suntem doar ID-uri cu parole lungi, distribuitori de imagini cu „natură moarta”, la 

care aşteptăm devotaţi „emoţiunile” grupului. 

 Copiem. Pentru orice problemă există o soluţie în spaţiul virtual, eventual o copie… la copia 

unei soluţii. Există munca altora „ridicată” fără drepturi de autor.  

 Este puţin probabil ca spaţiul virtual să se transforme într-o adevarată „agora”, ca el să nască 

un Socrate sau un Cicero. Marile şcoli filozofice nu fac cursuri cu predare on-line. 

 Efemeri „formatori de opinie” plutesc in spaţiul virtual. Copiem, nu cităm. Idei, trenduri, 

tendinţe.., dintr-o dată par ale noastre, ne identificam cu ele. 

 Navigăm, de multe ori fără busolă, fără un cap-compas precis, veşnic în cautare de nou, de 

senzaţional, de ieşit din tipare. 

 Uităm de gesturi, de zâmbete furate, de priviri furişe, şi mai grav, uităm de strângerile de 

mână, altădată pecete şi gir. Uităm de arome, de parfumuri şi gusturi. Pierdem o parte a simţurilor, 

pentru că nu le folosim. Rămâne aroma cafelei de pe birou. Prindem rădăcini în scaune, ne lipim de 

ele ca parte din trupul nostru şi ne cresc taste ca nişte prelungiri ale degetelor. Conectaţi cu milioane 

de fibre optice avem senzaţia că suntem importanţi pentru o persoană din celălalt capăt a lumii cu 

care, împărţim efemer pasiunile, singuratatea sau demonstratia teoremei X. 

 În rest, putem să dezbatem, să exprimam opinii, să aşteptam reacţii.  

 Ţinem legatura online. Uneori însă nu suntem online cu noi inşine, ne disimulam în 

identitaţi paralele, câte una pentru fiecare ciob de oglindă, de realitate surogat în care ne scufundăm. 

Fiecare ciob - o altă faţă deformată a realităţii, un puzzle pe care noi înşine nu-l putem reconstrui. 

Copiem. Ne recompunem din copii pentru că am alterat originalul. Nu mai ştim adresa pe care am 

accesat-o iniţial, si nici nu e foarte importantă. Cu fiecare zi virtuală suntem alţii, mai… si mai… 

 E adevărat, scurtăm drumul până la bibliotecă, sau putem „accesa” un prieten la capatul 

pământului. Virtualul ne uşurează viaţa dar, ne fură încet şi sigur abilităţile de supravieţuire pe care 

specia umană le-a dobândit pe parcursul evoluţiei. Ne grăbim, socializăm, lucrăm, în mediul virtual. 

Comunicăm. 

 Evadăm din cotidian, pentru perioade lungi, din ce în ce mai lungi… din ce în ce mai 

singuri. Singuri într-o mare de prieteni virtuali cu care împărtăşim totul. Prieteni pe care, la cea mai 

mică abatere îi ştergem, virtual, din listă. Apar alţii, în numar virtual… nelimitat, care joacă acelaşi 

joc. Vrem să monopolizăm discuţia, să fim liderii grupului, imaginea noastra virtuală ne recomandă.  

         

 

 

INFLUENȚA INTERNETULUI ASUPRA EDUCAȚIEI SECOLULUI XXI 

 

prof. Iancu Ionuț 

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, Alba 

 

Nu ne mai putem imagina demult o viață a secolului XXI fără internet, sau fără mijloace 

moderne menite să demonstreze anumite lucruri sau să ofere informații audio și video care întregesc 

conținutul unei lecții, indiferent de aria curriculară din care aceasta face parte. Suntem parte a 

acestui proces tehnologic inovativ și nu ne putem feri de el.  

Lupta noastră ce se dă este însă cu totul alta: cum facem să avem un echilibru între 

mijloacele moderne, vizuale, și cele teoretice, practice, care să fixeze definitiv anumite abilități și 

competențe ale elevilor ce ne stau în față oră de oră. 
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Tot mai mulți părinți se plâng de influența nefastă, sau de timpul petrecut de copiii lor n fața 

calculatorului, laptopului sau diferitelor forme ale tehnologiei, acuzând dezechilibre n 

comportamentul tinerilor adolescenți, crescuți într-o altă etapă a lumii moderne.  

Școala se vrea o pregătire pentru viață, un drum deschis viitorilor meseriași ce va trebi cu 

necesitate integrați pe piața muncii, acolo unde, aflați într-un loc bine plătit, cu răspunderi 

birocratice, utilizarea calculatorului și a competențelor digitale rămâne un lucru indispensabil. Și 

totuși, încă nu s-a fixat definitiv rolul calculatorului și a internetului în acumularea de noi 

cunoștințe, efectele pozitive, dar și cele negative nu au fost încă deplin analizate. 

Curios să observ care este trendul adolescenților din școala mea, la o oră de consiliere și 

orientare în carieră, am abordat tema calculatorului și a internetului. Prima impresie a fost una de 

deschidere, elevii se simțeau mai mult decât confortabili, creându-mi impresia că vorbesc un subiect 

demult clasificat, sau ai degrabă, că voi intra pe un teren interzis, un tărâm minat. Și au apărut 

surprizele… 

Prima reacție a fost una de uimire, de proastă gestiune a timpului, venită cu prima întrebare. 

Chestionarul (pe care elevii din fața mea l-au completat într-un mod anonim, tocmai pentru a fi 

veridic și a fi mai plauzibil) începea cu fireasca întrebare: Câte ore pe zi petreci în fața 

calculatorului, stând conectat la internet ?! S-a specificat că vorbim de o zi normală, în care elevul 

merge la școală și are teme de făcut pentru a doua zi. Răspunsul general a fost: 4-5 ore/ zi.    

Probabil se impune de-acum alte ore de Management al timpului, e aproape imposibil să poți 

crede că adolescenții conectați la surse diferite de internet mai au timpul liber necesar de a studia, 

de a se informa sau de a se relaxa. Sau devine internetul tot mai mult sursa unor astfel de activități 

care trebuie făcute de un viitor adult? La o astfel de întrebare au răspuns copiii mai departe, 

oferindu-mi informații necesare lămuririi unor aspecte de care, recunosc, sunt pe deplin interesat, în 

calitate de profesor diriginte.  

Rămăsesem la problema timpului și poate, avem acum dovada că timpul perceput de 

adolescenți este altul față de cel al generației noastre. Din acest punct de vedere, criticul și medicul 

Ion Vianu compară timpul cu un ocean1 pe care , iată, adolescentul în trece cu o repeziciune de 

nedescris, pentru a continua, într-un alt studiu: „Tinerețea convertește orice rău în bine. Lumina ei 

învăluie răul. Prospețimea sentimentelor, surpriza de a descoperi noutatea sub aparența banalității 

se adaugă trăirilor de zi cu zi. Și mai e ceva: puterea fizică, creierul care funcționează la un nivel 

ridicat, ca un motor bine reglat, îți conferă o anume euforie…”2  

Totuși, la întrebarea dacă internetul este dăunător, majoritatea elevilor au răspuns afirmativ, 

motivând faptul că în fața calculatorului, ei pierd noțiunea timpului, uneori stau și privesc anumite 

postări care nu sunt neapărat educative, sau, mai complicat, au și ei sentimentul de dependență, de 

lipsa altor mijloace care să le aducă o bucurie imediată. 

Ora s-a terminat, făcusem primul pas, stabilisem chiar care sunt principalele site-uri accesate 

de clasa mea (elevi cu vârsta între 15-16 ani). Când am observat că Facebook și Youtube se află pe 

primele locuri în top, mi-am dat seama că un al doilea subiect va veni să clarifice relațiile de 

dependență față de internet, ca sursă principală de divertisment. 

Pornind de la site-ul cel mai utilizat de socializare în România contemporană, am lansat ca 

temă de casă construirea unui text argumentativ despre modul de comunicare al tinerilor zilelor 

                                                           
1 Ion Vianu, Amintiri în dialog, pg. 139 

2 Ion Vianu, Exercițiu de sinceritate, pg. 40 
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noastre. Cu toții au fost conștienți că socializarea prin intermediul internetului are mai mult aspecte 

negative decât cele pozitive și totuși, este modul de comunicare utilizat cel mai des la vârsta lor.  

Ca profesor, sunt conștient că lupta ce se dă pentru afirmarea și dezvoltarea acestor tineri 

este una grea, menită să aducă în fața adolescenților o igienă a comunicării și relaționării corecte.  

Cea de-a doua pagină accesată de către clasa mea,  (youtube) îmi dovedește faptul că există 

o adevărată pierdere emoțională la tot ceea ce am putea cuprinde într-un capitol intitulat, Joc și 

joacă, Relaxare și divertisment, Ieșiri cu prietenii, sau mai simplu, Viață trăită.  

Și acești tineri își găsesc însă sursa suficientă de relaxare, de încărcare a bateriilor, de uitare 

a problemelor cu care se confruntă. Însă, una dintre competențele de bază ale educației secolului 

XXI, pare că rămâne insuficient dezvoltată, fără alte metode de rezolvare a problemelor : Exersarea 

raţionamentelor logice în înţelegere. Grăbiți să dea răspuns, determinați de instinctul de vârstă, 

obișnuiți să fie mereu pe fază, adolescenții își refuză parcă singuri dreptul la raționament, la calcul, 

la verificarea înțelegerii percepute. Astfel, se iau decizii greșite, apar reacții de neimaginat, sau, 

poate mai trist, se nasc conflicte ce par să nu se mai sfârșească niciodată.  

Rămâne o provocare imensă pentru școala românească aceea de a se acomoda diversității de 

informații apărute, corectitudinii interpretărilor diverse și evaluării obiective, pentru a putea feri 

adolescentul de tot ce înseamnă manipulare, dezinformare și dependență. Pleșu, scriind Jurnalul de 

la Tescău3 analiza comportamentul zilelor noastre, ceea ce, consider că ar trebui să ne dea mai mult 

de gândit: „În generația noastră, fiecare e suma a ceea ce i s-a interzis să fie…” Deci, să nu fim 

refractari, ci să utilizăm internet ca o modalitate de educație a adolescenților ce îi avem în fața 

noastră preț de câteva ore pe zi!  
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IMPORTANŢA  ORIZONTULUI LOCAL ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI 

 

Prof . Adam Grigore Daniel 

Liceul.  Sanitar „Antim Ivireanul” Rm. Valcea 

 

          Pornind de la definiţia geografiei „ştiinţa care studiaza Pământul, învelisurile acestuia şi 

relaţiile care se stabilesc între ele” şi de la aserţiunea emisă de marele geograf român Simion 

Mehedinţi „singura geografie care se lipeste de suflet nu e cea din cărti sau din prelegeri , ci aceea 

care o culege fiecare din intuiţia directă  a naturii” putem conchide ca cea mai eficienta modalitate 

de înţelegere şi învăţare a acestei ştiinţe este prin intermediul contactului nemijlocit cu natura. 

Conceptul de „orizontul local” cuprinde localitatea de reşedinţă a unei persoane şi zonele limitrofe 

ale acesteia. Este greu de stabilit cu precizie limita exterioară a acestui spaţiu , însă putem considera 

o linie imaginară care înconjoară localitatea de domiciliu la o distanţă care se poate străbate 

                                                           
3 Andrei Pleșu, Jurnalul de la Tescău, pg. 51  
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mergând pe jos, dus-întors, intr-o zi . Orizontul local constituie un vast laborator geografic, în care 

lectiile predate în clasă îşi găsesc largi posibilităţi de exemplificare. 

           În activitatea metodică a profesorului de geografie, observaţiile in natură au rol definitoriu in 

predarea geografiei pentru că permit trecerea de la noţiuni si concepte , mai mult sau mai puţin 

abstracte, la obiecte , procese şi fenomene reale . 

Utilizarea orizontului local în predarea-învaţarea geografiei este indirect prevăzută de 

principiul integrării teoriei cu practica. Acest principiu sugerează că tot ceea ce se însuşeşte in 

activitatea didactică se cere să fie valorificat în activităţile ulterioare. Practica şi experienţa apar ca 

elemente necesare în însuşirea cunoştinţelor şi în construirea cunoaşterii personale, astfel s-ar 

ajunge la teoretizarea învăţământului,ceea ce ar face posibila ajungerea la formalism în actul de 

predare-învaţare. Prin urmare, noţiunea de teorie vizează ansamblul cunoştinţelor, legilor, 

principiilor ce urmează a fi predate si învaţate, iar noţiunea de practică presupune întreaga scară a 

formelor de activitate concretă, care transformă teoria în practică. Deci, principiul legării teoriei de 

practică are in vedere faptul că lecţiile trebuie să ofere ocazii de valorificare, în practică, a 

cunoaşteriiteoretice şi a capacitaţilor de învaţare. Activităţile practice mijlocesc o percepere vie, 

activă, a faptelor şi fenomenelor din natura şi societate, pentru ca înţelegerea să permită 

generalizarea şi consolidarea cunoştinţelor, şi pe acest fond să dezvolte curozitatea, imaginaţia şi 

creativitatea, să formeze si să consolideze deprinderi de muncă independenta şi deprinderi practice. 

Aplicându-se acest principiu , se dă posibilitatea dezvoltării spiritului de disciplină , de respect 

pentru muncă şi produsele muncii, elevii realizând, astfel, însemnătatea practică a cunoştinţelor 

teoretice. 

        Observaţiile făcute direct in orizontul local, permit elevilor să ajungă la reprezentări clare 

asupra obiectelor şi fenomenelor geografice şi să-şi formeze, astfel, concepte şi noţiuni geografice . 

Totodată, elevii îşi formează deprinderi de a observa şi preciza raporturile de cauzalitate şi 

corelaţiile existente între fenomene. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor din orizontul apropiat 

„sădeşte” sentimente de dragoste şi respect faţă de natură şi consolidează cunoştinţele geografice 

predate. Deasemenea, ajuta la înţelegerea unor notiuni precum „dezvoltarea durabilă” – prin care se 

înţelege satisfacerea necesităţilor actuale ale societăţii omenesti fără să fie afectată natura , pentru a 

nu priva generaţiile viitoare de un mediu propice dezvoltării lor. Ieşirea pe teren,in orizontul local 

sunt indicate pentru toate clasele care au ca obiect de studiu geografia. Aceste ieşiri necesită o 

minutioasă proiectare. În acest scop este recomandată gruparea unităţilor de învăţare în aşa fel încât 

o ieşire pe teren să deservească mai multe lecţii. În clasa a V-a cunoaşterea orizontului local devine 

un element important în predarea-învăţarea geografiei în condiţiile în care elevii îşi însuşesc multe 

noţiuni ce pot fi fixate şi consolidate prin cunoaşterea mediului geografic apropiat. 

Astfel, de exemplu: 

 în cadrul unitaţii de învăţare „Relieful Pământului” se poate alege o temă de aplicaţie 

precum: „Relieful orizontului local – elemente de bază. Reprezentarea orizontului local”; 

 în cadrul lecţiei : „Vremea . Poluarea aerului” se poate analiza vremea din localitate 

folosind aparte de măsurare a parametrilor meteorologici (în măsura posibilităţilor); 

 pentru unitatea de învăţare : „Hidrosfera” sa poate face o aplicaţie în care să se analizeze : 

apele de suprafaţă; 

 în cadrul unităţii de învăţare „Biosfera” se pot analiza factorii geografici care influenţează 

viaţa plantelor şi animalelor , precizând zonele de vegetatie şi identificând animalele văzute 

în orizontul local. 
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  Pentru a ilustra posibilităţilor pe care le oferă orizontul local pentru o mai bună înţelegere a 

„Geografiei generale”, propun proiectul de lecţie „Vremea. Poluarea aerului” , clasa a V-a. 

           Subiectul lecţiei: Vremea. Poluarea aerului 

           Categoria de lecţie: de dobândire de cunoştinţe cu material demonstartiv 

          Clasa: a V-a 

Motivaţie: această lecţie este importantă deoarece se explică modul de întocmire a prognozelor 

meteorologice, precum şi importanţa acestora în prevederea vremii şi se analizează semnificaţia 

poluării atmosferei 

Competențele specifice: 

 Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici să utilizeze corect semnele 

conventionale 

 Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un 

suport cartografic 

 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet 

 Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile geografice 

solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri 

 Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau 

îndepărtat 

Obiective operaţionale: 

A) Cognitive. Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie să fie capabili: 

- să utilizeze concepte: vreme, poluanţi, poluare, masă de aer, front atmosferic 

- să caracterizeze masele de aer 

- să deducă influenţa maselor de aer 

- să explice rolul prognozelor meteorologice 

B) Procedurale. Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie să fie capabili: 

- să analizeze vremea din orizontul local 

- să descrie modul de colectare şi prelucrare a datelor meteorologice 

- să identifice poluanţi ai atmosferei şi surse de poluare 

C) Atitudinale. Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie să fie capabili: 

- să exprime într-un eseu atitudinea faţă de influenţa poluanţilor din atmosfera. 

Condiţii prealabile: elevii au cunoştinţe anterioare despre atmosferă , fenomene meteorologice 

Resurse materiale: Harta fizică a lumii 

Resurse procedurale: conversaţia euristică , explicaţia , problematizarea. 

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală 

Evaluare: Ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia? 

A) De conţinut: răspunsurile la întrebările orale 

B) De utilizare a operaţiilor găndirii: 

- explicarea cauzelor, desfaşurării şi consecinţelor fenomenelor 

- efectuarea observaţiilor, analizei, analogii lor, comparatiilor, raţionamentelor,deducţiilor 

 

Situţii de învăţare : 

Să analizeze vremea în orizontul local 

 

- Priviţi pe fereastră. Cum este vremea ? (... frumoasă.) 
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- Ce caracteristici are atmosfera atunci când vremea este frumoasă ? (... cerul e senin sau sunt 

nori puţini; e cald; nu bate vântul sau doar adi ...) 

- Aţi spus că e cald. Ce temperatură credeţi că este afară ? (Estimare) 

- Din ce cauză nu bate vântul ? (... nu sunt diferenţe mari de presiune între zonele apropiate.) 

- Din ce cauză nu sunt precipitaţii? (... atmosfera nu conţine vapori de apă; nu se produce 

condesarea vaporilor din atmosferă.) 

- Cum a fost vremea ieri? (...urâtă.) 

- De ce consideraţi că vremea a fost urâtă ? (... a bătut vântul, a plouat, a fost mai rece, etc.) 

- Cum variază caracteristicile atmosferei într-un anumit loc într-un interval mai mare de timp ? 

(... se schimbă rapid.) 

- Aţi observat vreodată că într-o parte a satului plouă, în timp ce în altă parte nu!; de ce nu cade 

nici o picătură de apă? (...) 

- Când aţi ascultat buletinul meteorologic la televizor, cum aţi observat că este vremea pe 

suprafaţa întregii ţării? (...diferită de la loc la lo. ) 

- Aţi observat că vremea este diferită în acelaşi timp în locuri diferite, iar în acelaşi loc se 

schimbă de la un moment la altul. Ce este oare vremea ? (... starea atmosferei la un moment dat, 

într-un anumit loc .) 

- În concluzie, la ce fenomene şi caracteristici ale atmosferei să referiţi atunci când caracterizaţi 

vremea ? (... precipitaţii, vânturi, temperatura aerului, presiunea atmosferică .  ) 

- Din ce cauză vremea se schimbă permanent? ( ... datorită mişcării aerului . ) 

- Din ce cauză se mişcă aerul? ( ... datorită diferenţelor de presiune de la un loc la altul în 

atmosferă.) 

Să caracterizeze masele de aer 

- Observaţi harta. Cum va fi vremea în ţara noastră dacă vine aer dinspre Africa? (...va fi cald.) 

- Cum va fi vremea dacă masa de aer trece lent peste Marea Mediterană? (... caldă şi ploioasă.) 

- De ce? (...aerul se încarcă cu vapori de apă.) 

- Cum va fi vremea dacă vine aer dinspre Cercul Polar? (...va fi rece.) 

- Cum va fi vremea în ţara noastră dacă vine aer dinspre Oceanul Atlantic? (... ploioasă.) 

- De ce? (... aerul situat deasupra oceanelor este saturat în vapori de apă.) 

- Aţi observat că aerul are anumite caracteristici în funcţie de suprafaţa deasupra căreia este situat 

. Un enorm volum atmosferic , în care temperatura, densitatea şi umiditatea sunt omogene, 

formează o masă de aer. 

- Ce corpuri din jurul vostru sunt omogene, adică sunt la fel peste tot atunci cănd le sectionăm?(... 

creta, radiera.) 

- Aţi observat că masele de aer dobândesc caracteristicile suprafeţei terestre deasupra cărora stau. 

Unele regiuni sunt numite „laboratoare de mase de aer” . Ce caracteristici credeţi că dobândesc 

masele de aer  în zona tropicală?(... masele de aer primesc căldură.) 

- Ce caracterisctici dobândesc masele de aer în zonele polare?(... masele de aer se răcesc.) 

- Ce caracteristici dobândesc mesele de aer deasupra oceanelor? (...devin saturate în vapori de 

apă, adică sunt umede.) 

- Ce caracteristici are aerul situat deasupra ecuatorului? (...cald şi umed.)(Se aplică pe „Harta 

fizică a lumii”, în zona ecuatorială, un soare şi un nor.) 

- Ce caracteristici are aerul situat deasupra continentului în zona tropicală? (... cald şi secetos.)(Se 

aplică un soare.) 
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- Ce caracteristici are aerul situat deasupra oceanului în zona tropicală? (... cald şi umed.)(Se 

aplica un soare şi un nor.) 

- Ce caracteristici are aerul situa deasupra oceanului din zona polară? (...rece şi umed.)(Se aplică 

un nor.) 

- Ce caracteristici are aerul situat deasupra continentului din zona polară? (... rece şi uscat.)(Se 

poate aplica un soare „albastru” .) 

- Aerul cald se întâlneşte cu aerul rece în zona temperată , motiv pentru care aerul sn atmosferă 

este canstant răscolit , amestecat . Ce se întâmplă cu msele de aer care traversează continente sau 

oceane cu caracteristici diferite? (Masele de aer se modifică în mişcarea lor deasupra continentelor 

sau oceanelor.) 

- Aţi observat că vremea este frumoasă în unele zile , apoi plouă puţin şi se raceşte aerul. De ce 

oare? (... la început era o masă se aer caldă, apoi aceasta a fost înlocuită de o masă de aer rece.) 

- Frontul atmosferic este zona de contact între mase de aer diferite. Vremea se schimbă brusc 

atunci când trece un front atmosferic peste suprafaţa terestră. De ce oare? (...în spaţiul dintre masele 

de aer cu caracteristici diferite se produce condensarea.) 

Să descrie modul de colectare , prelucrare şi importanţa datelor meteorologice 

- De unde aflaţi cum va fi vremea mâine sau peste o săptămâna? (... urmărim la TV prognoza 

meteorologică; de pe reţeaua Internet.) 

- Televiziunea de unde primeşte informaţiile? (...de la staţiile meteorologice.) 

- Cum se numesc specialiştii care prevăd cum va fi vremea? (...meteorologi.) 

- Aceste prognoze meteorologice sunt întocmite pentru 12 ore, pentru 24 de ore, pentru mai multe 

zile,  pentru o lună sau chiar pentru un an. De unde au meteorologii datele pe baza cărora realizează 

prognoza vremii? (...de la staţiile meteorologice din ţara şi de pe glob.) 

- Ce credeţi că se măsoară la o staţie meteorologică?(... temperatura aerului şi solului, viteza şi 

direcţia vântului, presiunea aerului, cantitatea de precipitaţii etc.  

- De unde mai primesc meteorologii informaţii şi fotografii despre masele de aer  ( ... de la 

sateliţii meteorologici . ) 

- Pentru ce este importantă prevederea vremii? ( se prevede producerea unor altor fenomene: 

inundaţiile; plantele pot fi protejate împotriva brumei; se fac irigaţii în perioadele de secetă; ştim 

cum să ne îmbrăcăm sau să ne luăm umbrela, în construcţii, în transporturi etc.) 

Să identifice poluanţi ai atmosferei şi surse de poluare 

- Cum este influenţată starea atmosferei prin activitatea umană? ( ... prin emanaţii de gaze de 

eşapament, praf, gaze şi vapori de la diferite fabrici etc.) 

- Aceste substanţe sunt numite poluanţi , adică substanţe solide , lichide , gazoase care 

degradează mediul natural în care ajung. Care sunt sursele de poluare a aerului? (...mijloacele de 

transport care utilizează combustibili, unele fabrici, bombardamentele, vulcanii etc.) 

- Se spune că aerul din oraşe este mai poluat decăt aerul din sate. De ce? ( ... ) 

- Ce este poluarea? (Elevii dau diferite definiţii:... proces de impurificare a mediului cu substanţe 

dăunătoare care îi schimbă calitatea ) 
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ŞCOALA TRADIŢIONALĂ ŞI ŞCOALA POSTMODERNISTĂ 

 

                                                                                  Prof. Caraponu Maria-Aura 

Şcoala Gimnazială, Comuna Milcoiu, jud.Vâlcea 

 

În societăţile moderne, cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă în sine. Oamenii 

caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, „ştiinţă” din cât mai multe domenii, 

considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane educate. Într-o societate postmodernistă, 

cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti” şi a stoca o serie de 

informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra căt de „educat eşti”, ci, înveţi pentru „a 

face”,pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al 

celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei postmoderniste. 

Educatorii sunt facilitatorii cunoaşterii şi participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se 

realizează pentru că este utilă. Relaţile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, 

pe dialog constructiv şi pe cooperare. 

Educatorii sunt transmiţătorii cunoaşterii. Cunoaşterea înseamnă putere. Relaţiile 

pedagogice sunt bazate pe autoritatea profesorului şi pe dominarea elevului de către cel care se 

constituie ca sursă unică, veritabilă, de cunoştere. .Important este cum foloseşte elevul ceea ce a 

învăţat, accentul punându-se pe formativ, pe dezvoltarea proceselor cognitive 

Favorizează învăţarea autonomă. Elevul/studentul intervine permanent în deciziile privind ce 

vrea să înveţe, cum va folosi ceea ce a dobândit şi care vor fi modalităţile de evaluare. 

Are în vedere dimensiunea structurală a procesului de învăţământ, vizând adaptarea 

resurselor pedagogice angajate în vederea sporirii calităţii activităţii didactice. Promovează 

colaborări stânse ale şcolii cu comunitatea educativă. Lecţia este un proces dinamic care se pliază 

după specificul,nevoilor, preferinţelor şi rezistenţelor elevilor. Se încurajează participarea elevilor 

la construirea ei. Profesorii îi ajută pe elevi sa inteleaga ca educaţia îi sprijină pe elevi să-şi 

construiască propriile valori care să le fie utile,sa le înţeleagă şi să le susţină. 

Valori importante sunt considerate a fi: toleranţa, lupta pentru diversitate şi libertate, 

promovarea creativităţii şi accentul pe emoţie, pe intuiţie. Pedagogia postmodernistă recunoaşte 

existenţa diferenţelor de perspectivă, de idei şi concepţii concretizate în moduri variate de a vedea, 

a simţi şi a trăi. Acest fapt se constituie într-o precondiţie a unei vieţi democratice. 

Învățarea traditională accentuează şi valorizează excesiv funcţia informativă, de instruire în 

raport cu funcţia formativ-educativă.În demersurile didactice, profesorul este cel care decide cum, 

cât şi de ce transmite cunoştinţele. Momentele de iniţiativă şi de autonomie ale elevilor sunt reduse. 

Redimensionează relaţia profesor/elev, punând accent pe dialog, pe procesele de negociere. 

Focalizarea pe dimensiunea instrumentală a procesului de învăţământ, existând riscul rigidităţii şi al 

rutinismului şi al raţionalizării extreme din partea profesorului. 

Lecţia este proiectată ca o succesiune de momente standardizate,rezultat al perspectivei 

determinist-mecaniciste între obiective şi situaţiile de învăţare create. 
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Cultura devine obiect de studiu despre care elevii trebuie să înveţe, însă ea poate constitui un 

obstacol în calea învăţării. Elevii proveniţi din diverse culturi trebuie să fie pregătiţi şi familiarizaţi 

cu cultura promovată de şcoală. 

Culturile sunt respectate, nu numai pentru că au valoare egală ci şi pentru că se constituie în 

realităţi la fel de importante. Elevii care aparţin minorităţilor culturale sunt stimulaţi să-şi păstreze 

valorile, luptând împotriva fenomenului de aculturaţie. Educaţia educă tinerii în spiritul valorilor 

universale. 

Şcoala tradiţională pregăteşte elevii să stăpânească un domeniu sau mai multe, cultivându-le 

stima de sine şi ajutându-i să se autodescopere (folosind teste obiective, de inteligenţă). Predarea-

învăţarea se desfăşoară de obicei în sala de clasă. Profesorul este cel care domină, controlează şi 

ierarhizează elevii. Evaluarea este standardizată.Se folosesc bănci de teste grilă. Profesorul este cel 

care deţine controlul asupra modului cum, când şi din ce se realizează evaluarea. Şcoala 

postmodernistă consideră că respectul de sine este o precondiţie pentru învăţare, iar educaţia poate 

fi înţeleasă ca terapie. Educatorii postmodernişti îşi ajută elevii mai degrabă să-şi construiască 

identităţile decât să le descopere. Activităţile au locaţii variate; învăţarea se realizează nu numai în 

clasă ci şi în comunitate. Predarea presupune asigurarea sinergiei între informaţiile provenite pe căi 

formale cu cele din surse nonformale şiinformale,interconectarea experienţelor de învăţare prin 

excursii, prezenţa unor invitaţi în clasă, vizite la muzee, vizionarea de filme. Reîntoarcerea elevilor 

către lume, promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se 

accent pe proces. Profesorul este animator, moderator. 

În evaluare sunt favorizate procesele de negociere care implică conlucrarea decisională 

dintre elevi/student şi profesorul evaluator. Se evaluează în comun munca realizată împreună şi 

efectele reale ale formării.Sancţiunile vin din însăşi finalitatea şi calitatea muncii. Clasele de elevi 

în viziune postmodernistă, drept adevărăte comunităţi de cercetare, demonstrând importanţa 

socialului pentru întreaga învăţare. Scopul nu este neapărat cel de a-i antrena pe elevi în formularea 

de răspunsuri la întrebările şi problemele enunţate, ci mai mult, de a-i ajuta să descopere căile de a 

pune întrebări şi de a critica problemele. Comunităţile de învăţare create în şcoala postmodernistă 

necesită abandonarea practicilor care întăresc ierarhia în favoarea strategiilor care difuzează şi 

decentrează puterea. 

Profesorul postmodernist se află în relaţie de parteneriat cu elevii săi, negociind obiectivele 

învăţării, precum şi formele şi modalităţile de evaluare. El tratează clasa şcolară ca pe o lume , 

analizându-i regulile explicite şi implicite şi valorificând lumea reală ca pe o inepuizabilă scenă a 

situaţiilor de învăţare. În şcoala postmodernă nu sunt valorizate ierarhizările rezultate din evaluări, 

punându-se accent pe responsabilitatea celui care învaţă, ca sursă motivaţională. Particularităţile 

individuale şi motivaţionale sunt respectate şi valorificate, şi pe această bază se construiesc 

alternative educaţionale. Metodele didactice folosesc exprimarea personală, atitudinea reflexivă şi 

critică, autonomia individului dar şi a grupului, stimulând învăţarea prin cooperare, pentru a induce 

dezvoltarea personală prin acţiuni de autoconştientizare în cadrul grupurilor mici. 

Şcoala postmodernistă, prin educaţia şi instruirea de care este responsabilă, are ca preocupări 

fundamentale nu numai investirea elevilor cu un sistem de cunoştinţe ci şi îndrumarea şi stimularea 

lor în direcţia dezvoltării cognitive, afective, sociale, a exersării abilităţilor în contexte variate, în 

vederea pregătirii acestora pentru integrarea optimă în activitatea şi viaţa socială. Premisele 

dezvoltării mecanismelor interne ale cunoaşterii îşi găsesc o concretizare adecvată în situaţiile în 

care individul este pus în situaţii reale de acţiune asupra problemelor de rezolvat. Elevul/studentul 

trebuie solicitat să ia contact cu realitatea cât mai des posibil, pentru a adopta decizii promte şi 
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potrivite. Individul postmodern este „relaxat şi flexibil, orientat spre emoţii, trăiri şi simţiri 

interioare. În demersurile didactice, el trebuie privit în dublă ipostază: ca subiect al propriei formări 

şi ca agent al influenţei sociale şi prin aceasta, al autoformării. 

Scopul ştiinţelor educaţiei post-moderniste este nu doar de a înţelege ştiinţa ci şi de a simţi 

emoţia de a o studia; educaţia trebuie să fie cea care să determine indivizii să fie într-o continuă 

stare problematizantă, o stare în care permanent să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri. 

Şcoala postmodernistă trebuie să formeze agenţii sociali capabili de diagnostic, de 

intervenţie şi de schimbare a cadrului existenţial. 

În politica educaţională postmodernistă se precizează necesitatea accentuării preocupărilor 

de a asigura dezvoltarea şi trainingul capacităţilor şi abilităţilor intelectulale şi practice. 

Postmodernismul solicită din partea şcolii şi a indivizilor răspunsuri la întrebări de genul: 

 

– Ce vei face după ce ei absolvi? 

– Cum vei folosi ceea ce ai învăţat? 

– Cum îţi vei îmbunătăţii viaţa aplicând ceea ce şti? 

Utilitatea este unul din cuvintele cheie în educaţia postmodernistă. Paradigma curentului 

postmodernist avan-sează ideea conform căreia este necesar în introducerea şcoală a a noilor 

tehnologii pentru ca învăţământul să ţină pasul cu continua transformare socioeconomică şi cu 

rapida digitalizare a culturii. Motto-ul politicii postmoderniste este: „gândeşte global, acţionează 

local” – fără a te încurca în detalii. 

„Pentru cei mai mulţi dintre analiştii şi experţii actuali în teoria curriculum-lui, spaţiul clasei 

pare a fi o cutie neagră, insuficient cunoscută şi de multe ori ignorată. Ori în termenii perspectivei 

postmoderniste, ceea ce se petrece în clasă este cel mai important lucru. Mesajul principal este că, la 

nivelul clasei, nu avem de-a face doar cu transmiterea unui curriculum dat 

şi prefabricat, ci mai ales cu elaborarea şi construirea cotidiană şi negociată a acestuia.” (Emil 

Păun, 2002, p. 21) Implicaţiile curentului postmodernist în practica educativă au în vedere 

sensibilizarea şi conştientizarea elevilor, de la cea mai fragedă vârstă în direcţia formării şi aplicării 

conceptelor despre viaţă şi realitatea înconjurătoare. Învăţărea şi şcoală trebuie să accentueze 

caracterul său aplicativ, îmbinând teoria cu practica, concretul cu abstractul. Aceasta deoarece, 

predarea şi învăţarea faptelor izolate, a priceperilor şi deprinderilor fără a le valida practic, devine 

prictisitoare şi lipsită de înţeles. Este necesar ca elevului să i se creeze cât mai des oportunităţi de a 

face conexiuni între cunoştinţele învăţate în şcoală şi cele pe care le dobândeşte pe căi nonformale 

şi formale, înţelegând utilitatea lor. O altă implicaţie pe care o are postmodernismul în lumea şcolii 

este legată de modul democratic şi dialogat adoptat de profesori în activitatea desfăşurată cu 

elevii/studenţii. 

Curentul propune ca „profesorii şi elevii să lucreze împreună”, în opoziţie cu practica prin 

care profesorul, atotştiutor, este cel care le spune elevilor ce să înveţe. Acest fapt vine să 

detroneze stilul dominator, autoritar, dictatorial chiar, de predare, practicat încă în şcoli. 

Postmodernismul promovează metodele dialogate, favorizând procesele de îndrumare şi 

negociere. Conlucrarea profesor-discipor, nu înseamnă însă reducerea respectului faţă de cadrul 

didactic, ci subliniază necesitatea redimensionării relaţiei, prin considerarea sensului dublu al 

fluxului instructiv-educativ, al reciprocităţii învăţării deoarece şi profesorii au de învăţat de la 

elevii. 

Activismul elevului/studentului implicat de strategiile folosite de către cadrul didatic în 

desfăşurarea activităţii de predare-învăţare se constituie ca un imperativ al orientării 
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postmoderniste în educaţie. Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să motiveze pe elev să 

înveţe şi cum să faciliteze procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii de lucru 

interactive, punând accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se 

descurca în viaţă. Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc elevii să 

înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste cunoştinţe. Rolul profesorului este nu de a îndopa elevii 

cu diverse cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea. Dacă nu suntem capabili să 

vorbim de practică, nu suntem capabili să vorbim nici despre teorie. În educaţie trebuie să le 

avem în vedere pe amândouă şi să le îmbinăm eficient. 

Educatorul postmodernist este un căutător, un producător pasionat şi un distribuitor de 

cunoaştere localizată. El devine un profesor-cercetător, şi prin aceasta un gânditor care reflectă la 

practica educativă, conştient fiind de responsabilitatea sa în a cultiva la elevii săi, 

practiciinvestigativeşi reflexive. 

Caracteristic postodernismului sunt: „căutarea şi acceptarea de alternative, variante 

(educaţionale), renunţarea la graniţa între ştiinţe), ambivalenţă, discontiuitate, descentralizare, 

fagmentare, toleranţă, incertitudine, interculturalitate, globalism, indeterminare, imanenţă, 

individualism, deconstrucţie, umanizarea tehnologiei,promovarea valorilor noi, divesificarea 

comu-nicării ş.a. ” (Elena Joiţa, 2002, p. 28) Concretizarea în plan educaţional a viziunii 

postmoderniste poate lua forma abordărilor „noilor educaţii”, a alternativelor metodologice de 

predare-învăţareevaluare, a descen-tralizării decizionale şi curriculare, a dezvotării conduitelor 

democratice, a comunicării eficiente pe toate planurile, a retehnologizării învăţământului. 

Concluzionând, putem spune că pedagogia postmodernistă se carecterizeaza prin 

autoreflexivitatea – ceea ce presupune revizuirea continuă; decentrarea şi interculturalitatea – 

care se referă la evitarea centrării pe o cultură dominantă şi reconsiderarea culturilor marginale, 

ale minorităţilor care sunt la fel de importante; deconstrucţionismul – ce presupune 

reinterpretarea construcţiilor teoretice şi reconsiderarea ideilor din perspective noi, diferite; 

utilitatea – accentul se pune pe însuşirea cunoştinţelor utile pentru viaţa individuală şi socială; 

dialogul şi democraţia – promovează toleranţa faţă de diversităţile (de idei,trăiri, sentimente, 

opinii, interpretări etc.)din jur,favorizează proceselede negociereşi implicare. 
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SOFT-UL  EDUCAȚIONAL – METODĂ MODERNĂ ÎN  PROCESUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

                                                                                                                  

Prof. Ioniță Doina                                                            

Colegiul Național ``Calistrat Hogaș`` Tecuci/Galați 

 

       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.  Având în 

vedere tehnologizarea şi utilizarea sistemelor computerizate în toate domeniile financiar-bancare, 

proiectare, statistică, industrie şi în sănătate, un rol important în inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor de liceu o are formarea de competenţe digitale avansate. 

      Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu 

este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, 

ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou spectru de performanţe, în întâmpinarea 

schimbărilor inerente ce au loc în cultură şi civilizaţie. 

     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 .  

Calculatorul 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 proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 

neobservate sau greu observabile din diferite motive. 

Prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează 

semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. Termenul, preluat din literatura 

anglo-saxona, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin mijloace electronice, 

acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. 

Definit astfel, termenul se  suprapune pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea 

experienţelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistată/ online learning/ 

instruire prin multimedia/soft educaţional, etc.  

Sub denumirea de software didactic/educaţional, o gamă largă de materiale electronice (pe 

suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educaţie: hărţi, 

dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi (e-books), teste, 

tutoriale, simulări, software ce formează abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc. 

Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, 

evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale, etc.).  

 Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaţionale, se eficientizează 

procesul de predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor. Utilizând softurile educaţionale în cadrul 

activităţilor se vor dezvolta: 

 gândirea logică,  

 spiritul de observaţie,  
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 memoria vizuală ,  

 atenţia voluntară,  

 deprinderile de lucru cu calculatorul,  

 abilităţile de utilizare a informaţiilor primite prin intremediul softurilor 

educaţionale.  

Astfel, soft-urile educaţionale prezintă o serie de avantaje: 

 furnizează un mare volum de date; 

 asigură o instruire individualizată; 

 favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe prin paşi mici, 

adaptaţi nevoilor individuale de progres în învăţare; 

 facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient; 

 oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în 

mod direct; 

 stimulează implicarea activă a copilului în învăţare;  

   Una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea 

interacţiunii cu elevul; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. O altă caracteristică este 

flexibilitatea. Modul în care este proiectat softul cu care va interacţiona elevul, va evidenţia o 

individualizare a parcursului în raport cu reacţiile elevului, cu posibilităţile de relevare a 

dificultăţilor în parcurgerea programului şi de reglare a instruirii.     

  Softul educaţional rezultă dintr-un laborios proces de proiectare care are trei mari etape: 

1. stabilirea temei 

2. proiectare pedagogică 

3. realizare informatică 

      Stabilirea temei trebuie să răspundă la o întrebare esenţială: suportul informatic aduce un 

plus de calitate transmiterii/receptării informaţiei? În alte cuvinte este informaţia oferită mai uşor 

asimilabilă sau mai trainică. 

      Un program de instruire trebuie astfel conceput, încât să ofere elevului ocazia de a 

parcurge toate etapele unui act complet de învăţare:  

 primul contact cu un nou concept; 

 reactualizarea cunoștințelor după un anumit interval de timp; 

 aplicarea cunoştinţelor recent dobândite;  

                  Programul de instruire trebuie să ofere elevului posibilitatea de a verifica corectitudinea 

activității sale. Eficienţa confirmării aprecierii răspunsului depinde de: 

 modul în care se realizează (în termeni corect-greşit sau cu indicarea precisă a 

greşelii); 

 durata în timp care separă performanţa de aprecierea ei (teste cu rezultat la 

sfârşit sau după fiecare probă). 

    Succesiunea situaţiilor de ȋnvăţare-ordinea de prezentare va respecta următoarele reguli: 

 de la cunoscut la necunoscut; 

 de la simplu la complex; 

 de la concret la abstract; 

 de la observaţie la raţionament; 

 de la general la detaliu. 

   Reguli de elaborare a conţinutului ecranelor:  
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 prezentare completă dar minimală; 

 claritate, concizie şi precizie; 

  Evaluarea de către computer a răspunsurilor-soft-ul educaţional trebuie astfel realizat încât 

computerul să expună răspunsul corect numai după ce elevul a introdus propriul răspuns. Mesajul 

pe care computerul îl expune după ce elevul a introdus răspunsul se numeşte feedback.  

Avantaje: elevul primește secvenţe, care pot fi momente de lecţie (softuri educaţionale de 

diverse tipuri), teste, unde el poate accesa informaţii (biblioteci, Internet), poate primi nota sau 

poate lua legătura cu alţi elevi care lucrează în acelaşi mediu.  

Profesorul care are la dispoziţie o platforma de învăţare îşi alege momente de lecţie pe teme 

din programă, dar poate, la rândul lui, să îşi creeze fragmente în funcţie de feedbackul primit de la 

un anume grup de elevi sau în funcţie de strategia pe care şi-o propune. Marele avantaj este 

posibilitatea de a primi feedback de la toţi elevii clasei, care pot lucra independent, pe nivele de 

pregătire sau pe clase de abilităţi, actul educaţional poate fi modelat direct pe grupul cu care se 

lucrează, flexibilitatea şi adaptabilitatea conţinuturilor educaţionale fiind condiţii ale îmbunătăţirii 

rezultatelor învăţării. 

Utilizarea soft-urilor educaționale, se dovedește a fi un instrument de învățare eficient, care 

determină apariția unor modificări semnificative în achiziția cunoștințelor și în atitudinea față de 

învățare a elevilor. Se constată o creştere a calităţii instruirii, în cazul în care metodele tradiţionale 

se înlocuiesc sau se completează cu metode moderne, care implică noile tehnologii. 

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. 

În contextul unei societăţi aflate într-o continuă căutare a modelelor spirituale şi morale şi în 

condiţiile în care individul are o determinare spaţio-temporală puternic influenţată de factorul 

economic, izolarea socială a acestuia este o realitate evidentă. De aceea se impune adoptarea unor 

strategii care să contracareze efectul izolării. Aceste strategii sunt de regulă de natură 

comunicaţională. Prin utilizarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale, ruperea barierelor 

spaţio-temporale devine o realitate. Tehnologiile informatice şi comunicaţionale reprezintă un nou 

grad de libertate a individului în societate. Cum nu putem desprinde educaţia de comunicare, 

inserţia tehnologiilor informatice în educaţie este o consecinţă firească a progresului societăţii. 
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INTERNETUL-INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ 

 

Profesor Hagimă Eugenia Gabriela 

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” 

 

Trăim într-o societate aflată în continuă schimbare, în care tehnologia digitală transformă 

fiecare aspect al vieţii umane, în vreme ce biotehnologia poate schimba însăţi viaţa într-o singură zi. 

Viaţa modernă oferă şanse şi opţiuni mai mari, dar şi riscuri şi incertitudini sporite. Spaţiul 

contemporan, definit ca o societate a comunicării generalizate, este marcat de intensificarea 

continuă a schimbului de informaţii. Expansiunea pieţii informaţionale este posibilă datorită 

avântului noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale ce marchează sfârşitul modernităţii şi 

începutul epocii postmoderniste. 

În România învăţământul trece printr-o perioadă de mari schimbări reformiste, iar Internetul 

este o parte majoră a acestor transformări.  Existenţa conexiunilor la Internet deschide larg porţile 

de pregătire şi perfecţionare în orice domeniu, pentru orice nivel şi la orice vârstă. 

Accesând Internetul, pătrundem de fapt într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde 

la nivelul întregii lumi, oferind informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un 

calculator conectat. 

Internetul crează şanse şi posibilităţi multiple şi nelimitate de informare, documentare, 

comunicare şi distracţie pentru publicul larg. WWW este reţeaua mondială care democratizează 

accesul la cultură, la ştiinţă, la educaţie, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii.  

Analizând modelul triunghiular de interacţiune mediată, educator-computer-educat se pot 

face următoarele observaţii: interacţiunea dintre profesor şi elev se realizează prin intermediul 

calculatorului. Acest fapt presupune ca fiecare utilizator (atât elevul cât şi profesorul) să deţină 

anumite competenţe de operare cu calculatorul şi minime cunoştinţe despre felul cum poate fi acesta 

folosit. În acest sens, se vorbeşte tot mai mult în ultimii ani despre necesitatea alfabetizării 

tehnologico-informaţională. 

Mesajele educaţionale sunt transmise indirect între cei doi agenţi, spre deosebire de situaţiile 

predării-învăţării tradiţionale (face-to-face). Perturbaţiile mesajelor care apar în situaţiile de învăţare 

din clasa obişnuită, sunt reduse la minimum în mediul virtual. Pot apărea însă distorsiuni de alt tip, 

cum ar fi cele legate de buna funcţionare a calculatorului, de transmisia informaţiilor, de penele de 

curent, de performanţele de viteză şi de stocare ale computerului. 

Profesioniştii în domeniul calculatoarelor, au încercat să reducă din neajunsurile învăţării 

într-un mediu virtual legate de lipsa contactului interpersonal direct, prin crearea unei interfaţe 

prietenoase şi prin stimularea interactivităţii utilizatorului.  

Calculatorul poate, în egală măsură, să instruiască, să ajute în rezolvarea unor sarcini şi să 

distreze. Ambianţa educaţională specifică situaţiilor de învăţare face-to-face este înlocuită cu 

mediul virtual de învăţare. Educatul beneficiază de cursurile profesorului în mediul propriu (de 

acasă), pe care şi-l organizează după bunul plac. 

Învăţarea cu ajutorul Internetului se constituie ca o alternativă educaţională atractivă care 

reduce restricţiile de ordin temporal, social, spaţial sau de altă natură. 

Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: 

 accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate: utilizatorul poate hotărî singur, data şi ora la care 

se implică în activitatea de instruire; 
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 spaţiul în care lucrează este intim şi nu necesită formalizare; 

 interacţiunea cu profesorul este neconstrângătoare şi liberă; 

 utilizatorul poate învăţa în propriul său ritm, controlându-şi rapid progresele, beneficiind de 

un feedback rapid şi permanent; 

 costuri de timp reduse: accesul la informaţii este nelimitat şi poate fi realizat rapid, la orice 

oră şi din orice locaţie; 

 nu sunt necesare cheltuieli de deplasare şi nici întreruperea activităţii profesionale curente; 

 costuri reduse de distribuţie şi de transport a materialelor necesare pregătirii într-un 

domeniu; 

 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; 

 specific învăţării într-un mediu virtual este centrarea pe utilizator; 

 uşurinţa actualizării permanente a cursului original în acord cu schimbările survenite în 

domeniul abordat. Cursul poate fi rapid reproiectat, iar utilizatorii iau cunoştinţă în mod curent de 

noile modificări. 

Dezbătând problematica dezavantajelor create de instruirea online, au rezultat următoarele 

întrebări:  

Poate calculatorul să înlocuiască contactul uman? 

Merită investiţia în infrastructura informatică? 

Acest tip de învăţare are ca efect faptul că devii mai comod? 

Internetul conduce la moartea cărţilor? 

Limitele învăţării online ar putea fi date de faptul că: 

 pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât cea a unuia tradiţional (dar costurile 

sunt apoi amortizate rapid). Trainingul bazat pe reţeaua Internet solcită, de asemenea, timp şi bani 

pentru implementare, dezvoltare tehnologică şi pregătirea specialiştilor în domeniu; 

 ţin de ordin tehnologic, de lipsa unor resurse tehnologice performante şi a unor conexiuni 

optime la reţea, de joasă performanţă în ceea ce priveşte sunetul şi imaginile video şi chiar a unor 

grafice extensive. Acestea solicită mult timp de încărcare, aşteptare care poate crea nerăbdare şi 

stres utilizatorului. Probleme de acest tip apar curent atunci când reţeaua este foarte aglomerată sau 

utilizatorul dispune de un computer mai puţin performant; 

 apar probleme legate de lipsa contactului uman face-to-face, esenţial pentru socializarea 

individului; 

 nu orice curs, din orice domeniu, poate fi livrat prin intermediul calculatorului. Anumite 

domenii/cursuri solicită o mai profundă implicare umană şi personală pentru a atinge deziderate de 

ordin emoţional ori pentru a stimula munca în echipă; 

 după părerea unor specialişti, instruirea care are la bază folosirea Internetului este prea 

statică. 

Cu toate acestea WWW(World Wide Web) este o reţea care deschide largi posibilităţi de 

pregătire în orice domeniu şi pentru oricine care dispune de o conexiune la Internet. Acest mijloc 

modern de difuzare mondială a informaţiei asigură legături între comunităţi virtuale care ignoră 

graniţele lumii.  

Surse de informare pentru elevi: 

Teens.genium.ro - Resurse educaționale pentru adolescenti;  

http://teens.genium.ro/
http://teens.genium.ro/
http://teens.genium.ro/
http://teens.genium.ro/
http://teens.genium.ro/
http://teens.genium.ro/
http://teens.genium.ro/
http://teens.genium.ro/
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Edu.genium.ro - Site cu resurse educaționale pentru elevi și tineri;  

Kids.genium.ro - Jocuri, desene animate și resurse educaționale sigure pentru copii între 3 si 

14 ani;  

Referate.genium.ro - Site cu referate, enciclopedii online, biblioteci virtuale și dicționare 

pentru elevi și studenți;  

Bucurie.net - Portal cu poezii, povești și jocuri educative;  

Magic Land - Site cu povești, jocuri educative, curiozități pentru copii;  

Clopoțel - Portal pentru copii și adolescenți cu referate, forum și jocuri;  

eCopii – Povești, poezii, cântece, soft educațional, jocuri pentru copii;  

e-Școala - Site pentru tineri - Jocuri, referate, locuri de munca, consiliere online;  

e-Enciclopedia.ro - Enciclopedie online cu resurse pentru elevi și studenți;  

Wikipedia.ro - Enciclopedia liberă online cu resurse pentru elevi, studenți și părinți;  

Eukarya - Enciclopedia faunei și florei din România;  

Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa; 

Marapets – Jocuri pentru copii;  

Net Smartz Kids - Portal cu jocuri;  

Media Awarness – Jocuri educative;  

Dibdabdoo – Motor de căutare sigur;  

Bebo – Motor de căutare și resurse pentru copii și părinți;  

GetNetWise – Resurse și site-uri sigure pentru copii;  

Kid Sites - Link-uri către site-uri utile;  

Safe Kids - Sfaturi pentru copii;  

SafeKids - 10 Reguli pentru navigarea în siguranță pe Internet;  

Yahoo Safely.  
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COMPUTERUL, UN RĂU  NECESAR! 

 

                          Prof. Călinoiu Elena Sonia 

 Şcoala Gimnazială  Ariceştii-Rahtivani, Jud. Prahova 

 

Motto: Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor 

putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi 

înşine. (Jan Amos Comenius) 

Orice apariţie a profesorului în faţa elevilor implică demersuri complexe, o bună 

documentare fiind punctul de pornire, o condiţie necesară a actului didactic. Respectarea şi 

adaptarea programei va conduce în mod evident la elaborarea unor activităţi atractive, ce trebuie să 

se bazeze pe  metode moderne de predare-învăţare. O astfel de metodă este descoperirea; consider 

că experimentele pot  fi des folosite cu mari beneficii pentru elevi. În egală măsură, utilizarea 

mijloacelor moderne  în şcoală atrage elevii şi le dezvoltă interesul pentru activitatea propusă.  În 

lecţiile la care utilizăm calculatorul  vom observa la faza feedbackului că au fost atinse obiectivele, 

majoritatea elevilor depăşind nivelul mediu. 

 În opinia mea, folosirea calculatorului permite comunicarea mai rapidă, munca noastră, 

cadre didactice şi elevi, devenind mai uşoară; de asemenea multitudinea de informaţii  dezvoltă 

creativitatea elevilor. Limbajul unui calculator este cunoscut oricărui elev, indiferent de nivelul la 

care se află în şcoală. 

 Cunoscând cât mai bine funcţiile calculatorului putem să valorizăm  informaţia, să o 

transformăm astfel încât să atragă elevii. Cu siguranţă, Internetul furnizează o cantitate foarte mare 

de informaţie, însă profesorul este cel care trebuie să selecteze informaţia, să facă diverse legături, 

cu explicaţii imediate pentru elevi, astfel încât aceştia să înveţe să folosească tot restul vieţii această 

“resursă”. 

 Aptitudinile pe care profesorul le are în a utiliza  calculatorul îl determină pe acesta să 

folosească într-un anumit ritm tehnologia modernă. De aceea, cunostințele temeinice pe care le 

avem privind utilizarea computerului,  ne ajută să descoperim şi să folosim pe viitor multe dintre 

funcţiile unor programe nou apărute, care ne înlesnesc realizarea  materialelor  didactice   mai 

atractive, cu timp şi muncă  reduse, dar cu eficienţă crescută.   

 În același timp nu sunt de neglijat efectele negative pe care le are acest instrument indrăgit 

de către elevi  asupra dezvoltării   fizice, psiho-cognitive și sociale normale asupra copilullui/ 

elevului. 

Afecțiunile produse cortexului  prefrontal  în urma interacțiunii excesive cu televizorul și 

computerul au ca rezultat apariția a ceea ce a fost numitul ADHD (Attention Deficit with or wihout 

Hyperactivity Disorder), adică slăbirea până la un nivel patologic a unor capacități cognitive 

fundamentale: concentrarea atenției, memoria de scurtă durată, imaginația creativă, motivația de a 

întreprinde o acțiune care  cere efort. 

Aceste lipsuri pot fi observate în comportamentul școlarului mic în ceea ce privește 

activitatea la clasă. Datorită efectului hipnotic creat de imaginile vizuale și auditive menite să 

mențină atenția trează, în fața calculatorului, copiii sunt acaparați, dependenți de imagini vizuale și 

auditive. Șocul și agresiunea prezente în jocurile calculatorului, le asigură porția de dopamină, 

stimulentul  în lipsa căruia ei nu mai funcționează. Școala, în realitate nu șochează în nici un fel, iar 

ei nu-și mai pot concentra în mod corespunzător atenția.   Unii dintre ei sunt nemulțumiți că nu sunt 
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surprinși de către prezentarea cadrului didactic într-un mod spectaculos cu efecte puternice. Deci, 

nefiindu-le satisfăcute așteptările, atenția lor este dezactivată și  încep să se gândească la cu totul 

altceva.  Au chiar impresia că nimic din ceea ce se întâmplă la școală nu este interesant, ci chiar 

plictisitor. Ne confruntăm din ce în ce mai des cu astfel de situații, începem să recunoaștem singuri 

simptomele  temutului ADHD; spunem „temutului”, deoarece  existenta a unul, două cazuri într-o 

clasă, este suficientă pentru distragerea atenției celorlalți elevi, chiar pentru compromiterea orei de 

curs. 

Copilul trebuie să-și dezvolte el însuși  interesul, dorința spre cunoaștere, inițiativa și 

competitivitatea. El învață prin interacțiunea cu mediul familial, social, școlar și nu datorită atracției 

față de o mașină. 

Pe lângă sindromul ADHD, un alt posibil efect negativ îl reprezintă apariția problemelor de 

învătare- LD (Learning Disabilities). 

Incapabili să se concentreze cu atenție în mediul școlar, având motivație scăzută pentru 

învățarea de noi cunoștințe, agitați permanent din pricina  hiperactivității, copiii răspund din ce în ce 

mai slab cerințelor școlare și pun mari probleme dascălilor. 

Timpul petrecut de elevi în fața calculatorului este într-o evidenta creștere, iar disconfortul 

fizic creat de poziția incorectă,  încordată, de  tensiunea la nivelul mușchilor spatelui conduc la  

deformări ale coloanei vertebrale,  cunoscutele cifoze si scolioze. O curbură anormală a spatelui 

duce la pierderea câtorva centimetri în înălțime, dar  și la migrene. Sunt și alte boli care afectează pe 

cei care nu se pot dezlipi de computer: nindenitele, sindromul ochilor uscați și obezitate. 

O altă consecintă gravă asupra comportamentului copilului o au jocurile pe calculator. Ele 

antrenează o stare de hiperexcitabilitate corticală, copiii devenind dependenți la propriu de nivelul 

de dopamină declanșat de acestea. Adesea aceste jocuri pot fi jucate automat, jucătorul ajungând să 

reacționeze fără să gândească. Studii medicale au constatat că în urma multor ore de jucat anumite 

jocuri zilnic, copiii au ajuns să facă crize epileptice. Și folosirea în exces a Internetului, care este o 

importantă resursă educațională, duce  la dependență care la un moment dat nu mai poate fi 

controlată. 

În acest caz utilizatorii sunt lipsiți de încredere în ei și caută parteneri virtuali de discuție, cu 

probleme asemănătoare, din dorința de a găsi o cale de rezolvare a dificultăților cu care ei se 

confruntă. Dar constată că la părăsirea mediului virtual ei au aceleași probleme nerezolvate, au 

pierdut și timpul de a acționa pe altă cale, iar de cele mai multe ori se întorc să caute soluția tot în 

fața paginilor web. 

Utilizarea în exces a calculatorului, implicit vizionarea îndelungată pe orice ecran, duce la 

tulburări de comportament: pierderea încrederii în sine, retragere socială, introversie (Termen prin 

care C.G. Jung a desemnat tendința individului, care, frustat în încercările de a stabili relații cu cei 

din jur, își orientează energia vitală spre lumea sa interioară, devenind contemplativ, timid, retras- 

DEX on line), comportament exploziv iritant. Sunt înlocuite activitățile sociale, casnice, 

relaționarea cu prietenii, cu plăcerea de a butona la computer. 

Pentru a dezvolta bune relații sociale, copiii trebuie încurajați să interacționeze unii cu alții 

de la vârste fragede.  Copiilor treptat li s-a diminuat dorința de a  interacționa unii cu alții.  Copiii 

zilelor noastre - generația monitor -  preferă,  în locul întâlnirilor cu prietenii reali, o creștere a 

„prietenilor electronici”. Se diminuează dorința relațiilor de prietenie, datorită complexelor lor,  cu 

noi prieteni  - comunicare față în față- și crește dorița de a-și câștiga noi și noi  „ prieteni virtuali”.  

Posibilitățile de exprimare nonverbală prin intermediul calculatorului îi ajută pe copii să-și exprime 
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emoționalitatea adecvată situației, fără ca „prietenul de discuție”  să perceapă intensitatea reală a 

emoțiilor. 

Copiii noștri au uitat ce însemnă exprimarea gândurilor, opiniilor prin comunicare directă, 

plăcerea de a împărtăși bucurii, realizări; durerea de a spune eșecurile, nemulțumirile, necazurile. 

Intenetul reprezintă un mod de evitare a contactelor sociale reale, directe fața în față. 

În viitor, dacă nu vom lua măsuri,  va trebui să acceptăm că nu am fost singurii părinți ai 

copiilor noștri, ei au fost însoțiți de calculator mai mult decât  am făcut-o noi, computerul  

transformându-i  în ființe dezechilibrate, care nu vor deosebi ce au învățat de la „jucăria supremă”,  

de ce principii am reușit noi să promovăm (sădim) în conștiința lor. 

 „Deși strică mintea, îi inhibă dezvoltarea, împiedică gândirea liberă, reflexivitatea, slăbește 

creativitatea și distruge rețele neuronale, stresează și obosește până la epuizare, ecranul este 

căutat și iubit , de copii și adulți” (Gheorghe,V., 2007, pag.103).  

 

Bibliografie: 

 Gheorghe, V., Criveanu, N., Dragulinescu, A. (2007),  Efectele micului ecran asupra minții 

copilului, Editura Prodromos, București; 

 

UTILIZAREA CALCULATORULUI  ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof. înv. primar Ciucă Elena Diana 

C.N.I. Matei Basarab,  Rm. Vâlcea 

 Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o 

permanentă evoluție. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, 

nu cu frică și rezistență.  

             Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia de a fi instruiți 

cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Eșecul în dezvoltarea capacității de a 

reacționa la schimbare poate atrage după sine pasivitatea si alienarea. Profesorul trăiește el însuși 

într-o societate în schimbare, și din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se 

adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu. 

 Deci, introducerea în școală a Internetului și a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învățământ. 

Astfel actul învățării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor și  muncii profesorului, 

ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul. 

Această schimbare în sistemul de învățământ vizează următoarele obiective : 

1. Creșterea eficienței activităților de învățare 

2. Dezvoltarea competențelor de comunicare și studiu individual 

Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai importantă (chiar 

indispensabilă) din două motive: are loc o informatizare a societății; mediile de instruire bazate pe 

informatică oferă un puternic potențial educativ. 

Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcăm mai multe modalități de apariție 

a calculatorului în demersul didactic:  

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=19707
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=27640
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=27641
http://www.librarie.net/editura/Prodromos
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 Utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor școlare ( 

planificări, proiecte de unități de învățare, proiecte de lecție etc). 

 Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecțiilor de comunicare de noi 

cunoștinte, de recapitulare sau a prelegerilor, în care calculatorul poate reprezenta suport al unei 

sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoștințe; 

 Realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puțin complicate, în scopul formării 

deprinderilor de calcul; 

 Realizarea unor bănci de date, adică stocarea de informații, modalitate care să permită 

ulterior regăsirea informațiilor după anumite criterii; 

 Învățarea unui limbaj de programare; 

 Realizarea unor laboratoare asistate de calculator.  

Învățătorii și profesorii din Romania consideră extrem de importantă utilizarea calculatorului 

în procesul educațional. Aproximativ 80% dintre cadrele didactice susțin că atunci când folosesc 

calculatorul la clasă, elevii sunt mai atenți și mai motivați la ore, învățarea devenind activă. În plus, 

predarea este mai ușoară pentru că noțiunile abstracte sunt predate mai ușor datorită suportului 

vizual. Peste 70% dintre cadrele didactice care au folosit materiale educaționale în format electronic 

în procesul de predare au observat că lecția devine interactivă. Cercetarea a evidențiat faptul că prin 

folosirea calculatorului la clasă pot fi diminuate anumite probleme identificate în sistemul 

tradițional de abordare a lecției cum ar fi interesul scăzut al elevilor și caracterul prea teoretic al 

informațiilor. 

În privința impactului asupra elevilor, peste 87% dintre profesori sunt de părere că elevii sunt 

mai atrași de lecție datorită animațiilor și conținutului multimedia, iar exemplele din viața reală și 

simulările virtuale le captează atenția și îi ajută să rețină mai ușor informațiile din materia școlară. 

Din rezultatele cercetării reiese că învățătorii și profesorii folosesc calculatorul pentru a-și pregăti 

lecția (48%), ca suport în predare (78%) și în evaluarea elevilor (85%).  

          Calculatorul trebuie privit ca un instrument în educația elevilor. Depinde de fiecare profesor 

cum alege să-l folosească și cum îi învață pe copii să-l utilizeze. Prin lecțiile pe calculator și jocurile 

educaționale, profesorii cresc interesul elevilor pentru școală pentru că le stimulează imaginația și 

învățarea prin descoperire. 

     Dintre problemele din învățământ identificate de cadrele didactice, care ar putea fi asociate 

folosirii temei calculatorului în educație sunt curriculum prea încărcat, tradiționalismul și caracterul 

prea teoretic al informațiilor transmise. 

În zilele noastre, computerul este, în mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire 

didactică. Putem afirma că este un mijloc instructiv revoluționar, cu un impact asupra procesului de 

învățământ așa cum nu a mai existat de la momentul apariției manualelor școlare. 

Profesorii  trebuie să stăpânească metodologia utilizării computerului. Indiferent de 

specialitatea lor în cadrul procesului de învățământ, de poziția lor, profesorii trebuie să înțeleagă că 

acest instrument va transforma tehnologiile didactice mai mult chiar decât a făcut-o apariţia 

tiparului. Computerul aduce în școală calitatea sa de mijloc de învățământ interactiv, pe care nu o 

aveau celelalte mijloace didactice. De asemenea, computerul poate modela orice fel de proces, în 

toata complexitatea desfășurării sale. 

          Utilizarea calculatorului îmbunătățește procesul de învățământ și nu numai: educația bazată 

pe calculator se referă la orice mod de folosire a computerului în scop educațional, incluzând 

fixarea cunoștințelor, programe tutoriale, simulări, managementul instruirii, exerciții suplimentare, 

programare, creare de date de baze, precum si multe aplicații. 
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Printre dezavantajele folosirii calculatorului putem enumera: crearea unei posibile 

dependențe, comunicarea doar cu ajutorul internetului, realizarea temelor fără o contribuție prea 

mare din partea elevilor. 

Calculatorul este folosit atât pentru desfășurarea orelor de matematică, fizică, chimie, dar și 

a cursurilor de profil umanist, precum limbile străine sau limba si literatura română. PC-urile tind să 

devină standardul de computere folosite în școli, ceea ce întărește legăturile dintre lucrările realizate 

pe computerul de la școală și temele pentru acasă, deoarece elevii vor lucra și în afara orelor de 

clasă, salvându-și lucrarea pe dischetă sau pe CD. 

Computerul poate interveni direct în procesul de învățare sau într-un mod indirect. 

Intervenția directă a calculatorului se realizează într-un mod concret preluând principala sarcină a 

profesorului: predarea într-un soft educațional. Intervenția indirectă constă în utilizarea 

calculatorului pentru controlul și planificarea instruirii, adică, acesta preia o parte din sarcinile 

profesorului. 

Calculatorul a devenit un element principal al vieții actuale fără de care societatea nu s-ar 

putea dezvolta. 

Mulți educatori, părinți și cercetători s-au implicat în programele educaționale de utilizare a 

calculatorului în școală. Fiecare școală ar trebui să dețină calculatoare, iar personalul didactic ar 

trebui să urmeze cursuri de perfecționare și formare IT. 

 

Bibliografie: 

Cerghit, I., Metode de învățământ, E.D.P.,București, 1980 

Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri, strategii. Editura 

Aramis, București, 2003 

Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1995 

 

 

MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC PRIN FOLOSIREA 

PLATFORMELOR IT 

 

Prof. Niculaie Mariana, Croitoru Mihaela 

 

Informatizarea şcolii româneşti este o necesitate reală, determinată de pătrunderea naturală a 

tehnologiei informaţiei în toate domeniile vieţii economice, de necesitatea alinierii educaţiei la 

cerinţele economice şi sociale, şi, nu în ultimul rând, de cerinţele privind îndeplinirea criteriilor de 

aderare la Uniunea Europeană. 

  Încorporarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sistemele de învăţământ europene 

este un proces care, pe termen lung, va avea implicaţii majore pentru organizarea învăţării şi 

metodele de predare. 

Acest sector a devenit o prioritate educaţională şi toate ţările Uniunii Europene fac eforturi 

pentru includerea TIC în curriculum-ul şcolar şi în programele de pregătire a cadrelor didactice. 

Utilizarea TIC s-a realizat pe trei direcţii: 

 Dotarea şcolilor 

 Pregătirea cadrelor didactice 

 Asigurarea resurselor necesare 
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  Introducerea în învăţământul românesc a TIC, constituie un pas important în racordarea 

învăţământului românesc la dinamica social din UE. 

  Folosirea TIC-ului este construit pe baza principiilor educative moderne, care se 

conformează celor trei faze succesive care definesc în general procesul de cunoaştere: obţinerea de 

cunoştinţe de bază, dezvoltarea gândirii tactice, dezvoltarea gândirii strategice. 

Implementarea platformelor Ael și IDD în educație constituie un pas major în transformarea 

învățământului tradițional într-un învățământ modern. 

Platforma AEL este un element de noutate extraordinar, care permite elevilor să aibă acces la 

surse de informare permanent actualizate. 

AEL oferă suport pentru predare şi învăţare atât în clasă cât şi la distanţă, pentru testare, 

evaluare şi notare, pentru crearea, organizarea şi administrarea conţinutului educaţional multimedia, 

pentru monitorizarea procesului de învăţământ şi concepţie curriculară. 

Suportul didactic oferit pentru predare include ghiduri interactive, exerciţii, simulări, 

rezolvare de probleme, jocuri educative. Sistemul se bazează pe un centru de cunoştinţe electronic, 

bazat pe manuale, prezentate în formă electronică şi cu un conţinut care depăşeşte prezentarea 

textuală obişnuită. De asemenea conţine şi alte materiale, în forme de prezentare variate, inclusiv o 

varietate de conţinut multimedia (demonstraţii video, documentare, prezentări pas cu pas, animaţii). 

Sistemul îşi propune să integreze atât aplicaţii elementare cât şi utilitare de birotică, simulatoare 

complexe în diferite domenii şi altele. 

  Sistemul oferă de asemenea facilităţi în domeniul evaluării elevilor şi asistenţă pentru 

gestiunea şi monitorizarea performanţelor şi activităţii la nivel de unitate şcolară. 

Platforma AEL asigură optimizarea procesului de instruire prin:  

 instruire unitară; 

 mai bună monitorizare a procesului şi a rezultatelor obţinute de cursanţi şi instructor;  

 crearea şi administrarea de conţinut educaţional;  

 testarea şi evaluarea elevilor si cursantilor;  

 urmarirea si evaluarea metodelor didactice folosite; 

 posibilitatea de a face referiri si exemplificari din domenii conexe subiectelor 

abordat;,  

 planificarea atentă a resurselor (instructori, săli de curs);  

 economie de timp.  

Platforma AEL - Advanced eLearning poate fi folosita pentru învăţarea condusă de 

profesor/instructor sau pentru învăţarea independent. 

Programul AEL vine cu: 

  noutăţi în actul didactic; 

  materiale didactice pentru orele de curs; 

  ajută foarte mult la consolidarea cunoştinţelor; 

  bogat în imagini, simulări; 

  se maximizează aplicarea practică a cunoştinţelor. 

IDD - Învăţământul deschis la distanţă reprezintă o nouă etapă a informatizării 

învăţământului românesc. 

Învăţământul deschis la distantă presupune înscrierea si studiul la o instituţie educaţionalã, 

care asigurã materialele didactice pregãtite într-o ordine secvenţialã şi logicã pentru ca elevii sã 

studieze pe cont propriu. În momentul în care fiecare dintre lecţii este terminatã, elevul trimite cãtre 

instructori calificaţi prin fax, mail, sau computer, produsul muncii sale individuale ce i-a fost 
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încredinţatã, spre corectare, clasare, comentarii, şi ghidare pe problemele subiectului. Sarcinile 

corectate sunt înapoiate elevului. Acest schimb asigurînd o relatie elev-profesor personalizatã. 

Aplicaţia, cu caracter interactiv, are ca obiectiv general asigurarea suportului logic (software), 

în plan procedural şi funcţional, a activităţilor desfăşurate de o instituţie organizatoare a unei 

activităţi didactice, utilizând proceduri de lucru într-un mediu virtual (reţele de calculatoare 

conectate la Internet). 

Învăţământul deschis  (ca acces, durată şi ritm) este o noţiune preponderent strategică, 

punerea în aplicare se realizează prin decizie la nivel de politică educaţională. 

IDD-ul (distanţa este între cadrul didactic şi cursant în spaţiu şi/sau în timp) este o noţiune 

predominant tehnică, implementarea ei aparţinând deciziei instituţionale.  

 

Bibliografie: 

http://advancedelearning.com/ 

http://upm.ro/intranet/ecalin/cd_educational/cd/brosuraidd/index.htm 

 

CALCULATORUL-INSTRUMENT DE LUCRU SPECIFIC MILENIULUI III 

 

Prof. înv. primar: Răducioiu Emilia 

C.N.I. ”Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

„Calculatorul te ajută, te stimulează şi…nu te ceartă!" 

 

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. 

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. 

http://advancedelearning.com/
http://upm.ro/intranet/ecalin/cd_educational/cd/brosuraidd/index.htm
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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 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. 

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  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” . 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. 

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. 

           Calculatorul joacă așadar azi un rol esențial în viața cadrelor didactice şi mai ales a 

elevilor, oferind o serie de avantaje: posibilități rapide de informare, organizarea mai sistematică şi 

mai rapidă a materialelor, stimularea curiozității ştiințifice, ajută la consolidarea informațiilor, 

permite învățarea activă, facilitează învățarea limbilor străine. 

          În acelaşi timp însă, folosirea nejudicioasă a calculatorului produce o serie de 

dezavantaje, deloc de neglijat: 

• Multe informații pot fi eronate, de aceea trebuie verificate. 

• În majoritatea cazurilor, elevii nu folosesc calculatorul pentru îndeplinirea unor sarcini 

şcolare, ci pentru distracție (în special jocuri, vizionarea unor site-uri periculoase, discuții inutile, 

lipsite de substanță). Unele site-uri pot contribui la formarea unor comportamente neadecvate (fuga 
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de muncă şi responsabilitate, punerea pe primul plan a obținerii banilor, agresivitate, erotism, 

bulimie) care, necorectate la timp, pot duce la un anumit gen de dezumanizare. 

• Folosirea calculatorului scade interesul pentru cititul cărților. Atunci când li se dă o 

sarcină, majoritatea elevilor, dar şi o bună parte din cadrele didactice preferă să caute informații pe 

internet şi să le copieze direct de acolo, fără a le mai trece prin filtrul gândirii critice. Obținerea 

rapidă a informațiilor îi face să devină mai superficiali. 

• Scăderea capacității de concentrare. Elevii devin tot mai neascultători, tot mai agitați 

deoarece nu au nimic în minte şi s-au desprins să fie permanent distrați; de multe ori ei nu aud ce 

spune profesorul. 

• Elevii sunt determinați să gândească mai ales prin intermediul imaginilor, nu al 

raționamentelor conştiente şi logice şi de aici apar dificultăți de înțelegere a informației, de multe 

ori ei nu înțeleg ce spune profesorul. 

• Reducerea abilităților de comunicare. Elevii comunică tot mai greu atunci când sunt față în 

față, preferând comunicarea prin intermediul calculatorului, care are şi dezavantajul de a stâlci 

limbajul. 

• Folosirea îndelungată a calculatorului poate avea ca rezultat ruperea de realitate. 

• Accentuarea conflictului dintre generații. De cele mai multe ori, valorile promovate de 

părinți vin în contradicție cu valorile promovate în lumea virtuală (a televizorului şi internetului) şi 

de aici apar neînțelegeri, angoase, frustrări şi chiar agresiuni verbale şi fizice. 

• Apariția unor probleme de sănătate: dureri de cap, dureri de ochi, obezitate, probleme cu 

coloana vertebrală. 

Aceste dezavantaje pot fi combătute printr-o serie de măsuri: 

• Supravegherea elevului atunci când utilizează calculatorul. 

• Folosirea unor programe care permit restricționarea accesului la site-uri neadecvate vârstei. 

• Accesul să fie permis doar pentru îndeplinirea sarcinilor şcolare şi pentru efectuarea de 

sarcini suplimentare instructive. Folosirea pentru distracții trebuie redusă la minim. 

          În concluzie, calculatorul nu este altceva decât o unealtă care, folosită cum trebuie, 

aduce multe avantaje omului, dar care, folosită cum nu trebuie, produce multe neajunsuri. 

Întrebarea dacă calculatorul este o invenție bună sau rea este nepotrivită. Nu invențiile în sine sunt 

bune sau rele, ci modul în care sunt folosite, pentru a contribui la bunăstarea şi progresul umanității 

sau dimpotrivă, la regresul şi distrugerea umanității. Exemplul cel mai clasic este cel al 

automobilului dotat cu motor cu ardere internă, care a contribuit la dezvoltarea fără precedent a 

transporturilor, la rapida circulație a mărfurilor şi oamenilor, dar care astăzi a devenit un important 

factor de poluare care contribuie la încălzirea globală şi la „sufocarea” oamenilor care trăiesc în 

marile centre urbane, dar şi la declanşarea unor războaie pentru obținerea de petrol (ultimul fiind 

invazia americană în Irak). 
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METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE PREDARE – 

ÎNVĂȚARE 

 

Profesor Alina Rodica Bonca 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI, ARAD 

 

      Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică 

prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de 

realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar 

integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă 

atingerea finalităţilor educaţionale. 

      Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. 

Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod 

independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi 

deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei game 

cât mai ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul. Semnificaţia metodelor 

depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de contextul în care este folosită. 

  Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate 

cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare 

deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la 

mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

  Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor 

în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care 

le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă 

constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este 

impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de 

registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea 

accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a 

personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de 

necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

      Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 

1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 

2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, 

metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 

      Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, 

susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la 

atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă 

tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt 

ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea 

elevilor. 
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Ulterior s-au preconizat diverse moduri de organizare a învăţământului, denumite şcoli 

active, în care accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare 

a învăţământului se dovedeşte superior, dar solicită mult timp. Odată cu descongestionarea 

programelor şcolare în cadrul reformei învăţământului, se va începe şi activizarea predării în şcoala 

românească. 

      Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză 

cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare îi ajută pe elevi să-și exprime 

opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. 

Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul 

instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a 

„învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de 

angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea 

elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 

fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor 

cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi 

evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza 

argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri 

raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a 

construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. 

Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; 

metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Pălăriile gânditoare; 

metoda Frisco; metoda Schimbă perechea; metoda Explozia stelară; diagrama Venn; metoda Cauză-

efect. 

     Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea 

unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în 

echipă, se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea 

unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de 

toată lumea. 

      În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă 

impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de 

expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional eficient; 

stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului 

destinat predării; evaluarea obiectivă. 

      Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. Profesorii 

trebuie să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi. 

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele 

tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,; 

•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii, 

asadar comunicarea este unidirecțională; 

•sunt predominant comunicative,; 

•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunoștințelor; 

•au un caracter formal şi stimulează competiţia; 

•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
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•relaţia profesor-elev este autocritică, disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode genereaza 

pasivitatea în rândul elevilor. 

      La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 

•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativă; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 

modul de organizare a lecţiei.Prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, inițiativa 

și creativitatea. 

      Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi 

metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie 

permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea 

managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 

psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou 

sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

       Din experiența acumulată până acum, pot afirma cu certitudine că ancorarea școlii românești 

în secolul XXI, presupune în mod obligatoriu utilizarea unor astfel de metode moderne, fără a 

neglija metodele tradiționale. Un adevărat profesionist în predare , indiferent de disciplina pe care o 

predă, va trebui să știe să adapteze demersul didactic, astfel încât elevul să dobândească 

cunoștințele necesare, dar mai ales să-i formeze atitudini, competențe și aptitudine utile în 

dezvoltarea sa profesională și în dezvoltarea sa ca și om. 
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DEPENDENŢA DE TEHNOLOGIE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 

- DE LA ÎNGRIJORARE LA CĂUTAREA UNOR SOLUŢII EFICIENTE DE DEPĂŞIRE 

A ACESTOR PROBLEME 

 

Prof. Ioana Dordea 

Clubul Copiilor Sector 6, Bucureşti 

 

Observăm cum tehnologia, care este într-o continuă dinamică, ocupă un spaţiu din ce ăn ce 

mai mai mare în vieţile noastre, punându-şi amprenta asupra modului nostru de a trăi. Ne bucurăm 

de toate avantajele confortului pe care ni-l conferă şi este posibil ca, uneori, să nu remarcăm ca ne 
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lasăm furaţi prea mult de tehnologie şi uităm să ne bucurăm de natura înconjurătoare. Dacă la 

persoanele mature se presupune că exista un anumit discernământ care îi ţine în legătură cu 

realitatea obiectivă, copiii şi adolescenţii se dovedesc a fi mult mai vulnerabili, ei putând dezvolta o 

dependenţă nefasăa faţă de tehnologie, ajungând să confunde lumea virtuală cu cea reală. 

Mulţi părinţi constată cum copiii lor, imediat cum se trezesc îşi iau telefonul mobil să 

verifice ce mesaje au primit pe What'sUp. Ca profesori, remarcăm cum majoritatea elevilor vin cu 

telefonul mobil la şcoală, iar unii chiar cu tableta. Acest fenomen este răspîndit chiar şi în cadrul 

elevilor din ciclul primar. Totuşi, în acest caz trebuie să menţionăm că părinţii sunt cei ce susţin 

aceasta, fiindcă îşi  doresc să poată lua legatura cu copiii lor şi atunci când sunt la distantă.  

Copiii şi adolescenţii sunt foarte atraşi de jocurile pe calculator. Unii se joacă cu orele pe 

calculator, ajungând să uite să mănânce, să bea apă sau să doarmă. Psihologii sfătuiesc   părinţii  să 

restricţioneze timpul de acces la calculator al copilului. Este mai greu ca după ce copilul a dezvoltat 

dependenţă faţă de anumite jocuri să-l mai dezveţi, de aceea este bine ca parinţii să fie vigilenţi de 

la început cu copiii lor şi să caute să le trezească interesul şi pentru alte preocupări, cum ar fi: 

cititul, sportul, dansul, plimbările în natură sau în parcuri, mersul cu bicicleta, joaca în aer liber cu 

alţi copii. 

Am insoţit mai multe serii de elevi în tabere de aventură şi am constatat că, deţi acolo aveau 

la dispozitţe şi o sală de calculatoare, marea majoritate nu aveau nici un interes să se joace. Asta 

deoarece programul taberei era extrem de diversificat şi captivant. El cuprindea excursii în natura, 

vizitarea unor rezervatii naturale şi a unor obiective turistice din apropierea taberei, parcurgerea 

traseelor  din parcuri de aventură, escalade la panou şi pe munte, tir cu arcul, jocuri de cabană, inot 

la piscină, jocuri de căutare de comori. Chiar şi în zilele ploioase, când nu se putea ieşi în natură, 

copiii preferau să se joace între ei sau să povestească între ei. Pe toata durata taberei, chiar şi 

telefoanele le utilizau extrem de puţin, în cele mai multe cazuri doar ca să vorbească cu părinţii. 

Desigur, ne putem da seama, că acasă fiind, în timpul şcolii nu este posibil să oferi copilului 

un program atât de diversificat, dar cel mai important este ca el să fie îndrumat, de famile şi de către 

şcoală, către cultivarea aptitudinilor pe care el le manifestă. Dacă copilul are o înclinaţie nativă spre 

un anumit domeniu, ceea ce va face el în acel domeniu, o va face cu plăcere. Astfel, dacă copilul are 

înclinaţii artistice, intelectuale, tehnico-aplicative sau sportive este bine sa fie ajutat să-şi dezvolte 

potenţialul nativ. Am avut un elev care făcea dans de performanta şi mergea la antrenamente de 4-5 

ori pe săptămână. El îmi spunea că nu se juca aproape deloc pe calculator fiindcă nu avea timp. În 

schimb, din timp în timp, venea foarte încântat  să-mi povestească la ce concurs a mai  participat şi 

ce premii a mai caştigat.  

Un alt element îngrijorător în legătură cu jocurile este că marea majoritate a lor promovează 

agresivitatea şi violenţa, la fel ca şi o mare parte a desenelor animate şi a filmelor. Chiar dacă se 

manifestă într-un mediu virtual, pornirile agresive se pot manifesta apoi şi în viaţa reală şi, din 

păcate, ajungem să ne confruntăm cu creşterea violenţei în şcoli. De aceea, e bine să oferim copiilor 

ca alternativă jocuri educaţionale, constructive, care să le dezvolte abilităţile psihice şi intelectuale.  

Dezvoltarea tehnologiei a făcut cu putinţă apariţia Internetului, care este extins la nivel 

mondial. Avantajele comunicării directe şi ale accesului la o baza imensă de date sunt 

incontestabile. Reversul medaliei în acest caz este că lucrul de-a gata făcut predispune la o mai 

slabă contribuţie personală. În multe situaţii, în care am dat teme de proiecte în PowerPoint, ce 

presupuneau muncă de documentare pe Internet, am constatat că elevii nici măcar nu citeau ceea ce 

copiau de pe Internet, punând textele cu tot cu greşeli gramaticale. Uşurinţa lui Copy Paste duce la 

îndepărtarea de învăţarea activă, participativă, care presupune să treci ceea ce asimilezi prin filtrul 
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propriei conştiinţe. Sfatul specialiştilor în acest caz, este să încurajăm elevii să citească cărţi, ceea 

ce oferă un anumit spaţiu de reflexie şi conştientizare a informaţiilor asimilate. 

Nicholas Carr, jurnalist şi un internaut activ, afirmă că a experimentat el însuși această 

scădere a capacităţii de concentrare datorată internetului. El ne avertizează că trebuie totuşi să 

devenim conştienţi de faptul că „în spaţiile senine, deschise, pe care ni le conferă lectura susţinută 

şi fără distragere a unei cărţi sau un alt act de contemplare, putem face în mod liber propriile 

noastre asociaţii, putem să ne construim propriile inferenţe şi analogii, putem să ne hrănim 

propriile noastre idei.“ 
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CALCULATORUL MĂRTURISEȘTE: LECTURA RĂMÂNE ÎN SUFLETUL NOSTRU 

 

prof.înv.primar Opriș Mihaela 

Școala Gimnazială Măneciu, Prahova 

 

Fiecare cadru didactic își dorește să reușească să își facă elevii să citească,să descopere 

lumea minunată a lecturii, activitate înlocuită de accesarea Internetului,rețele de socializare,jocuri 

pe calculator. 

Din nefericire, încă de la vârste fragede,copiii sunt ''uitați'' în fața televizorului/calculatorului 

de către parinți.Școala trebuie să facă,în paralel,și educație părinților informându-i că orele 

petrecute de copil în fața ecranului își pun amprenta asupra dezvoltării psihice și fizice a copilului.E 

foarte important ca aceștia să răsfoiască o carte împreună cu copilul,să îi trezească interesul pentru 

lectura,obișnuindu-l mai întâi să privească imaginile,apoi să asculte o poveste. 

Răsfoind o carte, lecturând-o, fiind desigur încântați de conținutul și grafica sa, ne punem în 

mod firesc o seama de întrebări: cum s-a realizat aceasta, cum s-a tipărit, de când se tipăresc cărți, 

cât este tehnică și cât este artă, cât este hârtie și cerneală, dar nu în ultimul rând  cât este minte, 

suflet și lumină? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să amintesc că   scrisul, una din marile 

invenții ale omenirii, este cea care a făcut posibilă existența cărților de astăzi. Scrisul, constând din 

reprezentarea prin semne convenționale a gândirii umane, a apărut treptat, în mai multe focare de 

civilizație, sub forme variate în timp și în spațiu, ca urmare a necesitații de comunicare între 

grupurile umane. 

Cele mai vechi cărți pot fi socotite tăblițele cuneiforme din argilă arsă din Mesopotamia și 

sulurile de papirus din Egipt. Tăblițele erau în general dreptunghiulare, de dimensiuni variate (până 

în 37 cm lungime). Când a apărut necesitatea scrierii și pe a doua tablită a apărut și cartea. 

Cartea antichității, în forma ei clasică, era scrisă pe piele de animale sau papirus și avea 

formă de rulou sau de sul; se numea volumen (volumen, inis = înfășurare, încolăcire, mișcare 

circulară), iar bățul de lemn, os, fildeș etc., în jurul căruia era înfășurată banda de papirus se numea 

și ,,ombilic". 

 Încă din antichitate oamenii au fost preocupați de scrierea manuscriselor frumoase și rare, a 

textelor originale ale unor scriitori consacrați, ceea ce a dus la apariția bibliotecilor în centrele 
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culturale importante. Biblioteca din Alexandria a fost cea mai vestită bibliotecă antică, în anul 300 

î.H. existau acolo aproape 1 million de volume (papirusuri). 

În Evul Mediu, forma generală a cărții este codexul (lat. codex, cis = scoarța, trunchi de 

copac), având ca model tablele romane legate cu balamale. Prin înlocuirea tablelor cu foi de 

pergament codexul era mai ușor de mânuit și se putea scrie pe ambele fețe ale pergamentului sau 

hârtiei. 

Principalele centre de copiere erau în Evul Mediu mănăstirile, unde călugarii care învătau să 

citească și să scrie - copiau cărțile și le decorau. Aceste cărți făcute manual necesitau mult timp și 

multă muncă, astfel că doar bogații și bisericile și le permiteau. 

Dar în secolul al XV-lea, prin inventarea tiparului, germanul Johann Guttenberg, devine 

deschizătorul unei noi ere în istoria omenirii, în care cartea, ca mijloc de informare, devine 

acccesibilă unui public din ce în ce mai larg. 

Cartea - ca manieră specială de a trăi - a constituit de la apariția ei un mediu optim de 

comunicare între oameni, o cale puternică de transmitere de la un timp la altul, de la o societate la 

alta, de la un popor la altul, a valorilor culturale, științifice, artistice, zămislite în fiecare colț din 

lume.  

Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărțile vorbesc despre viața celorlalți oameni și despre 

noi înșine. Citindu-le observăm cum ne șlefuiesc mintea cu vorbe înțelepte, cum ne modelează 

sufletul cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului 

nostru muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma carților „crește lumina cea fără de 

amurg a unei umanități în care muritorii îmblânziți vor birui tristețea trecerii prin viată.” 

Relația omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura a fost, este și va ramâne o 

activitate de îmbelșugare cognitiva și spirituală specifică cititorului care va aprecia pe deplin un text 

literar, când va renunța pentru o clipă la prejudecățile sale culturale, la diversele problemele 

subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. 

Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogățirea sinelui cu o nouă cunoaștere, cu o modalitate 

nouă de receptare a lumii interioare si exterioare. În concluzie cititul este o hrană care te 

metamorfozează și scoate din tine tot ceea ce te reprezintă. 

Fără îndoială, cărtile rămân personajele principale ale universului nostru cultural, 

continuând să modeleze mentalitați și să-și manifeste eficiența, contribuind la îndestularea culturală 

a umanitatii. 

În ciuda tuturor acestor foloase pe care le aduc cărțile, în zilele noastre, când elevii se 

dezlipesc cu greu de calculator, când referatele se descarcă de pe Internet, când activitatea creatoare 

se reduce la copiat, părinții și profesorii trebuie să depună un efort îndoit pentru a-i convinge pe 

elevi să mai lase calculatorul din când în când în favoarea lecturării unei cărți. 

Majoritatea tinerilor din ziua de azi sunt de părere că lectura reprezintă un lucru plictisitor  o 

pierdere de timp, fără să realizeze că prin lectură îşi pot dezvolta cunoştinţele, îşi pot îmbogăţi  

vocabularul, pot comunica mai uşor şi îşi pot descoperi exemple demne de urmat. 

Internetul este o altă cauză a faptului că tinerii nu mai citesc fiindcă el le oferă posibilitatea 

de a comunica cât mai uşor şi de a accesa informaţii utile. Tinerii nu pun accent pe lectură deoarece, 

după părerea lor, lectura nu-i ajută cu nimic şi spun asta fiindcă nu au avut ocazia să guste puţin 

câte puţin din tainele lecturii. 

„Lectura ar putea să reprezinte un refugiu pentru ei, unde să-şi găsească liniştea, de a se 

cufunda într-un tărâm al visării care există doar în  imaginaţia celor care gustă din ea”. (Manuela 

Tapalagă) 
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Cartea este un instrument de care utilizatorii se pot ajuta să se informeze, să se pregătească 

pentru diferite domenii de specialitate sau pur și simplu pentru viață. 

Dar cartea nu înseamnă doar foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conținutul, 

informația; pentru că cititorul știe că ceea ce dă identitate cărții este experiența intimă a lecturii, 

universul pe care îl deschide acest izvor de cunoștinte, și nu aspectul ei, obiectul fizic. Același 

conținut poate fi publicat atât pe hârtie, cât și în format electronic. Mediul electronic, apariția 

calculatoarelor au adus totodată cartea într-o altă înfățișare - cartea electronică.  

Putem vorbi de importanța calculatorului în procesul de predare – învățare, dar niciodată 

acesta nu va putea înlocui cititul unei cărți. 

 

                               

 

DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI SAU CUM AM INTRAT ÎN 

…RÂNDUL LUMII 

           

Prof. Monica Popa 

 Colegiul “Național de Informatică Matei Basarab„ Râmnicu Vâlcea 

 

  Chiar dacă sunt o persoana matură şi am depaşit de mult curiozitatea unui device electronic 

nou, am început , în ultimul timp, să mă trezesc din ce în ce mai des, chiar la volan fiind , fie că 

trebuie să verific  câte ceva pe telefon, un mesaj urgent primit, sau sa văd dacă prietenii au văzut 

ultima mea postare pe Facebook, sau, şi mai şi, să trimit un mesaj răspuns soţului meu.  E drept, la 

bord am un suport pentru telefon, iar maşina pe care o conduc este una cu o cutie de viteză 

automată, fapt care îmi permite sa am o mână liberă. Dar….conform legislaţiei rutiere ar trebui să 

opresc maşina, să folosesc butonul de avarie şi să rezolv problema în siguranţă. Nu, nu se întâmplă 

acest lucru, pentru că…..mă grăbesc să ajung la şcoală, soţul a rămas blocat în lift şi-mi solicită 

ajutorul, mai ales că e posibil să întârzie  acum la o întâlnire de afaceri foarte importantă, sau alte 

lucruri de felul acesta. E o viaţă din ce în ce mai ,,normală” pentru mulţi dintre noi! 

              Trăim în secolul vitezei, şi nu ştim cu siguranţă în ce direcţie urmează să ne îndreptăm. 

Lucrurile evoluează în mod excepţional, iar noi cei de vîrsta a doua şi a treia trebuie să ne adaptăm. 

La ce? Nu ştim nici noi, dar aşa merg lucrurile acum. Şi dacă nu faci ca…toata lumea,  esti 

catalogat drept învechit, înapoiat sau un individ care nu înţelege  nimic din această viaţă alertă. Dar 

oare lucrurile chiar aşa stau…..sau am devenit dependenţi  de tehnologie. 

       Dependenta de Iphone, Ipad, Samsung 7 Edge + este ca si cea fata de droguri. 

  Nu are nici un respect faţă de om,  îi consumă toate resursele, fie ele de timp sau băneşti, 

iar fiinţelor umane le place, şi vor din ce în ce mai mult, fără a ţine seama de ceea ce fac operatorii 

de telefonie şi cu ei – un abonament pe 2 sau 3 ani te blochează  în această comunicare, fără a-ţi 

spune si costul total al acestui serviciu, care ajunge la nişte sume, cu care ne-am putea plăti un 

concediu exotic foarte plăcut. Este de fapt o donaţie pe care o facem voluntar celor ce ne pun la 

dispoziţie acest drog. Scopul acestei infuzii de tehnologie care evoluează de la o zi la alta pare să fie 

însă restarea gîndirii umane şi a devenit o preocupare constanta a celor care fabrica aceste 

dispozitive. 

Aşadar, ce am câştigat cu aceste device-uri? Timp, o falsă confidenţialitate, şi faptul că toţi am 

devenit obsedaţi să fim în permanenţă în contact, disponibil şi informaţi despre ceilalţi. Toţi aceşti indivizi 

par să-şi fi ,,pierdut” libertatea şi nu par să fie foarte afectaţi de acest lucru. 

http://www.amazon.com/Plastic-Plants-Cuttings-Seedlings-30-Pack/dp/B0042KX77M/


Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

146 
 

Oriunde te uiţi vezi 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, la toaletă, peste tot. Deşi ,,sunt conectaţi din punct de vedere 

electronic, oamenii sunt neatenţi şi deconectaţi de realitatea fizică”, relatează Joel S. Hirschhorn 

pentru Globalresearch.ca. 

       Oamenii au fost constant manipulaţi să devină dependenţi de tehnologie. Tehnologia a 

devenit drogul legiferat al maselor. Şi uite aşa ne-am transformat în sclavii tehnologiei. Cum putem 

scăpa de această ,,sclavie”? 

Disciplina este cea care ar trebui să joace un rol important în tratarea „dependenţei” de 

tehnologie, pentru că aceasta este cea care te ajută să îţi formezi obiceiurile zilnice. Îndeplinite la o 

anumită oră stabilită, aceste obiceiuri se vor transforma, de-a lungul timpului, într-o rutină care nu 

necesită un consum extraordinar de energie. Ba mai mult te vor ajuta să te deconectezi şi să te 

concentrezi asupra lucrurilor cu adevărat importante pentru tine. De exemplu, dacă ţi-ai propus să îţi 

aloci o jumătate de oră pentru exerciţiile fizice, iar telefonul tău sună în acele moment, vei reuşi să 

ignori soneria şi să continui acea acţiune pe care o consideri valoroasă pentru tine. 

„Aceste forme ale tehnologiei provoacă la fel de multă dependenţă ca şi cocaina. 

Punct. Dacă te expui în mod continuu la acestea, te vor atrage după ele precum drogurile – 

în mod continuu, chiar dacă ştii că nu îţi fac bine”, susţine Schwartz, citat de Huffington Post. De 

aceea, el recomandă să aşezi aceste „tentaţii” tehnologice undeva departe de tine, unde nu le poţi 

vedea. ,,Altfel vei fi permenent distras de acestea, tentat să îţi verifici conturile reţelelor sociale sau 

să scrii mesaje şi e-mailuri, chiar dacă în curând termenul limită pentru proiectul la care lucrezi se 

apropie de sfârşit”. 

Ulrich Weger, lector senior în psihologie la Universitatea din Kent, susţine că ,,învingerea 

acestei dependenţe se poate realiza prin deprinderea controlului asupra propriei persoane”, 

notează The Guardian. El recomandă un exerciţiu simplu, pe care l-a găsit într-o carte scrisă în 

urmă cu 100 de ani de Rudolf Steiner. Acesta presupune concentrarea asupra unui obiect imaginar 

în fiecare zi, timp de câteva minute. În cazul în care în timpul exerciţiului atenţia de la imagine este 

captată de altceva, deconectează-te de la „gândul intruziv” şi revin-o la imaginea la care te 

concentrai iniţial. Rezultatele se vor vedea în timp, dar cu siguranţă vei deveni mult mai priceput în 

a te deconecta de la factorii care te pot deranja în timp ce realizezi o anumită sarcină (ca de 

exemplu, soneria telefonului care te anunţă că cineva ţi-a trimis un mesaj). 

,,Chiar şi deconectarea zilnică de la tehnologie timp de o oră te poate ajuta să scapi de 

dorinţa de a butona gadgeturile”, susţine Julie Morgenstern, expert pe probleme de management al 

timpului şi organizare, notează publicaţia Success.  

Uneori, atunci când folosim device-urile tehnologice, ajungem să pierdem noţiunea timpului 

şi, deşi avem impresia că abia a trecut o jumătate de oră, deja s-au scurs chiar două ceasuri. Iar acest 

lucru nu face decât să ne micşoreze timpul de care dispunem şi pe care ni-l putem aloca pentru 

activităţi care ne plac. ,,Această deconectare te va ajuta să preiei controlul asupra timpului tău, dar 

şi să le acorzi mai multă atenţie celor dragi”, este de părere Morgenstern. 

Iată câteva metode prin care ne putem trata dependenţa de tehnologie, lucru care va 

contribui atât la creşterea productivităţii noastre şi a nivelului de energie de care dispunem, dar care 

ne pot reda controlul asupra modului în care ne folosim atât timpul liber, cât şi cel dedicat muncii. 

Fie ca este vorba de telefonul mobil, de televizor, sau de, fiecare dintre noi este dependent 

de ceva din sfera tehnologica. Dependenta de tehnologie nu este un subiect nou, fiind comparata 

chiar cu dependenta de droguri sau de jocuri de noroc. 

http://www.guardian.co.uk/education/2011/feb/14/information-overload-research
http://www.success.com/articles/1334-don-t-be-a-tech-slave


Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

147 
 

Iata o posibilă clasificare a  tipurilor de dependenţă de tehnologie: 

1. Dependenţa de Internet 

2. Dependenta de jocurile video 

3. Dependenţa de reţelele de socializare 

Dependenta de Internet : aceasta este cea mai răspândită. Aici intra jocurile 

de noroc online, jocurile multiplayer, iar semnele acestei dependenţe sunt urmatoarele: 

-     performanţele din viaţa reală se degradează, fie ca este vorba de muncă sau de şcoală. 

 -     ai impresia ca ul iţi aduce unele beneficii pe care nu le ai in viaţa reală. 

 -    personajele din jocurile online te atrag mai mult decât persoanele din viaţa reală. Începi 

astfel să te îndepărtezi de realitatea înconjuratoare 

 -     începi să  minţi cu privire la timpul petrecut online, iar timpul excesiv petrecut online 

este o cauza principala a depresiei. 

-    simţi nevoia sa petreci din ce în ce mai mult timp online, ai nevoie de mai mult timp 

pentru a-ţi satisface dorinţe. Devii din ce în ce mai tolerant la ameninţările virtuale şi ai impresia că 

poţi petrece o eternitate on-line. Şi astfel dependenţa începe să fie considerată a fi o boala adevarata. 

Dependenta de jocurile video – acestea sunt o cauza de ingrijorare pentru  

mulţi părinţi deoarece copiii lor petrec ore întregi în faţa televizorului, concentrându-se 

asupra jocului. Care ar fi  simptomele acestei dependenţe: 

-    nu poţi rezista tentaţiei când vezi consola de jocuri 

-    adopţi o atitudine din ce în ce mai defensivă atunci când ceilalţi iţi spun ca ai o problemă. 

-   esti prea preocupat de jocul video încat nu mai observi ce se întâmplă în jurul tău.  

Aceasta dependenţă este considerată deja a fi o boala, un centru de tratare a acestei dependenţe fiind 

înfiinţat în Amsterdam înca din 2006. 

Dependenţa de reţelele de socializare – o alta forma a dependenţei de tehnologie, ce 

include folosirea excesivă a site-urilor de socializare precum Facebook Instagram sau Twitter. 

Drept urmare: 

-         preferi sa comunici prin intermediul acestor site-uri decât să vorbesti efectiv  cu oamenii. Îţi 

place faptul că poţi comunica cu oamenii fără a fi văzut şi că puterea de a modifica ce ai scris 

înainte să apeşi tasta Enter. 

-         ai mereu un sentiment de inferioritate, care te forţează să iţi actualizezi permanent 

status-ul şi imaginea de profil. Simţi nevoia să verifici în permanenţă ce fac prietenii tăi pe reţelele 

de socializare, în loc să iţi doreşti să te vezi cu ei în viaţa reală. 

-         începi să fii neliniştit dacă nu eşti în faţa computerului sau a telefonului mobil         

Majoritatea oamenilor nu işi dau seama că sunt dependenti de tehnologie. Poate  doar  

atunci când este prea tarziu şi sistemul nervos este deja afectat. Este o dependenţă  mult mai 

uşor de ascuns faţă de dependenţa de droguri. Trebuie să fim conştienţi noi înşine  ca dependenta de 

tehnologie ne afecteaza cu adevarat viata,  a noastră, a copiilor nostril şi a celor dragi din jurul 

nostru, care aşteaptă să ne vadă în mijlocul lor dar nu prin intermediul reţelelor de socializare. 

Reţeaua Facebook este marele maestru în a obţine totul de la şi despre noi, Facebook  

ştie atât de multe despre noi, încât ar putea să ne facă un portret care să ne descrie mai bine decât 

ne-am descrie noi înşine. Buzzfeed.com a selectat mai multe lucruri personale pe care Facebook le 

stie despre noi cum ar fi: numele si prenumele, data naşterii , convingerile religioase, limbi străine 

vorbite, citatele preferate, toate contactele din contul de e-mail, eventual si numărul de telefon. 

Facebook-ul ştie  unde am studiat, foştii şi actualii angajatori, locaţia în care te afli la un moment 

dat, cu cine, dacă eşti intr-o relaţie , toate preferinţele muzicale, artistice, pe ce site-uri navighezi, 
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care e restaurantul preferat, si mai mult decît atât fotografiile postate în cont sau albumele realizate 

de fiecare dintre noi, etc.. Suficiente lucruri ca să ne urmărească îndeaproape. Şi uite aşa ne-am 

expus singuri intimitatea şi sufletul pe o tarabă, de unde oricine poate să culeagă informaţii. 

       

Bibliografie: 

Joel S. Hirschhorn  http://www.globalresearch.ca/technology-addiction-in-the-electronic-age-

worldwide-progress-or-servitude/5317843 

http://www.huffingtonpost.com/news/-addiction/ 

Ulrich Weger - https://www.theguardian.com 

http://rightwaystosuccess.blogspot.ro/2016/10/-addiction-on-rise-among.html 

 

DRUMUL SPRE DESĂVÂRȘIRE PRINTRE TENTAȚIILE VREMII 

 

Profesor  Cristina – Angelica Mureșan 

Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Jibou 

 

 Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă 

voi lăsa biruit de ceva. (I Corinteni 6,12). Sunt cuvinte pe care, în urmă cu aproximativ două mii de 

ani, un ucenic al Mântuitorului le adresa comunității de creștini din Corint. Astăzi, după două mii de 

ani de viață creștină, invadați de tehnologie, însă cu același scop ultim în față, și anume mântuirea, 

ne întrebăm cum să ne păstrăm aproape de Hristos și de învățătura Sa, dar în același timp, conectați 

la mijloace și forme care ușurează comunicarea, ne simplifică munca și, de ce nu, ne destind?  

 Un părinte creștin, cu siguranță își va pune întrebarea: este firesc și bine oare să interzic 

accesul copilului meu la mijloacele tehnice de care cu toții dispunem azi, spre a nu se infesta de tot 

răul pe care mijloacele de informare în masă îl răspândește, sau ar trebui să încerc să ghidez accesul 

lui la tehnică. Dacă ar fi să fac asta, cum aș putea oare reuși, având în vedere faptul că tentațiile sunt 

foarte mari? Este greu desigur pentru orice părinte… Maica Magdalena îi îndeamnă astfel pe 

părinți: Nu este întotdeauna înțelept din punct de vedere pedagogic să interzicem totul copiilor – 

trebuie să existe un echilibru între „a da și a primi”, și nu numai din partea copilului, ci și din 

partea părinților. 

O dezbatere între un părinte și copil, în funcție de vârstă, ar putea începe pornind de la 

următorul considerent: apostolul îmi spune că toate îmi sunt îngăduite, adică alcoolul, drogurile, 

televizorul, jocul, dansul, muzica, tehnologia, desfrâul… orice. Și prin prisma libertății pe care 

Însuși Dumnezeu a dat-o omului, pot dispune de toate după bunul plac. Dar mai departe mi se spune 

că nu toate îmi sunt de folos, iar mai încolo se specifică următorul lucru, și anume că nu mă voi lăsa 

biruit de ceva. Dacă ar fi să luăm lucrurile pe rând și aș raționa asupra lor pornind de la aceste idei, 

aș ajunge la următoarele concluzii: alcoolul îmi este de folos? Biblia îmi spune că un pahar de vin 

este spre sănătatea omului (De acum nu bea numai apă, ci folosește puțin vin pentru stomacul tău și 

pentru desele tale slăbiciuni – I Timotei 5,23), sau spre veselirea inimii lui (Ca să scoată pâine din 

pământ și vinul veselește inima omului – Psalmul 103,16). Deci poate să îmi fie de folos. Dar mă 

poate birui alcoolul, poate să-mi dea dependență? Da, iar urmările consumului constant și abuziv de 

alcool sunt dintre cele mai crunte. Îmi este îngăduită și de folos tehnologia? Da, îmi este îngăduită 

și poate să-mi fie și de folos. Poate să-mi dea dependență, poate să-mi dăuneze? Da, și încă foarte 

grav.  

http://www.globalresearch.ca/technology-addiction-in-the-electronic-age-worldwide-progress-or-servitude/5317843
http://www.globalresearch.ca/technology-addiction-in-the-electronic-age-worldwide-progress-or-servitude/5317843
http://www.huffingtonpost.com/news/internet-addiction/
https://www.theguardian.com/
http://rightwaystosuccess.blogspot.ro/2016/10/internet-addiction-on-rise-among.html


Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

149 
 

Se știe faptul că foarte mulți tineri petrec ore în șir accesând internetul de pe diverse 

mijloace, se joacă necontrolat pe jocuri care pot fi descărcate cu cea mai mare ușurință din diverse 

surse. Păreri cât se poate de autorizate ne spun, cu argumente solide, că dependența de tehnică, mai 

ales în cazul copiilor și adolescenților dăunează extrem de mult, fizic, psihologic… Și atunci orice 

părinte, prins aproape întreaga zi cu un serviciu solicitant, mereu în goana după banii care l-ar ajuta 

să pună în mâinile copilului său un telefon, o tabletă sau un laptop ultimă generație, ca nu cumva 

micuțul să se simtă jenat de faptul că prietenii și colegii lui au, iar el nu, se întreabă cum și-ar putea 

determina copilul să folosească rațional tehnologia. 

 Dacă ar fi să pornim de la considerente creștine, o primă discuție ar putea începe prin 

raportare la legea lui Hristos, lege de care tot mai mulți se îndepărtează astăzi pe motiv că e 

învechită, că e imposibil de crezut sau de aplicat în vremurile aceste super-emancipate, dar o lege 

despre care un psiholog american pe nume Pamela Stenzel ne spune că PROTEJEAZĂ. Legea 

aceasta, e adevărat, transmisă cu aproape două mii de ani în urmă de Însuși Fiul lui Dumnezeu, nu e 

imposibil de respectat chiar și în aceste timpuri ultramoderne în care, nu se știe de ce, Hristos parcă 

deranjează tot mai mult. Legea aceasta se bazează pe iubire, e o lege care ți se propune, care te ține 

în echilibru, te ferește de extreme și despre care ți se spune că dacă o respecți, îți va fi bine aici și în 

veșnicie, adică în acel pentru totdeauna pe care greu îl poți cuprinde cumintea. Dar revenind la 

tehnologie, care îmi este îngăduită, îmi este de folos, dar care mă poate birui și care poate să îmi 

facă rău mie și celor din jurul meu, părinții împreună cu copiii ar putea identifica situațiile în care 

tehnologia este de folos. Maica Magdalena ne avertizează în legătură cu discuțiile dintre părinți și 

copii: Când vorbim cu copiii ar trebui să-i ascultăm cu mare atenție. Câteodată adulții ascultă 

numai pe jumătate ceea ce le spun copiii… Spre exemplu, folosindu-mă de internet, televizor, radio, 

calculator etc., pot să mă informez, să mă destind ascultând muzică, jucând un joc sau vizionând un 

film bun, să-mi fac temele, să fiu la curent cu evenimentele ce se petrec în țară și în lume, să mă 

întrețin, să comunic… În ce fel însă tehnologia îmi poate dăuna? Păi, în primul rând, pentru că pot 

să nu o mai folosesc în mod rațional ca timp pe care îl ocupă în viața mea, dându-mi dependență. 

Apoi pentru că pot să îmi fac rău mie accesând site-uri ce promovează desfrâul, violența de orice fel 

și degradarea demnității omului sau ajung să nu mă mai pot desprinde de jocuri care deja m-au 

acaparat. În ceea ce privește urmările, ele sunt cât se poate de negative: alterarea relațiilor cu 

părinții, prietenii, rezultate slabe la școală, lipsa motivației de a-mi croi un drum în viață etc. Pot de 

asemenea să fac rău celor din jurul meu folosindu-mă de tehnologie: pot să-i umilesc folosindu-mă 

de site-urile de socializare, prin ceea ce postez pot oferi exemple negative, pot incita la ură, 

nesupunerea, nerespectarea legilor indiferent de felul lor etc.  

Dar spre a fi responsabilizați mai mult, părinții i-ar putea îndemna pe copii la raționamente 

de felul: ce am de câștigat și ce am de pierdut dacă folosesc diverse mijloace tehnice? Oare prin 

ceea ce fac nu lezez integritatea fizică, morală sau psihică a mea sau a celorlalți? În funcție de 

răspunsul primit, orice tânăr care are de acasă de o educație decentă, va ști cum să acționeze în 

această privință. Conștiința, cel mai înalt for interior de judecată al omului, îi va da întotdeauna 

răspunsul potrivit.  Iată ce spune o fetiță de clasa a II –a, scriind un scurt material pentru revista din 

școala ei: Mă tot întreb, auzind poveștile mamei despre copilăria ei, cum au putut copiii să fie 

fericiți dacă n-au avut telefon, calculator, tabletă, televizor și cont de Facebook? Mama m-a 

încredințat cum că a fost un copil foarte fericit, că au avut jocuri frumoase cu mingea și altele 

(șotron, de-a v-ați ascuns, flori-fete, fazan…), că au dus animalele la păscut și își ajutau părinții, că 

se bucurau de fiecare anotimp în parte și de fiecare sărbătoare creștinească, chiar dacă nu au avut 

pe masă bunătățile pe care le avem noi azi. Iar programul la televizor… departe de ce e azi, doar 
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două ore pe zi la un singur canal. Și îmi zic: cum poate viețui un copil fără desene? Parcă nu prea 

îmi vine să o cred… Și ca să mă conving, o să încerc și eu să fac ceea ce a făcut mama mea când a 

fost copil. Deocamdată, o să încerc să folosesc cât mai puțin și chiar deloc telefonul, tableta și 

televizorul și o să încerc să-mi găsesc jocuri în aer liber, să petrec mai mult timp cu părinții, 

bunicii și cu animăluțele mele, Azorel și Blăniță… Cam asta mi-am propus. Acum, dragii mei, o să 

vă povestesc în numărul următor dacă, în urma planului meu, am devenit un copil mai fericit decât 

am fost sau nu. Sărbători cu multă bucurie vă urează Ana, un copil cu multe nedumeriri… (Revista 

Noi, nr.2 2014/15, Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou) 

 Cuvântul contemplație are următorul comentariu în dicționarul de creștinism: viziunea 

elevată a ceea ce reprezintă cu adevărat omul, universul și Dumnezeu; putem să gândim, să 

reflectăm, să studiem, să verificăm în amănunt, să recunoaștem misterul vieții. Atâta timp cât 

tehnologia ne oferă prilejul de a studia, de a verifica și cerceta, totul se află în limitele decentului și 

normalului. Dar când trecem de limite, când gestionarea nepotrivită a timpului dedicat ei și scăparea 

din vedere a scopului pozitiv pentru care o folosim, ea dăunează. 

 Deși a fost trăitor al secolului IV, Sfântul Vasile cel Mare în Omilia către tineri dă sfaturi 

cât se poate de actuale și sănătoase în același timp: Să citiți scrierile autorilor profani, așa cum fac 

albinele; acelea nici nu se duc fără nicio alegere la toate florile, nici nu încearcă să aducă tot ce 

găsesc în florile peste care se așază, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu 

plăcere. Și după cum atunci când culegem flori de trandafir, dăm la o parte spinii, tot așa și cu 

niște scrieri ca acestea; să culegem atât cât este de folos și să ne ferim de ce este vătămător.  

Sfântul Ioan Gură de Aur, trăitor al acelorași vremuri îl completează:  Nu-i așa că ai fost 

uneori rău, iar alteori bun? Da! Ceea ce vreau să-ți spun este aceasta: Ți-ai înfrânat vreodată 

poftele și apoi iarăși ai fost biruit de pofte? Te-ai îmbătat și apoi te-ai înfrânat de la beție? Te-ai 

mâniat vreodată și apoi nu te-ai mâniat? Ai trecut vreodată cu vederea pe sărac și apoi iarăși nu l-

ai trecut? Ai făcut vreodată desfrânare și te-ai cumințit iarăși? Spune-mi, de unde toate acestea? 

De unde? Chiar dacă nu-mi spui tu, ți-o spun eu! Pentru că într-un caz ți-ai dat toată silința, iar în 

celălalt caz ți s-a slăbit râvna și te-ai trândăvit. De unde ți-a venit această schimbare? Nu e clar că 

de la voința ta cea liberă? E și acesta un răspuns la dependența de tehnologie. Ține de voință, 

uneori nu destul de puternică pentru a spune nu, alteori prea slabă pentru a raționa suficient și 

obiectiv asupra beneficiilor și părților ei distructive. 
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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

 

Prof. MARIA Ioan, 

 Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” Băile Olănesti 

 

În ziua de astăzi cultura tinerilor este dominată de tehnologie şi spaţiul virtual. Internetul 

joacă un rol important în deschiderea unor linii mai accesibile de comunicare, cercetare şi 

interacţiune socială. Cu un singur click, o nouă lume se deschide în faţa ochilor  şi doar în câteva 

secunde, oamenii încep să cunoască, să vadă lucruri la care, de altfel nu ar fi avut acces,  internetul 

a devenit o necesitate a lumii în care trăim. 

De asemenea, internetul poate fi un instrument de învăţare pentru copii noştri şi este o parte 

integrantă a vieţii copiilor noştri pentru că le oferă acces la informaţii despre lumea în care trăim. 

Dar, din nefericire, internetul poate creea noi caracteristici a personalităţii noastre şi poate duce la 

dependenţă şi în special la tinerii cu abilităţii sărace de autocontrol. Dependenţa de calculator 

înseamnă incapacitatea de a rezista în utilizarea excesivă a internetului.  

Este cu atat mai alarmant subiectul atunci cand vine vorba despre copii, intrucat acestia nu 

si-au definitivat dezvoltarea biologica, psihica si sociala, iar excesul de timp petrecut in fata 

ecranului este definitoriu pentru modul in care cei mici se contureaza in procesul de crestere si 

desavarsire a structurii de personalitate. Se vorbeste in prezent despre o categorie larga de rezultate 

negative ale petrecerii excesive de timp cu device-urile avansate, prezente in randul 

copiilor: tulburari de comportament, probleme de comunicare, de intelegere sau adaptare, aparitia 

sindromului ADHD, achizitii sarace de limbaj sau abilitati scazute de realizare a sarcinilor 

scolare, probleme de integrare in comunitati si grupuri noi, imaginatie creatoare scazuta, 

performante scolare slabe. S-a constatat ca apar din ce in ce mai des printre adolescenti si afectiuni 

organice datorate radiatiilor excesive ale telefoanelor mobile4. 

Specialisti din intreaga lume atrag atentia ca dependenta de tehnologie devine o problema 

din ce in ce mai mare in randul copiilor incepand inca de la varste foarte fragede. 

Folosita drept metoda de linistire sau de a tine copilul “ocupat” in timp ce parintii isi vad de 

treburile lor zilnice, tehnologia de orice fel (televizor, calculator, IPhone si alte tipuri de “gadget-

uri”) ajunge sa ocupe, insumat, cateva ore din timpul “activ” zilnic al unui copil, conduvând la:  

1. Lipsa interesului pentru alte tipuri de activitati 

                                                           
4 http://alicesuru.ro/dependenta-de-tehnologie/ 
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2. Abordarea excesiva a subiectelor legate de jocurile de pe tableta sau calculator 

3. Schimbari frecvente de dispozitie afectiva 

4. Probleme de comportament de tip: evitare, minciuna, opozitionism 

Unii specialiști consideră că nu doar copiii îşi riscă sănătatea, ci şi adolescenţii care stau 

prea mult în faţa unui computer,  socializând online, aceştia se pot izola, pot trăi într-o lume a 

jocurilor şi pot imita personajele preferate, dependenţa de tehnologie afectează creierul, încetinind 

activitatea cerebrală. Copiii afectaţi de folosirea prematură a tehnologiei nu citesc, nu sunt atenţi la 

ce spun profesorii la şcoală şi comunică greu. 

Luând în considerare dezvoltarea tehnologică si modernizarea jocurilor, acestea au început 

să fie din ce în ce mai realiste. Jocuri 3D,  precum Counter Strike sau Unreal tournament, îi fac pe 

copii sa nu mai diferenţieze realitatea de joc şi pot deveni violenţi doar pentru că aşa au văzut acolo. 

La nivel internaţional, neurologi de prestigiu au tras un semnal de alarmă asupra pericolului 

pe care îl reprezintă tehnologia în exces asupra creierului atât la copii, cât şi la adulţi, ei recomandă 

utilizarea tehnologiei cu măsură și păstrarea discernământului. 

Calculatorul este benefic până la un punct, întrucât dezvoltă anumite abilităţi. Copiii care 

folosesc calculatorul intensiv nu sunt mai deştepţi, poate doar mai pricepuţi, uneori fiind afectată 

componenta emoţională a comportamentului. Acest lucru va fi pe nota de plată pentru generaţiile 

viitoare. Vorbim de amputarea afectivă, lucrul şi interacţiunea scăzută cu semenii, diminuarea 

calităţii reale a vieţii. Tocmai de aceea nu este recomandată renunţarea la citit, la scrisul de mână 

sau la interacţiunea cu oamenii, în favoarea cantonării în zona calculatorului. Pe lângă tulburările 

menţionate, mai există şi alte probleme la care pot fi supuşi tinerii care stau mai mult de câteva ore 

pe zi în faţa calculatorului. Creierul are o maleabilitate a lui, este foarte adaptabil. Schimbările de 

mediu şi comportament pot avea consecinţe importante. 

 

 

TEHNICI MODERNE ÎN ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ŞI EDUCARE A ELEVILOR 

 

Profesor CATARAGA ISSABELLA 

Colegiul National Alexandru Lahovari Rm.Valcea 

 

Rolul tehnologiei şi al strategiilor didactice este acela de a crea un context situaţional, astfel 

încât cel care învaţă să fie angajat să participe în mod activ la realizarea obiectivelor predării. 

Modernizarea tehnologiei şi a metodelor didactice constă în crearea unui cadru adecvat care să 

asigure transformarea celui care invaţă în subiect al propriei formări, declanşând asemenea 

componente cum ar fi:imaginaţia creatoare, gândirea, inteligenţa, interesele, atitudinea, nivelul de 

aspiraţie, motivele intrinseci, trăsăturile caracteriale etc. Astfel realizăm dezideratele unui 

invăţământ formativ. Valorificarea posibilităţilor de activizare pe care le incumbă metodele şi 

mijloacele de învăţământ depinde apoi de arta cu care sunt folosite şi aplicate de către profesor. 

Cunoscând factorii implicaţi într-un context concret, el poate decide asupra tehnologiei didactice 

celei mai apte să contribuie la realizarea activizării. 

Utilizarea metodică a calculatorului 

Intervenţia ştiinţei în fundamentarea  procesului de învăţământ a tranformat acest proces 

într-un domeniu în care se aplică cu succes cele mai noi tehnologii puse la punct în ultima vreme; 

este vorba de integrarea unor tehnologii informaţionale şi de comunicare de vârf, folosite pentru 
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producerea, stocarea, prelucrarea, distribuirea informaţiei sub diferite forme. Utilizarea 

calculatorului şi, in mod particular a instrumentelor multimedia în instruire, a devenit un fapt real, o 

necesitate ce nu mai poate fi ignorată.  

Apariţia P.C.-urilor performante la preţuri accesibile, precum şi dotarea cu tehnică modernă 

a unităţilor de învăţământ impun o utilizare adecvată a acestor mijloace în cadrul procesului 

educaţional. Internetul a creat un mediu performant de informare la o scară şi la dimensiuni care cu 

greu puteau fi imaginate înainte cu câteva zeci de ani. Internetul reprezintă o platformă 

comunicaţională prezentă acum în toate domeniile de activitate, de la cercetarea ştiinţifică până la 

cele mai rare hobby-uri.  

Având o mare supleţe, oferă posibilitatea unei utilizări extrem de simple asigurând accesul 

oricărui elev la informaţia din intreaga reţea. Posibilitatea de a accesa şi de a opera cu această 

informaţie permite elevilor să beneficieze de mai multă cunoaţtere, să-şi poată fundamenta mai bine 

ideile, să înveţe, să coopereze. Folosirea calculatorului oferă învăţării lecţiei noi posibilităţi de 

dezvoltare şi evaluare. Se poate vorbi despre o “dilatare” a sferei aplicative a noţiunilor predate, 

precum şi de o “comprimare” a timpului necesar însuşirii şi aplicării creatoare a noţiunilor.  

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ nu numai că propune un alt mod de 

abordare, dar restructurează chiar predarea, învăţarea şi evaluarea. Acest lucru duce la o stimulare a 

inventivităţii şi a spiritului participativ ale elevului. În faţa ecranului, elevul învaţă singur, în ritm 

propriu, fără emoţii. 

În toate situaţiile, calculatorul sau acum sistemul multimedia sunt instrumente de organizare 

a mediului de instruire, dirijat de către profesor sau realizat prin autoinstruire. Dar rămâne un mijloc 

de învăţământ, de un tip mai complex, care asistă instruirea/autoinstruirea, de unde combinarea sa 

cu alte mijloace, metode, forme de organizare a activităţii, ca elemente ale strategiei didactice. În 

raport cu problemele instruirii, calculatorul simplu (sau in sistem multimedia) poate fi eficient în 

mai multe situaţii: 

a) În activităţile, secvenţele de predare-învăţare în clasă: 

- pentru vizualizarea informaţiilor, prin succesiunea imaginilor, afişarea de scheme, 

planuri, prin grafica interactivă, prezentarea de modele, imagini dinamice; 

- pentru transmiterea şi antrenarea in rezolvarea problemelor, sarcinilor de descoperire, de 

verificare a unor ipoteze; 

- pentru alternarea formelor de activitate în lecţie-frontală, independent sau în grup; 

- pentru rezolvarea anumitor secvenţe din lecţie, în anumite condiţii stabilite pentru 

activizarea elevilor; 

- ca tablă electronică pentru derularea de imagini vizuale variate, simple sau în 

combinative -desene, diagrame, scheme, texte subliniate, scrierea variată; 

- pentru simularea de modele funcţionale, procese, situaţii, acţiuni; 

- pentru sprijinirea inţelegerii, desfăşurării unor experimente (organizare, simulare, analiză, 

prelucrarea rezultatelor); 

- ca mijloc pentru prezenatrea, manevrarea informaţiilor variate stocate, prelucrate, după 

criterii stabilite în predare-învăţare; 

- pentru alternarea cu metodele tradiţionale, în lecţia clasică, fie prin combinare, fie ca 

procedeu de activizare; 

- pentru oferirea de informaţii suplimentare, fie altele în completare, fie aceleaşi pentru 

aprofundare, prin  detaliere; 
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- pentru evidenţierea căilor de corelare a cunoştinţelor, de descoperire de noi relaţii între 

cunoştinţe vechi şi noi; 

- pentru prezentarea, antrenarea în variate jocuri didactice şi rezolvarea lor, fie 

independent, fie în grup, fie sub indrumare; 

- în activităţi de sistematizare, recapitulare pentru reactualizarea cunoştinţelor, dar mai ales 

pentru prelucrarea  lor pe criterii clare, combinarea, sistematizarea, alcătuirea de scheme etc.; 

- în predare, după obiectivele stabilite, calculatorul mai poate fi integrat pentru 

recunoaşterea şi aplicarea de algoritmi în rezolvarea de probleme, în alcătuirea unei structuri de 

rezolvare, în verificarea unor ipostaze, în utilizarea unor modele analogice pentru învăţarea prin 

simulare, pentru efectuarea de exerciţii aplicative în diferite situatii practice sau exerciţii repetitive 

în formarea unor deprinderi sau exerciţii de stimulare a creativităţii, prin tehnici specifice de 

creativitate; 

- în evaluările proiectate (iniţială, continuă, sumativă), calculatorul verifică, realizează 

evidenţa rezultatelor, le interpretează cantitativ pe obiecte şi tipuri de probe, stochează bănci de 

itemi de diferite categorii, realizează corectarea automată a răspunsurilor, verifică întreruperile de 

învăţare sau în darea răspunsurilor, oferă apoi răspunsurile corecte sau soluţii ajutatoare pe tipuri de 

greşeli identificate sau soluţii de dezvoltare. Astfel,se formează şi deprinderi, atitudini corecte: de 

identificare şi alegere corectă, de apreciere critică a unei soluţii, de comparare a unor soluţii, de 

corectare a lor, de revedere a informaţiilor necesare în variate formule de precizare. Toate acestea în 

diferite etape ale invăţării. 

-  În activitatile de predare-învăţare-evaluare, instruirea asistată de calculator (I.A.C) poate 

fi raportată la un sistem de lecţii, corespunzător unei teme (capitol) sau la o lecţie, în anumite 

secvenţe posibil de programat în soft specific, ca procedeu de activizare, înţelegere, aplicare, 

sinteză, evaluare. 

b) În activitatea independentă, autoinstruire: 

- elevii pot utiliza independent programe integrale pentru o temă, dar şi specfice pentru 

anumite obiective (informare, exersare, aplicare, creaţie etc.) concretizate în variate produse 

informatice; 

- programele pentru individualizare, prin utilizare independentă sunt diferenţiate şi pe 

tipuri de elevi ca nivel de pregătire, capacitate, deprinderi, vârstă, nivel de iniţiere şi pot fi utilizate 

în lecţii, în clasă, în alternare cu activitatea frontală sau în efectuarea temelor date acasă sau în 

efectuarea de exerciţii de recuperare ori dezvoltare, creaţie, de operare variată cu informaţiile 

cerute. 

c) Alte cerinţe de eficienţă pentru instruirea asistată de calculator: 

În raport cu problemele instruirii şi educaţiei, calculatorul simplu (sau in sistem multimedia) 

poate fi eficient in mai multe situaţii. Iată câteva motive care au determinat evoluţia mijloacelor de 

instruire bazate pe utilizarea calculatorului, a mijloacelor multi-media şi a Internetului: 

- Flexibilitatea planificării în instruire - posibilitatea de a actualiza cu uşurinţă lecţia; 

- Posibilitatea de a oferi servicii de instruire unor elevi cu vârste, stiluri de viaţă şi 

posibilităţi materiale şi financiare diferite; 

- Transforma elevul în subiect al invăţării; 

- Flexibilitatea instruirii şi uşurinta accesului la instruire; uşurinţa în utilizare; 

- Creşterea interacţiunii (feed-back imediat); 

- Asigură facilităţi grafice ce permit elevului să perceapa complexitatea unor fenomene din 

perspective diverse; asigură perfecţionarea profesională (în toate domeniile); 

- Sporeşte eficienţa procesului de învăţare instituţională dar şi extraşcolară; 
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- Suplimentează explicaţiile verbale, oferindu-le un suport intuitiv; 

- Îi familiarizează pe elevi cu o realitate greu accesibilă pe cale directă. 

 

 

Avanatjele mijloacelor tehnice în tehnica de proiectare a lecţiei:  

- În obţinerea de informaţii noi faţă de manual - în expunere, conversaţie, studiul de caz, 

studiul independent; 

- În efectuarea de exerciţii de analiză, sinteză, comparare, ilustrare, clasificare, completare, 

aplicare; 

- În formularile de soluţii - (mai ales în descoperirea independentă de soluţii); 

- În demonstraţii prin imagini, în expunere, descriere, explicaţie, conversaţie, povestire; 

- În observarea independentă - descoperirea unor operaţii, elemente, structuri, aplicaţii; 

- În exerciţii de recunoaştere, de analiză, de comparare, de creaţie; 

- În susţinerea conversaţiei, dezbaterii; 

- În sugerarea unor tehnici de creativitate; 

- În rezolvarea experimentelor, lucrărilor aplicative, probleme specifice; 

- În probe de verificare; 

- Realizează activizarea elevilor, prin alternarea căilor de învăţare; 

- Structurează stilul de învăţare atât pentru elevi, cât şi pentru profesor; 

- Elimină stress-ul comunicării cu profesorul; crează un mediu interactiv de comunicare 

elev-calculator nestresant (interactivitatea informării şi documentării); 

- Introduce climatul de autodepăşire şi de competitivitate, dezvoltă spiritul de competiţie 

cu sine  în vederea autodepăşirii, autoperfectionării. Stimulează motivaţia învăţării. 

 

Concluzie: 

Numită de unii ca inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne, 

instruirea asistată de calculator contribuie cert la eficienţa instruirii, este un rezultat al introducerii 

treptate a informatizării în învăţământ  şi o speranţă de modernizare pedagogică. 

     

Bibliografie: 

1. Cucos,C., Pedagogie, Iaşi, editura Polirom,1996; 

2. Ionescu, M., Radu, L. ,Didactica modernă, Cluj-Napoca, Editura Dacia 2001; 

3. Ionescu, M., Preda, V. ,Îndrumător pentru utilizarea mijloacelor de instruire, 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1983; 

4. Jinga, I., Negrea, L. ,Invăţarea eficientă, Bucureşti, EDITIS, 1995. 

5. Joiţa, E. ,Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, Craiova. 

     

 

  



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

156 
 

 

MANUALELE DIGITALE 

          

Prof. înv. primar POPESCU MIRELA 

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 trebuie deprinse cât mai devreme, astfel încât cei mici să fie pregătiți din timp 

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 
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oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare 

(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, deoarece 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 încurajat 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 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 aceluiași interval de 

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 
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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 că este vorba de 

manuale digitale, experimente virtuale, jocuri interactive sau softuri și jocuri educaționale. De 

aceea, pot să vorbesc despre manualele digitale cu … dragoste. 

 

Bibliografie: 

 http://www.elearning.ro/ce-este-un-manual-digital 

 http://www.tribunainvatamantului.ro/manualul-digital-constantin-cucos 

 http://www.suntparinte.ro/manualele-digitale-pe-intelesul-parintilor 

 

 

 

INFLUENȚA DEPENDENȚEI DE TEHNOLOGIE ASUPRA PROCESELOR DE 

ÎNVĂȚARE LA ELEVI 

 

Prof. Stanca Florentina 

Liceul Teoretic “Avram Iancu” Cluj-Napoca 

 

Utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice multimedia generează efecte negative 

considerabile asupra comportamentului copiilor, sănătăţii şi performanţelor lor şcolare. Rapoartele 

cercetătorilor au concluzionat faptul că gadgeturile moderne afectează negativ concentrarea 

elevilor, încurajează plagiatul și perturbă orele de la școală. "Aceia care privesc multă violenţă 

simulată - un element comun în multe jocuri video - pot să devină imuni la ea, mai înclinaţi să 

acţioneze ei înşişi cu violenţă şi mai puţin dispuşi să se comporte în maniere empatice", a declarat 

Dimitri A. Christakis de la Children's Research Institute din Seattle. Adolescenţii care petrec mare 

parte din timpul lor liber jucând jocuri video violente sau urmărind emisiuni de televiziune violente 

s-au dovedit a fi la rândul lor mult mai agresivi şi mult mai dispuşi să se bată cu colegii lor de liceu 

şi să se certe cu profesorii, potrivit unui studiu publicat recent în "Journal of Youth and 

Adolescence". Temele pentru şcoală au de asemenea de suferit atunci când timpul petrecut pe 

dispozitive mobile afectează durata zilnică alocată lecturii şi studiului.  

Copiii care folosesc excesiv dispozitivele electronice pot deveni adepţi ai multitasking-ului, 

însă ei îşi pot pierde abilitatea de a se concentra asupra chestiunilor importante, un element vital 

pentru gândirea profundă şi procesul de rezolvare a unor probleme, de care vor avea nevoie mai 

târziu în viaţă, pentru a obţine locuri de muncă şi pentru alte acţiuni şi demersuri. "Texting"-ul 

(expedierea de mesaje scrise pe dispozitive mobile) riscă să devină asemenea unei epidemii în 

Statele Unite, deoarece jumătate dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani trimit şi primesc 

http://www.elearning.ro/ce-este-un-manual-digital
http://www.tribunainvatamantului.ro/manualul-digital-constantin-cucos
http://www.suntparinte.ro/manualele-digitale-pe-intelesul-parintilor
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peste 60 de astfel de mesaje în fiecare zi, a precizat Amanda Lenhart, cercetătoare la Pew Research 

Center, potrivit unui studiu realizat în 2012. Un studiu anterior, realizat de HFK Medical Center, a 

descoperit faptul că adolescenţii americani trimit în medie 34 de astfel de mesaje în fiecare seară, 

după ce merg la culcare, ceea ce contribuie la instaurarea fenomenului de "privare de somn", un 

veritabil sindrom, cu efecte devastatoare asupra stării de sănătate fizică şi mintală. Şi, aşa cum a 

declarat Kristina E. Hatch în studiul ei, "pe măsură ce copiii îşi realizează o parte tot mai mare din 

comunicarea lor zilnică pe dispozitive electronice multimedia, şi tot mai puţin faţă în faţă, ei tind să 

înceapă să se simtă tot mai singuri şi mai deprimaţi". Pot să apară şi consecinţe fizice. Copiii pot să 

dezvolte dureri la nivelul degetelor şi încheieturilor mâinilor, vasele de sânge de la nivelul ochilor 

se îngustează, dureri la nivelul gâtului şi spatelui, din cauza faptului că petrec prea multe ore 

aplecaţi - şi fără să se mişte - deasupra ecranelor telefoanelor inteligente, tabletelor şi computerelor. 

Utilizarea excesivă a jocurilor pe computer de către copiii şi tinerii din China pare să aibă 

rezultate alarmante, dar fenomenul ar putea avea o relevanţă deosebită şi pentru părinţii din Statele 

Unite, ai căror copii petrec prea multe ore concentraţi asupra dispozitivelor mobile. Documentarul 

"Web Junkie", prezentat pe postul de televiziune PBS a evidenţiat efectele tragice pe care acest 

fenomen le are asupra adolescenţilor, care devin dependenţi de jocurile video, informează site-ul 

publicaţiei The New York Times. Mulţi copii se joacă pe computer timp de multe ore la rând, 

adeseori fără pauză pentru a mânca sau pentru a dormi. Mulţi dintre aceşti adolescenţi încep să 

creadă că lumea reală din jurul lor este o lume falsă. Medicii chinezi consideră că acest fenomen 

reprezintă o boală clinică şi au înfiinţat deja centre de reabilitare, în care adolescenţii dependenţi de 

jocurile pe computer sunt închişi timp de mai multe luni, urmând o terapie draconică, rămânând 

complet izolaţi de orice tip de mass-media. Eficienţa acestui tip de terapie nu este deocamdată 

cunoscută şi urmează să fie evaluată în anii următori. Deşi dependenţa de internet nu este 

considerată încă o boală clinică în Statele Unite, nu există însă nicio îndoială în legătură cu faptul că 

şi adolescenţii americani rămân conectaţi la dispozitive digitale - şi deci "deconectaţi" de la viaţa 

reală - mult prea mult timp în fiecare zi, depăşind numărul orelor pe care experţii le consideră 

"sănătoase" pentru o dezvoltare normală a tinerilor. Acest comportament începe devreme, adeseori 

la nivelul copiilor care încă nu pot să vorbească, cărora părinţii le oferă telefoanele mobile sau 

tabletele lor cu scopul de a se amuza şi juca singuri, în loc să observe lumea din jur şi să 

interacţioneze cu persoanele în grija cărora se află.  

Într-o declaraţie publică pe care a făcut-o în 2013 la conferinţa "Children, Adolescents and 

the Media", Asociaţa Pediatrilor Americani a citat statisticile şocante furnizate de un studiu realizat 

de Kaiser Family Foundation în 2010: "Copiii cu vârste medii cuprinse între 8 şi 10 ani petrec 

aproape 8 ore pe zi folosind o varietate de surse media, iar copiii mai mari şi adolescenţii petrec 

peste 11 ore pe zi folosind aceste surse media". Televiziunea, cel mai popular "babysitter" timp de 

multe decenii, a rămas elementul mass-media dominant, însă computerele, tabletele şi telefoanele 

mobile devin gradual tot mai importante. "Mulţi părinţi par să impună prea puţine reguli în ceea ce 

priveşte durata de folosire a acestor dispozitive media de către copiii lor", precizează aceeaşi 

asociaţie, potrivit căreia două treimi dintre participanţii la studiul menţionat nu au impus copiilor lor 

absolut nicio regulă în privinţa duratei zilnice de utilizare a dispozitivelor mobile. Părinţii, 

mulţumiţi că au găsit o metodă de a-i "calma" pe copiii lor turbulenţi, făcându-i să nu mai întrerupă 

propriile lor activităţi ce au legătură cu utilizarea dispozitivelor mass-media, par să nu fie la curent 

cu potenţialul dăunător generat de petrecerea unui număr de ore prea mare în universul virtual. 

"Oferim copiilor, toată ziua, tot felul de dispozitive cu ecrane digitale, oferindu-le astfel de 

distracţii, în loc să îi învăţăm să se controleze şi cum să se calmeze", a spus Catherine Steiner-
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Adair, profesor de psihologie la Universitatea Harvard şi autoare a bestsellerului "Big Disconnect: 

Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age". 

Dr Nada Kakabadse de la Northampton Business School afirmă că tehnologia modernă, cum 

ar fi telefoanele mobile și jocurile de pe acestea au un impact negativ asupra atenției elevilor: "Ei își 

ascund telefoanele sub bancă, dar concentrarea lor nu poate fi egal distribuită, deci nu se mai pot 

concentra la ceea ce se întâmplă în ora de clasă". 

Copiii şi adolescenţii nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră sau două ore pe zi folosind 

aceste forme de divertisment media, de preferat alegând un conţinut media de înaltă calitate, 

deoarece ar trebui să îşi petreacă timpul liber jucându-se mai degrabă în aer liber, citind, 

exercitându-şi pasiunile şi folosindu-şi imaginaţia în jocuri libere, nu în formate multimedia.  
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AVANTAJE ŞI LIMITE ALE UTILIZĂRII CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

   

Prof. Înv. Primar ŞERBAN DIANA CRISTINA 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „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. Aceştia trebuie să fie pregătiţti, 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 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 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education
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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;  

- 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.  
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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.  

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 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!  
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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. 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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ȘCOALA FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU DEPENDENȚA ELEVILOR DE TEHNOLOGIA 

MODERNĂ 
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Școala Postliceală Sanitară Carol Davila Alexandria 

 

Analizând comportamentul copiilor și tinerilor am constatat că dependența de tehnologie se 

manifestă față de calculator, față de telefonul mobil și față de jocurile video. De fapt este corect să 

spunem că aceste dependențe se manifestă de la vârste din ce în ce mai mici și ajung până la adulți 

si chiar vârstnici. Am fost neplăcut impresionată de un comportament observat la ultima nuntă la 

care am participat în acest an. Spre deosebire de alți ani și de tradiție  se dansa foarte puțin. La un 

moment dat am ieșit afară să verific prin telefon starea nepoțelului meu. Am fost șocată să văd în 

întunericul nopții zeci de „licurici”. Mai mult  de jumătate din meseni vorbeau sau butonau la 

telefon. De fapt și în interiorul localului foarte mulți oameni butonau la telefon fără să observe ce se 

întâmpla în jurul lor.  
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Astfel, telefonul mobil nu numai că suplinește acest gen de nevoi ale persoanei, dar le și 

alimentează în același timp. Convorbirile telefonice și în mod special folosirea mesajelor text 

acționează ca un filtru sau o mască între noi și restul lumii. Deși adolescentul trăiește cu impresia că 

îl protejează oarecum de o reacție socială imediată de care acesta se teme, cercetătorii spun că este 

greu să interpretezi cu acuratețe tonul unei convorbiri telefonice sau prin sms, tocmai datorită 

motivelor explicate mai sus. 

Convorbirile telefonice și în mod special folosirea mesajelor text acționează ca un filtru sau 

o mască între noi și restul lumii. Deși persoanele  trăiesc cu impresia că sunt protejate oarecum de o 

reacție socială imediată care ar putea fi neplăcută, cercetătorii spun că este greu să interpretezi cu 

acuratețe tonul unei convorbiri telefonice sau prin sms. Cea mai eficientă formă de comunicare 

rămâne în continuare cea față în față, prin care putem observa și limbajul nonverbal al 

interlocutorului. 

  Există multe beneficii ale folosirii telefonului mobil și ele nu pot fi ignorate : permit o 

comunicare rapidă indiferent de timp și distanță , membrii unei familii pot rămâne în contact 

indiferent de timp și distanță, copiii care au avut acces încă de mici la tehnologie se adaptează cu 

mai multă ușurință la cerințele actuale ale mediului academic sau profesional. Ne putem documenta 

online , putem plăti facturi și taxe direct de pe calculator sau telefon , putem face cumpărături, avem 

acces la platforme de învățare online, etc. 

Aceste avantaje sunt reale și vor duce la multe lucruri bune acum și în viitor. 

Problemele apar atunci cand copiii și tinerii nu se pot despărți de telefon, tabletă, etc. nici 

măcar la masă sau în împrejurări diferite. Arunci deja a intervenit DEPENDENȚA  sau este pe cale 

să se producă. 

Pe termen mediu apare o oboseală cronică a creierului, iar pe termen lung apar probleme 

circulatorii. Cele trei forme de dependenţă, de calculator, de internet şi de jocuri video sunt una mai 

gravă ca cealaltă. 

 De cele mai multe ori  dependenţa de internet începe prin modificări ale stilului de viaţă. 

Dependentul renunţă la unele activităţi pe care le făcea în mod obişnuit pentru a putea petrece cât 

mai mult timp conectat la internet. Activitatea la care se renunţă în mod obişnuit este cea fizică, 

ajungându-se, în cazuri grave, până la sedentarism. Tot din dorinţă de a fi cât mai mult timp 

conectat la internet, dependentul ajunge să se priveze de somn, să îşi neglijeze sănătatea sau igiena 

fizică şi să devină tot mai tăcut şi retras. Acestă dependenţa nu produce schimbări doar în cazul 

comportamentului individului ci şi schimbări de personalitate sau temperament. Astfel un copil 

cuminte, ordonat şi cu rezultate bune la şcoală, se poate transforma în unul neglijent cu îndatoririle 

pe care le are, cu note din ce în ce mai slabe, dezordonat, aflat într-un continuu stres şi stare de 

nervozitate şi din ce în ce mai retras, necomunicativ şi cu mai puţin prieteni. 

Sunt deja psihologi care sunt preocupați de dependențele menționate. De exemplu  Liliana 

Gorea a precizattt că trebuie să facem o distincţie între dependenţa de calculator, de internet şi de 

jocurile video. “Când vorbim despre o dependenţă de calculator, aceasta este o dependenţă de 

obiectul însuşi.  Astfel copilul va simţi nevoia să stea în faţă calculatorului, să se uite prin foldere, 

să se uite prin imagini, fără a se juca non-stop sau a sta pe net”, explică psihologul Liliana Gorea. 

Spre deosebire de dependenţa de calculator, cea de internet se manifestă prin nevoia constantă de a 

fi conectat la acesta. Indiferent dacă are în mână un telefon, o tabletă sau stă în faţă calculatorului, 

copilul este interesat doar de navigarea pe internet, de a fi la curent cu toate ştirile sau de a socializa 

prin intermediul acestuia. Dacă dispozitivul pe care îl utilizează nu are acces la internet, copilul 

devine dezinteresat de acesta, însă este într-o continuă căutare de conexiune. Probabil cea mai gravă 
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formă dintre cele trei este dependenţa de jocurile video, deoarece copilul va putea trece de la a juca 

un joc online la a juca un joc care nu necesită conexiune. În felul acesta modificările care se produc 

stilului de viaţă sunt accelerate. “Efectele petrecerii unui timp tot mai îndelungat jucându-se pe 

internet pot fi anxietate, depresie, izolare, comportament agresiv faţă de cei apropiaţi, probleme de 

adaptare şi socializare, scăderea capacităţii de concentrare, tulburări alimentare şi ale somnului. 

De asemenea, pot urma şi probleme medicale cum sunt durerile de cap şi ochi, ameţeală sau dureri 

de stomac”, explică psihologul Liliana Gorea.  

 Se pot întâmpla și tragedii, iată câteva exemple: 

 În acest an, un elev de 17 ani din Dubăsari, Republica Moldova şi-a ucis mama pentru că 

aceasta i-a interzis accesul la calculator. 

 În 2012, un tânăr din Taiwan a murit după ce, timp de 40 de ore nu s-a dezlipit de calculator 

şi de jocul lui preferat. 

 În 2010, un copil de 13 ani din Timiş s-a sinucis, iar un altul, de 15 ani, din Dâmboviţa şi-a 

omorât mama – după ce părinţii nu le-au mai oferit acces la internet. 

 În urmă cu o lună, un adolescent din Iaşi s-a spânzurat după ce mama sa i-a interzis să mai 

stea la calculator. 

În literatura de specialitate s-a realizat o clasificare a efectelor negative ale utilizării excesive 

a calculatorului, telefoanelor inteligente sau jocurilor video.  

 Efectele asupra stării fizice: 

Utilizarea îndelungată a calculatorului constituie un important factor de risc pentru 

obezitate. Poate determina inițial disconfort/tensiune la nivelul mușchilor spatelui, pentru ca ulterior 

să observam diferite poziții vicioase ale coloanei vertebrale (scolioze, cifoze). 

             Favorizează apariția tendinitelor, numite chiar nintendinite (după numele jocului Nintendo), 

caracterizate prin durere severă la nivelul tendonului extensorului degetului mare drept urmare a 

repetatelor apăsări pe butoane din timpul jocului. Este un factor trigger pentru crizele epileptice 

(epilepsia fotosenzitivă determinată de 'licăririle frecvente' sau imaginile rapide luminoase). 

 Efectele asupra dezvoltării psiho-cognitive: 

Utilizarea îndelungată a calculatorului poate determina tulburări emoționale: anxietate, 

iritabilitate, toleranță scăzută la frustrare, până la depresie. Mulți adolescenți preferă să folosească 

computerul atunci când se simt abandonați de familie sau când stau mult timp singuri acasă, părinții 

fiind la servici sau sunt ocupați cu diverse probleme.  

             Expunerea la numeroasele imagini ale tehnologiei electronice pot contribui la creșterea 

selectivă a scorului inteligenței nonverbale față de cei din secolul trecut. Un studiu arată ca cei care 

au acces la un calculator au note mai bune la matematică și engleză decât cei care nu au. In alt 

studiu se arată că cei care participă la un program de utilizare a calculatorului după terminarea școlii 

au făcut mari progrese la citire, matematică, gramatică, au cunoștințe mai multe despre computer și 

au obținut rezultate mai bune la testele de la școală comparativ cu copii care nu au participat la acest 

program.   

 Efectele asupra dezvoltării aptitudinilor sociale: 

Studiile longitudinale relevă cum sunt influențate trăsăturile de personalitate, dinamica 

familiei, modul de comunicare la copii și adolescenți. Utilizarea îndelungată a calculatorului duce la 

tulburări de comportament: retragere socială, introversie, agresivitate verbală sau fizică, 

comportament exploziv iritant atunci când i se cere să facă altceva. 

             Pentru a dezvolta competența socială necesară copii trebuie să interacționeze cu alții. S-a 
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evidențiat o creștere a numarului 'prietenilor electronici' la utilizatorii de calculator odată cu o 

diminuare a relațiilor de prietenie care implică interacțiunea socială.  

S-a constatat că  unul din cinci copii cu vârste cuprinse între 8-18 ani au declarat că au 

computer în dormitor. Aceasta duce la izolare și scade timpul pentru alte activități sociale, 

interferând cu dezvoltarea și menținerea prieteniilor, 60% din ei petrec timpul singuri la calculator. 

Componenta socială a utilizării computerului este cel puțin la fel de importantă ca lecțiile învățate 

cu ajutorul calculatorului. Faptul că folosesc internetul împreună cu colegii de clasă îi ajută pe copii 

să lege relații mult mai ușor. Cercetările expunerii la jocurile violente pe calculator sau video 

sugerează o creștere a comportamentului agresiv prin dezvoltarea gândirii și a senzațiilor agresive 

,scăzând comportamentul presocial. Comunicarea prin intermediul calculatorului cu alții este una 

din cele mai dese. Adolescenții își fac noi prieteni prin intermediul internetului în mod frecvent. 

Cercetările arată că efectele asupra competenței sociale depind în parte de cât de dese sunt 

contactele cu familia și prietenii sau cu străini și noi cunoștințe. 

 Efectele utilizării calculatorului asupra perceperii realității: 

Lumea virtuală creată de computer (jocuri, internet) îi  depărtează copii de cea reală. Prin 

intermediul jocurilor copilul interacționează cu personaje simulate și creaturi diferite și prin 

intermediul internetului adolescenții își asumă diverse identități în interacțiunea cu străinii. Acestea 

fac ca limita real - virtual să nu mai fie clară la copii și adolescenți . In timp ce se joacă pe internet 

cu personajele favorite de desene animate, computerele devin o parte din viața lor. Ei văd site-uri cu 

povești interactive și lecții animate, prin intermediul cărora se împrietenesc cu anumite informații. 

Am observat multe din aspectele semnalate anterior la elevii din clasa la care sunt dirigintă. 

De aceea am programat în „Saptămâna altfel „ o activitate cu numele Comunicare virtuală. Am ales 

această activitate deoarece la începutul anului școlar s-a creat un grup al clasei, pentru diferite 

comunicări. Fiind membru al grupului am observat că purtau discuții între ei mult timp și la ore 

înaintate din noapte. În cadrul activității Comunicare virtuală, timp de două ore am comunicat cu  

toți elevii clasei pe Facebook, unde fiecare și – a spus părerea despre dependența de calculator și 

telefonul mobil. În ora următoare de dirigenție am dezbătut această temă folosind fișele de activitate 

completate de elevi. Au fost de acord că se depășește măsura, că pierd deseori timpul în defavoarea 

temelor sau chiar a prezenței la ore. S-a stabilit pentru început ca fiecare să țină un jurnal cu timpul 

folosit la calculator sau cu telefonul. Într-o oră viitoare vom analiza aceste grafice și vom găsi 

împreună soluții de ameliorare a situației. 

 

Bibliografie: 

 http://www.1educat.ro/resurse/resurse.html 1educat.ro –„ Resurse pentru furnizorii de 

educaţie – Instrumente utile pentru activitatea didactică” 

 https://alecsstefan.wordpress.com/2013/.../adolescentii-si-tehnologia 

 „Psihologia Jocurilor Video”- Serge Tisseron, Ed. Trei, Bucuresti. 

  http://natgeotv.com/ro/tabu/clipuri/dependenta-de-jocurile-electronice 
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DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI - AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

Prof. Antonie Cristian-Daniel 

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 

 Omul modern a descoperit că toate realizările strămoşilor nu au fost posibile decât 

prin cunoaştere, învăţare şi credinţă. Societatea, şcoala şi familia sunt cei trei piloni ai societăţii 

moderne ce contribuie la păstrarea, ocrotirea, utilizarea şi îmbogăţirea moştenirii lăsate de înaintaşi, 

precum şi la perpetuarea acestei moşteniri către generaţiile viitoare. Astăzi, după ce a explorat o 

parte din spaţiul cosmic, omul se întreabă dacă nu cumva este sau nu singura fiinţă inteligentă din 

univers. 

 Din cele mai vechi timpuri şi de la începuturi, pentru supravieţuire, pentru căutarea şi 

pregătirea hranei, pentru adăpost şi apărare, pentru un trai mai bun într-o societate cât mai evoluată, 

omul  a fost nevoit să gândească, să muncească şi să acţioneze în condiţii vitrege şi într-o natură  de 

multe ori potrivnică. Singur, sau ajutat de semeni, omul şi-a conceput, şi-a proiectat şi realizat 

diverse unelte, instrumente, obiecte pentru a-şi realiza gândurile şi visele, pentru a-şi satisface 

nevoile vieţii şi fericirii lui sau ale semenilor. 

 Astăzi omul a devenit dependent de tehnologie și telecomunicații. Pe de o parte este 

implicat in dezvoltarea acestora iar pe de altă parte (și cea mai atrăgătoare), bineînțeles, în utilizarea 

lor. Care este scopul tehnologiei și ce consecințe are aceasta asupra omului? Acestea sunt întrebările 

la care ar trebui să reflectăm în această perioadă în care suntem martorii unei explozii de lansări de 

echipamente si soluții tehnologice. 

 Atunci când o societate devine supertehnologizată ar trebui să ne întrebăm la ce ne 

folosesc toate acestea și unde vrem să ajungem. Ținem pasul cu ceea ce se petrece în jurul nostru? 

Evoluăm și noi oamenii în același ritm cu tehnologia? 

 De cele mai multe ori e mai ușor să contribuim la evoluția tehnologiei (prin  

consumul ridicat de tehnologii media) decât să cream soluții la nevoile reale ale omului. 

Bineînțeles, avem nevoie să comunicăm unii cu alții într-un mod cât mai rapid și sigur, dar au 

apărut  unele invenții care au rolul doar de a ne tine ocupați cu ceva. 

 Specialiști din întreaga lume atrag atenția că dependența de tehnologie devine o 

problema din ce în ce mai mare în rândul copiilor începând încă de la vârste foarte fragede. Folosită 

drept metodă de liniștire sau de a ține copilul “ocupat” în timp ce părinții își văd de treburile lor 

zilnice, tehnologia de orice fel (televizor, calculator, IPhone și alte tipuri de “gadget-uri”) ajunge să 

ocupe, însumat, câteva ore din timpul “activ” zilnic al unui copil (excluzând perioadele de somn, 

masa și alte rutine zilnice de îngrijire). 

 Problema devine și mai complicată la vârsta școlară și, în special, la adolescență, 

când gradul de independență al copilului crește. Este mai mult decât evident că, pentru copiii zilelor 

noastre, terenul de joacă s-a mutat în “on-line” iar abilitățile de socializare și relaționare cu ceilalți 

sunt exersate din ce în ce mai mult în social-media. Deși interesul crescut pentru tehnologie este 

explicabil având în vedere intensitatea stimulării (în special vizuale), în anumite situații vorbim 

despre dependentă, o tulburare emoțională și comportamentală care necesită intervenție de 

specialitate prin implementarea unui program de detoxifiere digitală, similar altor tipuri de 

dependențe (ex: droguri, alcool). 
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 Dependența de tehnologie se manifestă prin: 

1. Lipsa interesului pentru alte tipuri de activități; 

2. Abordarea excesivă a subiectelor legate de jocurile de pe tabletă sau calculator; 

3. Schimbări frecvente de dispoziție afectiva; 

4. Probleme de comportament de tip: evitare, minciuna, opoziționism. 

 Copiii care folosesc excesiv dispozitivele electronice pot deveni adepţi ai multitasking-ului, 

însă ei îşi pot pierde abilitatea de a se concentra asupra chestiunilor importante, un element vital 

pentru gândirea profundă şi procesul de rezolvare a unor probleme, de care vor avea nevoie mai 

târziu în viaţă, pentru a obţine locuri de muncă şi pentru alte acţiuni şi demersuri. 

 "Texting"-ul (expedierea de mesaje scrise pe dispozitive mobile) riscă să devină următoarea 

epidemie. 

 Un studiu anterior, realizat de HFK Medical Center, a descoperit faptul că adolescenţii 

americani trimit în medie 34 de astfel de mesaje în fiecare seară, după ce merg la culcare, care 

contribuie la instaurarea fenomenului de "privare de somn", un veritabil sindrom, cu efecte 

devastatoare asupra stării de sănătate fizică şi mintală. Şi, aşa cum a declarat Kristina E. Hatch în 

studiul ei, "pe măsură ce copiii îşi realizează o parte tot mai mare din comunicarea lor zilnică pe 

dispozitive electronice multimedia, şi tot mai puţin faţă în faţă, ei tind să înceapă să se simtă tot 

mai singuri şi mai deprimaţi".  

 Pot să apară şi consecinţe fizice. Copiii pot să dezvolte dureri la nivelul degetelor şi 

încheieturilor mâinilor, vasele de sânge de la nivelul ochilor se îngustează (consecinţele pe termen 

lung nu sunt deocamdată cunoscute), dureri la nivelul gâtului şi spatelui, din cauza faptului că 

petrec prea multe ore aplecaţi - şi fără să se mişte - deasupra ecranelor telefoanelor inteligente, 

tabletelor şi computerelor. 

  Aceste ritualuri te vor ajuta să te deconectezi şi să te concentrezi asupra lucrurilor cu 

adevărat importante pentru tine.  

1. Stabilirea unor intervale de timp în care nimeni din familie să nu utilizeze tehnologia.  

2. Crearea unui orar cu perioade delimitate pentru diferite activități (de ex: timp pentru 

realizarea temelor și timp pentru navigat sau jucat pe internet). 

 Atunci când intervine un program fix, discuțiile legate de acest subiect se diminuează 

sau dispar. 

 În general, părinții abordează, în privința jocurilor pe calculator, un program în 

timpul săptămânii și altul în weekend. Spre exemplu, în weekend doua ore pe zi iar în timpul 

săptămânii doar o jumătate de oră de stat la computer. 

3. Evitați să aveți un televizor, computer sau laptop în camera copilului. Acestea își au locul 

intr-un spațiu comun, în felul acesta putând supraveghea mai bine timpul petrecut de copil în 

compania lor. 

 Nimic nu poate înlocui socializarea și comunicarea, iar timpul petrecut cu ochii într-

un ecran nu face decât sa favorizeze lipsa acestora. Cheia este echilibrul între uzul de tehnologie și 

alte activități, pentru a evita o viitoare dependență de aceasta. 

 

Bibliografie: 

Georgeta Pănișoară, Psihologia copilului modern, Polirom, 2011 

Tinca Crețu, Psihologia vârstelor, Polirom, 2012 

Vrămaș, E., Consilierea și educația părinților, Aramis Print, 2002 

http://www.psiholog-copii.ro/ 
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CLASIC ŞI MODERN ÎN SISTEMUL DE ÎNVÂŢĂMÂNT ROMÂNESC- INFLUENȚA 

MIJLOACELOR TIC 

  

Prof. Radu Cristina-Mirabela 

Colegiul Național ”Iulia Hasdeu” București 

 

„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 Mialaret 

Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se 

pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi 

materiale. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două puncte de vedere; 

primul se referă la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al 

doilea se referă la ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de 

organizare a predării-învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice, 

conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. 

Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica. 

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. 

Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, 

în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi 

şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi 

extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare 

între profesor şi elev, participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi 

care, sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea 

cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ. 

Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului 

instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia 

grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului 

didactic. 

O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, caracteristici 

ce se pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă, complementară sau chiar 

contrară. Astfel, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în măsura în care secvenţele 

proceduale care le compun ingăduie restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a 

acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale 

sau descoperim că variante ale acestei metode erau de mult cunoscute şi aplicate. 

Considerăm că fiecare metodă, şi nu mă refer doar la clasificarea în funţie de axa istorică, 

apare sub forma unor variante şi aspecte diferite, încât, in mod difuz, în cadrul unei metode, de 

exemplu cea clasică, se poate naşte treptat tendinţe către modernism. Ele apar şi se concretizează în 

variante metodologice compozite, prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin articularea a 

două sau mai multe metode. O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în 

jurul axei istorice: metode clasice, tradiţionale (modelul clasic) și metode moderne (modelul 

modern). 
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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 

orelo, 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; aceste materiale, stocate sub forma de fișiere,pot fi 

periodic actualizate. De asemenea se pot utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv si 

vizual teoria (prezentări multimedia), se pot accesa informații de pe CD-uri, dischete, etc. 

La ore, 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), 

siteuri 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-

învăţareevaluare. Iată cum ar arăta o analiză SWOT a influenței mijloacelor TIC în procesul 

educativ:  

Punctele tari 

 în regiunea noastră,o mare parte din populaţie este multilingvă, ceea ce determina o creştere 

constantă a numărului specialiştilor în domeniul TIC, care cunosc limbaje moderne de 

programare, baze de date, etc. Mulţi din aceştia au experienţă de lucru în companii TIC 

străine, având posibilitate să-şi perfecţioneze continuu capacităţile; 

 prin utilizarea TIC se dobândește o eficientizare a procesului educațional; 

 aproape toate unitățile de învățământ posedă laboratoare de informatică sau cel puțin un 

calculator la dispoziția cadrelor didactice; 

 programele de formare continuă a cadrelor didactice includ folosirea echipamentelor noi, a 

calculatoarelor, fapt care duce la modernizarea modului de lucru al profesorilor; elevii vor fi 

deja familiarizați încă din școlile gimnaziale cu ceea ce înseamnă informație, a informa, a se 

informa, a selecta; își vor putea forma o viziune complexă asupra lectiilor învățate, datorită 
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surplusului de informație găsit pe internet, care le permite cunoașterea unui lucru din mai 

multe puncte de vedere, abordarea unei teme din perspectiva mai multor critici; 

 lărgirea orizontului cunoașterii, elevul nu se mai limitează la cunoștințele pe care i le 

transmite cadrul didactic. Elevul are posibilitatea de a găsi argumente pentru a-și susține 

propriile idei, păreri, opinii. cunoașterea, aprofundarea, asimilarea unui bagaj vast de 

cunoștințe într-o perioada mult mai scurtă, dacât prin modalități care nu includ folosirea 

mijloacelor TIC. 

Punctele slabe 

 majoritatea cadrelor didactice şi manageriale din sistem nu au abilităţi suficiente de utilizare 

a resurselor TIC în educaţie; 

 capacitatea pieţei locale de absorbţie a produselor şi serviciilor TIC este actualmente redusă, 

fapt cauzat de nivelul redus de cunoaştere şi conştientizare a beneficiilor TIC, precum şi de 

puterea de cumpărare scăzută a populaţiei datorită salariilor reduse; 

 lipsa motivaţiei profesorilor pentru utilizarea TIC la orele de curs;  

 teama de nou care poate produce refuzul cadrelor didactice de a-si înlocui propriile metode 

conservatoare cu cele moderne, facilitate de mijloacele TIC; 

 imposibilitatea desfășurării în cele mai bune condiții a lecțiilor în eventualitatea lipsei 

temporare a 

 energiei electrice; 

 necesitatea aprofundării unor noțiuni teoretice pentru a putea folosi corect mijloacele de 

informare computerizată; 

 lipsa unui calculator pe care să îl poată folosi acasă (atât elevul cât și cadrul didactic) 

Oportunităţi 

 piaţa produselor şi serviciilor TIC înregistrează rate continue de creştere. 

 sporeşte ponderea utilizatorilor tineri de Internet, ceea ce promite o nouă generaţie iniţiată în 

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Un impact favorabil, in acest sens, 

il au centrele de instruire on-line, publicarea cărţilor digitale, apariția tabletelor; 

 colaborarea cu alte unități școlare din țară sau chiar din alte țări; realizarea unor parteneriate 

interșcolare; 

 posibilitatea efectuării procesului de predare- învățare între mai multe persoane din locații 

diferite (prin intermediul Skype); 

 posibilitatea învățării redactării unor texte nonfuncționale prin completarea unor formulare 

găsite on-line(CV european); 

 elevii vor învăța încă de la o vârstă fragedă cum să realizeze documente în diferite programe 

(Word,Excel), cum să se documenteze (dicționare on-line Google, Bing), cum să-și 

selecteze informația în funcțiile de nevoile lor la un momento dat; 

 TIC sporește libertatea de a fi informat, libertatea de a-și alege informația dorită; ajută și la 

dezvoltarea creativității, imaginației, inteligenței; încă de mici copilașii înlocuiesc hârtia și 

creioanele colorate cu anumite programe care le permit același lucru (Paint) 

 efectuarea unor cursuri on-line, pregătirea elevului, viitor adult, pentru a deveni un individ 

care să se poată integra cu ușurință în societate (obținerea unor burse școlare în urma 

efectuării  

Ameninţări 
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 persistă încă mari discrepanţe între mediul urban şi rural, precum şi între diferite categorii 

sociale. Prin urmare nu există acces la tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii pentru 

toată populaţia ţării în egală măsură (și aici mă refer la școlile din mediul rural, cu o situație 

financiară precară);  

 preţul acestor tehnologii este destul de ridicat în comparaţie cu salariile din economia 

naţională, ceea ce determină efectuarea de reparații a mijloacelor TIC în baza unor costuri 

ridicate, ceea ce împiedică cumpărarea mijloacelor noi de informare; 

 cadrele didactice de vârsta a doua și a treia sunt prea puțin informate în domeniul respectiv, 

nu conştientizează încă numeroasele avantaje pe care le oferă utilizarea computerului şi 

Internetului. 

 deseori fondurile alocate achiziționării de echipament și soft educațional necesare sistemului 

educațional sunt nealocate sau insuficiente; 

 dacă este folosită prea des aceeași metodă sau dacă instrumentele TIC un sunt folosite 

corespunzător vor favoriza monotonia, plictiseală, neînțelegerea noțiunilor, îngreunarea 

procesului de predare-învățare; 

 obținerea unor rezultate mai slabe la evaluare, datorită incapacității elevilor  unor examene 

on-line, efectuarea unor cursuri de formare profesională, de formare continuă a cadrelor 

didactice și nu numai); de a folosi corespunzător mijloacele TIC; 

 diminuirea capacițății de exprimare orală; 

În şcolile din România se practică într-o proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel 

modern. Un studiul realizat, a presupus alcătuirea unui chestionar ce a fost aplicat (recent) pe un 

grup de 30 de studenţi de la Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi, viitori profesori, având cunoştinţele de 

bază ale Pedagogiei. Studenţii de vârste diferite, facultăţi diferite, şi pregătire pedagogică la nivele 

diferite, au completat chestionarele primite în vederea realizării unei statistici satisfăcătoare. Având 

în vedere că, abia desprinşi de pe băncile şcolii , se pregătesc să profeseze meseria dascălilor lor, 

sunt puşi în situaţia să balanseze modelul clasic şi cel modern. 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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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA ADOLESCENȚI ȘI COPII 

 

   prof. Șandru Oana 

Liceul Tehnologic Turceni 

  

 Evoluția tehnologiei a ultimilor ani oferă o gamă largă de avantaje ce se îmbunătățesc  de la 

zi la zi. Copiii și adolescenții sunt prinși în acest vârtej continuu, ei manifestând entuziasm la 

apariția unui nou  model de smartphone, leptop  sau tabletă. Însă interesul lor scade în momentul 

achiziționării lui, crescând astfel dorința apariției unui model mai evoluat. De unde acest 

dezinteres?  Tehnologia face parte din viața fiecărui copil, adolescent sau adult.  A devenit o rutină 

de care  nu ne putem lipsi. 

 Problemele apar în momentul în care utilizarea tehnologiei se transformă în dependență. În 

activitatea didactică am remarcat faptul că elevii sunt tentați să folosească telefonul sau calculatorul 

pentru efectuarea unui calcul simplu, creierul  rămânând astfel în standby.  

 Dependența de tehnologie este alimentată și de evoluția rețelei Internet.  

 Copiii și adolescenții zilelor noastre nu se mai documentează frecventând bibliotecile. La o 

simplă căutare pe Google ei consideră că au găsit toate informațiile de care au nevoie.  

 Un alt impact al dependenței de tehnologie se reflectă în sănătatea fizică și dezvoltarea 

psihologică a tinerilor. Tinerii dependenți de tehnologie pot suferi dureri ale coloanei, umerilor sau 

gâtului, probleme cu vederea în urma poziției incorecte sau a timpului in exces petrecut  folosind 

aceste tehnologii. Ei pot fi impulsivi, agresivi, anxioși , neatenți sau lipsiți de concentrare în cazul în 

care dependența nu este canalizată în scopuri constructive. Adolescenții dependenți de SMS-uri se 

pot alege chiar cu  luxații la nivelul membrelor superioare.  

 Să ne orientăm către rețelele de socializare. Copiii  și adolescenții petrec foarte mult timp 

socializând în aceste medii, fără a sesiza impactul asupra lor. Modul de comunicare și socializrae în 

mediul online are tendința de a fi superficial.    

Calculatorul reprezintă legătura noastră cu lumea. Utilizarea calculatorului oferă la rândul ei 

avantaje și dezavantaje. Dacă un adult poate discerne asupra impactului  negativ pe care îl pate avea 

utilizarea intensă a unui calculator, copiii/adolescenții nu dispun de același discernământ.   

Copiii și adolescenții trebuie să cunoască avantajele utilizării unui calculator. Ei pot căuta 

informații folosind mai multe surse, pot dobândi informații din mai multe domenii, își pot dezvolta 

creativitatea, spiritul competitiv, logica, viteza de reacție prin utilizarea jocurilor. 

Utilizarea unui calculator poate avea și efecte negative.  
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EDUCAŢIA ŞI NOILE MEDIA 

 

Prof. Alexe Laurențiu Marian 

Școala Gimnazială Cilnic, Gorj 

 

Sunt aproximativ 20 ani de când computerul a pătruns în învăţământ. Dacă la început el era 

gândit ca un instrument de lucru pentru aşa numitele laboratoare de informatică, unde aveau acces 

elevii care se pregăteau în acest domeniu, ultimii ani au adus o adevărată revoluţie conceptuală în 

educaţie, computerul devenind un mediu pentru învăţare în general, pentru toate disciplinele din 

programă. Trecerea de la utilizatori - specialişti în informatică la utilizatori, aşa cum este gândit azi 

termenul, s-a făcut, paradoxal în joacă... Nu a fost o glumă însă, piaţa jocurilor pe computer fiind 

unul dintre principalele motoare de evoluţie spre interfeţe prietenoase, uşor de utilizat, spaţii 

guvernate de legi din ce în ce mai complexe, care au dobândit statut de realitate pentru milioane de 

utilizatori. Apoi sau poate în acelaşi timp, Internetul a explodat transformându-se într-o reţea 

globală. Windows-ul trebuia să ţină pasul. Acest program devine principala platformă individuală 

de lucru, folosită pe scară largă, în care instrucţiunile sunt invizibile sub interfaţa pe care utilizatorul 

dialoghează cu computerul în timp real şi în limbajul de toate zilele.  

Schimbarea era deja la orizont: câteva zeci de milioane de utilizatori cu vârste între 3 şi 20 

de ani, un mediu cunoscut şi bine stăpânit, abilităţi speciale, interfeţe prietenoase din ce în ce mai 

performante în ceea ce priveşte uşurinţa în exploatare, devin premise ale transformării computerului 

în instrument de educare. Odată cu conştientizarea faptului că un asemenea avantaj poate fi folosit 

în favoarea învăţământului s-a pus problema de a redefini un mediu, pe care majoritatea elevilor îl 

cunosc deja şi în care se simt la largul lor, într-un spaţiu de studiu, problemă complexă care cerea 

un răspuns multidisciplinar. Extraordinara dezvoltare a tehnologiilor multimedia contribuie şi ea, 

facilitând apariţia unui domeniu nou, softul educaţional, o foarte interesantă legatură între 

programare informatică, psihopedagogie şi diverse materii din curriculă, care astăzi depăşeşte 

timpul experimentelor fiind pe cale să devină un domeniu cu drepturi depline şi viitor sigur în oferta 

educaţională a acestui început de mileniu.  

Teoreticienii anilor 70 anticipaseră corect, computerul poate fi folosit pentru educare / 

instruire / învăţare. Teoriile care păreau aproape fanteziste astăzi devin realitate, realitate care 

descoperă teorii vechi, care par special gândite pentru fundamentarea unui domeniu nou apărut. 

De aici intră în joc, un joc serios de data asta, un grup insolit, format din buni pedagogi, 

specializaţi în probleme de psihopedagogie, profesori de diverse discipline dar şi informaticieni 

capabili să transforme în softuri temele educaţionale pe care ceilalţi le gândesc atât din perspectivă 

materiilor de studiu dar şi de strategie didactică. 

Dinamica noilor metode de învăţare este fundamental alta, elevul este învăţat cum să înveţe 

adaptând mijloacele propuse la propriile capacităţi şi abilităţi, este deprins mai degrabă să caute 

informaţia, folosind algoritmi precişi, decât să o reţină fără discernământ. 

Întrebarea pe care probabil mulţi dintre noi o pun în acest context fiind dacă într-adevăr este 

nevoie de aceste schimbări majore, structurale, care pot genera probleme de adaptare unor categorii 

de profesori sau elevi. 

Răspunsul este dat de chiar societatea spre care ne îndreptăm. Societatea informaţională nu 

mai este o previziune de viitor ci o stare de fapt a prezentului, rămâne la latitudinea fiecăruia cât de 
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repede va şti să facă parte cu adevărat din ea şi aceasta nu numai ca o cerinţă exterioară, impusă, ci 

ca o necesitate individuală de armonizare. 

Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei nu 

este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, 

ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou, spectru de performanţe superior, în 

întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în cultura şi civilizaţie. 

Cu certitudinea că tehnologiile informaţiei şi comunicării vor deveni instrumente de utilitate 

universală, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire şi comportament care va 

permite cadrelor didactice să facă fată oricarei noi cerinţe. Fiecare profesor va trebui sa capete o 

formaţie de bază în domeniul TIC. 

Un sistem de eLearning (de formare la distanţă sau educaţie virtuală) constă într-o 

experientă planificată de predare-învatare, organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale 

într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în manieră proprie, fără a 

constrânge agenţii activitaţii la coprezenţă sau sincronicitate. Medierea se realizează prin modalitaţi 

diverse, de la material pe discheta sau CD (eventual prin corespondenţă), la tehnologii de 

transmitere a conţinuturilor prin Internet. 

Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie sunt acum mai accesibile tinerilor decât 

oricând, în special acasă, unde accesul la calculatoare şi Internet continuă să crească. În mod 

special, alte tehnologii cu potenţial educaţional (cum ar fi televiziunea digitală interactivă sau din ce 

în ce mai sofisticatele instrumente de jocuri) devin lucruri comune în viaţa tinerilor Tehnologiile 

însele evoluează de asemenea pentru a pune la dispoziţie o funcţionalitate crescândă, în timp ce 

aplicaţiile software devin din ce în ce mai inteligente şi receptive pentru cel care le utilizează. Luate 

împreună, aceste activităţi vor pune la dispoziţie noi oportunităţi, pentru elevi, de a-şi personaliza 

accesul la resursele de învăţare digitală în şcoală şi în afara ei, devenind mult mai importantă 

posibilitatea de a aduce una lângă alta aceste experienţe de învăţare. TIC este din ce în ce mai 

importantă pentru şcoala generală, pentru elevii ale căror studii pot include elemente vocaţionale şi 

pentru elevii cu nevoi speciale sau handicap medical, care îi împiedică să urmeze o clasă obişnuită. 

Într-adevăr, recunoaşterea de către şcoli a calităţilor şi cunoştinţelor dobândite în afara clasei va fi 

un factor important în asigurarea faptului că elevii vor fi în continuare motivaţi să înveţe. De 

exemplu, o experienţă bogată şi intensă a tehnologiei de acasă este de aşteptat să conducă mulţi 

elevi spre şcoli cu o mare varietate de calităţi TIC. Pentru a preveni asemenea elevi de a deveni 

frustraţi şi afectaţi, aceste capacităţi vor fi nevoite să fie recunoscute şi dezvăluite în diferite 

programe de studiu. 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este denumirea oferită unui ansamblu de 

instrumente şi resurse tehnologige utilizate pentru a comunica şi pentru a gestiona informaţia 

destinată procesului educativ. În ultimii ani, accesarea sistemelor educative ale aplicaţiilor, reţelelor 

şi suporturilor numerice ale TIC a cunoscut o expansiune spectaculoasă oriunde în lume. 

Deşi TIC-urile numerice tind să devină mai accesibile, tehnologiile precedente continuă să 

joace un rol esenţial în învăţământ pe plan mondial. Procurarea de filme, benzi video sau radio pare 

mult mai facilă decât achiziţionarea unui calculator cu acces la Internet. 

Utilizarea Internet-ului în învăţământ nu este o simplă tehnologie ci o combinaţie de 

hardware, software, suporturi şi sisteme de distribuţie, într-o continuă evoluţie. 

Introducerea noilor TIC-uri a suscitat în comunitatea specialiştilor din educaţie dezbateri 

destul de aprinse cu privire la aportul acestora la procesul educativ, evoluţia rapidă şi posibilităţile 

de evaluare. 
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America de Nord pare mai avansată în ceea ce priveşte dotarea cu TIC-uri şi conectarea la 

Internet. Astfel, în SUA raportul număr elevi/număr calculatoare a evoluat de la 63/1 la 6/1 intrr 

1985 şi 1997. 

 În Europa, peste 80% din unităţile de învăţământ au acces la Internet în ţările mai dezvoltate. 

În Marea Britanie, guvernul a asigurat până la sfârşitul anului 2002 conectarea la Internet a tuturor 

unităţilor şcolare şi universitare, a bibliotecilor şi a unui număr însemnat de centre comunitare. În 

Germania, 10.000 de şcoli erau conectate la Internet în 1999, iar Italia a anunţat că la sfârşitul 

anului 2000 au fost instalate calculatoare şi dispozitive multimedia într-un număr de 15.000 de 

şcoli. 

 Echipamentul TIC şi de conectare la Internet se dezvoltă şi în unităţile de educaţie 

informală. Aproape 20% din bibliotecile din Marea Britanie sunt legate la Internet şi iniţiativa 

guvernamentală NGL (National Grid for Learning) va permite extinderea conectării tuturor 

muzeelor şi bibliotecilor în următorii ani. O anchetă realizata în SUA, a arătat că peste 75% din 

bibliotecile publice oferă utilizatorilor acces pe bază de Internet. De asemenea, numeroase muzee 

cu finanţare publică sau privată dispun de mijloace educaţionale care fac apel la TIC-uri și 

multimedia. 

Începuturile multimedia apar într-un articol publicat în iunie 1945 în Atlantic Montly: „As 

we may think” autorul lui fiind Vanner Bush, profesor la MIT şi la Institutul Carnegie din 

Washington. El descrie o maşină menită să ajute omul în cadrul procesului de memorare, pe bază 

asociaţiilor între conţinut şi formă, această maşină fiind numită MEMEX (MEMory EXtended). 

MEMEX se baza parţial pe tehnologia microfilmelor, fiind prevăzută cu dispozitive de selecţie foto-

optică şi tastaturi. „Dispozitiv ce poate stoca toate cărţile, înregistrările şi comunicaţiile şi care este 

mecanizat în aşa fel încât consultarea informaţiilor se realizează flexibil şi rapid” (Bush, 1945). 

O altă personalitate implicată în dezvoltările de început ale multimediei este Douglas 

Engelbart, membru al Institutului de Cercetare de la Stanford unde dezvoltă un proiect revoluţionar 

numit Augment. Acest proiect deschide o direcţie importantă de cercetare odată cu prezentarea lui 

la Fall Joint Conference în 1968. În anul 1963 Engelbart propune dispozitive computerizate de 

scriere automată cu un deceniu înainte de apariţia primelor procesoare de texte evoluate. În cadrul 

prezentării din 1968, prima demonstraţie publică a unor facilităţi de bază standard ale actualelor 

programe de editare de texte, interfeţe grafice, aplicaţii hipertext şi multimedia, Engelbart ilustrează 

următoarele idei inovative şi invenţii: mouse, ferestre multiple pe ecranul computerului, facilităţi de 

procesare texte, poşta electronică, teleconferinţe, documente compuse din text şi grafică, limbaje de 

comandă de tip script şi interfaţă grafică. În cadrul Laboratorului Media de la MIT, începând cu 

1970 s-au dezvoltat o serie de sisteme multimedia clasice, surse de inspiraţie pentru aplicaţiile 

actuale. Dintre acestea se pot menţiona: Spaţial Data Management System, Aspen Movie Map, 

Project Athena, care definesc şi o parte dintre domeniile de interes: simulări interactive, colaborări 

ştiinţifice la distanţă, învăţământ. 

Etimologic, multimedia este un cuvânt compus format din prefixul „multi” (mai mult decât 

unul, mai multe) şi substantivul „media” care este pluralul termenului „medium” (cu sensul de 

mijloc, intermediar, menire). Deci o traducere brută este aceea de mijloace multiple. Termenul la 

plural „media” are mai multe semnificaţii. În diferite contexte găsim: massmedia (mijloace de 

comunicare în masă), communication media (mijloace de comunicare), computer storage media 

(mijloace de stocare a informaţiei procesate de calculator) sau presentation–media (mijloace de 

prezentare). 
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Din perspectiva informaţiilor, acesta este mijlocul prin care putem efectua schimbul de 

informaţii. Multimedia se adresează oamenilor, iar oamenii pot simţi informaţiile prin sistemul 

perceptiv format din cel puţin 7 simţuri (nu 5) şi anume, vedere, auz, atingere, miros, gust, 

echilibru, poziţie. Diferitele tipuri de medii sunt asociate diferitelor simţuri umane, astfel 

deosebindu-se vederea – text, imagini, grafică 2D şi 3D, animaţii, video; auzul – sunet (vorbire, 

muzică, etc.); atingere – limbajul Braille; echilibrul – jocuri video; poziţia – realitatea virtuală; 

mirosul şi gustul nu au încă tehnologii. 

Se pot identifica mai multe criterii prin care mediile se deosebesc. Sistemul perceptiv uman 

este unul dintre criterii, după care deosebim mediul vizual, audio, etc. De asemenea, după originea 

informaţiilor există informaţii captate şi create. 

De exemplu, la aceeaşi percepţie vizuală mediul video captează informaţiile, iar animaţia 

este creată pe calculator. 

Datorită capabilităţilor noilor TIC-uri de a integra suporturi multiple, interactive, 

flexibilitate şi conectivitate, acestea sunt la originea schimbărilor remarcabile în domeniul educaţiei 

pe plan mondial, care vizează atât aspectele pedagogice cât şi pe cele instituţionale ale educaţiei. În 

ceea ce priveşte tehnologia, cele două schimbări care merită relevate sunt: interactivitatea, care 

conferă învăţământului un rol mult mai activ şi amploarea bazei resurselor informative care pot fi 

exploatate pentru orice gen de activităţi educative la toate nivelurile nivelurile. Din punct de vedere 

instituţional, TIC-urile sunt capabile să creeze un context educativ cu totul nou, care posedă două 

caracteristici: flexibilitate, prin relaxarea constrângerilor de timp sau spaţiu şi deschidere, prin 

contractele şi colaborarea internă şi externă; 

Pentru ca TIC-urile să treacă din stadiul de „viziune a viitorului” la o practică educativă 

reală oriunde în lume terbuie îndeplinite nişte condiţii minimale: mecanisme de finanţare pentru 

compensarea inegalităţilor de acces; acorduri asupra normelor tehnice şi validarea studiilor; strategii 

corespunzătoare de elaborare; planuri regionale, naţionale şi locale detaliate; o infrastructură de 

reţele; asigurare de materiale de formare şi asistenţă tehnică într-o cantitate suficientă. 

 „Instruirea poate fi abordată şi constructivist, deşi sunt încă numeroase limite. Dar 

mergând în sensul spiralei construcţiei cunoaşterii ştiinţifice, ne putem exprima optimismul că în 

timp vor fi acumulate datele care să dea o certitudine mai evidentă: să recunoaştem existenţa şi a 

unei didactici constructiviste, apoi şi a unei pedagogii constructivite. Acum, sunt alternative 

interpretative, metodologige, care-şi fundamentează teoria şi practica”. 
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DIRECȚII DE MODERNIZARE A METODELOR DE PREDARE –ÎNVĂȚARE 

 

Prof. Antonie Oana-Daniela 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

  

Societatea noastră se află într-o continua evoluție pe toate planuri și în toate 

compartimentele vieții. Zi de zi trebuie sa facem față unor numeroase provocări, să ne adaptăm 

condițiilor sociale, politice, morale și economice. La baza societății stă, indiferent de aria la care ne 

raportăm, educația. Educația a însoțit istoria omenirii de-a lungul timpului, asigurând transmiterea 

cunoștințelor, a desprinderilor și descoperirilor din generație în generație. 

 Educația reprezintă o acțiune socială, desfășurându-se în scopul cultivării naturii umane, iar 

prin cultivarea omului ajută la dezvoltarea societății. Aceasta reprezintă o condiție sine qua 

non a evoluției. Știința și tehnica, domenii ce stau la temelia societății noastre, sunt conținuturi ale 

educației. 

 Procesul de învățământ este un proces complex, rezultat al interdependenței între activități 

de predare și învățare, cu o finalitate bine stabilită.  Principalele mobiluri ale perfecționării și 

modernizării metodelor de învățământ nu sunt altele decât aceleași impulsuri care propulsează 

dezvoltarea progresivă a învățământului  de astăzi.  

 Școala, sistemul național de învățământ în ansamblu au  ca preocupare complexă și 

permanentă pregătirea sistematică a elevilor în vederea alegerii profesiei, într-un mod care să 

asigure armonia între nevoile, potențialul și aspirațiile individuale, pe de o parte, și așteptările ori 

caracteristicile societății, pe de altă parte. 

  Dar ne întrebăm, sistemul de învățământ mai  răspunde cerințelor elevilor? Oare metodele 

de predare - învățare- evaluare mai sunt în  concordanță cu cerințele societății actuale?  

 În prezent, elevii  trebuie sa treacă peste provocările cu caracter global, sa fie pregătiți sa 

rezolve problemele noi cu care se confrunta si sa se adapteze noilor tehnologii. 

Recentele progrese ne ajută să înțelegem altfel decât până acum multe dintre principalele aspect ale 

organizării învățării, ne dau posibilitatea să întrevedem o inovație metodologică dedusă nu doar din 

stricta experiență directă la catedră, dar și științifică, inspirată din cunoașterea legităților învățării și 

ale dezvoltării personalității. 

 Metode tradiționale  mai pot fi utilizate în anumite situații, atunci când profesorul decide că 

este necesar, dar pot fi îmbinate, îmbunătățite și modernizate, astfel încât să se atingă scopul propus. 

Spre deosebire de didactica tradiţională, care obişnuia să definească obiectivele prin vorbe de genul 

„a şti”, „a cunoaşte”, „a înţelege”, „ a sesiza”, „a aprecia” ceea ce reprezintă enunţuri generale 

desemnând acţiuni greu observabile şi tot atât anevoios de măsurat, iar alegerea metodelor devine şi 

ea tot atât de imprecisă şi de greu de apreciat din punct de vedere al eficienţei, cercetările mai 

recente întreprinse de B.S Bloom, D.R.Krathuyol, R.F. Mayer, J.P: de Cecco.R. M. Gagne, Emilia 

Constantinescu pun în evidenţă o altă modalitate de definire a obiectivelor instrucţionale ceea  ce 

uşurează extrem de mult şi identificarea celor mai adecvate metode de realizare a acestora. 

Metoda are o deschidere bidirecţională spre ce face şi cum face profesorul, în raport cu 

„obiectul” instrucţiei, dar şi ceea ce face şi mai ales cum face elevul ca obiect şi subiect în acelaşi 

timp al instrucţiei, al educaţiei. Simpla alegere a metodei nu este însă suficientă; ea trebuie adaptată, 

imaginată de fiecare dată, ceea ce cere bogăţie de imaginaţie, supleţe, putere de adaptare. Opţiunea 

pentru o metodă sau alta este condiţionată de competenţa profesorului, de capacitatea lui de reflecţie 
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pedagogică şi de analiză a situaţiei de moment. De obicei, el înclină să considere ca cea mai bună, 

metoda pe care o stăpâneşte cel mai bine. 

Metoda este deopotrivă influenţată şi de alţi factori subiectivi unii care ţin de psihologia 

vârstei şi individualităţii elevilor ( de stadiul dezvoltării intelectuale şi fizice, de mecanismele de 

achiziţie, de suportul motivaţional şi atitudinal care să reflecte în disponibilitatea, atenţia şi gradul 

de efort de care aceştia se dovedesc a fi în stare), alţii de specificul clasei (de factori sociali-climatul 

socio-afectiv şi gradul de omogenitate a clasei, relaţii de cooperare şi competiţie). 

 Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi 

sugerează o soluţie firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. 

Integrarea acestora în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a 

integra inovaţiile tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de 

cunoaştere. Nu este un proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul 

acestui tip de cunoaştere. 

 Profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în acelaşi timp creativ noilor 

tehnologii şi sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii. 

Adevărata importanţă a tipului de predare–învăţare-evaluare care  combină metodele pedagogice 

tradiţionale cu Tehnologia Informației și a Comunicațiilor ţine de potenţial. Acest tip de învăţare 

este o oportunitate în a crea experienţe care pot furniza tipul de predare-învăţare potrivit într-un 

anumit moment, loc şi pentru un anumit elev nu numai la şcoală, ci şi acasă 

 În tradiţia socio-culturală, TIC este definită ca mijloc de mediere pentru cunoaştere, iar din 

perspectiva dialogică, e văzută ca mijloc de deschidere, adâncire şi lărgire a aspiraţiilor de dialog. 

Nu trebuie să uităm că învăţarea nu presupune doar acumulare de cunoştinţe, ci creştere, 

îmbogăţire, evoluţie. 

 PC-ul, Internetul şi mai noile tehnologii complementare mobile sau wireless nu sunt decât 

cele mai noi dovezi ale creativităţii umane pe care le putem vedea în jurul nostru. Acestea pot fi 

asimilate în practica pedagogică fără să afecteze fundamentele învăţării. 

 Educația informatică este necesară ca o a două “limbă maternă” deoarece TIC, cu o 

dezvoltare greu de estimat, tind să devină instrumente omniprezente de viaţă cotidiană care au 

schimbat şi schimbă integral raporturile dintre oameni, raporturile oamenilor cu mediul în care 

trăiesc şi implicit mentalităţile, atitudinile, deprinderile, modul de a gândi, etc. 

 Conştientizarea "orizontului fără limite al învăţării” oferit de instrumentele TIC face ca 

instruirea facilitată de acestea să reprezinte nu doar un simbol al modernităţii în educaţie, ci un 

efect ce se impune fără posibilitatea de nu fi acceptat.  

 Informatizarea şcolilor, utilizarea calculatorului, softurilor şi instrumentelor TIC în procesul 

de educaţie reprezentă, şi continuă să reprezinte, una dintre soluţiile răspuns şi ale sistemului nostru 

de învăţământ la solicitările societăţii de azi şi de mâine. Din acest motiv,informarea cadrelor 

didactice privind existenţa unor softuri pentru diferite discipline utilizate cu bune rezultate în alte 

sisteme de educaţie şi diseminarea unor experimente didactice cu bune rezultate pot oferi idei 

pentru soluţii la căutările de armonizare a metodelor tradiţionale de învăţare cu noile metode 

promovate de didactica modernă şi TIC.  

 Contactul cu aceste inovaţii va conduce cu certitudine la reflecţii, experimente, comparări şi 

analize cu efect benefic asupra inerţie sau neîncrederii în valorificarea alternativelor oferite de TIC 

procesului de predare - învăţare - evaluare.  
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 Stimularea creativităţii didactice și a potenţialului inovativ al profesorilor sunt acut necesare 

pentru necesare pentru a creşte interesul și motivarea elevilor pentru studiul teoretic şi aplicativ al 

disciplinelor. 
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ŞCOALA TRADIŢIONALĂ VERSUS ŞCOALA MODERNĂ - GENERAŢIA IT 

 

Prof. Bajdechi Iuliana-Claudia 

Şcoala Gimnazială Produleşti, Jud. Dâmboviţa 

 

Între sistemul de educaţie şi societate se manifestă o relaţie circulară: dezvoltarea socială 

generează, prin noile sale cerinţe, schimbări în educaţie, iar calitatea educaţiei condiţionează, la 

rândul ei, progresul societăţii. Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, scoaterea la suprafaţă a 

adevărului, înţelegere şi revelare. Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul 

său, intrând în sfera luminii adevărului, a binelui, a dreptăţii, într-un cuvânt, a valorii.  

Omenirea a trecut prin următoarele ere: a pietrei, a fierului, a agriculturii, a industriei. În 

prezent omenirea se află în era postindustrială, o eră a tehnologiei bazată pe informaţie, care are ca 

faze succesive societatea informaţională, societatea cunoaşterii şi societatea conştiinţei. 

Cerinţele societăţii actuale impun acordarea unei atenţii deosebite sistemului de învăţământ 

românesc şi tehnologiilor moderne de predare-învăţare-evaluare. Tehnologia poate duce la 

îmbunătăţirea procesului de formare a cadrelor didactice şi a calităţii activităţilor de învăţare, 

făcându-le mult mai eficiente şi oferă acces la un curriculum şi la o serie de experienţe de învăţare, 

care nu ar fi posibile altfel.  

Mediile educaţionale virtuale, bibliotecile şi clasele virtuale sunt doar câteva dintre aspectele 

care definesc esenţa viitorului în procesul de educaţie: acces rapid şi universal la resursele 

educaţionale. Universul virtual creează noi oportunităţi de apropiere şi de colaborare, dezvoltând 

competenţe sociale necesare pentru desfăşurarea activităţilor în contextul actual complex.  

Educaţia reprezintă principalul mecanism prin care societatea poate răspunde schimbărilor 

rapide şi fără precedent înregistrate la nivel social, economic, tehnologic. 

Şcoala, conform noilor politici educaţionale, are dificila misiune de a pregăti nu numai 

tânăra generaţie, ci şi pe cea adultă pentru lumea muncii şi o viaţă activă. 

Evoluţia sistemelor educaţionale este marcată de trei tendinţe majore: asigurarea integrării 

individului în societate prin pregătirea iniţială a competenţelor şi formarea pentru noile meserii ale 

societăţii cunoaşterii; asigurarea accesului la educaţie şi instruire pentru toţi; deschiderea către 

sistemele similare din întreaga lume. 
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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 făcută 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. Actorii educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, 

incertitudinii şi inovării.  

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile 

dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei.  

Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, 

conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. Folosirea 

calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru cu copiii, un nou mod de concepere a instruirii şi 

învăţării care îmbogăţeşte sistemul activităţilor didactice pe care le desfăşoară şi reprezintă 

importante valenţe formative şi informative.  

Calculatorul stimulează procese şi fenomene complexe pe care niciun alt mijloc didactic nu 

le poate pune atât de bine în evidenţă. Prin intermediul lui se oferă copiilor modelări, justificări şi 

ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate 

sau greu observabile.  

Profesorul trebuie să se comporte în aşa fel încât să fie un model de educaţie permanentă 

pentru elevii săi. Rolul profesorului este cel de orientator şi coordonator al învăţării. 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 profesorului. 

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.  
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FACTORII DE RISC CU PRIVIRE LA FOLOSIREA ÎNDELUNGATĂ A TEHNOLOGIEI 

LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

 

Prof. Psiholog Andreia Cristina Hettmann, Prof. Andreea Cristina Stretcu 

Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad 

 

Fie că vrem să recunoaștem fie că nu, este foarte adevărat faptul că lumea din ziua de azi 

este condusă în mare parte de tehnologie, iar beneficiile pe care le aduce, de la ușurarea realizării 

sarcinilor de lucru până la apropierea granițelor, tehnologia a ajuns să fie un mod de viață de care 

nu ne putem lipsi și care ne oferă în ziua de astăzi tot ce avem nevoie. 

Lucrurile trebuiesc privite și din cealaltă perspectivă, a dezavantajelor, care au crescut 

proporțional și specialiști din întreaga lume atrag atenția că dependența de tehnologie devine o 

problemă din ce în ce mai mare în rândul copiilor începând încă de la vârste foarte fragede. 

Din perspectiva noastră ca profesori, și în calitatea mea ca psiholog, problema dependenței 

de tehnologie devine și mai complicată la vârsta școlară și, în special, la adolescență, când gradul de 

independență al copilului crește. 

Un aspect important din activitățile noastre ca profesori cu adolescenții în ceea ce privește 

calea spre dependența de tehnologie îl reprezintă și modelul parental, iar acest lucru nu trebuie 

privit cu indiferență. De exemplu, dacă copilul și apoi adolescentul are părinți care își petrec o mare 

parte din timpul liber în fața calculatorului sau în fața oricărui fel de tehnologie, cu siguranță va 

adopta aceleași metode, din moment ce primul său model, părintele își desfășoară în felul acesta cea 

mai mare parte din timp. 

Din activitatea noastră atât de la școală cât și de la cabinet constatăm că efectele dependenței 

asupra adolescenților, dar și a adulților sunt drastice și conduc la dezorganizarea vieții curente, la 

scăderea capacității de concentrare asupra temelor, studiului ducând în principal la scăderea 

performanțelor școlare, la pierderea relațiilor sociale, sentimentale și, în cazuri extreme, chiar deces. 

Printre simptomele dependenței de tehnologie, de jocuri se numără: 

-izolarea în cameră; 

-ignorarea părinților și a prietenilor; 

-ignorarea meselor; 

-igiena personală; 

-lipsa poftei de viață; 

-scăderea performanțelor școlare etc. 

Cercetările recente susțin faptul că un adolescent dependent de jocuri care va deveni un 

adult dependent de tejnologie, jocuri, se vor integra în rândul șomerilor, pentru că o persoană care 

are timp de jucat între orele târzii ale dimineților, care sunt orele specifice gamerilor, va trebui să 

doarmă toată ziua pentru a fi pregătit de o nouă noapte albă în fața ecranului. 

Cu privire la strategii de intervenție pentru dependența de tehnologie (calculator) sunt 

enumerate următoarele: 

 Managementul timpului: de exemplu, se trezește dimineața și verifică email-ul. 

Adolescentul poate fi rugat ca după ce se trezește să facă mai întâi un duș și după aceea își 

poate verifica email-ul. 

 Alarma externă: i se recomandă adolescentului să își pună un ceas cu alarmă care îl anunță 

că trebuie să oprească calculatorul. 
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 Planul de activități: elevul își poate programa toate sarcinile pe o durată determinată de 

timp. 

 Abstinența: se stabilește care sunt activitățile cele mai adictive pentru elev și i se cere să le 

oprească. 

 Cardul: se notează pe un card cinci proble majore determinate de dependența de internet și 

pe altul cinci beneficii majore dacă se întrerupe utilizarea internetului. 

 Inventarul de activități: se notează care sunt activitățile la care a renunțat elevul pentru a-și 

crește timpul petrecut on-line. 

 Grupul de susținere: unii elevi ajung dependenți de tehnologie din cauza lipsei vieții 

sociale. Elevul trebuie ajutat să-și găsească un grup de susținere care să corespundă cel mai 

bine problemelor lui. 

 Terapia de familie în sensul de a educa familia în legătură cu modul în care internetul poate 

deveni adictiv, precum și încurajarea familiei să ajute elevul dependent să participe și la alte 

activități și să-i asculte nevoile și sentimentele. 

În concluzie la cele de mai sus trebuie specificat faptul și cel mai important trebuie conștientizat, că 

dependența de tehnologie în rândul tinerilor este un lucru cert și prezent printre noi și printre 

cunoștințele noastre. Iar la fel ca în orice dependență primul pas spre vindecare este conștientizarea. 

 

Bibliografie: 
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CREȘTEREA  EFICIENȚEI  PROCESULUI  INSTRUCTIV-EDUCATIV  CU  AJUTORUL  

TEHNOLOGIILOR  ASISTATE  DE CALCULATOR 

 

Ardelean Olivia, Budacsek Terezia 

Școala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu “ Arad 

 

În contextul societății moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se 

trasforme într-o societate informațională, apare nevoia ca încă de la cele mai fragede vârste, copiii 

să fie pregătiți  pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, prin intermediul calculatorului. 

Lumea contemporană prezintă o permanentă și inedită provocare pentru educație. Oamenii 

intră în contact cu tehnologia IT tot mai mult, ca urmare tehnologiile digitale nu trebuie să 

reprezinte o simplă adăugare în planul de învățământ, ele trebuie să fie integrate deplin ,,în serviciul 

educației” la toate nivelurile sistemului școlar. Complexitatea crescută a școlilor și mediilor de 

învățare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a activităților educaționale. 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului, însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să-l îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o 

permanentă schimbare. Eșecul în dezvoltarea capacității de a reacționa la schimbare poate atrage 
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după sine pasivitatea și alienarea. Profesorul trăiește el însuși într-o societate în schimbare și din 

fericire el trebuie să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu.  Introducerea în 

școală a internetului și a tehnologiilor moderne  duce la schimbări importante în procesul de 

învățământ. Actul învățării  nu mai este considerat a fi efectul muncii profesorului, ci rodul 

interacțiunii elevului cu calculatorul și al colaborării cu profesorul. Această schimbare în sistemul 

de învățământ  vizează urmatoarele obiective: 

- Creșterea eficienței activităților de învățare 

- Dezvoltarea competențelor de comunicare și studiul individual. 

Utilizarea la întâmplare fără un scop precis la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul 

lecției duce la plictiseală, monotonie, nerealizarea obiectivelor lecției și poate produce repulsie față 

de acest mijloc modern de predare – învățare – evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate 

duce la pierderea abilităților practice de calcul și de investigare a realității,  la deteriorarea relațiilor 

umane. Deasemenea, individualizarea excesivă a învățării duce la negarea dialogului elev-profesor. 

Totuși, utilizarea calculatorului are numeroase avantaje: 

- Stimularea capacității de învățare inovatoare, adaptabilă la condiții de schimbare 

socială rapidă 

- Consolidarea abilităților de investigare științifică 

- Creșterea randamentului însușirii coerente a cunoștințelor prin apreciere imediată a 

răspunsurilor elevilor 

- Stimularea gândirii logice și a imaginației 

- Instalarea climatului de autodepășire și competitivitate 

- Dezvoltarea culturii vizuale 

- Formarea deprinderilor practice utile 

- Facilități de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afișare a 

rezultatelor, de întocmire a graficelor 

- Dezvoltarea gândirii astfel încât, pornind de la o modalitate generală de rezolvare a 

unei probleme elevul să găsească singur răspunsul pentru o problemă concretă 

- Determină o atitudine pozitivă a elevilor față de disciplina de învățamânt la care este 

utilizat calculatorul 

Calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese și fenomene complexe pe care 

nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidență. Prin intermediul lui li se oferă 

elevilor modelări, justificări și ilustrări ale conceptelor abstracte ale proceselor și fenomenelor 

neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Elevii au posibilitatea să modifice foarte 

ușor condițiile în care se desfășoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori 

astfel încât să poată urmări modul în care se desfășoară fenomenele studiate, să poată trage singur 

concluziile, să poată enunța legi. Calculatorul este folosit deasemenea pentru dezvoltarea 

capacitățiilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea și prezentarea informațiilor, 

pentru tehnoredactarea unor referate. Elevii își dezvoltă astfel capacitatea de a aprecia critic 

acuratețea și corectitudinea informațiilor dobândite din diverse surse. 

  Tehnica modernă și învățământul centrat pe nevoile și posibilitățile elevului impune 

desfășurarea de activități diferențiate pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge materialul avut la 

dispoziție în ritmul propriu și nu mai este nevoit să rețină cantități uriașe de informație, trebuie să 

știe doar să gândească logic și să localizeze informația de care are nevoie.   

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să 

cunoască exact la ce nivel este situat, să își recunoască limitele și posibiliățile. Utilizarea 

calculatorului și a internetului permit o înțelegere mai bună a materiei într-un timp mai scurt. Se 

reduce astfel timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activități de învățare 
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care să implice procese cognitive de rang superior, și anume elaborarea de către elevi a unor soft-uri 

și materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. 

În cazul evaluării, se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesororului. Se reduce starea de stres și emotivitatea elevilor, aceștia putând chiar să se 

autoevalueze. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire 

diferite deoarece testele de evaluare sunt realizate deasemenea pe nivele de dificultate diferite. Se 

pot realiza, în acest mod, recapitulări, sinteze, scheme atractive care să ducă la reținerea mai rapidă 

a informației esențiale.  

Deasemenea, se pot realiza jocuri didactice, proiecte, portofolii, pagini web de prezentare a 

școlii, a orașului. Elevii pot fi antrenați în realizarea unor cd-uri, afișe, soft-uri educaționale, reviste, 

pliante publicitare, activități educative-interactive care să antreneze copii de pe întreaga planetă. 

Deci utilizarea internetului și a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă formă de 

integrare a educației informale în educația formală.  

Cu toate acestea însă, elevul nu trebuie transformat într-un „robot” care să știe doar să 

folosească calculatorul, el trebuie să realizeze atunci când este posibil experimentele reale deoarece 

îi dezvoltă spiritul de observație, capacitatea de concentrare, răbdarea, atenția și abilitățile practice.  

Utilizarea calculatorului în școală nu trebuie limitată doar la un anumit domeniu, ca de 

exemplu, informatica. Calculatorul trebuie să își găsească utilizare și loc în cadrul altor discipline 

într-un mod rațional și bine gândit. Exemple de materii la care este nevoie de lucru cu calculatorul: 

biologie, istorie, geografie, unde calculatorul asigură unitatea organică între funcțiile de 

comunicare, stocare și control, determinând ameliorarea învățării prin manifestarea fenomenului de 

feedback. La fizică, chimie se utilizează calculatorul în urmatoarele situații: pentru prezentarea 

graficelor, pentru comunicarea de informații, ca mijloc de cercetare prin urmărirea evoluției unor 

funcții la modificarea parametrilor a câmpului electric sau magnetic. Pentru rezolvarea de probleme 

unde se pot da schițe ale sistemului fizic din diverse sisteme de referință; pentru jocuri care să 

dezvolte gândirea strategică. Profesorul de matematică, lucrând în Paint,poate desena diferite forme 

geometrice. Cu ajutorul soft-ului Geogebra se pot reprezenta diverse corpuri geometrice. În 

PowerPoint pot fi prezentate și rezolvate probleme de rotații, translații și simetrii. 

Utilizarea tehnologiei informațiilor nu trebuie să devină o obsesie deorece fiecare elev are 

dreptul la succes școlar și la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile. De aceea, 

trebuie găsite metodele pedagogice adecvate în fiecare parte și nu trebuie să renunțăm la tablă, 

cretă, burete, lucrul cu manualul, la rezolvarea de probleme sau la efectuarea experimentelor reale, 

deoarece totul duce la realizarea și formarea competențelor necesare dezvoltării personale a elevului 

și a societății în care trăim. Pentru a realiza un învățământ de calitate și pentru a obține cele mai 

bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare-învățare-evaluare,  cât și metodele 

moderne.  
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FACEBOOKUL ŞI TINERII NOŞTRI 

 

Deaconescu Ramona Maria, 

 Şcoala  Gimnazială Alexandru Stefulescu, Târgu Jiu 

 

 Ştim cu toţii că aproape toată lumea are un profil pe facebook, sau cel puţin a auzit de acest 

mediu virtual. 

  Cât despre  influenţa acestui mediu online asupra tinerilor sunt  multe de spus: spre 

deosebire de lumea reală când tinerii nu pot reacţiona liber, sau cel puţin mai au cel puţin reţineri, în 

lumea virtuală, orice tânăr printr-un simplu click poate vedea activitatea unui adolescent, sau chiar 

unui adult: ce face, unde este, ce limbaj foloseşte; adică toţi, indiferent de vârstă au acces la 

informaţiile despre orice şi oricine, lucru dubios de altfel. 

 Cum facebookul pune la dispoziţie o grămadă de modalităţi spre a  te expune, acesta este 

locul în care sunt puse poze de la ultimele evenimente din viaţa personală, sau checking-uri din cele 

mai stilate locuri, tote acestea scoţând în evidenţă de fapt nişte persoane oarecum frustrate, 

nemulţumite cu prezentul, cu adevărul. 

 În general, tinerii din dorinţa de a deveni populari, încep să fumeze încă  din copilărie, din 

dorinţa de  a impresiona,  să  nu mai luăm în calcul şi faptul că uneori   sau chiar foarte  des folosesc 

un limbaj vulgar. Uneori, sau chiar adesea, Facebookul creează dependenţa de socializare virtuală 

care încet-încet o eclipsează pe cea reală. Dacă stai şi asculţi despre ceea ce vorbesc tinerii când se  

întâlnesc ajungi să realizezi că au probleme de comunicare şi exprimare. 

  Pe lângă toate acestea, în ultima perioadă tinerii nu mai au timp să citească o carte, nu mai 

pot vorbi  în versuri. Deci putem  spune  că utilizarea  în exces a acestei reţele de comunicare poate 

atrage după sine o serie de consecinţe negative  în planul dezvoltării emoţionale sau sociale ale 

adolesctului. Aşadar,  de cele mai multe ori, comunicarea în mediul virtual ne oferă informaţii 

incoplete şi neadecvate  realităţii. Adolescenţii au nevoie să relaţioneze în mod direct, dezvăluindu-

şi şi modelându-şi poizitiv personalitatea, iar abordarea exclusivă în mediul virtual nu face altceva 

decât să-i ţină captivi în propriul univers . Emoticoanele  şi cuvintele scrise nu pot înlocui limbajul 

nonverbal, atât  de vital în transmiterea informaţiilor cu privire la trăirile şi  emoţiile celuilalt. 

Comunicarea are în centrul emiţătorului  mesajul   prin faptul că informaţiile pornesc de la un gând, 

o idee, o trăire pe care acesta o postează. Adolescenţii nu comunică virtual decât când au timp, 

semnal, acces, sau în funcţie de dispoziţia, sau interesul de moment şi nu în funcţie de nevoile şi 

aşteptările celorlalţi. Părea mea este că, facebookul ne ajută să ţinem pasul cu realitatea şi prezintă 

câteva îmbunătăţiri în ceea ce priveşte dezinhibarea adolescenţilor, însă acesta ar trebui evitat la o 

vârstă fragedă, atunci când aceştia nu  pot separa necesitatea de viciu. 

  De asemenea, fenomenul Facebook este din ce în ce mai îngrijorător deoarece reţelele 

sociale sprijină socializarea on line, dar şi vorbitul pe chat în care majoritatea foloseşte diverse 

prescurtări pe care le utilizează apoi  din obişnuinţă în compunerile şcolare. Mulţi psihologi trag 

diverse semnale de avertizare asupra influenţei siteurilor în rândul adolescenţilor. Au apărut 

probleme precum lipsa de comunicare directă, exprimarea incoerentă şi insomniile.  
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IMPACTUL TEHNOLOGIEI ASUPRA TINERILOR 

                                                                          Pătruţ Felicia 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu 

 

           În contextul societăţii prezente şi a boom-lui tehnologic care ne înconjoară, nu este de mirare 

că pentru o foarte mare parte dintre noi accesul la tehnologie a devenit un “modus vivendi” care ne-

a acaparat modul în care ne desfăşurăm activităţile până acum şi ne-a făcut cât mai dependenţi de 

tot ce reprezintă aparatura electronică. Universul tehnologic actual are menirea de a reconfigura 

profilul spiritual al tânărului contemporan. Probabil că dintotdeauna fiinţa în formare a fost mai 

sensibilă la nou, şi-a apropiat mai repede şi mai profund ceea ce ştiinţa sau tehnica au pus la 

dispoziţie. Dar cum şi acestea din urmă cunosc dezvoltări mai lente sau mai bruşte, tot la fel şi 

impactul lor asupra personalităţii tinerilor au fost variate. 

          Avantajele tehnologiei sunt multiple pentru omenire, dar fiecare avantaj poate deveni în 

același timp și un dezavantaj fiindcă tehnologia este o sabie cu două tăișuri. Fireşte că majoritatea 

indivizilor se gândesc numai la efectele positive, însă totul trebuie văzut din cel puțin două 

perspective pentru a avea o imagine de ansamblu pentru că devazantajele au crescut proporţional cu 

dezvoltarea mijloacelor tehnice. Orice sferă a vieții noastre s-a „tehnologizat”. Din păcate, 

tehnologia ne face să devenim mai impersonali, să comunicăm din ce în ce mai mult prin 

intermediul diferitelor site-uri sau cu ajutorul telefonului şi ne pierdem uşor, ușor capacitățile de a 

vorbi față în față cu o persoană, mulți copii nu mai ies afară să se joace fiindcă fac acest lucru pe 

computerul personal și devin astfel încă de mici sedentari şi cu posibile probleme de adaptare la 

societate. Cea mai bună abordare constă în găsirea unui echilibru în timpul acordat de copil 

acesteia, în reducerea efectelor adverse şi încurajarea avantajelor de care poate beneficia.  Folosită 

cu moderaţie şi în scopuri productive, tehnologia îl poate ajuta pe copil să se dezvolte social şi 

emoţional. Calculatorul, televizorul, smartphone-ul, consolele de jocuri video par a fi nişte „jucării” 

inofensive în mâinile copiilor, care învaţă să le mânuiască încă de la vârste foarte fragede. De multe 

ori, părinţii sunt mândri de performanţele copiilor în acest domeniu şi pierd din vedere posibilele 

consecinţe pe care folosirea excesivă a tehnologiei le-ar putea avea asupra copiilor. Internetul şi 

calculatoarele îi oferă şansa să îmbrăţişeze informaţii esenţiale despre ceea ce se întâmplă în alte 

părţi ale lumii, să înveţe despre culturi şi etnii diferite sau să afle o mulţime de informaţii în scop 

educativ. Internetul poate favoriza socializarea şi cunoaşterea, atâta timp cât nu este singurul 

instrument prin care se face asta. 

         Prin blogging şi reţele de socializare online, copilul are ocazia de a-şi expune valori şi opinii 

proprii şi se poate face "ascultat" în acest fel, ceea ce contribuie la creşterea stimei şi încrederii de 

sine. El poate participa activ şi poate ajuta la rezolvarea unor cauze sociale şi umanitare esenţiale. Şi 

jocurile video îl ajută pe tânăr să îşi dezvolte spiritul de echipă, abilităţile motorii fine şi gândirea 

logică, dar să înveţe şi ce e competiţia. Chiar dacă se consideră că tehnologia ucide imaginaţia, ea 

poate deveni o invitaţie la gândire şi creativitate, dacă sunt alese mijloace potrivite pentru aceasta. 

Tehnologia poate deveni un instrument util de parenting şi poate contribui la dezvoltarea copilului 

dacă monitorizezi cu atenţie ce face copilul cu aceste produse şi dacă stabileşti limite privind timpul 

petrecut în compania gadget-urilor şi a programelor şi jocurilor în care se aventurează.  Este greu să 

ne imaginăm acum, în secolul XXI orice activitate umană fără ajutorul consistent al acestei 

"minuni" creată de om. 

http://www.comunicatedepresa.ro/retele-de-socializare/
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         Iubită, dar şi blamată, tehnologia modernă este "felul de a fi" specific generaţiei tinere. 

  Reproşul aproape general care i se aduce constă în faptul că, tehnologia poate deveni un substitut 

al comunicării verbale. Într-adevăr putem vorbi despre o armă cu două tăişuri. Omul este o fiinţă 

socială, iar limbajul articulat, care reprezintă al doilea sistem de semnalizare şi care este specific 

omului s-a dezvoltat ca o necesitate absolută în procesul colectiv al muncii, iar comunicarea directă 

a oferit posibilitatea înţelegerii semenilor noştri şi empatizarea cu cei de lângă noi, adică apariţia 

inteligenţei emoţionale.  

          Problema este că treptat a dispărut încrederea în semenii noştri, iar lumea virtuală este "mai 

la îndemână", adică doar "la un click distanţă". Considerăm, probabil, că suntem mai în siguranţă în 

faţa tehnologiei ecranate. Aspectul negativ apare la faptul că generaţiile foarte tinere mai ales  

copiii, folosesc calculatorul ca "mijloc de relaţionare" în locul comunicării directe şiîin locul 

jocurilor prin parcuri. Şi uite aşa pot apărea problemele, dintre care cea mai cunoscută este 

autismul. Impactul tehnologiei moderne, nu poate frâna înţelegerea dintre  

generaţii, deoarece, într-o formă sau alta, acest gen de neînţelegere înseamnă 

deosebiri în mentalitate, iar paradoxul constă în faptul că a reprezentat şi cheia  

progresului. Deci tehnologia avansată este o realitate, o stare de fapt, iar impactul ei asupra vieţii în 

general, este unul pozitiv, cu o condiţie, să nu abuzăm. Există o mulţime de motive de îngrijorare 

când vine vorba de invazia tehnologiei în randul copiilor. În ziua de astăzi, ei încep să substituie 

multe jocuri şi activităţi educative esenţiale pentru dezvoltare cu gadget-uri care încep să facă toată 

treaba în locul lor (telefoane, ipod-uri, internet etc.). Micuţii devin din ce în ce mai absorbit de 

puterea şi capacitatea acestor accesorii şi ignoră alte activităţi. 

        Specialiştii avertizează folosirea excesivă a calculatorului sau a altor produse ale tehnologiei 

moderne este extrem de periculoasă pentru copii. Nu numai că favorizează sedentarismul, dar 

împiedică şi crearea unei vieţi afective bogate şi a unei gândiri creative (abilităţi sociale reduse, 

lipsa empatiei, etc). Cu cât copilul petrece mai mult timp în compania acestor produse şi se 

adânceşte în ele, cu atât este mai dezorganizat, are performanţe şcolare scăzute, este indisciplinat, 

iar sănătatea lui are de suferit. Potrivit experţilor, folosirea excesivă a tehnologiei afectează creierul 

copiilor, generează probleme de atenţie, dependenţă, stări de oboseală şi iritabilitate şi chiar 

depresie şi tulburare bipolară. Specialiştii susţin că majoritatea adolescenţilor din ziua de azi au 

greutăţi în a identifica emoţii sau sentimente la cei din jur, ceea ce îi impiedică să simtă empatie sau 

bucurie, furie sau alte emoţii importante în dezvoltarea afectivă. Pe lângă aceste efecte, pot asimila 

informaţii greşite, nepotrivite pentru vârsta lor şi pot avea de-a face cu un grad de violenţă 

internautică care le afectează comportamentul şi modul de a gândi. Potrivit specialiştilor, pentru ca 

tehnologia să nu devină un lucru rău, o barieră sau un generator de probleme, este vitală găsirea 

unui echilibru în ceea ce priveşte folosirea ei. Părinţii sunt încurajaţi să stabilească 

reguli pentru folosirea dispozitivelor digitale, în privinţa momentului şi a duratei, să se implice în 

activităţile copiilor şi să-i îndemne să aibă activităţi fizice, lucru manual şi să se joace. De 

asemenea, părinţii trebuie să încurajeze interacţiunea faţă în faţă, în familie şi cu alţi copii. În 

concluzie putem afirma că tehnologia are un impact puternic asupra vieţii fiecăruia dintre noi. 

Suntem într-o continuă evoluţie, iar toate dispozitivele noi apărute ne schimbă modul de a gândi, de 

a acţiona, de a ne comporta în diverse situaţii sau în relaţiile cu ceilalţi. Am devenit, unii dintre noi, 

dependenţi de tehnologie şi unii chiar şi-au creat o lume virtuală în care preferă să trăiască întrucât 

realitatea este prea dură şi prea ‘’monotonă’’. 
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ERA DIGITALĂ ȘI DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE 

 

Prof.înv.pr. Dîrleci Gina-Eugenia 

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 

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 
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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 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 
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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, 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?  

 

Bibliografie: 

 http://iteach.ro/pg/blog/gabriela.fesnic/read/38030/internetul-%E2%80%93-factor-

de-influenta-asupra-tinerilor;  

 http://www.pewinternet.org/2012/11/30/the-best-and-worst-of-mobile-connectivity/; 

 http://eprints.lse.ac.uk/54365/1/Book_Review_iDisorder_Understanding_our_Obsess

ion_with_Technology_and_Overcoming_its_Hold_on_Us_LSE%20Review%20of%20Books.pdf; 

 

 

 

TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. Erika Szigeti  

Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești” – Cehu Silvaniei, jud Sălaj 

 

Societatea modernă caracterizată printr-o evoluție rapidă și imprevizibilă în multe domenii 

este nevoit să regândescă tot procesul de învățare, care prin prisma profesorul poate fi privit ca un 

proces complet de inovație, creație și nu în ultimul rând artă.  

Proiectarea didactică este procesul de anticipare a obiectivelor, a conţinuturilor, a metodelor 

şi a mijloacelor de învăţare, a instrumentelor de evaluare şi a relaţiilor între aceste elemente, în 

contextul unei modalităţi specifice de organizare a activităţii didactice. Profesorul este obligat să 

proiecteze scopul şi obiectivele pe care le urmăreşte, pentru a obţine performanţe concrete, 

observabile şi măsurabile din partea elevilor. Scopul va fi direcţia tuturor acţiunilor (ce trebuie să 

înveţe elevul?), iar obiectivul este rezultatul ce se doreşte obţinut (acele modificări de 

comportament, care se vor produce)1.  

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
http://www.pewinternet.org/2012/11/30/the-best-and-worst-of-mobile-connectivity/
http://eprints.lse.ac.uk/54365/1/Book_Review_iDisorder_Understanding_our_Obsession_with_Technology_and_Overcoming_its_Hold_on_Us_LSE%20Review%20of%20Books.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/54365/1/Book_Review_iDisorder_Understanding_our_Obsession_with_Technology_and_Overcoming_its_Hold_on_Us_LSE%20Review%20of%20Books.pdf
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În viziunea modernă a proiectării didactice, accentul se mută pe construirea cât mai atentă a 

experiențelor de învățare și a situațiilor educaționale, în care să se realizeze activități cognitive 

eficiente. Ea reprezintă un demers personalizat, care presupune elaborarea de instrumente didactice 

şi o interpretare personală a programei școlare, în funcție de contextul educațional. Lumea 

contemporană se carecterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi tehnicii, şi 

printr-o creştere exponenţială a informaţiei şi a tehnologiilor de vârf. Consecinţa acestui lucru este 

informatizarea societăţii, civilizaţia umană parcurgând una dintr-e cele mai dinamice etape, care se 

caracterizează prin schimbări profunde în toate domeniile vieţii. După spusele lui J. Servan 

Schreiber „calculatorul electronic face astăzi pentru omenire ceea ce acum cinci secole a făcut 

invenţia tiparului”. Datorită acestei evoluţii rapide, profesorii foarte des sunt puşi în faţa unor 

probleme complexe, pentru rezolvarea cărora nu sunt suficient pregătiţi.  

Aceste provocări necesită o nouă politică a educaţiei pentru creşterea calităţii acesteia, prin 

formarea de oameni receptivi la schimbări şi capabili să se adapteze la situaţii noi. Este totodată 

necesară creşterea calităţii conţinutului ştiinţific, promovarea interdisciplinarităţii, o deschidere a 

şcolii spre lumea muncii productiv-creatoare, şcoala fiind principalul mijloc de formare intelectuală, 

a tineretului. Cheia succesului constă în identificarea copilului cu o dotaţie intelectuală de excepţie, 

sprijinirea lui să-şi dezvolte aceste aptitudini, iar pentru cel cu o dotaţie deficitară, oferirea de ajutor 

să-şi poată compensa limitele, identificând şi dezvoltând acele aptitudini de care dispune. Scopul ar 

fi dezvolatrea unui mediu care să respecte natura copilului, utilizând cheile şi mijloacele de 

comunicare adecvate vârstei şi stadiului de dezvoltare, orientarea lui spre știință și cultură. Se 

conturează aici puterea imensă a unui dascăl, dar şi răspunderea uriaşă pe care îl are.  

Profesorul, având o extraordinară influenţă asupra elevilor, trebuie să aibă o viziune clară 

asupra drumului care ne stă în faţă. Şcolaritatea este doar etapa iniţială a educaţiei permanente, care 

îi învaţă pe elevi, cum să înveţe şi cum să se integreze socio-profesional, deaceea şcoala are rolul de 

a transmite bazele şi metodele autoformării. Autoeducaţia, care îi va pregăti pe elevi pentru educaţia 

permanentă, devine posibilă la vărsta adolescenţei, astfel elevii trebuie conduşi în acestă 

perspectivă. 

Problemele globale a lumii contemporane revendică un mod de învăţare inovativ, care este 

anticipativă, participativă şi cultivă gândirea critică, totodată crează solidaritate umană în timp, 

încurajează participarea responsabilă şi este centrată pe învăţarea de valori. Folosirea unui stil 

didactic integrat, creşterea efortului de învăţare al elevilor, formarea capacităţilor de autoevaluare, 

sunt deasemenea foarte importante. Perfecţionarea permanentă, studiul individual, schimburile de 

experienţă, diferitele cercuri, simpozioane şi seminarii, cursuri şi stagii de perfecţionare, pot fi de 

mare ajutor dascălilor în acestă provocare.  

Dezvoltarea deprinderilor necesare muncii individuale pot fi dezvoltate şi în faţa 

calculatorului, într-un proces firesc, în dialog cu calculatorul. Acesta este un instrument, care 

reacţionează imediat la încercările elevului şi oferă şansa unei învăţări conform propriului ritm, 

oferind totodată posibilitatea lucrului diferenţiat. Însă lucrul individual pe calculator poate conduce 

la formarea unor trăsături, cum ar fi individualismul sau egoismul, trebuie deci să se  încurajeze şi 

să se organizeze şi activităţi în echipă. Progresul tehnologic nu dezumanizează în mod necesar, dar 

trebuie să fim pregătiţi să trăim într-o civilizaţie tehnologizată, din multe privinţe chiar excesiv. 

 În contextul reformei învăţământului naţional şi, în special, a utilizării modelului însuşirii 

active, este necesară implementarea noilor tehnologii didactice, centrate pe elev, şi intervenirea în 

cadrul utilizării lor cu noile tehnologii informaţionale, care permit sporirea eficienţei procesului de 

instruire în diferite etape. Este necesară pregătirea profesorilor în vederea utilizării noilor tehnologii 
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în  procesul de predare-învăţare-evaluare, având în vedere consecinţele aplicării lor din punct de 

vedere psiho-pedagogic şi momentele oportune de aplicare a acestei metode de instruire. Prin 

aplicarea noilor tehnologii lecţiile formează cultura informaţională a elevilor şi îi pregăteşte pentru 

activitatea ulterioară în societatea informaţională, accelerează procesul de însuşire a materiei şi 

eliberează profesorii de munca de rutină. Pentru elevi școala viitorului trebuie să fie una flexibilă, 

care să pună accentul pe eficiență și totodată să permită și o oarecare libertate al elevului în 

devenirea lui. Accentul se va pune pe informatizare, pe educația de calitate, pe șanse egale la 

educație, pe o școală unde elevului îi și place ceea ce învață, iar evaluarea ar măsura evuluția 

elevului raportat la el însuși și la propriile lui aptitudini. 

 

Bibliografie: 
1Pirău Maria  “Prelegeri de didactică generală” – Ed. Univ. de Nord, Baia Mare 

 

 

 

DROGAȚII DE CALCULATOR: GENERAȚIA DEPRESIVILOR 

 

Prof. Înv.Primar Mesteacăn Gabriela –Elena 

Școala Gimnazială Mateești, Vâlcea 

 

 Tot mai mulți tineri, chiar copii, sunt prinși în capcana jocurilor pe calculator și a navigarii 

pe net. Este de ajuns un joc captivant cu eroii preferați sau o raită prin infinita lume a internetului, 

pentru ca laudătul și totodată blamatul computer să devina cel mai bun prieten al copilului. 

 Cred că nu mai este un secret pentru nimeni faptul că tinerii din ziua de azi, mai ales copiii, 

se folosesc exagerat de mult de tehnologia avansată. Unul dintre cele mai nocive "rezultate" ale 

progresului tehnologic este computerul. Cu toate acestea, mulți copii dezvoltă o relație 

bolnăvicioasă cu calculatorul, a cărui indepărtare le poate provoca adevarate crize. Folosirea 

îndelungată a computerului are efecte negative atât asupra dezvoltării psiho-sociale, cât și asupra 

intregii sănătăți, așa cum este si sănătatea ochilor. 

Timp liber = calculator. Primul semn al dependenței apare atunci când copilul nu vrea să își 

petreacă timpul liber altfel decât în fața calculatorului. Activitățile care presupun interacțiunea cu 

personaje în carne și oase trec pe locul doi. Din copilul care până nu demult era plin de energie și 

creativitate a ramas doar un copil apatic, care a pierdut noțiunea timpului și care face totul în grabă 

pentru a se reîntoarce cât mai repede la prietenul lui, calculatorul. Uită de îndatoririle școlare. 

Treptat, copilul nu mai acorda atenția cuvenită temelor și sarcinilor școlare. Are dificultăți de 

concentrare, întelege greu o lecție nouă și nu știe cum să își facă temele. Se joaca pe calculator până 

târziu și, dacă îi oprești "distracția", devine agitat și oricum nu poate adormi pentru cș somnul lui s-

a dereglat în timp. De foarte multe ori, dependența de calculator favorizează anchilozarea spatelui, 

durerile de cap, durerile de spate, amețelile, poziția incorecta a spatelui și deformarea coloanei 

vertebrale. 

Toate aceste semne ale adicției sunt primii pași către o problema extrem de gravă, cu efecte 

neplăcute pe termen lung, chiar pentru toată viata. Dacă nu îl ajuți pe micuț să constientizeze că 

dependența de calculator este gravă și dacă tu nu tratezi acest aspect cu diplomație și 

responsabilitate, lucrurile vor lua o turnura neplăcută nu doar pentru sănătatea lui cât și în relația cu 

mediul înconjurător. 
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 Este esențial să îi impui copilului niște reguli, înca de la o vârsta fragedă și mai ales, din 

momentul achizițtionării unui computer. Când copilul este mic și înca foarte atent la parinți și la 

deciziile lor, este mult mai ușor să iți impui punctul de vedere și să îl deprinzi cu obiceiuri corecte și 

sănătoase. Pentru copiii cu vârsta până în 10 ani, este de ajuns o ora pe zi, cu tine alături. 

 În calculator copilul trebuie să aibă doar programe și jocuri care să îi dezvolte imaginația, 

spiritul de observație și plăcerea pentru cunoaștere. Poți pune în calculator căntece pe care le va 

asculta sau le știe de la gradiniță / școala, poezii, expreșii uzuale în limbi străine și jocuri scurte cu 

personaje din desenele animate. Copiii cu vârsta peste 10 ani, au voie la o ora si jumatate, iar 

intervalul se poate prelungi însă nu foarte mult. Nu este indicat sa depăseasca 3 ore pe zi în fata 

calculatorului. 

 Mai mult decât atât, încurajează-l să intensifice contactul cu prietenii, rudele și mediul 

înconjurator. Ieși cu el la plimbare, în parc, pe role sau cu bicicleta, discutați pe teme diverse și 

întreabă-l dacă nu cumva i-ar plăcea să facă chiar un sport alături de alți copii de vârsta lui. 

Astfel, copilul va lega prietenii cu adevărat sănătoase. 

 Jocurile pe calculator dăunează grav sănătaţii, copiii care depăşesc cinci ore pe zi în faţa 

calculatorului riscând o demenţă temporară, relatează Daily Mail. Potrivit unui studiu, nu doar 

copiii îşi riscă sănătatea, ci şi adolescenţii care stau prea mult în faţa unui computer, socializând 

online. Dependenţa de tehnologie afectează creierul, încetinind activitatea cerebrală. “Conexiunile 

din creier pot fi dezactivate temporar de activităţile cu un conţinut puternic senzorial – efectiv îţi 

sparge creierii. Sau pot deveni inactive pentru totdeauna prin degenerare- şi anume demenţa“, 

susţine Susan Greenfield, un neurolog faimos. 

Pe lângă demenţă, mai există şi alte probleme la care pot fi supuşi tinerii care stau peste 

cinci ore pe zi în faţa calculatorului. Au existat numeroase studii potrivit cărora excesul de 

calculator poate fi nociv sănătăţii oamenilor, mai ales pentru copiii încă în formare. Aceştia se pot 

izola, pot trăi într-o lume a jocurilor şi pot imita personajele preferate. 

 Potrivit unui studiu, nu doar copiii îşi riscă sănătatea, ci şi adolescenţii care stau prea mult în 

faţa unui computer, socializând online. Dependenţa de tehnologie afectează creierul, încetinind 

activitatea cerebrală. 

Când copilul stă cu telefonul în mână la masă înseamnă că e dependent. Pe termen mediu 

apare o oboseală cronică a creierului, iar pe termen lung apar probleme circulatorii. Cele trei forme 

de dependenţă, de calculator, de internet şi de jocuri video sunt una mai gravă ca cealaltă. 

 Tot mai mulţi părinţi apelează la sfatul unui psiholog atunci când îşi văd copii izolându-se în 

faţa calculatorului şi ignorând activităţile din jurul lor. De cele mai multe ori aceştea le prezintă 

medicilor problemele cu care se confruntă însaă fără a lua în calcul şi cauzele care au dus la acestea. 

Dependenţa de internet nu este doar vina copilului. 

 În majoritatea cazurilor, dependenţa de internet începe prin modificări ale stilului de viaţă. 

Dependentul renunţă la unele activităţi pe care le făcea în mod obişnuit pentru a putea petrece cât 

mai mult timp conectat la internet. Activitatea la care se renunţă în mod obişnuit este cea fizică, 

ajungându-se, în cazuri grave, până la sedentarism. Tot din dorinţă de a fi cât mai mult timp 

conectat la internet, dependentul ajunge să se priveze de somn, să îşi neglijeze sănătatea sau igiena 

fizică şi să devină tot mai tăcut şi retras. 

 Acestă dependenţa nu produce schimbări doar în cazul comportamentului individului ci şi 

schimbări de personalitate sau temperament. Astfel un copil cuminte, ordonat şi cu rezultate bune la 

şcoală, se poate transforma în unul neglijent cu îndatoririle pe care le are, cu note din ce în ce mai 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2049040/Computer-games-leave-children-dementia-warns-neurologist.html#ixzz1aqQmuTdn
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slabe, dezordonat, aflat într-un continuu stres şi stare de nervozitate şi din ce în ce mai retras, 

necomunicativ şi cu mai puţin prieteni. 

 Trebuie să facem o distincţie între dependenţa de calculator, de internet şi de jocurile video. 

“Când vorbim despre o dependenţă de calculator, aceasta este o dependenţă de obiectul însuşi. 

 Astfel copilul va simţi nevoia să stea în faţă calculatorului, să se uite prin foldere, să se uite prin 

imagini, fără a se juca non-stop sau a sta pe net”, explică psihologul Liliana Gorea. 

 Spre deosebire de dependenţa de calculator, cea de internet se manifestă prin nevoia 

constantă de a fi conectat la acesta. Indiferent dacă are în mână un telefon, o tabletă sau stă în faţă 

calculatorului, copilul este interesat doar de navigarea pe internet, de a fi la curent cu toate ştirile 

sau de a socializa prin intermediul acestuia. Dacă dispozitivul pe care îl utilizează nu are acces la 

internet, copilul devine dezinteresat de acesta, însă este într-o continuă căutare de conexiune. 

 Probabil cea mai gravă formă dintre cele trei este dependenţa de jocurile video, deoarece 

copilul va putea trece de la a juca un joc online la a juca un joc care nu necesită conexiune. În felul 

acesta modificările care se produc stilului de viaţă sunt accelerate. 

 “Efectele petrecerii unui timp tot mai îndelungat jucându-se pe internet pot fi anxietate, 

depresie, izolare, comportament agresiv faţă de cei apropiaţi, probleme de adaptare şi socializare, 

scăderea capacităţii de concentrare, tulburări alimentare şi ale somnului. De asemenea, pot urma şi 

probleme medicale cum sunt durerile de cap şi ochi, ameţeală sau dureri de stomac”, explică 

psihologul Liliana Gorea. 
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EFECTELE UTILIZĂRII CALCULATORULUI LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

 

Prof. Puie Camelia 

Gpp nr 23, Oradea 

 

Calculatorul intrã din ce în ce mai mult în viata noastrã de toate zilele, tinzând, sã devinã un 

bun de larg consum. Astãzi observãm cu totii tendintele de implementare a tehnicilor de 

informatizare si de comunicare în viata cotidianã 

Majoritatea specialistilor considerã cã nu trebuie sã ne întrebãm dacã instruirea elevilor se 

îmbunãtãteste prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calitãtile unice ale 

acestora, care le deosebesc de alte medii: interactivitatea, precizia operatiilor efectuate, capacitatea 

de a oferi reprezentãri multiple si dinamice ale fenomenelor si, mai ales, faptul cã pot interactiona 

consistent si diferentiat cu fiecare elev în parte. Potrivit Departamentului pentru Educatie al SUA, 

32% dintre copii au folosit Internetul înainte de a ajunge în scoala primarã. 

 Astãzi, copiii afirmã cã utilizeazã frecvent calculatorul pentru educatie si distractie. Studiile 

preliminare aratã cã impactul negativ poate fi semnificativ mult mai sever decât ca cel datorat 

televizorului, filmelor sau muzicii. Doar 2% din copii (13-17ani) petrec mai mult de 8h pe 

http://www.7est.ro/exclusiv-7est/reportaje/item/7737-drogatii-de-calculator-generatia-depresivilor-unul-din-cinci-adolescenti-e
http://www.7est.ro/exclusiv-7est/reportaje/item/7737-drogatii-de-calculator-generatia-depresivilor-unul-din-cinci-adolescenti-e
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sãptãmânã la calculator pentru jocuri si aceasta nu influenteazã timpul pentru televizor. Dar se 

constatã o scãdere a timpului pentru activitãti sportive sau sociale.  Peste 90% din copiii cu vârste 

între 13-17 ani stiu cum sã foloseascã computerul. Nu s-au evidentiat diferente între sexe în ceea ce 

priveste utilizarea sa. 

Odatã cu cresterea rolului calculatorului în viata copiilor au apãrut si întrebãrile:  

1. Poate calculatorul sã motiveze cu adevãrat copii ca sã învete mai bine si mai repede  

2. Trebuie ca copii sã înceapã sã utilizeze calculatorul de la vârsta de cinci ani pentru ca sã 

beneficieze de un servici bine plãtit mai târziu 

3. Realizeazã calculatorul o "conectare" la viata realã 

4. Cum va fi afectatã dezvoltarea lor psiho-comportamentalã Meritul activitãtilor desfãsurate la 

calculator ar trebui reevaluate deoarece timpul petrecut acasã la calculator poate înlocui alte 

activitãti cu rol mai important pentru dezvoltarea copiilor. 

Pãrinții se simt fericiți și sunt copleșiți de bucurie atunci când copilul își descoperã abilitãtile 

de a folosi calculatorul si apoi internetul. Desi cercetãrile asupra efectelor utilizãrii calculatorului 

sunt încã putine si ambiguii totusi specialistii au evidentiat consecinte pozitive si negative. S-au 

urmãrit efectele asupra: stãrii fizice; dezvoltãrii psiho-cognitive; dezvoltãrii relatiilor si a 

interactiunii sociale; si a perceperii realitãtii. Efectele asupra stãrii fizice:  

Utilizarea îndelungatã a calculatorului constituie un important factor de risc pentru obezitate Poate 

determina initial disconfort/tensiune la nivelul muschilor spatelui, pentru ca ulterior sã observãm 

diferite pozitii vicioase ale coloanei vertebrale (scolioze, cifoze).Favorizeazã aparitia tendinitelor, 

numite chiar nintendinite (dupã numele jocului Nintendo), caracterizate prin durere severã la nivelul 

tendonului extensorului degetului mare drept urmare a repetatelor apãsãri pe butoane din timpul 

jocului Este un factor trigger pentru crizele epileptice (epilepsia fotosenzitivã determinatã de 

"licãririle frecvente" sau imaginile rapide luminoase). La 5% dintre epileptici aceasta poate fi 

precipitatã de stimuli externi ca de exemplu flash light, sau alti stimuli vizuali: sursele de luminã 

naturalã, lumina soarelui care se reflectã pe suprafata apei, printre frunzele copacilor, si cele 

artificiale, TV, jocurile video, monitorul calculatorului, lumina stroboscobicã. Reprezintã 10% din 

cazurile noi de epilepsie la grupul de vârstã 7-19 ani. Este relativ rarã raportândune la incidenta 

epilepsiei de 1/4000 din populatia generalã. Atacurile sunt precipitate de stimuli luminosi, cel mai 

des incriminat fiind televizorul. La acestea se pot asocia lipsa de somn, stresul sau alte cauze care 

scad pragul convulsivant. La 50% dintre cei cu epilepsie fotosenzitivã EEG este normal iar 

modificãrile apar la stimularea fotonicã intermitentã. Un studiu european care investigheazã acest 

tip de epilepsie la 352 de copii si adolescenti din patru orase mari ale Europei, aratã cã jocul Super 

Mario World provoacã crizele epileptice mult mai frecvent decât televizorul. Dar depinde si de tipul 

de televizor, cele jucate la un televizor de 50Hz determinã mai frecvent crize de epilepsie decât cele 

pe televizoare de 100 Hz. cazuri la care pragul inferior era sub 3 Hz sau peste 60 Hz. Acestea apar 

cel mai frevent înainte de 20 de ani, la fete mai des decât la bãieti.  

Tabloul clinic poate fi diferit dar crizele tonicoclonice sunt cele mai frecvente, uneori pot apare la 

început crize mioclonice.  Persoanele cu epilepsie fotosenzitivã prezintã atacuri doar când se expun 

la factorii triggeri mai sus enuntati. Opiniile actuale ale specialistior se referã la faptul cã jocurile 

video si de pe calculator nu sunt trigeri pentru epilepsie decât dacã existã un pattern caracteristic al 

individului. La persoanele cu epilepsie este posibil ca atacurile sã fie declansate prin concentrarea 

intensã si sustinutã necesarã la aceste jocuri. Nu existã dovezi concludente care sã evidentieze 

epilepsia indusã de monitorul calculatorului. Noile monitoare LCD (liquid crystal displays) si TFT 

(Thin Film Transistors) sunt superioare calitativ si de preferat ca sã fie utilizate. Dar totusi 
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monitorul rãmâne un factor trigger prin timpului îndelungat petrecut în fata acestuia, a concentrãrii 

intense necesare activitãtii. Timpul tot mai mare pe care îl petrec în faþa calculatorului duce la 

reducerea duratei de somn, coºmaruri, inversarea programului de somn. Unul din cinci copii, dintre 

cei care deþin un computer, îºi petrece mai puþin timp dormind decât proprii pãrinþi la aceeaºi 

vârstã. Timpul fiind mai mic cu 2 pânã la 5 ore. Rezultatele au fost obþinute în urma interogãrii a 

peste 1000 de pãrinþi care au instalat copiilor un calculator în dormitor.  

Deprivarea de somn cauzeazã obosealã excesivã ce interferã cu funcþionarea socialã și 

școlarã, poate duce la scãderea rezistenței sistemului imunitar având ca consecinþã creșterea 

vulnerabilitãții pentru boalã.  Alte efecte: cefalee, tulburãri de alimentaþie (bulimie), scãderea 

acuitãþii vizuale, modificãri ale frecvenþei cardiace. Efectele asupra dezvoltãrii psiho-

cognitive: Utilizarea îndelungatã a calculatorului poate determina tulburãri emotionale: anxietate, 

iritabilitate, tolerantã scãzutã la frustrare, pânã la depresie. Multi adolescenti preferã sã foloseascã 

computerul atunci când se simt abandonati de familie sau când stau mult timp singuri acasã, pãrintii 

fiind la servici sau sunt ocupati cu diverse probleme. Peele (1991) explicã mecanismul psihologic al 

utilizãrii calculatorului: "Îti dã sentimentul si senzatia de satisfactie pe care nu esti capabil sã le 

obtii în alt mod. Poate înlãtura sentimentul de nesigurantã si disconfort prin puterea de distragere a 

atentiei si creerea unei senzatii temporare de securitate, calm, putere de control a situatiei, 

intimitate, pânã la euforie, exaltare." Ei au o stimã de sine scãzutã si sentimentul de devalorizare. 

Young (1997) trãgea concluzia cã cei care au probleme psihologice pot fi cei mai atrasi de 

interactiunea anonimã de pe internet. Orzack subliniazã comorbiditãtile utilizãrii nocive a 

calculatorului ca fiind depresia si tulburãrile bipolare Putem vorbi de o culturã a Cyberspatiului care 

are propriile seturi de valori, standarde, limbaj si semne care dau sentimentul de a apartine la un 

grup si creeazã oportunitatea de a evada dincolo de limitele impuse de societate.Utilizarea 

calculatorului îmbunãtãteste performantele cognitive. 

Cercetãrile s-au centrat pe evidentierea dezvoltãrii unui set specific de aptitudini a 

inteligentei vizuale, importante în utilizarea calculatorului .Aplicațiile de la computer, în special 

jocurile, sunt proiectate sã sublinieze imaginile vizuale mai mult decât informatiile verbale. Aceste 

aptitudini pot fi utile în domeniul stiintei si tehnologiei, unde manipularea imaginilor pe ecran este 

importantã. Numeroase jocuri pentru calculator necesitã acelea si aptitudini ce sunt evaluate în 

testele inteligentei nonverbale, ca Wechsler si Stanford Binet. Expunerea la numeroasele imagini 

ale tehnologiei electronice pot contribui la cresterea selectivã a scorului inteligentei nonverbale fatã 

de cei din secolul trecut. De exemplu, compararea mediei la testul nonverbal, Raven Progressive 

Matrices, la adultii englezi cu aceasi vârstã din 1942 versus 1992 aratã o crestere importantã la cei 

din urmã, pentru toate vârstele testate Un studiu (1995) realizat pe elevi din clasa a VIIa si XII-a 

aratã cã cei care au acces la un calculator au note mai bune la matematicã si englezã decât cei care 

nu au. Desigur, elevii cu computer acasã facparte din familii cu un nivel material si social crescut, 

factor ce este înalt corelat cu performanta scolarã. Dar între ei, cei care îl folosesc în mod frecvent 

au rezultate școlare mai bune decât ceilalti. 

               În alt studiu se aratã cã copii care participã la un program de utilizare a calculatorului dupã 

terminarea scolii au fãcut mari progrese la citire, matematicã, gramaticã, au cunostinte mai multe 

despre computer si au obtinut rezultate mai bune la testele de la scoalã comparativ cu copii care nu 

au participat la acest program. Fetele folosesc calculatorul la fel de des ca bãietii si chiar cu mai 

multã încredere decât acestia. Dar acestea îl folosesc mai mult pentru alte activitãti decât pentru 

jocuri. Acestea preferã jocuri bazate pe realitate, o temã destul de rar întâlnitã, fatã de bãieti care le 

preferã pe cele bazate pe fantezie. Adolescentele preferã jocuri cu personaje atrãgãtoare, cu subiecte 
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complicate si cu solutie finalã, fatã de cele violente, la care singurul obiectiv este distrugerea 

celorlalti. Deci, jocuri non-violente cu feedback pozitiv pentru jucãtor. Toate acestea sugereazã cã 

fetele nu au probleme în utilizarea calculatorului dar rãmîne de vãzut cum aceastã nouã tehnologie 

va duce la cresterea participãrii lor în domeniile tehnice.  Efectele asupra dezvoltãrii aptitudinilor 

sociale: Studiile longitudinale relevã cum sunt influentate trãsãturile de personalitate, dinamica 

familiei, modul de comunicare la copii si adolescenti . M. Weinstein (1995), profesor la Political 

Science at Purdue University subliniazã cã tehnologizarea a deteriorat sistemul de valori si 

functionarea socialã la adolescenti.  

                  Utilizarea îndelungatã a calculatorului duce la tulburãri de comportament: retragere 

socialã, introversie, agresivitate verbalã sau fizicã, comportament exploziv iritant atunci când i se 

cere sã facã altceva . Folosirea internetului poate interfera cu procesul de dezvoltare a psiho-

sexualitãtii, cu suisurile si coborâsurile sale, cu pãrtile sale de lumini si umbre, de spectaculos si 

banal. S-a vãzut o tendintã de erodare a autoritãtii parentale, copii o acceptã mai putin. Aceasta 

depinde de tipul de activitate realizatã la calculator si de timpul petrecut în fata ecranului. Pentru a 

dezvolta competenta socialã necesarã copii trebuie sã interactioneze cu altii. S-a evidentiat o 

crestere a numãrului "prietenilor electronici" la utilizatorii de calculator odatã cu o diminuare a 

relatiilor de prietenie care implicã interactiunea socialã. Mai mult, unul din cinci copii cu vârste 

cuprinse între 8-18 ani au declarat cã au computer în dormitor. Aceasta duce la izolare si scade 

timpul pentru alte activitãti sociale, interferând cu dezvoltarea si mentinerea prieteniilor, 60% din ei 

petrec timpul singuri la calculator. Francie Alexander, autoarea unui ghid de folosire a Internetului 

pentru copii relateazã din experienta sa cã "una dintre lectiile favorite ale copiilor (5-10 ani) este 

trimiterea unui mesaj e-mail cãtre bunici. Oricui îi place sã primeascã scrisori, iar copiilor nu prea le 

place sã astepte. Avantajul este cã îi pot scrie bunicii si vor primi un rãspuns peste cel mult o 

jumãtate de orã…Componenta socialã a utilizãrii computerului este cel putin la fel de importantã ca 

lectiile învãtate cu ajutorul calculatorului. Faptul cã folosesc Internetul împreunã cu colegii de clasã 

îi ajutã pe copii sã lege relatii mult mai usor" . Studiile longitudinale relevã cum sunt influentate 

trãsãturile de personalitate, dinamica familiei, modul de comunicare la copii si adolescenti. Un nivel 

moderat de utilizare are un impact social minor dar utilizarea excesivã (peste 30h/sãptãmânã) si 

jocurile violențe pot duce la creșterea comportamentului agresiv, a ostilității la copii. 

Încã din 1980 armatele englezã si americanã utilizeazã jocuri video violente pentru a 

desensibiliza soldatii si ai face mai capabili sã ucidã. Cercetãrile expunerii la jocurile violente pe 

calculator sau video sugereazã o crestere a comportamentului agresiv prin dezvoltarea gândirii si a 

sezatiilor agresive , scãzând comportamentul prosocial . Programele TV care contin violentã cresc 

în acelasi mod ca si jocurile pe calculator agresivitatea si ostilitatea la copii. Comunicarea prin 

intermediul calculatorului cu altii este una din cele mai dese activitãti - în special printre tinerele 

fete. Adolescentii îsi fac noi prieteni prin intermediul internetului în mod frecvent. Cercetãrile aratã 

cã efectele asupra competentei sociale depind în parte de cât de dese sunt contactele cu familia si 

prietenii sau cu strãini si noi cunostinte. Efectele utilizãrii calculatorului asupra perceperii 

realitãtii: lumea virtualã creatã de computer (jocuri, internet) depãrteazã copii de cea realã.  

Prin intermediul jocurilor copilul interactioneazã cu personaje simulate și creaturi diferite și 

prin intermediul internetului adolescentii își asumã diverse identitãți în interacțiunea cu strãinii. 

Acestea fac ca limita real - virtual sã nu mai fie clarã la copii și adolescenți.În timp ce se joacã pe 

Internet cu personajele favorite de desene animate, copiii învatã sã recunoascã literele și, între timp, 

computerele devin o parte din viata lor. Ei vãd site-uri cu povești interactive și lecții animate, prin 

intermediul cãrora se împrietenesc cu literele, cu numerele sau cu sunetele. „Nu fac diferența între 
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lumea realã și lumea Internetului” , „asta pentru cã s-au nãscut în epoca Internetului și îl privesc ca 

pe o parte a vietii de zi cu zi” afirmã cercetãtorii americani . Ministerul Educatiei din Japonia și-a 

revizuit, în 2002, recomandãrile fãcute scolilor, în sensul de a promova accesul mai larg al elevilor 

la informații on-line. De atunci, foarte multe scoli generale și-au impus sã-i învete pe elevii din 

clasele mai mari cum sã foloseascã internetul pentru studiul individual, crearea de site-uri web si 

folosirea poștei electronice. Potrivit Ministerului Comunicatiilor din Japonia, la sfârsitul anului 

2003 aproape 62% dintre elevii japonezi cu vârste între 6 si 12 ani au declarat cã folosesc internetul. 

Internetul oferã o imensã libertate de comunicare. Aceastã libertate este pe de o parte ceva 

favorabil, pentru cã ajutã la depãșirea unor constrângeri artificiale, iar pe de altã parte, alcãtuiește 

un mediu extrem de propice pentru lansarea celor mai bizare și nocive lucruri. Majoritatea tinerilor 

sunt atrași spre calculator prin jocuri. Dar existã jocuri și jocuri. Iar unele dintre acestea, folosite 

excesiv, pot sã devinã dãunatoare. Existã în prezent o industrie extrem de profitabilã dedicatã 

promovãrii jocurilor electronice. De la micile calculatoare de buzunar, cu un joc sau douã, pe care 

le vedem adesea butonate cu pasiune în mijloacele de transport în comun, pe stradã, în parc sau la 

scoalã, pânã la cluburile dotate cu automate de jocuri sau calculatoare, chiar dintre cele mai 

performante, destinate în exclusivitate promovãrii jocurilor. Esența jocului constã în utilitatea sa 

ulterioarã. Un joc ar trebui sã-i deprindã pe cei care-l practicã cu activitãti care sã le dezvolte 

gândirea, capacitatea de concentrare sau cea de creatie. Existã jocuri de sah, de logicã, de strategie, 

de creație, dar și... faimoasele jocuri de acțiune. Dacã primele categorii corespund teoriilor cu 

privire la necesitatea jocului ca mijloc de învãtare, cele din urmã solicitã numai dexteritatea, 

capacitatea de reactie și, poate, de atenție. Aceste jocuri pot crea dependentã. Cred cã multi pãrinți 

nu-și dau seama de efectele nocive pe care le poate avea calculatorul, folosit numai în acest fel, 

asupra copiilor lor. Poate cã unii sunt chiar mândri cã odraslele lor sunt foarte dibace și petrec mult 

timp la calculator, fãrã sã se gândeascã la folosul antrenãrii de fapt spre agresivitate și violențã. În 

1998, s-a arãtat cã 80% din copii sunt familiarizați cu jocul Duke Nuken (un joc ce contine 

violentã,sânge, sex) si doar 5% din pãrinti îl cunoșteau.  

În concluzie, sunt necesare mai multe cercetãri care sã arate impactul utilizãrii îndelungate a 

calculatorului asupra dezvoltãrii psiho-comportamentale la copii și adolescenți și a modului în care 

pãrinții trebuie sã intervinã astfel încât sã nu se ajungã la consecințe negative. 
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EFECTELE VIZIONĂRII EXCESIVE LA TV ȘI A JOCULUI PE CALCULATOR 

 

Prof. Pele Delia 

GPP nr 23, Oradea 

 

    Tot mai multe studii, articole, cercetări, dar și simple observații empirice, ne obligă să fim 

atenți la acest fenomen: impactul pe care emisiunile tv și accesul la calculator nedozat îl au asupra 

dezvoltării copiilor noștri.Cel mai recent studiu al Consiliului Național al Audiovizualului  arată că 

în timpul liber 98% dintre copii cu vârsta cuprinsă între 6 si 15 ani preferă să se uite la televizor, iar 

45% se joaca pe video sau pe calculator. Alături de televizor, calculatorul și jocurile video au 

devenit un substitut foarte la îndemână pentru restul activităților educative și de recreere, acestea 

din urmă fiind abandonate de către copii.  

      Copilul în fața TV&PC nu are experiența obișnuită a limbajului, stimularea dialogului, a 

gândirii și reflecției pe care mediul uman în general le oferă. Privitul la televizor, navigarea pe net 

ori jocul pe calculator fac parte în ziua de azi din rutina zilnică a unei familii obișnuite. Majoritatea 

copiilor fac cunoștință cu acestea cu mult înainte de a merge la școală, petrecându-și multe ore cu 

astfel de activități, în detrimentul altora.  

     Expunerea îndelungată și sistematică la efectele directe și indirecte ale televiziunii și PC are 

un efect coplesitor asupra minții umane și asupra întregului sistem de viață a omului contemporan. 

Care este impactul utilizării TV și calculatorului asupra minții copiilor? Este calculatorul bun sau 

rău pentru copii și tineri? Aceste întrebări sunt în atenția părinților și educatorilor raportându-ne la 

prezența tot mai frecventă a calculatorului acasă, dar și în școala. Impactul televizorului și a 

calculatorului asupra vieții și dezvoltării copiilor noștri depinde de mai mulți factori: cât de mult 

timp petrec în fața acestora, vârsta și personalitatea lor, dacă o fac singuri sau împreuna cu un adult, 

dacă unul dintre părinți a discutat cu el despre ceea ce vede la TV sau despre pericolele la care se 

expune utilizând internetul. 

       Efectele televiziunii și calculatorului asupra sănătății psihice a copilului. 

 I. Efecte asupra dezvoltării structurii și funcțiilor cerebrale 

 1. Efectul hipnotic: Neuropsihologii demonstreaza că televiziunea, indiferent de emisiunea 

vizionata, are ca efect inducerea unei stari semihipnotice. Atunci cand privim la TV suntem 

decuplati de la lumea inconjuratoare, fapt cauzat de frecventa foarte mare a imaginilor proiectate pe 

ecran, dar si de schimbarile fulgeratoare de cadru utilizate (25-30 schimbari/minut in cazul 

videoclipurilor). Cand privim la TV undele cerebrale trec din starea beta - ce apar in creier pe 

parcursul proceselor de gandire, analiza si decizie – în starea predominant alfa si teta – ce domina 

activitatea corticala când suntem relaxați, respectiv cand suntem in starea de somn usor. Astfel, se 

creeaza mediul de aparitie al unor anomalii neurologice in ceea ce priveste emisfera stanga a 

creierului, a carei activitate este inhibata pe toata durata privirii la TV. Emisfera stanga este 

responsabila cu organizarea, analiza si judecata datelor receptionate, pe cand emisfera dreapta 

proceseaza informatiile in intregul lor, determinand raspunsuri mai degraba emotionale decat 

rationale. S-au constatat efecte asupra dezvoltarii creierului uman independent de natura mesajelor 

transmise. Consecinta este o diminuare radicala a capacitatilor critice, a creativitatii si a reactivitatii 

cortexului. Din cauza vitezei foarte mari de derulare a imaginilor si a actiunii p e micul ecran, nu 

exista timpul necesar filtrarii normale a informatiei catre cortex, fapt ce favorizeaza transmiterea 
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mesajelor direct in subconstient. Astfel, mintea noastra nu se mai poate apara, iar informatia 

patrunde nefiltrata si nesortata conform capacitatii naturale a creierului. 

 2. Dependenta de televizor si calculator: Corelat cu efectul hipnotic apare si comportamentul de 

dependenta. Televizorul & PC ne fura din timpul nostru pe care ar trebui sa-l dedicam altor 

preocupari, experientele oferite de viata de zi cu zi fiind inlocuite cu programele TV. Psihologii 

americani au dovedit ca atat televiziunea, cat si jocurile video si internetul au capacitatea de a 

genera o puternică legatura de dependenta, privarea de aceste mijloace producand - celor la care s-a 

instalat dependenta - aceleasi simptome ca si in cazul substantelor si al comportamentelor care dau 

dependenta. 

 3. Probleme de atentie si hiperactivitate: In functie de timpul acordat vizionarii și a varstei la care 

debuteaza aceasta, TV&PC pot aduce prejudicii grave dezvoltarii corticale. Studiile arata ca 

afectiunile produse cortexului în urma vizionarii excesive au ca rezultat aparitia sindromului 

ADHD, adică slăbirea pana la nivelul patologic a unor capacitati mentale fundamentale: 

concentrarea atentiei, memoria de scurta durata, imaginatia creativa, motivatia de a intreprinde o 

actiune care cere efort. Obisnuindu-se de mici cu astfel de experiente care ii bruscheaza, cand sunt 

pusi in fata realitatii - care nu socheaza in nici un fel – nu-si mai pot concentra atentia. La școală, de 

expemplu, ei vor aștepta ca prezentarea dascălului să aibă aceeași dinamică, să îi surprindă, să fie 

un ‘’spectacol’’. Așteptarea nefiindu-le satisfăcută, atentia este dezactivata, si totul ii plictiseste. 

Desi TV genereaza o atitudine mentala pasiva si o întarziere în procesarea informatiei și în gândire, 

vizionarea TV este un factor principal în inducerea hiperactivitatii. Neuropsihologii demonstreaza 

ca agitația extremă, incapacitatea de a sta linistit, toleranta scazuta la frustrare, impulsivitatea 

excesiva sunt stari c e apar în urma vizionarii repetate, acestea crescand proportional cu cresterea 

timpului dedicat vizionarii.  

4. Incapacitatile de invatare Problemele de invatare, sindrom de care sufera peste 50% dintre copiii 

din statele occidentale, sunt determinate in mare masura de vizionarea TV si de jocurile pe PC. Cu o 

motivatie scazuta pentru învatarea de cunostinte noi, incapabili sa se concentreze, cu o 

hiperactivitate excesiva, copiii raspund tot mai greu cerintelor scolare. Dezechilibrele pe care 

vizionarea le induce în functionarea emisferei stangi si lipsa dezvoltarii normale a retelelor 

neuronale, afecteaza gandirea logica și analitica, construirea sintaxei și discursivitatea. Probleme de 

invatare ale copilului din ziua de azi: - Slaba capacitate de a asculta, de a întelege și a-și aminti 

materialul prezentat; - Abilitate scazută de reflectare coerenta in vorbire și în scris a faptelor și 

ideilor; - Dificultatea de a întelege fraze mai lungi sau structuri gramaticale mai complexe; - 

Tendinta de a comunica prin gesturi odata cu cuvintele sau in locul acestora; - Scaderea 

cunostintelor de vocabular sub nivelul clasei a IV-a; - Intelegerea nesigura si confuza a lecturii; - 

Dificultatea de a trece de la limbajul colocvial la forma scrisa; - Performante scazute in planificarea, 

succesiunea si organizarea ideilor, clasificare, intelegerea raporturilor de tip cauza-efect, 

rationament matematic si stiintific etc.       Efecte asupra mentalitatilor si a comportamentelor Un alt 

fenomen datorat consumului in exces de TV si PC este modelarea mentalitatilor si a 

comportamentului prin activarea mecanismelor psihologice de imitatie si prin impunerea de modele 

in mentalul induvidual si colectiv. Sunt cultivate si, uneori, conditionate astfel anumite conduite cu 

efecte deosebit de puternice in modelarea orizontului de constiinta si comportament al tinerilor. 

Toate studiile dovedesc ca violenta de pe micul ecran si jocurile video aduc violenta in lumea reala, 

aceasta devenind tot mai mult un mijloc dezirabil pentru rezolvarea problemelor si impunerea 

intereselor, pentru dobandirea placerii sau a confortului dorit. Tinerii devin tot mai impulsivi, mai 
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putin capabili sa-si controleze impulsurile violente, comportamentul violent - in detrimentul celui 

prosocial - devenind o constanta a comportamentului generatiilor crescute cu TV &PC in exces. 

        Totodată, consumul excesiv de TV si PC are efecte represive asupra climatului afectiv al 

familiei, pierzându-se funcția de suport emoțional și moral al acesteia pentru buna dezvoltare a 

copilului. Utilizarea îndelungată a calculatorului deterioreaza sistemul de valori și funcționarea 

socială la tineri, interacțiunea cu cei din jur, ducând la tulburări de comportament, retragere socială, 

introversie. De asemenea, sunt influențate trăsăturile de personalitate, dinamica familiei și modul de 

comunicare între membrii familiei. 

       1. Instituirea unor reguli în folosirea TV/PC de către copil, programul fiind adaptat felului de a 

fi și vârstei copilului:  0-2 ani – excluderea TV&PC din viața copilului (recomandarea Academiei 

Americane de Pediatrie);  2-7 ani – limitarea vizionarii (TV+PC+video+DVD) la 1 ora/zi;  2 ore/zi 

pentru copii mai mari si adolescenti. 

 Aceste reguli trebuie să fie cunoscute, acceptate și respectate de către toți adulții din casă.  

        2. TV și PC trebuie să fie amplasate într-un loc în care are acces toată familia și unde este sub 

permanentă observație. 

        3. TV/PC trebuie să fie închis pe durata efectuării temelor sau în timpul meselor. 

        4. Fiți un bun exemplu și limitați timpul petrecut în fața TV/PC. Copilul v-a copia 

comportamentul dvs. . 

        5. Vorbiți cu copiii despre ceea ce văd la TV. Comunicați-le părerea dvs despre cele vizionate 

și lăsați-i să se exprime. Puteți aborda întreăari de genul: “Tu ce ai fi făcut în situația respectivă?’’, 

“ Crezi că personajele au procedat corect?’’ etc. 

        6. Nu lăsați copiii să se uite la programe cunoscute ca fiind violente și schimbați canalul sau 

închideți Tv când observați materiale dăunatoare, oferindu-le și explicații.  

        7. Alegeți cu atenție și discernământ programele, emisiunile și jocurile pe calculator. 

        8. Vorbiți cu copil despre internet, arătați-i avantajele și dezavantajele, stabiliți ce e voie și ce 

nu e voie să facă pe internet. 

        9.Urmariți emisiunile, filmele, împreună cu copilul oricând este posibil, explicându-i diferența 

dintre ficțiune și viața reală, respectiv consecințele unor acțiuni de pe ecran în viața reală. 

        10.Dezaprobați comportamentele violente în fața copilului, arătându-i că ele nu reprezintă cea 

mai bună cale de a rezolva problemele. 

        11.Implicați copilul în alte activități: discuții cu familia și prietenii, activități casnice, desen, 

meșterit, jocuri de construit în aer liber, sport, lectură etc. 

        12.Împărtășiți din experiența dvs și altor parinți. Îngrijorările cu care vă confruntați ar putea 

găsi o rezolvare prin soluțiile pe care alți părinți deja le aplică. Participați la sesiunile de informare 

organizate în școli. 
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PROFESOR PENTRU VIITOR 

 

Prof. Elisabeta Antonia HALLER 

Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Rm.Vâlcea 

  

Din ce în ce mai des ne întrebăm dacă vom reuşi să ţinem pasul cu ritmul rapid al evoluţiei 

tehnologiei şi cu impactul asupra generaţiilor prezente şi viitoare. Care va fi contribuţia unui 

profesor pentru elevii care, aparent, pot obţine aproape toate răspunsurile? Mai mult, din ce în ce 

mai pregnant simţim nevoia unei schimbări în modul de predare astfel încât să reuşim să stârnim 

curiozitatea celor din faţa noastră. Cum reuşim să-i captăm atunci când au la dispoziţie dispozitive 

interesante şi care aparent sunt mai adaptate nevoilor lor?  Nu puţini dintre noi am avut la un 

moment dat aceste temeri şi am încercat să facem ceva în acest sens, fie la nivel mai mic – în clasă - 

sau poate cu mai multă îndrăzneală – la nivel de şcoală, oraş, judeţ etc. Fiecare profesor are 

experienţele lui din care învaţă de la an la an, astfel încât să menţină interesul pentru materia pe care 

o predă. Profesorul de informatică este privilegiat: are tehnologia de partea lui, interesul elevilor 

pentru materie. Dar oare reuşim să facem faţă aşteptărilor?  

Şcoala românească, mai mult sau mai puţin decât alte sisteme de învătământ, este centrată 

mai puţin pe latura practică necesităţii învătării şi mult mai mult pe latura teoretică. Sunt „fabricaţi” 

în şcoala elevi capabili să memoreze cantităţi mari de date, dar incapabili să găsească soluţii 

practice pentru problemele din viaţa reală, chiar mai mult, incapabili să identifice problemele din 

viaţa reală. Exemplele altor sisteme axate mai mult pe înţelegerea fenomenelor şi nu pe memorare 

sunt cunoscute. Si atunci, de ce să nu învăţăm din acest tip de abordare? Astfel reuşim să avem un 

discurs ancorat în prezent şi cu impact pentru viitor. Cum facem aceste lucru? Prin încurajarea 

curiozităţii naturale a copiilor, a cercetării lumii înconjurătoare printr-o abordare ştiinţifică şi 

practică în acelaşi timp ce va determina independenţa elevului în procesul de învăţare. Explorarea 

conceptelor, ideilor şi a problemelor care au semnificaţie locală şi globală astfel încât să 

dobândească şi să dezvolte cunoştinţe în adâncime din mai multe discipline.  

Mai departe voi da un exemplu pentru o astfel de abordare diferită în predarea unei noţiuni 

foarte cunoscute din materia de clasa a X-a: recursivitatea. Este câteodată mai greu de înţeles ca 

noţiune teoretică pentru elevi şi este şi mai greu de găsit o motivaţie pentru a o învăţa.     

 Pentru a pregăti lecţia, am cerut elevilor să realizeze Top 5 exemple din viaţa de zi cu zi în 

care regăsim  recursivitatea. Fără să ştie ce înseamnă, au fost provocaţi să afle la ce foloseşte şi 

unde poate fi întâlnită recursivitatea în viaţa de zi cu zi. Mini-referatele realizate au fost mai mult 

decât interesante. Iată câteva exemple din rezultatele obţinute de către elevii mei: 

- circuitul apei în natură 

- şirul Fibonacci şi floarea-soarelui: floarea-soarelui respectă tiparul Fibonacci; dacă vom studia 

cu atenţie o floarea-soarelui, vom observa două tipuri de spirale, una care merge în sensul 

acelor de ceas şi una în sens invers. Numărând seminţele, vom observa că media este de 21 sau 

34 într-un sens şi 34 sau 55 în alt sens, toate fiind numere Fibonacci. Acest fenomen apare şi la 

alte plante. Conurile de pin au 5 spirale în sensul acelor de ceas şi 8 în sens invers, ananasul are 

8 spirale în sensul acelor de ceas şi 13 în sens invers. 

- energia hidraulică şi energia solară 

- corpul uman 

- fractalii 
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- jocul 2048 

- arborele genealogic: definirea conceptului de strămoş al unei persoane - un părinte este 

strămoşul copilului  ("baza"')  şi părinţii unui strămoş sunt şi ei strămoşi ("pasul de recursie"). 

- cochilia 

-  diviziunea celulară 

Impactul vizual este unul puternic, astfel materialele video pot fi de un real folos, mai ales 

dacă au o legătură strânsă cu descoperirile care ne influenţează viaţa. Un astfel de material este 

„Fractalii – în căutarea dimensiunii ascunse” (2). Activităţile propuse clasei pot fi: 

- investigarea fractalilor 

- cum pot fi folosiţi fractalii pentru determinarea lungimii liniei de coastă 

- explorarea principiilor matematice în artă 

Obiectivele de învăţare: enunţarea unor caracteristici ale fractalilor, descrierea modului în 

care fractalii sunt folosiţi pentru măsurarea lungimii liniei de coastă, recunoaşterea principiilor 

matematice în artă şi aplicarea lor în realizarea unui produs cu valoare artistică (3) .  

Această abordare a predării recursivităţii a generat o înţelegere mai profundă a conceptului 

şi un mai mare interes pentru rezolvarea problemelor din cadrul acestui capitol, chiar dacă acestea 

au fost aceleaşi ca şi până acum. Simplul fapt că a fost descoperită latura practică a unor noţiuni 

aparent plictisitoare şi seci a făcut să sporească interesul pentru tema abordată. 

Căutarea unor exemple din viaţa de zi cu zi şi găsirea unei utilizări a noţiunilor învăţate 

conduc la dobândirea abilităţilor de gândire critică, de recunoaştere şi abordare creativă a 

problemelor complexe, determinând luarea de decizii motivate şi etice. Astfel se dezvoltă dorinţa de 

colaborare dintre profesor şi elev, dar şi dintre elevi. 

Ne dorim să fie acordată atenţia cuvenită experienţei proprii de învăţare prin evaluarea 

punctelor forte şi a limitelor în scopul de a sprijini învăţarea şi dezvoltarea personală. Numai printr-

o abordarea practică a noţiunilor teoretice vom reuşi să venim în întâmpinarea aşteptărilor elevilor 

de azi şi de mâine. 
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ VERSUS ȘCOALA MODERNĂ –  GENERAȚIA IT 

 

Prof. Bódis Klára 

Liceul Reformat „Wesselényi” Zalău 

 

„Nu mă gândesc la viitor, va veni el oricum.” — Albert Einstein 

„Orice prost știe. Scopul este să înțelegi.” — Albert Einstein 

„Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În lume va 

exista o generație de idioți.” — Albert Einstein 

„Mă interesează ce gândește Dumnezeu. Restul sunt detalii.”— Albert Einstein 

„Dacă oamenii sunt buni doar pentru că se tem de o pedeapsă şi speră într-o răsplată, atunci 

suntem, într-adevăr, o adunătură jalnică.” — Albert Einstein 

 

Deseori întălnesc în ultimul timp cu oameni și colegi care dă vina pe tehnologie când este 

vorba despre rezultatele slabe obținute din anumite discipline la bacalaureat. Spun că elevii care 

provin din anumite categorii sociale, nu știu, nu vor să folosească tastatura și mouse-ul 

calculatorului.  Ei folosesc numai touch-urile, și astfel este grea să și mai scrie. Din acest motiv ei 

nu mai trebuie să găndească nici logic, fiind puse totul pe un desktop de unde cu ușurință, ba chiar 

și fără căutare obțin informațiile, applicațiile ce vor. 

Nu spun că nu-i comod acest lucru. Ba, chiar este. Faptul că putem găsi orice informație 

chiar sub un link, un buton, etc. înseamnă, că putem accesa ori de câte ori vrem conținuturile 

respective și astfel putem recepta ecuații dificile și putem regăsi oricând avem nevoie de ele. 

Vizualizănd mai multe ori putem și recepta mai ușor. Dacă nu avem laboratoare performante de 

chimie și fizică în școli, așa putem avea laboratoare virtuale măcar. Dar această distanță mare între 

școlile moderne și școlile clasice nu putem rezolva cu anumite laboratoare virtuale. Fiecare 

eveniment deosebit trebuie și trăit fizic. 

Aici ași sublinia că există deja anumite softuri educaționale foarte bune, dar accesul la 

acestori softuri este blocate cu fonduri financiare neajunse.  Mai ales că abia se rezolvă și problema 

cărților. Nu defectele sistemului vreau să arăt. Nici nu ași putea, până cănd chiar și eu nu sunt 

perfectă. Dar un lucru totuși ar trebui menționată, să terminăm cu prostia aia de a arăta că sunt bună, 

dacă pregătesc totul perfect pe hărtii. Sunt dascăl și urăsc planificarea lecțiilor zis așa pentru 

demonstrare la inspecții școlare, mai ales că la noi numai formalitatea contează, restul nu prea. 

Și așa am ajuns la concluzia că la noi totul e perfect, dar numai pe hărtie. Și eu numai 

obligații pot să am, părere nu prea, sau și dacă am, nu se aude, pentru că nu-i manierea profesorului 

să aibă și părere su observații, ori nu ajung informațiile, posibilitățile la timp, ca să și-o fac. 

Am rămas cu touch-uri ca și elevii. Haideți să vedem ce putem obține cu numai acest gest. 

Intru la oră. Captez atenția elevilor cu această întrebare: 

Ce este de siliciu, și de ce sunt chips-uri calculator din ea? 
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Oare în ce clasă pun această întrebare și ce specialitate are clasa respectivă? 

Dacă pun întrebarea în clasa a IX-a, elevii încă nu au învățat Microsoft Office Excelul și 

nici PowerPointul, dar nici HTML și nici programare vizuală într-un limbaj. 

Întrebarea va fii de la dvs.: Ce vreau să ating cu acest conținut? 

Poate că nici eu nu știu, dar parcurgănd treptele proiectului elevii voi fii nevoiți să învețe 

anumite lucruri pe care au întălnit sau nu au întălnit la alte discipline. Să fie un proiect 

interdisciplinar? Să fie prezentată la sesiuni de referate și comunicări, sau la activități metodice sau 

de catedră? Eu aleg un moment pentru clasa a X-a, semestrul al II-lea, aroape la sfărșitul anului 

școlar, deși elevii procesoarele îl cunosc din clasa a IX-a. 

Al doilea întrebare. Dacă spun și fixez la început competențele pe care vrem să atingem cu 

acest proiect, voi fii capabil elevii mei să și atingă? Cu siguranță nu. Eu lucrez cu o grupă, care nu e 

homogenă, fiecare elev are proprietățile lui specific, dau alte niveluri de problem, și atașez o funcție 

conform capacitatea lor. Înseamnă că un proiect nui de ajuns, ca să-și atingă fiecare elev în același 

timp toate competențele pe care eu am înșirat. 

Dar nu este nici -o problemă, facem alte proiecte. Cu siguranță că vom ajunge aproape de 

scopul nostru. Aici ași menționa, că formele de evaluare pe care folosim noi nu este de ajuns. Elevii 

primesc note, să spunem că ritmic, dar nu este de ajuns. Noi trebuie să găsim alte metode de 

evaluare, poate nu atăt de calculabile căt o lucrare scrisă, etc. Ritmic în sensul că, ritmic observăm 

evoluția fiecărui elev. Aici mă refer la o platformă electronic pus la punc și cunoscut de toate 

cadrele didactice. Și formatarea acestor competențe să fie chiar la facultăți pedagogice. Normal că 

putem face și acuma având și cataloagele electronice sau chestionare, teste online, dar astfel ar avea 

toate lumea la dispoziție analiza SWOT.  

Sigur, cu visele mele ar trece ani de zile, dar dacă începem azi, peste 10 ani vom avea 

valori și schimbări majoritare în învățământ. Trec peste asta și revin la întrebarea mea principal: 

Ce este de siliciu, și de ce sunt chips-uri calculator din ea? 

Ca răspuns ași da următorul fișier electronic care conține următoarele (normal informațiile 

luată de pe internet): 

S-ar putea părea ca o întrebare prostie, una care ar putea fi răspuns în doar câteva cuvinte 

scurte: Silicon este elementul 14 pe tabelul periodic. Este unul dintre constituenții fundamentali ai 

Universului, un proton mai grele decât aluminiul, un proton mai usor decat fosfor. Cu toate acestea, 

siliciu, mai mult decât aproape orice alt element, apare prea des pe un site ca ExtremeTech - este o 

componentă majoră în materialele de construcție care alcătuiesc casa ta, este baza tuturor 

procesoarelor actuale de calculator, si este chiar cel mai mult probabil candidat să stea la baza 

străin de viață, pe bază de non-carbon. Ce anume face siliciu atât de special? 
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Siliciu sub formă de bloc de construcție 

 Dupa ce oxigen, este cel de-al doilea cel mai abundent element din scoarta terestra - dar nu se 

așteaptă să - l găsească doar situată în jurul valorii. Siliciu este aproape niciodată găsit într - o stare 

pură în natură, și , practic ,întotdeauna vine ca un compus cu alte elemente. Este cel mai frecvent 

întâlnite ca silicat (SiO 4 , sau un atom de siliciu legat la patru atomi de oxigen) și dioxid de siliciu 

(SiO 2 , sau un atom de siliciu legat la doi atomi de oxigen). Silice, într - o formă aspră și extrem 

de contaminate, este componenta principală a nisipului. Feldspat, granit, cuart, si mai mult sunt 

toate bazate pe compuși de siliciu-oxigen. 

Se amestecă cu apă și pietriș, și ai beton. 

Compuși de siliciu au o mare varietate de proprietăți 

utile, mai ales pentru că ele pot lega alți atomi foarte strâns, și 

în aranjamente complexe. Silicații diferite, cum ar fi silicat de 

calciu, sunt o componentă principală a cimentului Portland, 

liant principal în beton, mortar, și chiar stuc. Anumite materiale 

de silicat de bogat poate fi încălzit pentru a produce ceramica 

călite, cum ar fi porțelan, în timp ce altele vor fuziona pentru a forma forma lumi primare de sticlă 

de sticlă, sodă-var. Și siliciu poate fi de asemenea util ca aditiv urme în alte substanțe, cum ar fi 

fonta, care utilizează atât carbon, cât și siliciu pentru a face de fier mai rezistente și mai puțin fragil. 

Și, da, siliciu este, de asemenea, componenta structurală majoră a siliconului material 

sintetic, dar nu se confunda cu două - în cazul în care într-adevăr a fost Silicon Valley, lumea tech 

un loc foarte diferit decât ne vedem astăzi. 

Atunci când selectarea unui element de a utiliza ca bază a unui tranzistor calculator, 

cuvântul cheie este rezistență. Conductoarele au o rezistență scăzută, și trece de-alungul curentului 

electric foarte ușor, în timp ce izolatorii au (predictibil) rezistență ridicată, și lent sau bloca fluxul de 

electroni. Pentru un tranzistor, care trebuie să fie în măsură pentru a porni și opri la voință, avem 

nevoie într - un semi cablu și de fir, o substanță cu rezistență între cea a unui conductor și un 

izolator. Cele mai bune semiconductori pentru industria pot fi tratate cu o varietate 

de "dopantilor" la fin ajusta rezistența lor, după cum este necesar. 

Un cristal de siliciu pur, numit un lingou. 

Siliciu nu este singura substanță de pe Pământ semiconductor - nu este 

chiar cel mai bun semiconductor de pe Pământ. Ceea ce este, este de departe cel 

mai abundent semiconductor de pe Pământ. Siliciu este ușor disponibile, peste tot în 

lume; nu trebuie să-l importe din minele din Africa speciale, sau de a face luni de 

tratament costisitor și poluantă doar pentru a obține unele. Este ușor de a lucra cu și, cel mai 

important, oamenii de știință au venit cu metode sigure de crestere in cristale perfect 

ordonate. Aceste cristale sunt de siliciu sub formă de diamant este de carbon. 

În creștere, cristale enorme de siliciu aproape perfectă este una dintre abilitățile primare în 

moderne de fabricație cip de computer. Aceste cristale sunt apoi tăiat în felii subțiri napolitane, apoi 

gravate, prelucrate și tratate în uneori sute de moduri diferite înainte de mărunțire în matriță 

individuale și ambalate în procesoare comerciale.Este posibil să se facă tranzistori de nivel superior 

din lucruri, cum ar fi carbon, și chiar materiale mai exotice, cum ar fi germaniu, dar nici unul dintre 

ele permit un fel de siliciu în vrac de fabricație permite prin creșterea cristalelor de mare - cel puțin, 

nu a fost încă. 

Chiar acum, cristale de siliciu (numite "lingouri") sunt realizate în 300 de cilindri de mm 

diametru, dar de cercetare se apropie cu repeziciune pragul de 450 mm. Asta ar trebui să contribui 
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la menținerea costurilor de producție în jos, și, astfel, lăsați viteza să continue să meargă în sus, 

timp de cel puțin încă un deceniu sau cam asa ceva. Dupa aceea? Ar putea fi în cele din urmă nici o 

alegere, ci să abandoneze siliciu pentru ceva mai puțin abundent și ușor de a lucra - o veste bună 

pentru viteze de procesare, dar aproape sigur o veste proastă pentru portofel. 

Siliciu ca viață extraterestră 

 
"Viața pe bază de carbon" expresie devine aruncat în jurul unui lot, dar ce înseamnă cu 

adevărat? Aceasta înseamnă că moleculele structurale de bază care alcătuiesc corpul nostru 

(proteine, aminoacizi, acizi nucleici, acizi grași, și mai mult) sunt construite pe schelete de atomi 

de carbon. Asta deoarece de carbon are o mare proprietatea de a fi "tetravalent." Oxigenul poate 

forma numai două legături chimice stabile , dintr -o dată (ceea ce conduce la apă, sau H 2 O), și 

numai trei azot (conducând astfel la amoniac, sau NH 3 ), dar de carbon poate reține în mod stabil 

pe până la patru atomi diferiți dintr -odată (oferindu - ne astfel , metan, sau CH 4 ). Este o bază 

tetravalența atomului puternic pentru construirea de molecule care sunt în același timp puternice și 

complexe geometrica, și că duo -ul de virtuti chimice a permis evoluția tuturor formelor de viață 

cunoscute în prezent în univers. 

 
Star Trek e Horta se presupune că sunt pe bază de siliciu. 

Cu toate acestea, dacă știm cum este organizată Tabelul Periodic, știm că elemente într-o 

coloană verticală prezintă proprietăți chimice similare - și chiar sub carbon, este de siliciu. Acesta 

este motivul pentru autorii de science fiction au petrecut atât de mult timp și cerneală a ideii de viață 

http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2015/06/silicon-3.jpg
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pe bază de siliciu; fiind tetravalent în sine, siliciu este cel mai plauzibil elementul structural 

alternativ în forme cu totul noi de viață. Siliciu este, de asemenea, fericit pentru a lega cu putere la 

alți atomi de siliciu (la fel ca și carbon la carbon) și poate, astfel, dublu-blocare anumite conformații 

în loc. Ambele sunt presupuse a fi cruciale pentru a permite dezvoltarea vieții. 

Desigur, cu siliciu fiind atât de mult mai abundent pe Pământ decât carbon, trebuie să 

existe un motiv pentru care suntem organice (pe bază de carbon), mai degrabă decât pe bază de 

siliciu - și din acest motiv, se întoarce în Tabelul periodic. Fără a intra în prea multe detalii, 

elemente care sunt mai mici pe verticală pe Tabelul Periodic au nuclee mai grele și învelișuri de 

electroni mai mari; siliciu este fizic mai mare și mai grele decât carbon, făcându-l mai puțin bine 

adaptate pentru sarcini super-fine, cum ar fi, de exemplu, ADN-ul, recombinant. Siliciu este, de 

asemenea, mai puțin reactiv decât pe scară largă de carbon, ceea ce înseamnă viață pe bază de 

siliciu ar putea fi mai puțin chimic diversă, sau necesită o gamă mult mai largă de enzime de siliciu-

condus de reacție pentru a forța chimic compuși mai puțin de dorit în existență. 

Faptul că toată viața de pe Pământ este organică, în ciuda faptul că atomii de siliciu 

planetei sunt mai numeroase decât atomii de carbon aproape o mie de unul, ar putea fi un indiciu al 

modului probabil să aibă loc în altă parte în univers. Exista o multime de specii de aici, care 

utilizează siliciu într-o problemă sau alta, dar nici unul care îl folosesc ca element structural al 

ADN-ului. Viață bazată pe siliciu este cu siguranță posibil, dar în cazul în care nu există o bună 

șansă niciodată nu va fi în măsură să progreseze la nivelul de complexitate a carbonului permis 

chiar aici, acasă. 

Siliciu se va menține în popping sus feed de știri pentru mulți ani de acum încolo. Chiar 

sica unele aspect carbon și alte elemente de bază non-siliciu ca platforma pentru urmatoarea 

generatie de calcul, care va fi necesară dacă dorim să continue tendința istorică exponențială a 

puterii de calcul, siliciu rămâne substanța de alegere în multe domenii. Vom găsi modalități noi și 

interesante pentru a controla tratamentul său de electroni? Poate. Vom afla că stă la baza tuturor 

vieții în univers, cu excepția care a evoluat pe Pământ? Probabil că nu, deși este posibil. Cel puțin, 

nu suntem nicăieri înapropierea abandona utilizarea sa ca o sursă de construcție, din moment 

ce compuși de siliciu sunt baza pentru roca care reprezintă marea majoritate a scoarței terestre. 

Acest fișier poate să-și conține Merge Field din meniul Mailings dacă folosim Microsoft 

Office Word, dar munca profesorului ar fi  enorm de mult, și ar mai rămâne concepte și noțiuni ne 

selectate, ne evidențiate. Mult mai ușor ar fii dacă găndim la folosirea Smart Boardului, dar nu 

avem la dispoziție nici măcar ecrane tactil (touch), dar mulți elevi au tablete sau telefoane mobile cu 

ecrane touch. Haideți să și folosim. Oricum asta-i problema principală, captivarea atenției și 

motivarea. Selectăm prin atigere  datele, informațiile utile din text dat cu degetele iar platforma prin 

care apare textul va avea capacitatea de a salva automat sau la alegere părțile selectate, normal, 

conform problemei pronunțată, pe care aici nu am enunțat. După salvare, dintr-un bază de date, 

noțiunile, etc. pot fii în continuare vizualizată ori de căte ori vrem noi, și putem categoriza 

informațiile. Putem căuta și alte informații despre noțiunile, etc. salvate folosind numai accessul la 

internet și telefoanele mobile sau tablete. Încă un lucru, eu ași sponzora școlile cu instrumente 

didactice cum ar fi simple jocuri din plastic pe care putem și crea deja cu imprimanta 3D,  pentru a 

crea logica elevilor percepănd acest fenomen și vizualizănd, ținănd în mănă măcar o singură dată. 

 

Bibliografie: 

https://www.extremetech.com/extreme/208501-what-is-silicon-and-why-are-computer-chips-made-
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https://www.extremetech.com/extreme/208501-what-is-silicon-and-why-are-computer-chips-made-from-it
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ROLUL CALCULATORULUI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ - EXEMPLE DE BUNĂ 

PRACTICĂ 

 

Prof. Grigore  Monica 

Şcoala Gimnazială Băleşti, Vrancea 

 

Datorită avansului pe care l-a înregistrat tehnologia informaţională, mai ales în ultima 

decadă, modul în care primim informaţii noi s-a schimbat radical, atât la nivel personal cât şi 

educaţional. Nu este de mirare faptul că, la nivelul unei clase de 22 de copii din mediul rural, cum 

este clasa la care eu predau, 90% au acces la un calculator, conectat la o sursa de internet, în propria 

locuinţă. Noi, ca profesori, trebuie să intuim că elevul va trebui să stăpânească din ce în ce mai bine 

acest domeniu IT, pentru a putea obţine cu uşurinţă ceea ce doreşte. Iar în sprijinul obţinerii 

informaţiilor vin site-urile web existente, bibliotecile virtuale, softurile educaţionale, programe de 

editare. Intuind acest aspect, încă de la preluarea elevilor mei, la clasa pregătitoare, am avut în 

proiect dotarea clasei cu un calculator conectat la internet. Acest lucru a venit în sprijinul lecţiilor 

concepute şi predate dar şi în derularea oricăror tipuri de activităţi. Tocmai în aceasta constă, după 

părerea mea, eficienţa utilizării tehnologiei informaţiei computerizate- faptul că poate fi folosit ca 

un instrument de lucru în orice domeniu al activităţii didactice, predare, învăţare, evaluare - atât 

pentru profesor cât şi pentru elev. Înainte de a vă relata câteva exemple de bună practică, aşa cum 

am fost sfătuiţi, pe parcursul materialului propus, trebuie să precizez că, asemenea oricărui lucru 

bun, şi tehnologia computerizată trebuie folosită într-un mod cumpătat şi înţelept, deoarece excesul 

ei poate constitui un serios pericol pentru sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Afectivitatea, gândirea creatoare, imaginaţia, abilităţile sociale, pot fi afectate datorită expunerii 

prelungite la anumite jocuri bazate pe scenarii violente sau pur şi simplu care îi ţin prea mult timp 

într-o lume ruptă complet de realitate. 

Folosirea calculatorului poate determina pe copil să copieze anumite principii după care 

funcţionează acesta. Unul dintre ele ar fi ordinea. Dispunând de un singur calculator la clasă, copiii 

au înţeles că pentru ca fiecare să poată să ajungă să lucreze la el este nevoie de o bună organizare, 

de linişte, toleranţă şi răbdare. De remarcat este că acest principiu nu a rămas respectat doar la 

nivelul timpului alocat lucrului pe calculator ci s-a extins la nivelul tuturor activităţilor desfăşurate 

cu copiii. 

Există multe programe interactive ce pot fi achiziţionate.  Calculatorul este un mijloc foarte 

util pentru scrierea temelor pentru şcoală 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. Având ca disciplină opţională, limba engleză, această oră - o dată pe 

săptămână - a fost aşteptată mereu cu nerăbdare, tocmai prin folosirea la clasă a softurilor ce 

cuprindeau cântece interactive, jocuri, copiii fiind atraşi de aceste tipuri de activităţi. Dotarea măcar 

cu un singur calculator la clasă, reprezintă pentru copii oportunitatea de a învăţa şi a comunica la un 

nivel superior. Potenţialul de învăţare este imens. 

Colaborarea dintre cadrele didactice , care nu numai că utilizează dar şi creează materiale 

prin intermediul calculatorului şi internetului, este benefică. În primele ore de matematică şi 

explorarea mediului ale clasei pregătitoare, la predarea cifrelor, am împărtăşit din experienţa unei 

colege de învăţământ primar, prezentând copiilor, cifră de cifră, Povestea Măgăruşului Zero şi a 
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prietenilor săi. Ce pot să vă spun este că elevii aşteptau cu mare drag fiecare episod al povestirii, 

realizau un dialog activ cu personajele, explorau o dată cu ele noutăţile ce apăreau cifră cu cifră, 

rezolvau sarcinile propuse de personaje şi aşteptau cu nerăbdare o nouă întâlnire. Astfel, pentru ei, 

învăţarea a devenit o plăcere.  

De asemenea, cadrele didactice în colaborare cu familia, trebuie să pregătească elevul pentru 

întâlnirea şi lucrul cu internetul. Este o nouă ocazie de a-l învăţa pe copil responsabilitatea. Anii au 

trecut , suntem deja la clasa a II-a acum şi anul acesta avem posibilitatea să participăm la unul din 

concursurile organizate exclusiv prin inermediul internetului- prima etapă şi mă refer aici la 

mediatizatul concurs - LuminaMath. Nu intenţionez să îi fac reclamă pentru că îşi face singur, 

doresc doar să ofer un exemplu de bună practică - colaborând cu părinţii am reuşit să înscriem în 

concurs 16 copii din cei 22 de la clasă. Va fi o experienţă nouă pentru ei şi sper să fie una pozitivă. 

Regulamentul nu îmi permite să fiu alături de ei, pentru a-i ajuta să se conecteze în ziua 

concursului, dar m-a bucurat foarte mult să constat interesul părinţilor pentru acest gen de concurs, 

disponibilitatea lor în a se implica. 

Calculatorul, acest mijloc modern si inteligent, reprezintă o necesitate a prezentului şi cu atat 

mai mult a viitorului. Valenţele formative ale calculatorului sunt multiple. Pe langă 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.  

Atâta timp cât calculatorul este înţeles ca un intrument adjuvant al învăţătorului şi nu 

înlocuitor al acestuia, colaborarea va fi una fructuoasă, îmbogăţind şi modernizând strategiile de 

lucru cu elevii. Prin utilizarea calculatorului profesorul poate să asigure un feed-back permanent. 

De multe ori mi-a fost mult mai uşor să revin asupra unor secvenţe din lecţiile anterioare, tocmai 

folosind calculatorul. Nu este întotdeauna recomandată folosirea lui. Cu câteva zile în urmă am 

participat la un curs de iniţiere în alternativa Step by Step şi cu toate că este foarte util, aş spune că 

indispensabil chiar, utilizarea calculatorului, nu trebuie abuzat de el. De exemplu, cineva a sugerat 

ca mesajul întâlnirii de dimineaţă să fie mai degrabă proiectat prin intermediul calculatorului şi al 

videoproiectorului decât conceput în mod clasic pe hârtie. Răspunsul oferit a fost unul negativ, 

deoarece copiii nu se mai pot implica în mod direct la activitate, nu mai pot realiza sarcinile de 

lucru date în a doua parte a mesajului (cum ar fi, scriere pe marginea mesajului, lipire, desenare 

etc.) Utilizarea calculatorului stimulează gândirea logică şi imaginaţia, încurajează munca 

independentă, competitivitatea. Totuşi nu trebuie să îngreuneze procesul didactic. 

Este cert faptul că utilizarea calculatorului şi a internetului permite o înţelegere mai bună a 

materiei într-un timp mai scurt. Apariţia manualelor digitale, mai exact a Cd-urilor ce sunt folosite 

de fiecare copil acasă şi de învăţător la clasă - la anumite ore - scurtează cu mult acest timp de 

acumulare de noi cunoştinţe. Mai cu seamă, ştiut fiind faptul că mulţi elevi şi mai mulţi părinţi se 

plâng că materia disciplinelor predate în învăţământul românesc este foarte încărcată.  

Să nu uităm însă că utilizarea îndelungată a calculatorului poate determina tulburări 

emoţionale cum ar fi anxietatea, iritabilitatea, toleranţa scăzută la frustrare, retragere socială. Am 

avut un elev la clasă care era foarte timid. Aşa l-am perceput eu, un elev care se izola, foarte greu 

reuşeam să obţin un răspuns de la el, indiferent că era sau nu legat de materia  de la şcoală. Cu 

timpul am început să ne cunoaştem mai bine şi am aflat lucruri noi despre el. Unul dintre ele era 

faptul că îi plăceau jocurile pe calculator. Nimic rău până aici, veţi spune, doar că atunci când am 

facut un sondaj în clasă dorind să ştiu câte ore petrec elevii mei în faţa calculatorului, băieţelul 

respectiv mi-a spus că el stă cam 8 ore pe zi, fapt confirmat şi de cei care se ocupau de el acasă. 

Atrăgându-le atenţia asupra anormalităţii acestui lucru, şi luând măsuri - reducând timpul petrecut 
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în faţa calculatorului - rezultatele nu s-au lasat prea mult timp aşteptate. Băiatul a început să 

socializeze mai mult, să fie mai activ la ore, să verbalizeze.  

Am adus în faţa dumneavoastră câteva informaţii privind importanţa utilizării echilibrate a 

tehnologiei informaţionale în activităţile cu elevii, însoţite de exemple de bună practică. Cu 

siguranţă, sunt mult mai multe puncte de atins, mult mai multe exemple de oferit.  

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 moderne. 

Bibliografie: 
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DASCĂLUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE 

                                                        

Prof. Mihaela Nălbitoru-Mărăcine, Înv. Preda Simona 

           Şcoala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu-Vâlcea/ Şcoala Gimnazială Galicea 

 

Un înţelept spunea odinioară că ,,sufletul omului, ca o floare, absoarbe razele soarelui şi este 

în permanenţă însetat de ele, de lumină; el se veştejeşte şi se închirceşte când răul întunecă această 

lumină”. Şi cine poate, oare, să fie grădinarul sufletelor umane? Cine altul decât omul de la catedră, 

acea călăuză a celor mai curate , mai pline de energie şi de căldură – sufletele copiilor. 

Dascălul este acea persoană sub ochii căreia cresc şi se formează oamenii de mâine în acea 

grădină minunată pentru unii, numită şcoală. 

Deosebit de sugestivă este afirmaţia lui Nicolae Iorga care considera despre carte că ,,se 

adresează deopotrivă minţii şi inimii”. 

Experienţa îndelungată a şcolii arată că elevii învaţă şi se formează aşa cum sunt călăuziţi de 

dascăl. Tehnologizarea excesivă a procesului educaţional şi tratarea simplificatoare a măiestriei 

pedagogice, înţeleasă doar ca un fel de ,,inginerie didactică” pot duce la un efect de îndepărtare de 

particularităţile personale ale copilului, ca fiinţă umană. Este cunoscut faptul că, în materie de 

educaţie, contează foarte mult cine este cel care educă şi cum educă. 

Personalitatea elevului este educată de personalitatea profesorului, spiritualitatea unuia se 

hrăneşte din spiritualitatea celuilalt. Dialogul interacţional pedagogic trebuie să asigure nu numai 

dimensiunea informaţional – operaţională, a transmiterii de cunoştinţe, ci şi dimensiunea umană, 

psiho-socială a coevoluţiei partenerilor de interacţiune: profesorul şi elevul, cei care conturează 

binomul educaţional. 

Personalitatea didactică este expresia legăturii dintre un cuantum de însuşiri psiho-

individuale şi cerinţele de rol specifice profesiei de dascăl. În componenţa ei intră mai multe 

variabile: pregătirea de specialitate, structurile filosofice, etice, estetice, cultural, ca indicatori ai 

măsurii în care educatorul este format ca om; aspectul mimicii, al gesturilor şi al acţiunilor fizice, a 

modurilor de comunicare verbală şi nonverbal prin care interacţionează cu elevul. Importanţa 

aptitudinii pedagogice rezidă din faptul că educatorul este o personalitate care formează o altă 

personalitate. Din acest punct de vedere, procesele şi însuşirile sale psihice suportă un proces de 

specializare şi vocaţionalizare pe direcţia cerinţelor statului şi rolului de personalitate didactică. 
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Percepţia, limbajul, inteligenţa, atenţia, motivaţia, atitudinile şi abilităţile sale se structurează 

şi se orientează în sens pedagogic, mediind realizarea conduitei de instruire şi educare: transmiterea 

de cunoştinţe, formularea unor instrucţiuni şi indicaţii , punerea de întrebări, răspunsuri la întrebări, 

aprobări şi dezaprobări, stimulare şi încurajare, organizarea activităţii de învăţare a elevilor, 

controlul, corecţia şi evaluarea conduitei de învăţare şi a competenţelor formate. 

Consider că eficienţa nu are o unitate de măsură clară. Într-adevăr, sunt anumite criterii în funcţie de 

care am putea eticheta un dascăl. De exemplu, eficienţa unui dascăl ar putea consta în rezultatele 

obţinute de elevii săi. Desigur că nu avem în vedere aici numai rezultatele strălucitoare, deoarece nu 

sunt în şcoală numai elevi excepţionali. Aşa cum nu există pădure fără uscături, aşa nu există nici 

şcoală fără elevi medii sau slabi. Mă gândesc că efortul omului de la catedră s-ar putea observa clar 

în momentul în care acesta a reuşi să producă o mişcare ascendentă în ceea ce priveşte rezultatele 

tuturor elevilor. Ce ar însemna acest lucru? Elevul slab să devină mediu, cel mediu să devină bun, 

iar cel bun să ajungă foarte bun. Acest deziderat ar ilustra faptul că elevii sunt trataţi la fel, în sensul 

că li se acordă aceeaşi atenţie tuturor, astfel încât să fie capabili a realiza acest salt. În felul acesta, 

toţi elevii s-ar simţi încurajaţi şi nu marginalizaţi. Saltul realizat de fiecare ar constitui un imbold 

care să-i determine a urca pe scara valorică. 

Întorcându-ne atenţia la ,,unitatea de măsură”a eficienţei unui profesor, am fi tentaţi să 

credem că rezultatele şcolare ar putea fi ,,soluţia” pentru dilema noastră. Dar, oare, nu ne grăbim 

dacă afirmăm că numai ,.rezultatele şcolare” indică dacă un dascăl este eficient sau nu? Se ştie că 

educaţia nu înseamnă doar informare, ci şi formare. Oare, un dascăl, ai cărui elevi au obţinut 

rezultate bune, dar nu sunt formaţi pentru a depăşi vicisitudinile acestei vieţi, poate fi considerat 

eficient? Nu lucrăm în învăţământ cu maşini pe care să le programăm după bunul plac să execute un 

anumit lucru. Noi, dascălii, ne adresăm atât minţii, cât şi sufletului elevului. Elevul vine la şcoală nu 

doar cu mintea, ci şi cu inima sa , cu toată sensibilitatea sa. Poate c-ar fi bine dacă am putea găsi un 

mijloc prin care să-l conştientizăm că învăţătura are un rol important în viaţa omului, fiind un factor 

care să-i asigure statutul său viitor în viaţă: să-l determinăm să înveţe din plăcere, nu din obligaţie. 

De asemenea, pentru a ne putea face ascultaţi, ar trebui să-i ascultăm şi pe ei. În ce scop? Pentru a-i 

cunoaşte. Numai cunoscând o anumită persoană, poţi şti cum să te comporţi, cum să-l abordezi, ce 

metode să adopţi pentru a scoate la iveală din el ceea ce este mai bun şi pentru a prelucra uneori un 

,,material” brut care aşteaptă poate cu nerăbdare, dar timid, să fie şlefuit. 

Câte pietre care nu aveau nicio formă la început nu au fost modelate până când sculptorul a 

obţinut chiar capodopere?!... De ce să nu fim optimişti? Mai există şi minuni Este posibil ca 

încrederea arătată cuiva, îndrumarea continuă coroborate cu munca lui să conducă la rezultate 

spectaculoase. Răbdarea şi perseverenţa noastră îi mobilizează pe elevi să ne urmărească şi să se 

pregătească temeinic. Se încearcă dezvoltarea cât mai armonioasă a ,,micului înotător în ale vieţii 

valuri”. Cu siguranţă că elevul are nevoie de lumină pentru a urma calea corectă în viaţă. Aşadar, ar 

trebui să-i atenţionăm că uneori ,,căldura banului”, care-i atrage grozav de mult, nu le mângâie 

sufletul, ci le poate provoca răni usturătoare, fără leac. Să discernem între ceea ce este bine şi ceea 

ce este rău, să distingem  esenţa din spatele unor aparenţe poleite, dar otrăvitoare. Totul se poate 

pierde într-o clipă. Mintea şi sufletul rămân ale noastre, însă,  şi conturează stima de sine a fiecărei 

fiinţe... Consider că un dascăl eficient este şi acela care-i conturează elevului un sistem clar de 

valori care să-i ghideze toată viaţa şi să-l menţină ,,vertical” în societate. Specialiştii au conturat 

patru tipuri de profesori care au, ca orice om, atât calităţi, cât şi slăbiciuni: activ, reflexiv, 

teoretician şi pragmatic. Este posibil să nu ne încadrăm doar într-unul dintre aceste tipare. Am putea 

fi puţin din fiecare. Există într-adevăr mai multe perspective din care am putea privi ,,eficienţa”, 
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există chiar competenţe clar stabilite de specialişti. Oare aceste competenţe ar putea fi 

,,medicamentele” prescrise de un specialist? Oare aceasta este reţeta pe care trebuie s-o urmăm? 

Rămân totuşi necunoscutele: elevii, mediul în care lucrăm, situaţiile neaşteptate, copiii-problemă. 

Însăşi viaţa a rămas o enigmă, dar, totuşi, încercăm să facem faţă noului, să fim eficienţi. La fel este 

şi în cadrul instituţiei de învăţământ. Să ne adaptăm situaţiei şi să nu rămânem cu sentimentul că nu 

am fi făcut tot ce ne stătea în putinţă pentru ,,a hrăni” tinerele vlăstare. 

Încheiem cu un proverb japonez care mi-a atras atenţia: ,,O zi cu un învăţător bun face mai 

mult decât o mie de zile de studiu sârguincios”. 

 

UTILIZAREA MIJLOACELE  IT ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. Peter Andrei 

Școala Gimnazială Iratoșu jud. Arad 

 

 În societatea  informatică actuală, precum și  prin extinderea utilizării mijloacelor IT a 

devenit  o necesitate vitală ca informatica, precum și mijloacele IT să fie integrate în procesul 

didactic din învățământul preuniversitar, universitar precum și în cercetarea științifică. Dezvoltarea 

informatică precum și utilizarea mijloacelor IT a devenit o necesitate în sistemul de învățământ din 

România, în contextul Uniunii Europene, a spațiului universitar și de cercetare european, precum și 

în contextul procesului de la Bologna. 

 Cu ajutorul mijloacelor IT se poate dezvolta procesul de însușire a cunoștințelor, precum a 

deprinderilor de diverse feluri la elevi. Prin utilizarea diverselor mijloace IT elevii  își însușesc  

asimilarea și înțelegerea informațiilor, precum și faptul cum pot să-și  dezvolte capacitățile și 

cunoștințele.  Utilizând  mijloacele IT putem să mobilizăm elevii în procesul de pregătire a lecției. 

 Acest lucru se poate derula astfel: dacă este necesar cadrele didactice pot desemna la fiecare 

clasă 1-2 elevi responsabili care înaintea orei vin să solicite cadrului didactic mijloacele necesare și 

le duc în clasă(ex. videoproiector , ecran de proiecție, laptop etc.). În pauza dinaintea orei le 

montează iar la sfârșitul lecției le adună și le duc la loc. Astfel ei sunt implicați în procesul lecției 

precum și fac cunoștință cu aceste mijloace IT. Oricare elev poate să intre în contact cu aceste 

mijloace IT și poate să învețe să le conecteze și să le utilizeze. Putem să-i responsabilizăm și să le 

dezvoltăm încrederea în sine dacă le dă aceste sarcini  și le încredințăm aceste mijloace. 

 Elevii pot fi implicați în procesul lecției prin primirea unor sarcini pe care le pot rezolvam 

cu ajutorul unor mijloace IT. Pentru culegerea informațiilor, precum și pentru activitatea de 

cercetare tot mai mult câștigă teren internetul în locul cărților. Prin utilizarea mijloacelor IT se 

dezvoltă capacitatea de  evidențiere, de ordonare, de înțelegere a textului, precum și capacitatea de 

compunere la elevi. Devine o prioritate la elevi în procesul de învățare utilizarea  diverselor motoare 

de căutare. 

 Aparatul foto digital se poate utiliza mai ales la orele de educație plastică. Este un mijloc 

potrivit pentru ca elevii să-și poată forma o imagine despre realitate dintr-un alt punct de vedere și 

prin alte setări. Elevii pot să învețe să reprezinte realitatea dintr-un punct de vedere avantajos și să 

privească pozitiv lucrurile. 

 Aceste mijloace IT reprezintă cel mai mare ajutor în prezentare instrumentelor ilustrative la 

lecție. La orice materie putem prezenta animații, filme video, scheme, diagrame. Astfel nu numai 

orele noastre devin mai atractive, mai colorate ci întindem o mână de ajutor acelor elevii care au 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

215 
 

greutăți în asimilarea cunoștințelor sau lucrează mai lent decât colegii lor. Aceștia pot urmări mai 

bine secvențele lecției, deoarece le văd structurate în totalitate. 

 Materialele filmate sau animațiile atrag atenția elevilor, și privindu-le înțeleg mai ușor 

cunoștințele  de asimilat. Sunt de mare ajutor pentru elevii cu memorie vizuală. Se pot utiliza cu 

succes pentru a vizualiza vremurile dintr-o anumită perioadă sau epocă.  

Câteodată nu este posibil sau necesită foarte mult timp ca la predarea unei anumite secvențe 

de lecție să ilustrăm materia cu fotografii. În acest caz se pot utiliza perfect mijloacele IT. În timp ce 

prezentăm o temă sau  persoane putem derula imaginile legate de temă sau de persoane, astfel încât 

elevi își pot închipui mai bine tema sau persoana. 

 Se pot utiliza mijloace IT la prezentarea unor dispozitive care nu există în școală, sau la 

prezentarea unor locuri pe care nu le-au vizitat și sunt legate de o anumită secvență a materiei.  

Mijlocele IT ajută la eficientizarea lecției și ajută la gestionarea timpului în cadrul lecțiilor, prin 

faptul că nu trebuie să desenăm pe tablă o schemă sau tabel etc. ci îl putem proiecta direct. Dacă 

beneficiem de tablă interactivă putem să și facem modificări în scheme sau tabele. 

 Se pot folosi mijlocele IT și la verificarea temei de casă, pentru evaluarea elevilor prin teste, 

la rezolvarea sau explicarea unor probleme etc.  Se pot realiza prezentări Power Point care 

diversifică la  lecție metoda de predare frontală respectiv ajută la înțelegerea fenomenelor de către 

elevi. Putem realiza pentru fiecare lecție fișe de lucru color care să fie atractive pentru elevi.  

Și elevii la rândul lor cu ajutorul internetului pot să caute singuri informații pentru un proiect 

sau referat, pot să caute articole, descrieri, hărți etc. Elevii pot să lucreze în ritmul lor propriu. Cei 

care termină mai repede pot primi sarcini noi. Cadrele didactice prin utilizarea mijloacelor IT pot să 

observe că utilizând mijlocele tradiționale nu pot lucra la fel de eficient precum lucrează prin 

utilizarea mijloacelor IT. Treptat trec de la munca frontală la îndrumarea învățării individuale. Prin 

utilizarea metodelor diverse și atractive se asigură o mai bună accesibilizare la conținutul lecției. 

Dar mijloacelor IT trebuie utilizate doar dacă aduc ceva in plus față de mijloacele 

tradiționale. Dacă se exagerează și se proiectează prea multe informații într-o oră există riscul ca 

elevii să se plictisească și să nu mai fie atenți.  Trebuie să găsim raportul ideal între utilizarea 

metodelor tradiționale și a celor moderne. 

Utilizarea tablei interactive ajută la dinamizarea lecției. Se pot salva cele lucrate la clasă, iar 

materialele deja realizate se pot îmbogății. Mijloacele IT ajută la un feedback mai rapid, iar tablete 

și telefoanele inteligente, aduc la noi dimensiuni  luarea de notițe și învățarea școlară, iar rețelele 

wireless ajută la mobilitatea internetului și accesarea informațiilor la clasă într-un mod foarte rapid. 

Dar mijloacele IT în sine nu sunt de ajuns pentru eficientizarea lecției, în cazul în care nu 

sunt susținute de o pregătire metodică adecvată, ele nu fac decât să se utilizeze instrumente scumpe 

fără o eficiență mai mare. Consider că în aceasta constă pericolul utilizării mijloacelor IT. 
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TUTORIALELE SAU LECŢIILE INTERACTIVE "ON-LINE" 

 

Prof.Manea Cerasela 

Liceul Tehnologic „ Căpitan Nicoale Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea 

                 

Predarea reprezintă acţiunea cadrului didactic de transmitere a cunoştinţelor la nivelul unui 

model de comunicare unidirecţional , dar aflat în concordanţă cu anumite cerinţe metodologice care 

condiţionează învăţarea. 

              Lecţia reprezintă o modalitate fundamentală de organizare a activităţii didactice şi de 

instruire .                     

            Definirea conceptului de lecţie din perspectivă curriculară : profesorul lecturează esenţialul 

iar elevul meditează eficient înaintea lecţiei şi după terminarea lecţiei ca efect al prezentării 

informaţiei . Activitatea elevului este ghidată (îndrumată de către profesor / instructor) . 

 Lecţia poate fi interpretată ca un program didactic , bazat pe un sistem de acţiuni structurate în 

funcţie de obiectivele generale şi specifice ale procesului de învăţământ , acţiuni operaţionalizate 

adecvat la nivelul fiecărui elev . 

Principiile Psiho--Pedagogice ale Instruirii utilizate în realizarea Tutorialelor  

Procesul de instruire include patru etape reprezentate în figura care urmează : 

Etapele Procesului de Instruire 

 
 

      Tutorialul include primele două etape : prezentarea şi ghidarea . Tutorialul nu angajează elevul 

în activităţi practice sau de atestare / verificare a cunoştinţelor asimilate . Pentru exerciţii practice şi 
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verificări trebuiesc prevăzute activităţi specifice ca de exemplu teme şi teste de verificare , activităţi 

care vor fi descrise şi analizate ulterior .  

 

 

Avantajele utilizării tutorialelor pe calculator 

          Tutorialele sunt recomandate : pentru prezentarea informaţiilor faptice , pentru învăţarea unor 

reguli şi principii , pentru învăţarea unor strategii de rezolvare a unor probleme .  

Structura fundamentală a Tutorialului (sau Lecţia Interactivă ghidată) 

 
 

               Tutorialul începe cu o secţiune introductivă care informează elevul asupra obiectivelor şi 

natura lecţiei . Informaţia este apoi prezentată într-o formă elaborată . Sunt adresate întrebări la care 

studentul trebuie să dea un răspuns . Programul apreciază răspunsul studentului şi oferă reacţie care 

să întărească înţelegerea şi să creasc performanţa elevului .  

Elementele constitutive ale unui Tutorial sunt : Introducerea ; Asigurarea Controlului studentului 

asupr desfăşurării Lecţiei ; Motivarea studentului ; prezentarea informaţiilor ; întrebări şi răspunsuri 

analizarea răspunsurilor ; îndrumări suplimentare în funcţie de corectitudinea răspunsurilor ; 

remedierea cunoştinţelo asimilate ; secvenţierea / segmentarea lecţiei ; încheierea tutorialului. 

Exerciţiul şi Lucrările practice 

 Exerciţiul şi Lucrările practice  reprezintă o metodă didactic de învăţământ în care predomină 

acţiunea practică / operaţională reală . Această metodă valorifică resurse dezvoltate prin exerciţiu şi 

algoritmizare , integrându-le la nivelul unor activităţi de instruire cu obiective specific de ordin 

practic . Metoda didactică de tip exerciţiu implică automatizarea acţiunii didactice prin consolidarea 

perfecţionarea operaţiilor de bază care asigură realizarea unei sarcini didactice la niveluri de 

performanţă prescris şi repetabile, eficiente în condiţii de organizare pedagogică relativ identice. 

Exerciţiul susţine însuşire cunoştinţelor şi capacităţilor specifice fiecărei trepte şi discipline de 

învăţământ prin formarea unor deprinderi car pot fi integrate permanent la nivelul diferitelor 

activităţi de predare–învăţare–evaluare . Orientarea cunoştinţelor şi capacităţilor spre o activitate cu 

finalitate practică urmăreşte transformare realităţii abordate la nivel concret în condiţiile unei munci 

efective realizate în laborator . Activitatea de laborator este o activitate bazată pe tehnici 

experimentale .  
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Structura exerciţiului practic 

 
Proiectarea şi realizarea exerciţiului presupune valorificarea pedagogică a etapelor angajate 

psihologic în procesul de formare şi consolidare a deprinderilor: a) familiarizarea elevului cu 

acţiunea care urmează să fie automatizată; b) declanşarea operaţiilor necesare pentru desfăşurarea 

acţiunii respective; c) integrarea operaţiilor antrenate în structura acţiunii, consolidată deja la 

nivelul unui stereotip dinamic; d) sistematizarea acţiunii în funcţie de scopul general şi specific al 

activităţii respective; e) integrarea acţiunii automatizate în activitatea respectiva; f) perfecţionarea 

acţiunii automatizate în contexte diferite care asigură evoluţia sa în termeni de stabilitate şi de 

flexibilitate (Golu, Mihail 1978) . 

Proiectarea exerciţiului presupune orientarea aplicativă a cunoştinţelor şi capacităţilor în 

vedere realizării unor produse didactice semnificative , în special la nivelul educaţiei tehnologice. 

Valoarea pedagogică a exerciţiului reflectă gradul de integrare al deprinderii obţinute în structura d 

proiectare şi realizare a activităţii de învăţare. Exerciţiul intervine permanent în secvenţe de 

instruire care solicit stăpânirea – recuperarea – aplicarea – analiza materiei în termenii unor 

obiective concrete care vizează nu num consolidarea deprinderilor ci şi dezvoltarea capacităţilor 

operatorii ale cunoştinţelor şi capacităţilor reactualizate aprofundate în diferite contexte didactice, în 

vederea eliminării / prevenirii interferenţei sau uitării noţiunilor regulilor, formulelor, principiilor, 

legilor, teoriilor , etc. , studiate în cadrul fiecărei discipline de învăţământ. Exerciţiile didactice pot 

fi clasificate în funcţie de gradul de complexitate (exerciţii simple, semicomplexe, complexe) sau în 

funcţie de dirijarea acţiunii automatizate (exerciţii dirijate, exerciţii semidirijate, exerciţii 

autodirijate). Evoluţia pedagogică a exerciţiilor marchează saltul formativ, realizabil de la exerciţiu 

automatismelor (care are o sferă de acţiune limitată) la exerciţiul operaţiilor, care angajează un 

câmp aplicativ m larg, perfectibil la diferite niveluri de referinţă didactică şi extradidactică. 

(Cerghit, Ioan, 1980). 

Simulările şi experimentele virtuale 

              Simularea este o metodă de predare prin care se încearcă repetarea , reproducerea sau 

imitarea unu fenomen sau proces real . Elevii interacţionează cu programul de instruire într-un mod 

similar cu modul de interacţiune al operatorului cu un sistem real , dar desigur situaţiile reale sunt 

simplificate . Scopul simulării este de a ajuta elevul  în crearea unui model mental util a unui sistem 

sau proces real permiţând studentului să testeze în mod sigur şi eficient comportarea sistemului în 

diverse situaţii . 
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            Simulările se deosebesc de tutorialele interactive  prin faptul că folosind simulările, elevii 

învaţă cu ajutorul unor activităţi să opereze cu sisteme şi procese reale. Faţă de tutorial şi de 

exerciţiul practic, simulările pot conţine toate cele patru etape ale modelului de predare. Simulările 

pot conţine: o prezentare iniţială a fenomenului, procesului, echipamentului; ghidează activitatea 

elevului; oferă situaţii practice pe care elevul trebuie să le rezolve; şi atestă nivelul de cunoştinţe 

capacităţi (deprinderi) pe care elevul le posedă după parcurgerea programului de instruire. Cele mai 

mul programe de simulare oferă o combinaţie ale primelor trei etape de predare sau sunt folosite 

numai pentru atestare unor capacităţi.  

Experimentul, valorificabil în activitatea de instruire, reprezintă o metodă didactică/de 

învăţământ în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii în condiţii specifice de 

laborator, cabinet, atelier şcolar, etc. Obiectivele specifice angajează un ansamblu de capacităţi 

complementare care vizează: formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice; elaborare definiţiilor 

operaţionale; aplicarea organizată a cunoştinţelor ştiinţifice în contexte didactice de tip frontal 

individual, de grup.               

        Realizarea instruirii bazată pe experiment, desfăşurată sub îndrumarea profesorului, implică 

aprofundare cunoştinţelor ştiinţifice în contexte aplicative, tehnologice, specifice fiecărei discipline 

de învăţământ. Experimentul devine efectiv o metodă de cercetare–descoperire, bazată pe procedee 

de observare provocată, d demonstraţie susţinută de obiecte reale (naturale) sau tehnice, de 

modelare cu funcţie ilustrativă, figurativă, sa simbolică.  

           Proiectarea şi organizarea metodei de tip experiment implică parcurgerea următoarelor etape: 

motivare psihopedagogică a studentului pentru situaţii de experimentare; argumentarea importanţei 

experimentului care va realizat în cadrul activităţii didactice; prezentarea ipotezei / ipotezelor care 

impun experimentul; reactualizare cunoştinţelor şi a capacităţilor necesare pentru desfăşurarea 

experimentului, cu precizarea condiţiilor didactice tehnologice; desfăşurarea experimentului sub 

îndrumarea profesorului; observarea şi consemnarea fenomenelo semnificative care au loc pe 

parcursul derulării experimentului; verificarea şi analiza rezultatelor; definitivare concluziilor în 

sens ştiinţific şi pedagogic.  
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ASIGURAREA  CALITĂŢII  ÎN EDUCAŢIE 

                                                    

                                                                                         Prof. Dr . NICA ELENA LOREDANA 

                                                                                          C.N.I Matei Basarab- Rm. Vâlcea 

 

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea 

mai bună, completă şi utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societăţii în care 

funcţionează sistemul respectiv de educaţie. Valorile calităţii în educaţie ar putea fi: democraţia, 

umanismul, echitatea, autonomia morală şi intelectuală, calitatea relaţiilor interpersonale, 

îmbogaţirea comunităţii, inserţia optimă socială şi profesională, etc.  

Într-o economie de piaţă funcţională în care concurenţa este acerbă, prestatorii de servicii 

educaţionale (învăţământ de stat şi particular) sunt constrânşi să ţină cont de cerinţele societăţii şi, 

din ce în ce mai mult, de nevoile consumatorilor de educaţie. 

 Tinerii din ziua de astăzi au acces facil şi rapid la diverse surse de informare, devenind astfel 

tot mai bine informaţi şi, în acelaşi timp, mai exigenţi în privinţa actului educaţional. Din aceasta 

cauza managerii şcolari trebuie să acorde o atenţie deosebita calitatii procesului educaţional în toate 

etapele sale. Ei trebuie să ştie cum să obţină calitatea educaţională, să o poată evalua şi să o 

îmbunătăţească. 

 Toate aceste competenţe impun managerului şcolar, responsabilului Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi echipei ce formează această comisie, o bună pregatire în 

domeniul managementului calităţii educaţionale, fără de care calitatea rămâne doar un deziderat la 

nivel declarativ. 

 Calitatea   este un concept nou pe care elevii nu îl pot înţelege cu uşurinţă, mai ales pentru că 

privesc cu reticenţă aceste schimbări în sistemul de educaţie. Avem de a face cu o abordarea foarte 

novativă a conceptului de calitate prin aceea că se încearcă aducerea acestei noţiuni, deseori 

abstractă şi generică, la nivelul de înţelegere al copiilor din învăţământul şcolar. Acest lucru este o 

premieră chiar şi pentru Uniunea Europeană, unde nu există încă un studiu sistematizat al aspectelor 

legate de calitatea vieţii şi a mediului la vârste atât de fragede cum se încearcă în România. 

        Dicţionarele sau literatura de specialitate oferă numeroase alte definiţii ale calităţii, ca de 

exemplu: 

    Calitatea este satisfacerea clientului („customer satisfaction”); 

    Calitatea este aptitudinea de a fi corespunzător utilizării („fitness for use”); 

    Calitatea este ceea ce clientul e dispus să plătească în funcţie de ceea ce obţine şi valorifică. 

Calitatea unei instituţii de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi de calitatea 

serviciilor educaţionale oferite. 

Este important de precizat că, pentru procesul de învăţământ, calitatea nu este produsă şi 

definită exclusiv de şcoală ca ofertant de servicii educaţionale, ci de beneficiarii şi clienţii educaţiei. 

Aceştia trebuie permanent consultaţi, iar satisfacţia lor să fie un motiv permanent de preocupare 

pentru  pentru instituţiile  de educaţie în aşa fel încât să se genereze  un sistem concurenţial. 

Realizarea obiectivelor amintite se asigură prin procesul didactic, activitatea educaţională şi 

o multitudine de servicii specifice unităţilor de învăţământ. Calitatea procesului de învăţământ 

depinde de calitatea acestor trei componente. Competenţa managerială a personalului de conducere 

este definitorie.  
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Managerul şi corpul profesoral trebuie să constientizeze că şcoala are misiunea de a asigura 

elevilor o pregatire ştiinţifică, profesională şi morală, astfel încât, ei să fie capabili de a utiliza 

informaţiile cu succes în timpul studiilor sau dupa integrarea socio - economică. 

 Din aceasta cauză, obiectivul principal al şcolii trebuie să fie calitatea actului educaţional, 

care se regăseşte în personalităţile puternice, bine ancorate în realitatea moral-comunitară a elevilor. 

La realizarea calităţii educaţionale trebuie să contribuie personalul didactic, auxiliar şi personalul 

administrativ (nedidactic), în funcţie de competentele şi responsabilităţile ce revin fiecaruia prin fişa 

postului. 

        Asigurarea calităţii înseamnă crearea încrederii, în rândul publicului, că sistemul naţional de 

învăţământ românesc răspunde aşteptărilor, face ce trebuie, cheltuieşte banul public în chip eficace 

şi eficient. Motivele pentru care s-a luat o asemenea decizie sunt legate de noua condiţie a 

universităţii ca învăţământ de masă, de convergenţa sistemică europeană, de facilitarea circulaţiei 

internaţionale a forţei de muncă, ce presupune recunoaşterea diplomelor etc. Asigurarea calităţii 

face parte din managementul calităţii, adică un întreg ansamblu de măsuri care au ca scop ca 

universităţile să poată planifica obţinerea calităţii, să-i determine parametrii, s-o măsoare şi să 

dovedească rezultatul obţinut.  

 Prin urmare, pentru a se crea un sistem de asigurare a calităţii,  trebuie în prealabil introdus 

un sistem de management al calităţii. Este o sarcină complexă, care presupune în primul rând 

schimbarea mentalităţii şi percepţiei pe care  o au pe de o parte cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar si universitar şi pe altă parte masele largi, beneficiarii direcţi ai sistemului de 

reformă.   

 Cheia spre calitatea învăţămantului preuniversitar constă în termenul de “adaptare”: o 

adaptare la varsta elevilor, la stilurile lor de învăţare, la valorile societăţii romaneşti, la nevoile 

elevilor, la perspectivele lor de viitor, etc. Un invatamant preuniversitar de calitate presupune 

integrarea valorilor şi principiilor democratice, a drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, fiind 

conceput într-un spirit de transparenţă, responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de 

educaţie, cât şi a familiei – elev şi părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional. 

 În concluzie, putem spune că în fiecare unitate de învăţământ, managerul, responsabilul 

Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi membrii acestei comisii, personalul didactic, 

personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ (nedidactic) devin responsabili de 

implementarea şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale oferite şi o garantează beneficiarilor. 

 “Ceea ce merită să fie făcut, merită să fie bine făcut” (Nicolas Poussin). 

 În societatea postmodernă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală. 

Măsura dezvoltării unei societăţi poate fi relevată nu numai de indicatori economici şi de calitate a 

vieţii, ci şi de cei care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori referitori la modul 

de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, de calitatea activităţii 

educative şi de modalităţile de distribuire în societate a educaţiei.  
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DEPENDENŢA DE TEHNOLOGIE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 

 

Prof. Florentina RADU 

                                                                                       C.N.I. ,,MATEI BASARAB”, Rm. Vâlcea 

 

         Tehnologia este un concept larg care se reflectǎ în tot ceea ce ne înconjoarǎ. De la  

simpla telecomandǎ, până la telefoane mobile, laptopuri sau smartwatch-uri, toate au rolul de a ne 

uşura existenţa.  Însetat de cunoaştere,  omul modern s-a obişnuit sǎ aibǎ  informaţia la un 

„touch’’ sau la un ,,click’’distanţǎ, devenind adeptul tehnologiei „smart”.         

            În studiile de specialitate, dependenţa de tehnologie este descrisǎ ca o tulburare de 

comportament similarǎ dependenţei de jocurile de noroc. Cei care suferǎ de aceastǎ dependenţǎ 

folosesc diferite gadgeturi - calculatoare, tablete, smartphone-uri,  care le permit accesul într-un 

mediu virtual în care se pot conecta, pot intra în legǎturǎ, cu alţi oameni, ca formǎ de substituţie a 

unei comunicǎri interpersonale reale,  pe care nu o pot stabili în mod normal. 

          Lumea  virtualǎ le permite sǎ cunoascǎ, sǎ socializeze şi sǎ facǎ schimb de idei prin inter-

mediul reţelelor de socializare şi al comunitǎţilor virtuale. De aceea, anumiţi utilizatori pot dezvolta 

un ataşament emoţional neobişnuit faţǎ de prietenii virtuali şi de activitǎţile pe care le creeazǎ  prin 

intermediul computerelor sau al altor gadgeturi moderne. Alţii petrec ore în şir în mediul on-line, 

cǎutând tutoriale sau bloguri în care anumite persoane posteazǎ comentarii sau ţin cronici regulate 

ale evenimentelor din propria viaţǎ.  

            Semnele dependenţei de tehnologie sunt variate: nevoia de a petrece  din ce în ce mai mult 

timp timp într-un mediu virtual pentru a obţine satisfactia, materializatǎ prin creşterea timpului 

alocat Internetului,  agitaţia, depresia, iritabilitatea când se încearcǎ limitarea utilizǎrii Internetului, 

periclitarea relaţiilor sociale, neglijarea sarcinilor profesionale, negarea gradului de implicare în 

activitǎţi care presupun utilizarea Internetului în faţa  membrilor familiei şi chiar  a 

psihoterapeuţilor, folosirea Internetului ca modalitate de a scǎpa de probleme sau de a ameliora 

anumite stǎri de spirit precum sentimentul de inutilitate, vinovǎţia, anxietatea, depresia.  

           Consecinţele acestei dependenţe se transpun în probleme de naturǎ personalǎ, familialǎ, 

profesionalǎ, educaţionalǎ şi financiarǎ.  

            In primul rând, ca urmare a utilizǎrii excesive a Internetului, sunt perturbate relaţiile sociale. 

Indivizii care suferǎ de aceastǎ dependenţǎ sunt solitari, petrec puţin timp cu alţi oameni şi sunt 

adesea consideraţi persoane incomode, cu un comportament antisocial. De asemenea, încercarea de 

a ascunde  aceastǎ dependenţǎ duce la perturbarea unor relaţii altǎdatǎ stabile.  

Mai mult, unele persoane îşi pot crea on-line identitǎţi fictive, pretinzând cǎ sunt altele decât 

în realitate. Este cazul acelora care , în viaţa cotidianǎ, manifestǎ un grad redus al stimei de sine, 

experimentând teama de respingere  sau sentimentul inutilitǎţii. 

             Cei care petrec pe Internet foarte mult nu doar din timpul liber, ci şi din cel destinat unor 

sarcini profesionale, riscǎ pierderea locului de muncǎ sau a unor oportunitǎţi educaţionale. Nu 

puţini sunt cei care investesc sume uriaşe în dispozitive performante care sǎ facǎ mai rapidǎ sau mai 

interesantǎ aceastǎ cǎlǎtorie în mediul virtual. 

              Problemele  nu se opresc  însǎ aici. Dependenţa  de Internet poate provoca, de asemenea, 

disconfort fizic sau probleme medicale, cum ar fi: sindromul de tunel carpian, ochi uscaţi, dureri de 

spate, dureri de cap severe, nereguli de alimentație, cum ar fi săritul peste mese, incapacitatea de a 

participa la igiena personală și tulburări de somn. Persoanele  care încearcă să renunțe la utilizarea 
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Internetului experimenteazǎ, de asemenea, furie, depresie, modificări ale dispoziției, anxietate, 

teamǎ, iritabilitate, tristețe, singurătate, plictiseală, neliniște.   

         Astǎzi a devenit clar pentru toatǎ lumea: indiferent de vârstǎ, tehnologia creeazǎ dependenţǎ! 

Ca în cazul oricǎrui dependenţe, cu cât aceasta creşte, cu atât anumite funcţii personale scad. 

Avalanşa de informaţii primite prin intermediul mijloacelor tehnologice, duce chiar la diminuarea 

productivitǎţii şi la consumul inutil de energie din cauza folosirii excesive a tehnologiei.  

          Adolescenţii sunt tot mai dependenţi de tehnologie: abia dacă îşi mai dezlipesc degetele de 

ecranul sau butoanele telefonului mobil. Pe lângă telefoanele mobile, însă, putem adăuga computerele 

personale, laptopurile, tabletele şi multitudinea de gadgeturi de care nu se desprind nici atunci când 

au de îndeplinit anumite sarcini şcolare, dar nici în timpul liber. Sunt mai mereu conectaţi la reţelele 

sociale, iar unii petrec mai mult de opt ore în faţa calculatorului. Atunci când folosesc device-urile 

tehnologice, ajung să piardǎ noţiunea timpului. 

          Deseori, adolescenţii se închid într-o lume virtualǎ, din dorinta de a evita o realitate care îi 

depǎşeşte sau în care nu reuşesc sǎ-şi gǎseascǎ o motivaţie. 

          Chiar şi copiii descoperǎ, încǎ de mici, tehnologia, deprinzând acest mod de a relaţiona cu 

mediul înconjurător. Ei învaţǎ sǎ foloseascǎ dispozitivele moderne, precum telefoanele şi 

tabletele, în mod empiric, atingându-le  şi aşteptând un feedback. Copiii noştri sunt din ce în ce 

mai pricepuţi a manevra mijloacele tehnologiei moderne – smart tv-uri, smartphone-uri sau 

smartwatch-uri, dar aproape că nu mai ştiu să facǎ o adunare simplă. O fac deschizând telefonul, 

prin intermediul aplicaţiei ,,Calculator”. Când primesc şi trimit mesaje, stările lor psihice sunt 

convertite în stări virtuale şi în emoticoane. 

            Concluzia este una fireascǎ: într-o erǎ a tehnologiei, copiii de astǎzi sunt mai 

inteligenţi şi mai pricepuţi în a utiliza mijloacele tehnologice decât cei din generaţiile anterioare şi 

tocmai aceastǎ inteligenţa îi face dependenţi!  

           Dar când telefonul şi computerul vor înlocui mintea  umanǎ, omenirea va stagna: 

viaţa  însǎşi va deveni virtualǎ, iar inteligenţa va fi una artificialǎ … 

. 

                                                                                                            

CLASA VIRTUALĂ-PLATFORMA E-LEARNING 

 Prof.Prodănescu Fabiola 

 CNI Matei Basarab-Rm.Vâlcea 

 

          Creaţia, contribuţia viitoare a individului la progresul ştiinţific şi tehnologic nu poate fi 

gândită fără racordarea învăţământului românesc la nivelul actual al domeniilor cunoaşterii. 

Pentru a răspunde cerinţelor unei societăţi mereu în schimbare, şcoala este chemată să 

pregătească elevul în perspectiva autoeducaţiei şi educaţiei permanente. 

 Astfel,  platforma de eLearning oferă suport pentru predare şi învăţare, pentru testare şi 

evaluare, pentru administrarea conţinutului, monitorizarea procesului de învăţământ şi concepţie 

curriculară. 

    Reprezintă un mod de a învaţa, complementar celorlalte metode clasice. Îi ajută pe elevi să-şi 

formeze o imagine mai corectă despre ceea ce li se predă, oferindu-le posibilitatea de a “ atinge “ 

ceea ce învaţă. 

 Acest învăţământ online este adaptat continuu; punând accentul atât pe a învăţa şi a asimila 

cât şi pe a aplica. Mă refer la acele discipline a căror conţinut teoretic este în strânsă 
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interdependenţă cu conţinutul unor culegeri de exerciţii şi probleme sau cu anumite experimente ce 

pot fi modelate. Există trei modele general acceptate în lumea e-learning: 

 E-learning independent reprezintă modelul prin care utilizatorul individual descarcă 

materialul de curs de pe internet sau îl utilizează direct de pe CD, parcurgându-l de unul singur. 

Acesta prezintă avantajul unei cantităţi de informaţie foarte mare , care poate fi accesata într-un 

timp scurt, însă este foarte rigid în ceea ce priveşte comunicarea instructor –cursant. 

 E-learning asincron permite unui singur utilizator să transmită informaţie la un moment 

dat. Un astfel de exemplu este acela în care instructorul poate să furnizeze informaţia cursanţilor, 

dar cursanţii nu pot interacţiona în timp ce primesc informaţia. Avantajul major în acest caz este 

acela că cursantul îşi păstrează facilitatea de a lucra după propriul ritm, putând însă obţine şi 

răspunsuri la cererile sale într-un interval de timp acceptabil. 

 E-learning sincron permite transferul de informaţie cu orice alt utilizator în orice moment. 

Un exemplu este acela în care tutorele şi cursanţii transferă informaţii în timpul desfăşurării 

cursului, de regulă în timp real. Acest mod este evident cel mai performant dintre toate în ceea ce 

priveşte gradul de facilitare al comunicării, facilităţile audio-video integrate creând conceptul de “ 

clasa de curs virtuală “ 

  Învăţământul online este într-o oarecare măsură diferit de învăţământul tradiţional cu care cu 

toţii  suntem obişnuiţi. 

  Odată ce accesul la un calculator este rezolvat, cel ce doreşte să studieze online trebuie să fie 

obişnuit cu căutarea pe internet , e- mailul, trimiterea şi primirea de ataşamente, procesare de texte. 

Scrisul este metoda principală de comunicare în clasele online; prin scris se vor exprima gândurile, 

se vor împărtăşi idei şi se vor pune întrebări. Atunci când cursantul online are nevoie de ajutor în 

înţelegerea unei noţiuni, acesta poate pune întrebări colegilor de clasă virtuală sau tutorelui. 

  Ca şi în cadrul unei şcoli tradiţionale, cursantul online trebuie să-şi rezerve un timp adecvat 

pentru studiu. În timp ce cursurile online oferă maximum de flexibilitate fiind centrate pe utilizator, 

ele necesită autodisciplina şi bunăvoinţa de a lucra independent din partea cursantului. 

Dacă cursantul învaţă mai bine prin citit, acesta caută un curs cu e-books,textbooks sau 

alte tipărituri. 

Dacă cursantul învaţă mai bine prin ascultat, acesta poate căuta un curs cu lecturi audio 

pentru a i se explica conceptele. 

  Dacă cursantul învaţă mai bine văzând cum se fac lucrurile, acesta va căuta un curs cu 

demonstraţii grafice care ilustrează noile idei şi concepte. 

Dacă cursantul învaţă mai bine executând, acesta va căuta un curs cu sarcini de efectuat, 

colocvii sau exemple de aplicaţii practice.  

Dacă cursantul învaţă mai bine vorbind/ comunicând, acesta va căuta un curs cu e-mail, 

chat sau discuţii tematice de grup, pentru a-şi împărtăşi impresiile şi pentru feed-back. 

Aşadar e-learning se adresează tuturor celor ce doresc să înveţe, indiferent de vârstă sau 

pregătire, deci atât elevilor cât şi dascălilor sau alţii de alte meserii. E-learningul este deci o variantă 

a educaţiei permanente în societatea informatizată.  

Noi profesorii, să zicem tradiţionali am putea să devenim viitori tutori care asigură 

managementul clasei virtuale. Tutorele planifică activitatea grupului de participanţi ai clasei 

virtuale, supune dezbaterii acestora aspecte ale lecţiei în forumuri de discuţii, furnizează resurse 

auxiliare pentru înţelegere, comentează temele, indicând fiecărui membru al unei clase unde trebuie 

să mai insiste. 
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CALCULATORUL - ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN 

 

Prof. Cristiana Văcăreanu 

                                                        Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

  Calculatorul este un obiect care a devenit indispensabil fiecărui om. Aproape în fiecare casă 

unde sunt copii, există un calculator.Calculatorul a creat obişnuinţe noi :a calcula, a scrie, a te 

informa, de fapt înseamnă « a tasta ». 

  Internetul este o super reţea de calculatoare care schimbă radical modul de comunicare în 

lumea contemporană. Internetul este o uriaşă biblioteca, un instrument de comunicare rapidă, un 

nou mediu de publicare şi un mijloc de difuzare mondială a informaţiei.   

  Ca orice fenomen, calculatorul folosit de către elevi are adepţi entuziaşti şi critici 

necruţători.Entuziaştii laudă capacitatea internetului de a facilita comunicarea interumană într-o 

lume care împinge omul la singurătate, izolare şi alienare. Criticii spun că informaţia de pe internet 

este adesea de slabă calitate , tocmai pentru că , practic, oricine poate publica ceva pe internet. 

  În faţa avalanşei de informaţii din lumea contemporană, nu putem să ne izolăm. Trebuie să 

ne cultivăm discernămîntul, capacitatea de analiză, de selecţie şi de judecată critică. 

 Apariţia internetului contribuie decisiv la educarea elevilor. Foarte multe informaţii,- pe care 

elevul le poate lua căutând în multe cărţi, lucrări de specialitate, cu multă pierdere de timp – acum 

le poate găsi foarte usor cu o simplă accesare. Mai mult, informaţiile necesare le poţi oţtine din mai 

multe surse, le poţi selecta într-un timp scurt.. Multe informaţii nu sunt numai lectura ci şi desene, 

grafice, filmuleţe, poze, muzică, etc. , care fac apel la memoria vizuală a elevului, si deci se reţin 

mai uşor. 

 Calculatorul  aduce o nouă vogă a cuvântului scris, dupa o perioadă îngrijorătoare de 

dominare a mediilor vizuale,  mai ales după extinderea televiziunii. Dacă lucrezi cu calculatorul 

trebuie să scrii şi să citeşti, chiar dacă scrii cu tastatura şi citeşti pe ecranul monitorului. Se vorbeşte 

chiar de a doua alfabetizare la scară mondială. 

 Cu ajutorul  mijloacelor moderne de comunicare te poţi instrui şi te poţi destinde. Aici apare 

o problemă. O parte din elevi caută pe internet numai jocuri şi pierd ore în şir jucându-se. Este 

adevărat că unele jocuri contribuie la dezvoltarea gândirii şi a inteligenţei, dar altele cultivă 

violenţă, şi o mare parte din copii aleg jocurile violente, de luptă ,de război, împuşcături etc.Când 

sunt prinşi de aceste jocuri uită şi de şcoală şi de lecţii, iar comentariile dintre ei nu sunt pe teme de 

şcoală ci pe tema acestor jocuri. 

 Am văzut că cei mai multi elevi ştiu să folosească calculatorul foarte bine, mai ales pe 

Y!Messenger, îşi fac prieteni, discută pe toate temele posibile. Dialogul dintre ei ,însă, se face 

folosind tot felul de prescurtări care nu se regăsesc în limba română, ex. « k » în loc de « ca ». 

 Partea bună  a I.T este că în şcoli există laboratoare cu calculatoare, reţele de calculatoare 

care sunt folosite de elevi la orele de curs. Este adevarat că nu orice lecţie se pretează la a folosi 

calculatorul, dar am constatat ca lecţiile făcute pe calculator sunt mai atractive pentru elevi şi rămân 

în memoria lor vizuală pe o durată mai lungă. 

 O parte bună a folosirii  calculatorului este că ajută la învaţarea limbii engleze mai repede şi 

mai usor , dacă nu ştii engleza nu poţi lucra pe calculator. Programele existente în calculator, de 

desenare, de realizare a unor documente personalizate, cu efecte speciale, de calcul tabelar, de 
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scriere, mai nou lecţii în AEL, fac ca elevii să lucreze , să înveţe şi să reţină mai uşor orice 

informaţie. 

 Lecţiile în Ael sunt foarte atractive, copilul va învăţa , de exemplu anumite lucruri din 

matematică , ca pe o joacă. Este adevărat că elevul are tendinţa de a vedea imediat răspunsul corect. 

să nu muncească prea mult, dar asta depinde de profesor cum « mănuieşte « momentul lecţiei. 

Există însă unele teste care nu lasă copilul să scrie , ci se dă numai răspunsul încercuid sau aşezând 

în ordine corectă cerinţa problemei, ori, este necesar ca elevul să poată şi redacta răspunsul 

problemei, să enunţe o teoremă sau o definiţie. 

Există  profesori care consideră că matematica făcută cu creta şi tabla, creionul şi caietul, 

este sfântă ; dacă la limba română nu citeşti o carte , nu ai cultură generală, un vocabular adecvat 

vărstei. Consider că o îmbinare a mijloacelor de învăţământ moderne cu cele tradiţionale , fac lecţiile 

foarte atractive, iar elevii vor avea cunostinţele necesare în a face faţa în viitor.        Noile tehnologii 

ale informaţiilor şi comunicării schimbă perspectiva asupra practicii educaţionale, implementarea 

acestora fiind considerată astăzi drept una dintre cele mai importante probleme, ridicată la rang de 

politică naţională. În contextul trecerii de la era industrială la era informaţiei, impactul tehnologiilor 

informaţiei şi comunicaţiilor asupra societăţii este mare, determinând avantaje competitive. 

Schimbarea produsă de folosirea TIC  

                Oferta de formare a şcolii, indiferent de tipul ei, nu trebuie să neglijeze acest impact 

asupra sistemului de învăţământ, pentru a-i pregăti pe elevi pentru a face faţă unei evoluţii în carieră 

într-o lume aflată în rapidă schimbare. Fără noţiuni elementare de informatică şi abilităţi practice în 

utilizarea computerului, un absolvent are punţile tăiate spre un viitor pe măsura aşteptărilor. 

Calculatorul a devenit instrumentul obligatoriu al oricărei profesii. Neştiinţa în materie, elimină din 

cursă pe competitor. Şcoala românească nu poate rămâne inertă în faţa acestei uriaşe provocări. În 

acest context se pune problema unui învăţământ retehnologizat, deschis, promovând egalitatea 

şanselor în toate sectoarele, care să dezvolte dimensiunea europeană în educaţie la toate nivelurile şi 

cu standarde ridicate, orientat spre cercetare ştiinţifică şi inovare pedagogică şi utilizând noile 

tehnologii informaţionale şi de comunicare. De asemenea, prin granturile pentru educaţie, partenerii 

pentru educaţie oferă resurse locale pentru a pune la dispoziţia profesorilor, managerilor şi elevilor 

cursuri de instruire şi programe aferente în domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor. 

Necesitatea accesului la informaţie este evidentă în lumea şcolii. De aceea, este importantă 

utilizarea calculatorului în toate şcolile. Calculatorul nu va înlocui niciodată total activitatea 

profesorului, dar a ignora rolul şi importanţa sa înseamnă a ne opune firescului. 

                În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie în consonanţă cu 

modificările şi transformările survenite în ceea ce priveşte finalităţile educaţiei, conţinuturile 

învăţământului, noile cerinţe ale elevilor şi societăţii. Metodologia se cere a fi suplă şi permisivă la 

dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei 

tehnologii este dată de flexibilitatea şi deschiderea ei faţă de situaţiile şi experienţele noi, complexe 

ale învăţământului contemporan.  
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E-LEARNING-O ALTERNATIVĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ACTUAL 

 

Prof. Stanca Mariana Lelia 

C.N.I. “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Internetul devine, pe zi ce trece, arbitrul accesului la educaţie şi cultură, iar forma cea mai 

potrivită de a veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere şi formare continuă, este eLearning. 

„E-learning înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne şi folosind tehnologii 

IT&C (procesare multimedia şi comunicare) conduce subiectul care îl utilizează, la obţinerea unei 

experienţe în înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi îndemânări într-un domeniu al cunoaşterii.” 

(Conf. Dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti). 

 „eLearning se referă la utilizarea noilor tehnologii multimedia şi a Internetului pentru 

îmbunătăţirea calităţii învăţării, prin facilitarea accesului la resurse, la servicii şi la colaborare.”  

(The eLearning Action Plan: Designing tomorrow’s education, 2001). 

 „E-learning acoperă un set larg de aplicaţii şi procese care includ învăţarea cu ajutorul 

calculatorului, învăţarea bazată pe Web, clasele virtuale şi colaborarea digitală.” (Petrone Mario 

– Neothemi – Campabasso – 9 March 2004). 

E-learning înglobează totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ 

mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. E-learning interferează cu instruire asistată, 

mediată de calculator, online learning, digital education, e-education, instruire prin multimedia. 

E-learning reprezintă învăţarea şi instruirea care poate fi pregătită, distribuită sau gestionată 

prin folosirea unei varietăţi de metode şi tehnici tradiţionale şi prin folosirea tehnologiilor digitale. 

În esenţă, e-learning oferă accesul comod şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele mai 

noi, metode noi şi eficiente de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare 

permanentă. În acest sens, e-learning este şi o alternativă la educaţia permanentă în societatea 

informatizată de azi sau de mâine.  

În multe publicaţii eLearning este sinonim cu învăţământ online, cursuri online, Web- 

Based Learning; este un tip de învăţare care nu presupune o interacţiune, comunicare permanentă cu 

un instructor şi cu alţi studenţi/participanţi pe parcursul învăţării. 

eLearning, ca şi convergenţa dintre învăţare şi Internet, s-ar putea defini astfel: 

 procesul de învăţare se realizează într-o clasă virtuală;  

 materialul educaţional este accesibil pe Internet; include text, imagini, trimiteri la alte 

resurse online, prezentări audio, video;  

 clasa virtuală beneficiază de orientarea unui instructor ( facilitator, moderator ) care 

planifică activitatea grupului de participanţi, supune dezbaterii acestora aspecte ale cursului 

în conferinţe asincrone ( forumuri de discuţii ) sau sincrone ( Chat ), furnizează resurse 

auxiliare, comentează temele, indicând fiecăruia subiectele asupra cărora trebuie să mai 

insiste;  

 învăţarea devine un proces social; prin interacţiune şi colaborare, grupul de participanţi şi 

instructorul, formează pe parcursul cursului, de multe ori şi după terminarea cursului, o 

comunitate de învăţare - rol important îl au şi aşa-zisele conferinţe de socializare;  
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 materialul cursului are o componentă statică, cea pregătita de facilitator împreună cu o 

echipă specializată în design instrucţional şi una dinamică, rezultată din interacţiunea 

participanţilor, din sugestiile, clarificările, comentariile, resursele aduse de aceştia;  

 cele mai multe medii de eLearning permit monitorizarea activităţii participanţilor, iar unele 

şi simulări, lucrul pe subgrupuri, interacţiunea audio, video.  

Particularităţile specifice tehnologiilor de e-learning aduc noi dimensiuni în educaţie şi pot 

fi complementare sau alternative faţă de metodele tradiţionale din domeniul educaţiei.  

Procesul de predare-învăţare-examinare capătă noi dimensiuni şi caracteristici prin utilizarea 

tehnologiilor e-learning. Sistemul de învăţământ din ţara noastră este în mod direct şi determinant 

implicat în fundamentarea şi construirea societăţii informaţionale.  

Software Educaţional sau didactic reprezintă orice produs software în orice format ce 

poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un 

curs, etc. O gamă largă de produse electronice sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de 

educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi (e-

books), teste, tutoriale, simulări, software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul şi 

materialele electronice sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau ca mijloc de 

comunicare. 

Uneori, instrumente utilizate în e-learning pot fi unice faţă de instrumentele tradiţionale din 

educaţie. Unele reprezentări pot fi reproduse sau simulate doar prin intermediul calculatorului care 

oferă metode şi tehnici privind grafica, animaţia, sunetul. De exemplu, reprezentările 3-

dimensionale sau evoluţia unor fenomene fizice, chimice, biologice, etc. care se desfăşoară dinamic, 

nu pot fi reprezentate sau studiate decât folosind calculatorul.  

Tehnologiile de e-learning ce sunt răspândite azi sunt rezultatul evoluţiei, atât a metodelor 

pedagogice şi psihologice din educaţie, cât şi a tehnologiilor IT&C (tehnologii Web, tehnologii 

multimedia, tehnologii de comunicaţie). Astfel, utilizarea sistemului Internet, a programelor de 

elaborare a produselor Web, a înregistrărilor audio/video, a stocării informaţiilor pe CD-uri, a 

implementării rezultatelor din domeniul graficii pe calculator, au facut posibilă elaborarea de 

cursuri online, de software educaţional pentru diverse discipline, de biblioteci şi campusurilor 

virtuale.  

Avantaje E-LEARNING 

 Reducerea costurilor de instruire – se pot face economii importante, dacă angajaţii din 

acelaşi domeniu de activitate sunt instruiţi la locul de muncă, prin mijloace virtuale, fără 

a recurge la organizarea de cursuri în locuri special amenajate; 

 Creşterea productivităţii şi a performanţelor – Studii realizate de IBM şi GE Capital arată 

că participanţii la cursuri virtuale bine proiectate învaţă de cel puţin 5 ori mai repede 

decât recurgând la mijloacele tradiţionale de învăţare. 

 Recrutarea personalului interesat de performanţă – Oportunitatea pentru dezvoltare 

profesională reprezintă o bună motivare a personalului. 

 Avansarea pe piaţă – Mijloacele e-lerning permit o mai bună comunicarea a ofertelor 

către clienţi sau consumatori, punctele forte ale unui brand nou creat pot fi transmise 

către client prin mijloace eficiente şi rapide. 

 Inovarea cunoaşte noi orizonturi – Tehnologia revoluţionează învăţarea şi învăţarea 

revoluţinează tehnologia. 

 O mai bună colaborare şi interactivitate între studenţi. 

 Accesul la informaţie se face la momentul oportun. 
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 Învăţarea virtuală se poate desfăşura oriunde, oricând şi de către oricine. 

 Inovarea determină identificarea de noi oportunităţi, înaintea competitorilor. 

 

 

 

 

Sisteme de e-Learning din România 

 Sistemul educaţional românesc are nevoie de sisteme informatice moderne, bazate pe 

standarde europene, care să poată fi folosite de către toţi participanţii la actul educaţional academic: 

studenţi, profesor, preparatori, personalul administrativ şi managerii instituţiei. 

 Construirea unei societăţi informaţionale nu se poate realiza fără cercetare şi proiecte de 

investiţii, atât în doemniul IT&C, cât şi în domeniul educaţiei. Nici o tehnologie, nici o teorie, nici o 

abordare nu va elimina sau neglija relaţia profesor-elev / student. Toate instrumentele trebuie să fie 

la îndemâna studentului cât şi a profesorului. Unele instrumente sunt unice faţă de instrumentele 

tradiţionale din educaţie, unele reprezentări fiind reproduse sau simulate numai prin intermediul 

calculatorului, prin metode de grafică, sunet, animaţie. De exemplu reprezentările 3-D care prezintă 

evoluţia unor fenomene fizice, chimice sau biologice nu pot fi studiate decât folosind calculatorul. 

 Liceele şi universităţile reprezintă instituţii de educaţie superioară care pot beneficia din 

plin de avantajul conceptului e-learning, prin: 

 Învăţare asincronă (lasă studenţii să decidă singuri ritmul de învăţare); 

 Învăţare axată pe student (permite studentului un control mai mare al programei de 

învăţare); 

 Integrare multimedia (punând tehnologia în slijba noilor generaţii); 

 Examene online (teste şi examene care maximizează eficienţa învăţării şi resurselor 

folosite); 

 Biblioteci online (concentrează în mod relevant ştiinţa într-un singur loc prin legături la 

resurse globale pe Internet). 

Pe lângă universităţi, conceptul de e-learning a fost preluat şi de o mulţime de  

companii şi firme: 

 Funcţionând într-un mediu competitiv, încearcă să aducă un avantaj faţă de competiţie; 

 Reducând bugetul alocat pregătirii angajaţilor (economisind costuri de deplasare) în timp ce 

creşte eficienţa cursurilor prin predarea lor fiecărui angajat în parte; 

 Asigură o educaţie uniformă (aceeaşi programă, acelaşi profesor, în acelaşi timp, fără 

deplasare). 
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INTEGRAREA CALCULATORULUI ÎN LECŢIILE DE GEOGRAFIE 

 

Profesor Parvulescu Emil 

C. N. I. “Matei Basarab” Rm. Valcea 

  

Dezvoltarea actuală a tehnologiei informaţiei şi a comunicarii a determinat pătrunderea 

calculatorului şi în şcoală, implementarea noilor tehnologii înscriindu-se ca o prioritate în direcţia 

modernizării învăţământului românesc. Deoarece în prezent domeniile de cunoastere umana 

interfereaza foarte mult, este necesară o abordare globală, pluridisciplinară a fenomenelor naturale 

si sociale.. 

Geografia este o disciplină cu caracter aplicativ, fapt pentru care se impune ca în lecţii să se 

aducă în faţa elevilor elemente ale mediului, să se reproducă în clasă diferite fenomene, toate 

acestea putându-se realiza cu ajutorul mijloacelor de învăţământ. 

Calculatorul, videoproiectorul şi tabla interactivă fac parte din categoria celor mai moderne 

mijloace de învăţământ şi contribuie cu succes la creşterea eficienţei orelor de geografie. Cu 

ajutorul calculatorului se asigură procesului instructiv-educativ o bază perceptivă şi documentară de 

calitate, sprijinind cunoaşterea obiectivă şi complexă a realităţii, elevii venind în contact cu 

fenomene şi procese inaccesibile percepţiei directe. 

La ciclul gimnazial, profesorul de geografie poate utiliza calculatorul prin lansarea 

platformei de învăţare AEL care oferă profesorului posibilitatea creării de teste şi lecţii originale. 

Realizarea unei lecţii în AEL presupune crearea unui director cu resurse (hărţi, schiţe, 

imagini, texte geografice, articole, etc.) care să fie utilizate într-o succesiune bine stabilită în cadrul 

lecţiei. În ceea ce priveşte crearea testelor, profesorul are la dispoziţie o gamă variată de itemi. 

Pe lângă lecţiile AEL, profesorul de geografie mai are la dispoziţie “Lecţiile interactive de 

geografie - Intuitext”, concepute în conformitate cu programa şcolară, care îşi propun promovarea 

învăţământului de calitate, orientat mai mult pe formarea de competenţe şi mai puţin spre reţinerea 

mecanică de informaţii. Aceste lecţii cuprind animaţii, experimente virtuale, jocuri interactive 

pentru fixarea cunoştinţelor, texte, desene schematice, hărţi, fotografii, probe de evaluare. 

Alte produse multimedia care pot fi utilizate în cadrul lecţiilor de geografie sunt CD-urile 

care conţin diferite informaţii digitale: enciclopedii, dicţionare, imagini, filme, hărţi, desene 

schematice, jocuri geografice, etc. O astfel de enciclopedie geografică complexă este Encarta, care 

oferă posibilitatea realizării unor trasee virtuale în diferite locuri de pe Glob, elevii având 

posibilitatea să cunoască aspecte legate de obiceiurile, tradiţiile şi obiectivele turistice deosebite. 

Encarta are o grafică deosebită şi cuprinde o serie de suporturi cartografice, dicţionare de termeni de 

specialitate a căror explicare este susţinută şi de imagini, filmuleţe cu prezentarea unor fenomene 

naturale şi sociale, jocuri care familiarizează elevul în lucrul cu harta. 

Un sprijin important aflat la dispoziţia profesorului de geografie este şi Internetul, prin 

intermediul căruia se pot căuta informaţii referitoare la un subiect anume, elevii pot comunica cu 

colegi din alte şcoli, din alte ţări, pe teme de interes comun. 

O altă modalitate eficientă de utilizare a calculatorului în cadrul lecţiilor de geografie o 

reprezintă prezentările Power Point cu ajutorul videoproiectorului. Slide show-ul poate fi folosit în 

mod eficient în predarea geografiei deoarece pe fiecare diapozitiv se pot prezenta informaţiile atât 

sub formă de text, cât şi sub formă de imagini, tabele, grafice, animaţii sau filme. Folosind în 
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prezentare materiale grafice adecvate, elevii au posibilitatea de a gândi logic, de a face conexiuni, 

dobândind cunoştinţe temeinice. 

Concluzionând, se pot desprinde o serie de avantaje ale utilizării calculatorului în cadrul 

lecţiilor de geografie, atât pentru profesori, cât mai ales pentru elevi. 

  

Avantaje pentru profesori Avantaje pentru elevi  

- Procesele geografice sunt prezentate prin 

mijloace si metode mult mai eficiente 

(animatii), decât cele tradiţionale. 

- Calculatorul poate fi utilizat în orice 

moment al lecţiei (dobândire de cunoştinţe, 

verificarea cunoştinţelor, fixarea 

cunoştinţelor). 

- Secvenţele derulate pe calculator pot fi 

reluate de mai multe ori în cadrul lecţiei. 

- Situaţiile de învăţare pot fi organizate în 

diferite forme: individual, în perechi, în 

grupuri mici, frontal. 

- Procesul de învăţare este motivat intuitiv, 

atractiv, interactiv, dinamic. 

 

-Materialul este atractiv prin modul de 

prezentare, prin probele de evaluare, prin 

jocuri. 

-Calculatorul este uşor de utilizat. 

-Prezentările urmăresc ordinea cronologică 

a desfăşurării proceselor, fapt ce facilitează 

înţelegerea. 

-Elevii dobândesc cunoştinţe de bună 

calitate, ce sunt integrate în memoria de 

lungă durată. 

 

Prin utilizarea calculatorului, învăţarea devine un proces intuitiv, dinamic şi interactiv, 

asigurându-se întelegerea proceselor din mediu şi formarea unor cunoştinţe ştiinţifice durabile. Însă 

trebuie să se ţină cont de faptul că mediul electronic este utilizat ca facilitator în activitatea didactică 

şi nu ca substitut al profesorului. 
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ȘI LECȚIA DE ISTORIE 

 

prof. inv. Primar Mihaela Marcela Parvulescu,  

C. N. I. “Matei Basarab” Rm. Valcea  

 

Tehnologia didactică a fost văzută încă de la început ca ansamblul mijloacelor audiovizuale 

utilizate în practica educativă, un ansamblu " structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al 

strategiilor de organizare a predării-învăţării, puse în aplicaţie în interacţiunea dintre educator şi 

educat, printr-o strânsă corelare a lor cu obiectivele pedagogice, conţinuturile transmise, formele de 

realizare a instruirii, modalităţile de evaluare"15. Exploatarea noilor tehnologii în educaţie 

facilitează trecerea la o nouă paradigmă, a învăţării interactive, dat fiind că noile tehnologii permit 

împletirea învăţări active şi a jocul creativ cu informaţia.  

Tehnologiile şi sistemele multimedia, împreună, într-o combinaţie ideală, reprezintă un 

enorm potenţial de predare şi învăţare, ce vine în sprijinul elevilor. Activităţile de predare-învăţare 

mediate de calculator sunt multiple şi oferă posibilitatea abordărilor transcurriculare, fie prin 

utilizarea unei anumite tehnologii, fie prin combinarea acestora.  

Noile tehnologii informatice sunt bazate pe abordarea multimedia prin asocierea diferitelor 

tehnologii: calculator, cameră video, interfaţă video, interfeţe de reţea, videoproiector, tabla 

interactivă, etc. Aceste sisteme multimedia dau posibilitatea ca, în aceeaşi situaţie de învăţare să fie 

utilizat sau regrupat pe un singur mijloc (calculatorul) un set de medii variate: sunete, voci, texte, 

desene, imagini fotografice, filme, animaţii, grafice26.  

Tehnologia modernă este un mijloc didactic pentru învăţarea conceptuală, ca metodă de 

apropriere a ideilor, teoriilor, principiilor şi ansamblurilor de cunoştinţe. Analiza documentelor şi a 

obiectelor creează oportunităţi pentru contextualizare şi interpretare pe baza textelor scrise, a 

imaginilor şi a obiectelor, studiate cu ajutorul computerului. Colectarea şi sinteza datelor permite 

dezvoltarea competenţelor de cercetare, a metodologiilor, a modului de evaluare şi raportare, a 

cuantificării rezultatelor cercetări. Excursiile virtuale tematice permit testarea şi evaluarea 

informaţiei prin experimente şi examinări in situ, a datelor și fenomenelor istorice.  

Prezentările făcute de professor, folosind noile tehnologii, creează cadrul pentru 

demonstraţii, sintetizare de informaţii, vizualizare de fenomene, evidenţierea aspectelor majore 

avute în vedere într-o manieră interactivă. Prezentările realizate de elevi oferă indicii 

măsurabile ale performanţelor acestora, iar învăţarea prin cooperare implică folosirea în comun a 

cunoştinţelor şi deprinderilor membrilor grupului de lucru, capacitatea de decizie colectivă şi 

responsabilitatea echipei, precum şi formarea de comunităţi de învăţare plurivalente37. Investigând o 

anumită informație, elevul dezvoltă caracterul practic-aplicativ al demersului didactic, fiind motivat 

şi responsabilizat în procesul de formare a competenţelor vizate.  

Educaţia istorică este extrem de importantă în contextul formării unei societăţi puternice, 

care îşi cunoaşte trecutul. Astăzi este necesar ca profesorul  să fie ancorat în realitate, ceea ce 

presupune utilizarea tehnologiilor informaţionale în procesul de predare-învăţare.  

                                                           
5 C. Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom , Iași, 1996 

6 Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare, Editura Aramis, Bucuresti, 2002 

7 Ionescu M. Radu, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
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Avantajele internetului provin din faptul că majoritatea materialelor sunt aduse la zi, cu un 

cost relativ redus, iar informaţiile disponibile se găsesc într-un format digital, astfel încât textul, 

imaginile şi sunetul pot fi preluate pentru a fi folosite la orele de istorie sau pentru a fi transpuse pe 

site-ul şcolii. Internetul asigură accesul profesorilor  şi elevilor la o mare varietate de documente 

istorice de importanţă deosebită, o mulţime de surse istorice, documente oficiale, articole din ziare, 

fotografii, afişe, scene din filme şi filme documentare de televiziune, programe privind viaţa 

cotidiană şi alte materiale audiovizuale relevante.  

Având acces, prin intermediul internetului, la o asemenea bogăţie de surse, profesorului  şi 

elevului deopotrivă, li se oferă posibilitatea de a-şi exersa abilităţile specifice istoriei. Resursele 

informatice pot fi eficient integrate în lecţiile de istorie în mai multe situaţii: pentru vizualizarea 

informaţiilor, imaginilor, afişarea schemelor, planurilor, filmelor sau a graficelor interactive; 

prezentarea de modele, imagini dinamice, asamblate sub formă de prezentări multimedia în 

Microsoft Power Point; cu tablă electronică interactivă; pentru efectuarea de exerciţii de instruire şi 

aplicare; pentru realizarea de prelucrări statistice şi/sau grafice; pentru editarea de texte sau de 

documente; în evaluările proiectate.  

La orele de istorie, se poate opta pentru utilizarea Microsoft Power Point la: prezentarea 

documentelor istorice care atestă evenimentele, prezentarea vestigiilor istorice, derularea 

evenimentelor (o prezentare integratoare cu animație și sunet), participanții la 

diferite evenimente (revoluții, războaie, mișcări populare) pot fi prezentați profesionist (utilizând 

imagini de epocă, secvențe din filme, documentare). Profesorul însă trebuie să se asigure că 

activitatea de cercetare a elevului pe internet are la bază un plan de lucru bine stabilit şi o strategie 

de căutare eficientă.  

Se recomandă utilizarea prudentă a calculatorului, conform criteriilor pedagogice şi 

metodice, introducerea resurselor informatice progresiv atât în lecţii cât şi în activitatea 

independentă. Utilizarea lui la întâmplare, fără obiectiv precis sau numai pentru obiective simple ale 

învăţării, nu la momentul şi în locul potrivit, poate duce la rezultate nesatisfăcătoare.  

De exemplu, când se abordează tema scrisului în antichitate, profesorul expune un film 

despre hieroglife și papyrus care se găseste pe internet. La fel poate proceda și în cazul 

construcțiilor din antichitate, a piramidelor sau a ziguratelor.  

Cu ajutorul calculatorului, profesorul le cere elevilor să caute imagini ale piramidelor, 

imagini tridimensionale, oferindu-le elevilor site-urile unde pot fi gasite astfel de imagini. La fel se 

poate proceda cu orice concept pe care profesorul dorește ca elevul să și-l însușescă pe parcursul 

orei de istorie.  

Pentru că subiectul este vast, iar ora de istorie nu este suficientă pentru înțelegerea tuturor 

conceptelor legate de oricare dintre civilizațiile antice, profesorul le cere elvilor să pregătească 

pentru fiecare concept cheie dezbătut în clasă, o scurtă descriere. Materialul poate fi pregătit de 

către elevi în power point, lucrând în echipă de câte doi elevi.  

Profesorul le indică site-urile unde pot găsi informații concludente, deoarece autenticitatea şi 

credibilitatea informaţiilor care se regăsesc pe orice site trebuie verificate inițial de către profesor. 

Trebuie identificate şi analizate unele distorsiuni ale realităţii, aşa cum apar ele în cadrul sursei. 

Profesorul trebuie să fie conştient de ceea ce lipseşte, cât şi de ceea ce este disponibil pe site-ul web. 

În condiţiile în care informaţiile şi materialele aflate pe internet nu sunt supuse nici unui fel de 

cenzuri, profesorii trebuie să verifice şi să selecteze acele site-uri ce ofer informaţii viabile din 

punct de vedere ştiinţific care pot fi folosite de elevi, fără riscul de a-i dezinforma.  
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Pentru elevi, internetul oferă posibilităţi imense, pentru a învăţa și a putea analiza și 

aplica mai departe ceea ce au învățat. Chiar şi în cazul în care elevul lucrează în afara internetului, 

pe materiale care au fost preluate de pe internet de către profesor, această abordare este interactivă 

şi este centrată pe elev. De asemenea, atunci când au posibilitatea de a accesa site-uri şi documente 

importante, elevii sunt mult mai motivaţi să cerceteze mai în amănunt o temă anume.  

În multe cazuri, aceasta trezeşte interesul elevului pentru subiectul respectiv, oferindu-i posibilitatea 

de a analiza evenimentele într-un context mai larg şi, prin intermediul surselor primare, să înţeleagă 

ceea ce gândeau oamenii în trecut şi cum reacţionau la unele evenimente în curs de desfăşurare.  

 

Bibliografie:  

Brut Mihaela, Instrumente pentru e-learning, Ed. Polirom, Iași, 2006  

Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare, Ed. Aramis, Bucuresti, 2002  

Cucoș Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 1996  

Ionescu M. Radu, Didactica modernă 

 

 

UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof.înv.primar Ionescu Lavinia Mihaela 

C.N.I.Matei Basarab, Rm.Vâlcea 

 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului, însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o 

permanentă evoluție. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, 

nu cu frică și rezistență.  

Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia de a fi instruiți cât 

mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Eșecul în dezvoltarea capacității de a reacționa 

la schimbare poate atrage după sine pasivitatea și alienarea. Profesorul trăiește el însuși într-o 

societate în schimbare, și din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se 

adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu. Deci, introducerea în școală a Internetului 

și a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Astfel actul 

învățării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor și muncii profesorului, ci rodul interacțiunii 

elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul. 

Această schimbare în sistemul de învățământ vizează următoarele obiective: 

1. Creșterea eficienței activităților de învățare 

2. Dezvoltarea competențelor de comunicare și studiu individual 

Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai importantă (chiar 

indispensabilă) din două motive: are loc o informatizare a societății; mediile de instruire bazate pe 

informatică oferă un puternic potențial educativ. 

Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcăm mai multe modalități de apariție 

a calculatorului în demersul didactic:  
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 Utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor 

școlare ( planificări, proiecte de unități de învățare, proiecte de lecție etc). 

 Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecțiilor de comunicare de noi 

cunoștințe, de recapitulare sau a prelegerilor, în care calculatorul poate reprezenta suport al unei 

sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoștințe; 

 Realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puțin complicate, în scopul 

formării deprinderilor de calcul; 

 Realizarea unor bănci de date, adică stocarea de informații, modalitate care să 

permită ulterior regăsirea informațiilor după anumite criterii; 

 Învățarea unui limbaj de programare; 

 Realizarea unor laboratoare asistate de calculator. 

Învățătorii și profesorii din România consideră extrem de importantă utilizarea 

calculatorului în procesul educațional. Aproximativ 80% dintre cadrele didactice susțin că atunci 

când folosesc calculatorul la clasă elevii sunt mai atenți și mai motivați la ore, învățarea devenind 

activă. În plus, predarea este mai ușoară pentru ca noțiunile abstracte sunt predate mai ușor datorită 

suportului vizual. Peste 70% dintre cadrele didactice care au folosit materiale educaționale în format 

electronic în procesul de predare au observat ca lecția devine interactivă. Cercetarea a evidențiat 

faptul că prin folosirea calculatorului la clasă pot fi diminuate anumite probleme identificate în 

sistemul tradițional de abordare a lecției, cum ar fi interesul scăzut al elevilor și caracterul prea 

teoretic al informațiilor. 

În privința impactului asupra elevilor, peste 87% dintre profesori sunt de părere că elevii 

sunt mai atrași de lecție datorită animațiilor și conținutului multimedia, iar exemplele din viața reală 

și simulările virtuale le captează atenția și îi ajută să rețină mai ușor informațiile din materia școlară. 

Din rezultatele cercetării reiese că învățătorii și profesorii folosesc calculatorul pentru a-și pregăti 

lecția (48%), ca suport în predare (78%) și în evaluarea elevilor (85%). Rolul cadrului didactic din 

învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate transforma în cel de facilitator al 

învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient (scop, informaţii, resurse, strategie) 

care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC. 

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-

învăţare-evaluare, a devenit  în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate 

meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor 

de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.  

Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se 

îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale 

calculatoarelor, care le deosebesc de alte medii.  

Calculatorul trebuie privit ca un instrument în educația elevilor. Depinde de fiecare profesor 

cum alege să-l folosească și cum îi învață pe copii să-l utilizeze. Prin lecțiile pe calculator și jocurile 

educaționale, profesorii cresc interesul elevilor pentru școală pentru că le stimulează imaginația și 

învățarea prin descoperire. 

Dintre problemele din învățământ identificate de cadrele didactice, care ar putea fi asociate 

folosirii temei calculatorului în educație sunt curricula prea încărcată, tradiționalismul și caracterul 

prea teoretic al informațiilor transmise. 

În zilele noastre, computerul este, în mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire 

didactică. Putem afirma că este un mijloc instructiv revoluționar, cu un impact asupra procesului de 

învățământ așa cum nu a mai existat de la momentul apariției manualelor școlare. 
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Profesorii înșiși trebuie să stăpânească metodologia utilizării computerului. Indiferent de 

specialitatea lor în cadrul procesului de învățământ, de poziția lor, profesorii trebuie să înțeleagă că 

acest instrument va transforma tehnologiile didactice mai mult chiar decât a făcut-o apariţia 

tiparului. Computerul aduce în școală calitatea sa de mijloc de învățământ interactiv, pe care nu o 

aveau celelalte mijloace didactice. De asemenea, computerul poate modela orice fel de proces, în 

toată complexitatea desfășurată. 
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CE ESTE DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE 

 

Prof. Nicoleta Cojocaru, Ing. Cojocaru Cătălin 

 CNI ”Matei Basarab”/ Colegiul Economic Rm. Vâlcea 

 

Nu mai este o noutate faptul că în procesul educațional au apărut metode inovative de 

predare – invațare susținute pe baza tehnologiei IT. Dezbateri pe tema formelor tradiționale versus  

moderne bazate pe IT de dezvolatre a procesului instructiv – educativ au existat și vor mai exista 

dar singura certitudine este aceea că există valori rezultate a învățământului tradițional dar și faptul 

că într-o societate din ce în ce mai digitalizată și tehnologizată este necesară o coerență între cele 

două metode de desfășurare și dezvoltare a procesului instructiv-educativ. 

Este ușor să observăm  că generația actuală ”generația facebook” comunica mai ușor pe o 

platformă de socializare decât live. Chiar și când vine vorba de școală o rezolvare la o problemă, o 

soluție la o prezentare circulă mai repede pe whatsApp sau Facebook decat prin folosirea unei foi și 

a unui creion. Asta nu înseamnă că este ceva rău atâta timp cat procesul cognitiv există, efortul  de a 

rezolva și înțelege o problemă există. 

Dacă este sau nu o dependență sau nu de tehnologie la adolescenți și copii? Nu e greu de 

răspuns atâta timp cat un telefon mobil este indispensabil iar amabilitatea domnului ”Google” nu 

este de nesesizat. 

Este firesc faptul că tehnologia IT nu este folosită doar la școală de copii și adolescenți 

utilizarea diverselor platforme interactive sau nu, mai ales jocuri fie de strategie sau nu reprezintă 

cea mai dominantă formă de recreere/ relaxare uneori dusă la extrem. 

”Specialisti din intreaga lume atrag atentia ca dependenta de tehnologie devine o problema 

din ce in ce mai mare in randul copiilor incepand inca de la varste foarte fragede. Spre exemplu, 

unele statistici din UK raportau inca de acum cativa ani ca 1 din 3 copii folosesc un IPhone inainte 

de a sti sa vorbeasca. 

Folosita drept metoda de linistire sau de a tine copilul “ocupat” in timp ce parintii isi vad 

de treburile lor zilnice, tehnologia de orice fel (televizor, calculator, IPhone si alte tipuri de 

“gadget-uri”) ajunge sa ocupe, insumat, cateva ore din timpul “activ” zilnic al unui copil 

(excluzand perioadele de somn, masa si alte rutine zilnice de ingrijire).” Monica Bolocan- Psiholog 

clinician si educational, practician acreditat TRIPLE P (Positive Parenting Program). 

http://www.kidspots.ro/listings/monica-bolocan-psiholog-pentru-copii-si-adolescenti/


Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

237 
 

Punctul esențial ar trebui să fie reprezentat de păstrarea tehnologiei ca utilitate și nu ca 

dependență. Rolul nostru ca dascăli dar și ca părinți constă în formarea echilibrului în utilizarea 

tehnologiei prin utilizarea combinată  a activităților ”virtuale ” și cele clasice, tradiționale. 

Socializarea reală și timpul petrecut cu adolescenții și copii pot fi elemente esențiale pentru 

evitarea dependenței de tehnologie. Este adevărat că dexteritatea în folosirea unui smartphone sau a 

unei platforme de socializare este mai crescută la adolescenți decât la adulți. 

Părerile în ceea ce priveşte folosirea tehnologiei de către copii sunt împărţite. Pe de-o 

parte, unii oameni de ştiinţă susţin că există multe pericole în folosirea excesivă a dispozitivelor 

tehnologice. Academia Americană de Pediatrie formulează indicaţii precise în acest sens: copiii 

sub 3 ani nu ar trebui să le folosească deloc, cei cu vârste între 3 şi 5 ani, nu mai mult de 1 oră pe 

zi, iar cei cu vârste între 6 şi 18 ani, nu mai mult de 2 ore pe zi. Realitatea arată însă că timpul 

alocat activităţilor online şi folosirii diferitelor dispozitive tehnologice este de 4 ori mai mare decât 

cel recomandat, psychology.com. 

 

Semne ale dependenţei de calculator la copii şi adolescenţi: 

 

*rezultate proaste la şcoală şi multe absenţe 

*minciuni, retragere din viaţa de familie 

*micşorarea duratei somnului şi a frecvenţei meselor  

*izolare, pierderea dorinţei de socializare în lumea reală 

*extaz în faţa calculatorului şi socializare peste măsură în lumea virtuală 

*probleme de atenţie şi hiperactivitate 

*vorbirea dificilă, exprimarea incoerentă 

Cât de gravă este dependența de tehnologie? Atâta timp cat ea distrage de la activitățile 

normale specifice vârstei, este necesar să existe o colaborare părinte, elev, profesor, psiholog pentru 

că altfel tehnologia acest rău necesar ar putea deveni fatală. 
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COPIII EREI DIGITALE, GENERAȚIA CARE NU MAI DOARME NOAPTEA 

 

Prof. Octavian Aspru 

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm. Vâlcea  

 

Mereu conectaţi la tablete şi telefoane, copiii şi adolescenţii de astăzi abia dacă mai prind 

câteva ore de somn pe noapte, comportament care vine „la pachet“ cu multe probleme de sănătate şi 

cu rezultate şcolare slabe. Dependenţa de noile tehnologii este mai puternică decât oricând, iar 

fetele sunt mai vulnerabile, spun psihologii. 

Generaţia de copii şi de adolescenţi de astăzi doarme cele mai puţine ore pe noapte, iar 

motivul este că nu se pot desprinde de telefoane şi tablete. „Copiii-bufniţă“, cum a fost numiţi de 

către psihologi tinerii conectaţi la tehnologii până târziu în noapte, prind, în medie, şapte ore şi 

https://www.psychologytoday.com/blog/the-creativity-cure/201505/how-technical-devices-influence-childrens-brains
http://www.kidspots.ro/dependenta-de-tehnologie-semne-la-copii/
https://www.psychologytoday.com/blog/the-creativity-cure/201505/how-technical-devices-influence-childrens-brains
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/dosar/dependenta-de-calculator-ucide
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jumătate de somn, în condiţiile în care la vârsta lor au nevoie de opt-zece ore de somn pe noapte, 

atenţionează specialiştii. 

Noile tehnologii au dat peste cap mai mult decât oricând programul de somn al tinerilor. Ei 

au acces acum la reţele de socializare şi la jocuri la orice oră din zi şi din noapte. În România, 8 din 

10 copii au cont pe o reţea de socializare, deşi accesul le este, teoretic interzis, potrivit unui studiu. 

Mai mult, copiii din ţara noastră se numără printre cei care primesc cel mai devreme un telefon 

mobil: media de vârstă este de 9 ani, arată statisticile. În 2014, 26% din copiii români deţineau un 

smartphone, iar 10% aveau o tabletă. 

Lucrurile nu sunt cu mult diferite nici în rândul adolescenţilor. Ei au chiar mai multe 

gadgeturi decât angajaţii sau antreprenorii, arăta un studiu realizat de Mercury Research la sfârşitul 

anului 2013. 

“În ultimul timp, copiii care au un program dezordonat din cauza folosirii tabletei sau 

telefonului sunt din ce în ce mai numeroşi. De asemenea, vârsta la care copilul începe să nu mai 

respecte un orar prestabilit, să încalce orele de somn şi disciplina orelor de studiu şi joacă începe 

să scadă alarmant.” afirmă Keren Rosner, psiholog din Bucureşti 

Adolescenţii-vampir care nu dorm niciodată 

Nu mai puţin de 65% din copiii din ziua de azi dorm mai puţin decât ar trebui, iar mulţi 

dintre aceştia au ajuns să sufere de insomnii, potrivit unui studiu realizat de Sleep Foundation, din 

Marea Britanie. Până ajung la vârsta adolescenţei, obiceiul acestor copii devine atât de obişnuit, 

încât au primit propriul nume: „vampiri“, după modelul adolescenţilor-vampiri care nu dorm 

niciodată din pelicula şi cartea „Amurg“ (engl. – „Twilight“). 

Adriana S. (49 de ani), din Bucureşti, este una dintre mamele care simt că nu mai au niciun 

control asupra programului de somn al adolescenţilor lor. Deseori, ea îşi surprinde fiul, Tiberiu (14 

ani) încă treaz la ore târzii din noapte şi nicio metodă pe care ea a încercat-o nu l-au convins pe 

adolescent să meargă mai devreme la culcare. „Am încercat cu ameninţări, cu recompense, i-am 

luat şi telefonul o săptămână, dar de fiecare dată revine la programul lui de «pasăre de noapte» şi 

simt că nu mai pot face nimic în sensul acesta.  De câţiva ani, între noi este un război tocmai din 

această cauză şi cred că a devenit o bătălie pierdurtă pentru mine. Îmi pare rău că i-am luat telefon 

şi tabletă, dar nu cred că aş fi avut o viaţă mai liniştită cu el dacă aş fi refuzat, în condiţiile în care 

toţi ceilalţi copii de vârsta lui au aşa ceva“, se plânge Adriana. Fetele sunt chiar mai vulnerabile 

decât băieţii în faţa noilor tehnologii, pentru că nevoia lor de a sta conectate la Facebook, Instagram 

şi la alte reţele este compulsivă, spun specialiştii. 

Pentru tineri, statul până la ore târzii este chiar un obicei „cool“, cu care se laudă pe reţelele 

de socializare. La o simplă căutare, vom găsi nenumărate selfie-uri cu ei în camere semi-întunecate, 

având ochii roşii de la lipsa de somn, dar lăudându-se că nu dorm toată noaptea. 

Danah Boyd, un sociolog britanic şi autoarea unei cărţi despre adolescenţi şi dependenţa de 

internet, crede că aceşti tineri preferă să sufere de oboseală cronică decât să renunţe la „timpul lor“ 

de peste noapte. Acestea sunt singurele momente din zi pe care adolescenţii le consideră intime şi în 

care pot purta conversaţii feriţi de privirile curioase şi critice ale adulţilor. 

Cu ce riscuri vine „la pachet“ somnul puţin 

Somnul puţin îşi lasă amprenta asupra sănătăţii, comportamentului şi performanţelor şcolare 

ale copiilor şi adolescenţilor. Creierul lor nu este pe deplin format la aceste vârste şi „au nevoie de 

somn odihnitor şi suficient pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere fizic şi psihic. 

Somnul  din prima etapa a nopţii, până la ora 12.00, este considerat cel mai benefic pentru creier. 
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Când copilul se privează frecvent de acest remediu, calitatea vieţii lui va avea de suferit pe termen 

scurt, dar şi pe viitor“, mai spune psihologul Keren Rosner. 

Lipsa de somn vine „la pachet” cu un risc mai mare de depresie şi de suicid, potrivit unui 

studiu realizat de Columbia University Medical Center din New York, în rândul a peste 15.000 de 

tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. De asemenea, numărul mai mic de ore de somn 

predispune la obezitate, iar adolescenţii care nu dorm suficient sunt mai furioşi şi mai recalcitranţi 

cu părinţii şi cadrele didactice. În plus, „li se va aplatiza voinţa, nu va mai simţi bucuria de a face 

lucruri specifice vârstei şi se va izola“, atrage atenţia psihologul. 

Şi performanţele şcolare ale copiilor şi adolescenţilor au de suferit, pentru că lipsa de somn 

afectează memoria şi concentrarea în timpul zilei. „Sunt convinsă să fiul meu ar putea fi mai mult 

decât mediocru la şcoală dacă s-ar odihni mai mult“, crede Adriana, mama adolescentului Tiberiu, 

din Bucureşti. 

Ce pot face părinţii 

Adulţii nu pot sta nepăsători în faţa un astfel de comportament care afectează viaţa copiilor, 

dar implicarea lor este o problemă delicată. „Trebuie să se implice mai ferm pentru a le ordona 

viaţa, dar nu într-un mod tiranic, nici agresiv, ci prieteneşte şi implicat activ. Decât să se ajungă la 

dependenţă, mai eficient este ca părintele să-şi supravegheze copilul şi să nu permită să se ajungă 

la un asemenea punct critic. Nu este un semn bun când copilul este liniştit şi nu te deranjează, 

fiindcă stă ore în şir izolat în camera lui, cu tableta. 

Iarăşi, nu este o soluţie ca părintele doar să se plângă de faptul că nu ştie cum să acţioneze, 

eventual doar să îl certe pe copil şi să nu intervină când copilul stă până spre dimineaţă la 

calculator. El ar trebui să-i ofere alternative copilului, nu doar să-i interzică să petreacă mult timp 

cu calculatorul sau telefonul“, recomandă psihologul Keren Rosner, care mai punctează că părintele 

ar trebui să fie un exemplu pentru copil şi să aibă un comportament în concordanţă cu discursul său. 
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DEPENDENŢA DE TEHNOLOGIE ÎN ERA DIGITALĂ: PROGRES SAU SCLAVIE 

GLOBALĂ? 

 

Prof. Calotă Luminiţa Elena 

 Liceul Tehnologic „Căpitan  Nicolae Pleşoianu” 

 

Oriunde te uiţi vezi 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, la toaletă, peste tot. Deşi sunt conectaţi din punct de vedere 

electronic, oamenii sunt neatenţi şi deconectaţi de realitatea fizică,  

Oamenii au fost constant manipulaţi să devină dependenţi de tehnologie. Tehnologia este 

opiul maselor. Acest lucru degenerează într-o sclavie faţă de tehnologie. Ma refer la o pierdere a 

http://adevarul.ro/life-style/parinti/copiii-bufnita-erei-digitalegeneratia-nu-mai-doarme-noaptea-urmari-obiceiul-lor-1_54ea000e448e03c0fddfd095/index.html
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libertăţii personale şi a independenţei, din cauza consumului necontrolat a mai multor tipuri de 

dispozitive care ne mănâncă timp şi bani. Majoritatea oamenilor nu îşi folosesc capacităţile mentale 

critice şi independente pentru a se întreba dacă utilizarea continuă a acestor produse tehnologice, 

care sunt promovate mai agresiv decât orice altceva, chiar le îmbunătăţeşte viaţa.Aceştia şi-au 

pierdut libertatea şi nu par să fie foarte afectaţi de acest lucru. Tehnologia distorsionează şi 

limitează interacţiunile social-umane. Cei care cred că interacţiunile cu oamenii, prin intermediul 

dispozitivelor tehnologice, sunt un lucru real, şi-au pierdut minţile.  Mai grav este faptul că oamenii 

şi-au pierdut abilitatea şi talentul de a purta o conversaţie faţă în faţă. La rândul lor, adolescenţii 

care petrec mare parte din timpul lor liber jucând jocuri video violente sau urmărind emisiuni de 

televiziune violente s-au dovedit a fi la rândul lor mult mai agresivi şi mult mai dispuşi să se bată cu 

colegii lor de liceu şi să se certe cu profesorii, potrivit unui studiu publicat recent în Journal of 

Youth and Adolescence. Temele pentru şcoală au de asemenea de suferit atunci când timpul 

petrecut pe dispozitive mobile afectează durata zilnică alocată lecturii şi studiului. În plus, natura 

sedentară a celor mai multe dintre activităţile ce implică folosirea dispozitivelor electronice - alături 

de reclame televizate la preparate alimentare cu un conţinut caloric ridicat - pot să declanşeze 

obiceiuri alimentare nesănătoase în rândul tinerilor americani, a căror generaţie actuală este şi aşa 

ameninţată cu o epidemie de obezitate. Tehnologia reprezintă un substitut deficitar pentru 

interacţiunile personale.  

Dependenţa de tehnologie afectează creierul, încetinind activitatea cerebrală. Copiii care 

folosesc excesiv dispozitivele electronice pot deveni adepţi ai multitasking-ului, însă ei îşi pot 

pierde abilitatea de a se concentra asupra chestiunilor importante, un element vital pentru gândirea 

profundă şi procesul de rezolvare a unor probleme, de care vor avea nevoie mai târziu în viaţă, 

pentru a obţine locuri de muncă şi pentru alte acţiuni şi demersuri. Pot să apară şi consecinţe fizice. 

Copiii pot să dezvolte dureri la nivelul degetelor şi încheieturilor mâinilor, vasele de sânge de la 

nivelul ochilor se îngustează (consecinţele pe termen lung nu sunt deocamdată cunoscute), dureri la 

nivelul gâtului şi spatelui, din cauza faptului că petrec prea multe ore aplecaţi - şi fără să se mişte - 

deasupra ecranelor telefoanelor inteligente, tabletelor şi computerelor 

Jocurile pe calculator dăunează grav sănătaţi. Copiii care depăşesc cinci ore pe zi în faţa 

calculatorului riscând o demenţă temporară. Potrivit unui studiu, nu doar copiii îşi riscă sănătatea, ci 

şi adolescenţii care stau prea mult în faţa unui computer, socializând online. 

 “Conexiunile din creier pot fi dezactivate temporar de activităţile cu un conţinut puternic 

senzorial – efectiv îţi sparge creierii. Sau pot deveni inactive pentru totdeauna prin degenerare- şi 

anume demenţa“, susţine Susan Greenfield, un neurolog faimos. 

Pe lângă demenţă, mai există şi alte probleme la care pot fi supuşi tinerii care stau peste 

cinci ore pe zi în faţa calculatorului. Au existat numeroase studii potrivit cărora excesul de 

calculator poate fi nociv sănătăţii oamenilor, mai ales pentru copiii încă în formare. Aceştia se pot 

izola, pot trăi într-o lume a jocurilor şi pot imita personajele preferate. 

Luând în considerare dezvoltarea tehnologică si modernizarea jocurilor, acestea au început 

să fie din ce în ce mai realiste. Jocuri 3D, precum Counter Strike sau Unreal tournament, îi fac pe 

copii sa nu mai diferenţieze realitatea de joc şi pot deveni violenţi doar pentru că aşa au văzut acolo. 

Dependenţa de calculator este dăunătoare nu doar copiilor, ci şi adulţilor. În China, un 

bărbat de 30 de ani a murit după ce a stat trei zile şi s-a jucat într-un internet cafe din Beijing. 

Bărbatul a fost dus la spital, însă nu a supravieţuit. 

Copiii nu ar trebui să fie lăsaţi în faţa computerelor înainte să împlinească nouă ani deoarece 

folosirea tehnologiei de la vârste fragede le distruge concentrarea şi le creează probleme de atenţie. 
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Potrivit psihologului Aric Sigman, introducerea prematură a tehnologiei în viaţa copiilor îi 

afectează pentru că aceştia nu au creierul complet dezvoltat. De asemenea, expertul precizează că 

cei mici au nevoie de lumea reală şi tridimensională pentru a învăţa, scrie Daily Telegraph, citat 

de ziare.com. Copiii afectaţi de folosirea prematură a tehnologiei nu citesc, nu sunt atenţi la ce spun 

profesorii la şcoală şi comunică greu, mai spune psihologul.(…) 

Psihologul Aric Sigman a adăugat că principalul argument folosit de cei care încurajează 

folosirea computerelor este acela că este atractiv pentru copii. “Copiii ar putea să fie interesaţi şi de 

alcool, arme şi pornografie. Asta nu înseamnă că trebuie să le oferim acces la aceste lucruri“, a 

declarat el. 

Ar trebui sa putem spune ca si  cercetatorul american… am reuşit cu succes să limitez foarte 

mult utilizarea inovaţiilor tehnologice, să rămân cât mai deconectat de dispozitivele electronice şi să 

îmi maximizez independenţa şi confidenţialitatea.  

 Nu am un smartphone, nu folosesc reţelele sociale, nu am niciun produs Apple, cum ar fi 

iPod, iPad sau alte produse similare.  

 Nu am folosit niciodată Twitter sau Facebook, şi nu am trimis niciodată un SMS.  

 Folosesc în mod raţional Internetul cu ajutorul unui laptop vechi.  

 Pentru mine, email-ul este foarte bun şi mai mult decât suficient.  

 Foarte rar folosesc un telefon mobil vechi, de obicei în situaţii de urgenţă. 

Aşadar, ce am câştigat?  

 Timp, confidenţialitate (intimitate) şi faptul că nu sunt obsedat să fiu în permanenţă în 

contact, disponibil şi informat despre ceilalţi.  

 Am mult mai mult control asupra vieţii mele decât majoritatea persoanelor pe care le văd 

folosindu-şi constant dispozitivele moderne. 

 Atunci când îmi fac plimbarea zilnică nu am niciun dispozitiv deschis, nicio dorinţă de a 

comunica sau de a asculta muzică.  

 Vreau să trăiesc momentul, să simt lumea din jurul meu, într-un mod nefiltrat şi neîntrerupt 

de vreun tip de tehnologie. 

 Nu sunt dependent de progresele tehnologice, nu sunt legat de dispozitivele care se 

îmbunătăţesc în mod constant, nu sunt curios în legătură cu următoarea generaţie de produse 

foarte scumpe, dar inutile, nu sunt în permanenţă online. Nu am niciun fel de aplicaţii sau 

jocuri. 
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DEPENDENŢA DE CALCULATOR - UN PERICOL PENTRU COPIL 

 

prof.  înv. primar Stancă Alina Carmen 

      C.N.I. MATEI BASARAB – Rm. Vâlcea 

  

Tot mai mulţi tineri, chiar copii, sunt prinşi în capcana jocurilor pe calculator şi a navigării 

pe net. Este de ajuns un joc captivant cu eroii preferaţi sau o raită prin infinita lume a internetului, 

pentru ca lăudatul si totodată blamatul computer să devină cel mai bun prieten al copilului tău! Află 

din acest articol cum poţi preveni o astfel de situaţie! 

      Cred că nu mai este un secret pentru nimeni faptul că tinerii din ziua de azi, mai ales copiii, 

se folosesc exagerat de mult de tehnologia avansată. Unul dintre cele mai nocive "rezultate" ale 

progresului tehnologic este computerul. Cu toate acestea, mulţi copii dezvoltă o relaţie 

bolnăvicioasă cu calculatorul, a cărui îndepartare le poate provoca adevarate crize. 

     Folosirea îndelungată a computerului are efecte negative atât asupra dezvoltării psiho-

sociale, cât şi asupra întregii sănătăţi, aşa cum este şi sănătatea ochilor. Monitorul şi miopia 

      Pe zi ce trece, tot mai mulţi copii au probleme de vedere. De ce? Pentru că stau prea mult în 

faţa monitorului şi prea aproape de el. Care este explicaţia medicală? Ochii tineri, insuficient 

dezvoltaţi, nu au abilităţile oculare motorii specifice ochiului matur. Doar nişte ochi complet 

dezvoltaţi pot suporta stresul unei utilizari îndelungate a computerului. 

Ce factori intervin în relaţia dintre miopie şi folosirea exagerată a computerului?  

1. Tendinţa de a exagera - pentru că micuţii petrec multe ore în faţa monitorului, făcând puţine 

pauze, iar ochişorii lor obosesc foarte repede din cauza atenţiei focalizate într-un singur loc.         

2. Conştientizarea târzie a problemelor de vedere - apare din cauza faptului că micuţii nu pot sesiza 

cu acurateţe problemele care apar, ei considerând că ceea ce văd şi cum văd este absolut normal. De 

multe ori din păcate, ei nu spun nimic şi nici parinţii nu îşi dau seama. De aceea este nevoie să îl 

supraveghezi atent pe micuţul tău, să îi limitezi timpul petrecut în faţa monitorului şi să mergi cu el 

o data la 6 luni la un control de specialitate. 

3. Neadaptarea condiţiilor - pentru că, de cele mai multe ori, copiii folosesc un calculator şi un birou 

potrivit pentru măsurile unui adult. Astfel, unghiul din care privesc este total nepotrivit nu doar 

pentru ochi cât şi pentru cap, gât şi coloana vertebrala. 

Distanţa recomandată dintre ochii micuţului şi monitor este între 46 şi 72 de cm, însă de 

puţine ori această distanţă este respectată. 

  De foarte multe ori, dependenţa de calculator favorizează anchilozarea spatelui, durerile de 

cap, durerile de spate, ameţelile, poziţia incorectă a spatelui şi deformarea coloanei vertebrale! 

      Toate aceste semne ale adicţiei sunt primii paşi către o problemă extrem de gravă, cu efecte 

neplacute pe termen lung, chiar pentru toată viaţa. Daca nu îl ajuţi pe micuţ să conştientizeze că 

dependenţa de calculator este gravă şi dacă tu nu tratezi acest aspect cu diplomaţie şi 

responsabilitate, lucrurile vor lua o turnură neplacută nu doar pentru sănătatea lui cât şi în relaţia cu 

mediul înconjurător şi mai ales cu voi, părinţii. 

 

Cum să previi o situaţie atât de neplacută? 

     Este esenţial să îi impui copilului nişte reguli, încă de la o vârstă fragedă şi mai ales, din 

momentul achiziţionării unui computer. Când copilul este mic şi încă foarte atent la părinţi şi la 

deciziile lor, este mult mai uşor să îţi impui punctul de vedere şi să îl deprinzi cu obiceiuri corecte şi 
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sănătoase. 

     Pentru copiii cu vârsta până în 10 ani, este de ajuns o ora pe zi, cu tine alături.  

     În calculator copilul trebuie să aibă doar programe şi jocuri care să îi dezvolte imaginaţia, 

spiritul de observaţie şi plăcerea pentru cunoaştere. Poţi pune în calculator cântece pe care le va 

asculta sau le ştie de la gradiniţă / şcoală, poezii, expresii uzuale în limbi străine şi jocuri scurte cu 

personaje din desenele animate. Copiii cu vârsta peste 10 ani, au voie la o ora şi jumătate, iar 

intervalul se poate prelungi însă nu foarte mult. Nu este indicat să depăşească 3 ore pe zi în faţa 

calculatorului.  

     Atenţie! Pentru a feri copilul de siturile cu caracter violent sau pornografic, foloseşte un program 

de filtrare şi blocare a conţinutului web, iar dacă simţi că situaţia îţi scapă cumva de sub control, 

mergeţi la un psiholog. Mai mult decât atât, încurajează-l să intensifice contactul cu prietenii, rudele 

şi mediul înconjurător. Ieşi cu el la plimbare, în parc, pe role sau cu bicicleta, discutaţi pe teme 

diverse şi întreabă-l dacă nu cumva i-ar plăcea să facă chiar un sport alături de alţi copii de vârsta 

lui.  Astfel, copilul tău va lega prietenii cu adevarat sănătoase. 

 

 

INTER- MULTI- PLURI- TRANS- DISCIPLINARITATE 

 

Prof. Ana-Maria Arișanu, Prof. Ing. Arișanu Cristian  

Colegiul Național Mircea cel Bătrân/ Colegiul Energetic Rm. Vâlcea 

 

Termenii de Inter- Multi- Pluri- Trans- disciplinaritate se regăsesc astăzi în tot mai multe 

proiecte, cu precădere din sfera educaţiei, cunoscând o uimitoare diseminare, care nu este 

însă întotdeauna dublată de o înţelegere adecvată a viziunii ce stă în spatele acestor 

concepte. 

O primă diferențiere în organizarea conținutului învățământului este 

 Monodisciplinaritate - formă tradițională; discipline predate relativ independent 

 Inter- Multi- Pluri- Trans- disciplinaritate implicarea mai multor discipline 

INTERDISCIPLINARITATE – transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, prin care 

se pot crea noi discipline.  

PLURIDISCIPLINARITATE (sau MULTIDISCIPLINARITATE) – studiul unei teme prin 

metode aparţinând mai multor discipline.  

TRANSDISCIPLINARITATE - formă de întrepătrundere a mai multor discipline şi de coordonare 

a cercetărilor, conducând la apariția unui nou areal de cunoaştere. 

Interdisciplinaritatea rezultă din procesul de combinare şi integrare a diferitelor discipline, 

împreună cu metodologiile şi ipotezele lor de lucru. Aceasta implică trecerea frontierelor 

tradiţionale dintre ştiinţe şi combinarea tehnicilor lor în efortul de a atinge un obiectiv comun. 

Metodologiile şi ipotezele care aparţin unor discipline diferite sunt conectate şi modificate pentru a 

se adapta la nevoile de studiu, construind noi instrumente care să permită investigarea unor subiecte 

dificile, care depăşesc posibilităţile unei singure discipline. 

Pluridisciplinaritatea rezultă ca o simplă agregare a diferitelor discipline care păstrează 

neschimbate punctele lor de vedere specifice. Ele dezvoltă legături care nu sunt interactive, ci mai 

degrabă cumulative şi pot lucra împreună pentru a crea o imagine mai complexă a realităţii întrucât 

obiectul de studiu poate dezvălui mai bine diferitele sale caracteristici atunci când este examinat de 

perspective diferite, folosind metodele şi cunoştinţele furnizate de către mai multe discipline.  
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Transdisciplinaritatea este specifică proiectelor de cercetare care abordează probleme care 

traversează graniţele a două sau mai multe discipline, ţintind spre o abordare holistică. 

Pluridisciplinaritatea rămâne între graniţele disciplinare, pe când transdisciplinaritatea 

caută şi ceea ce se află între şi dincolo de ele.  

 

Multidisciplinaritate în învățământul preuniversitar 

 

VIZIUNE  

Integrarea creativă a IT&C în abordarea problemelor din lumea reală din perspectiva mai 

multor discipline 

 

METODE  

 CDȘ multidisciplinar (cu doi sau mai mulți profesori) 

 Proiecte la orele de TIC 

 Școli de vară 

 Proiecte susținute de comunitatea locală 

 Platforme educaționale de diseminare a exemplelor de bună practică  

 

RESURSE 

 Google CS First  

Inspire kids to create with technology through free computer science clubs 

 GO-LAB -Learning by Experience 

The Go-Lab Project (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) opens up 

online science laboratories (remote and virtual labs) for the large-scale use in school 

education. The overall aim of the project is to encourage young people aged from 10 to 18 to 

engage in science topics, acquire scientific inquiry skills, and experience the culture of doing 

science by undertaking active guided experimentation. 

 Inspiring Science Education 

Inspiring Science Education is all about providing the tools to make science education more 

challenging, more playful and above all more imaginative and inspiring for today’s students, 

the citizens of tomorrow’s world.  

 Google Classroom 

Classroom was designed hand-in-hand with teachers to help them save time, keep classes 

organized, and improve communication with students 

 Google.com/edu  

Education on air- teaching experience, a free, online conference 

 education.microsoft.com (Microsoft în educație) 

Connect and collaborate, find training and lessons, and earn badges and certificates on this 

personalized hub created for educators like you. 

 

PROBLEME/ DIFICULTĂȚI 

 Implicarea insuficientă a profesorilor de diverse discipline 

 Timp insuficient pentru orele la dispoziția profesorilor 

 Resurse limitate la nivelul școlilor 
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 Lipsa unei politici realiste de implementare a multidisciplinarității 

 

OAMENI CHEIE 

 profesori promotori 

 reprezentanți Discovery, National Gegraphic, muzee, observator astronomic, gradina 

botanică, gradina zoologică etc 

 autorități locale și centrale 

 

Bibliografie: 

Techsoup, Primul accelerator în predarea informaticii din România Predau viitor 

Conf. dr. Adriana Nicu, CURS DE PEDAGOGIE, http://dppd.ulbsibiu.ro/ 

http://www.moisenicoara.ro/transdisciplinaritatea-in-definitia-riguroasa-a-lui-basarab-

nicolescu/ 

Gheorghe ZAMAN , Zizi GOSCHIN, Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate şi 

transdisciplinaritate: abordări teoretice şi implicaţii pentru strategia dezvoltării durabile 

postcriză, Economie teoretică şi aplicată Volumul XVII (2010), No. 12(553) 

https://www.cs-first.com/en/home 

http://www.go-lab-project.eu/ 

http://inspiringscience.eu/ 

https://classroom.google.com/ineligible 

https://www.google.com/edu/ 

https://education.microsoft.com/ 

 

 

DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

 

Profesor Caralicea Valeria  

CNI “Matei Basarab” 

 

Specialiști din întreaga lume atrag atenția că dependența de tehnologie devine o problemă 

din ce în ce mai mare în randul copiilor începând încă de la vârste foarte fragede. Spre exemplu, 

unele statistici din UK raportau încă de acum câțiva ani că 1 din 3 copii folosesc un IPhone înainte 

de a ști să vorbească. 

Folosită drept metoda de liniștire sau de a ține copilul “ocupat” în timp ce parinții își văd de 

treburile lor zilnice, tehnologia de orice fel (televizor, calculator, IPhone și alte tipuri de “gadget-

uri”) ajunge să ocupe, însumat, câteva ore din timpul “activ” zilnic al unui copil (excluzând 

perioadele de somn, masă și alte rutine zilnice de ingrijire). 

Problema devine și mai complicată la vârsta școlară și, în special, la adolescență, când 

gradul de independență al copilului crește. Este mai mult decât evident că, pentru copiii zilelor 

noastre, terenul de joaca s-a mutat în “on-line” iar abilitațile de socializare și relaționare cu ceilalți 

sunt exersate din ce în ce mai mult în social-media. Deși interesul crescut pentru tehnologie este 

explicabil având în vedere intensitatea stimulării (în special vizuale), în anumite situații vorbim 

despre dependență, o tulburare emoțională și comportamentală care necesită intervenție de 

specialitate prin implementarea unui program de detoxifiere digitală, similar altor tipuri de 

dependențe (ex: droguri, alcool etc). 

http://dppd.ulbsibiu.ro/
https://www.cs-first.com/en/home
http://www.go-lab-project.eu/
http://inspiringscience.eu/
https://classroom.google.com/ineligible
https://www.google.com/edu/
https://education.microsoft.com/
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Cum recunoaștem dependența de tehnologie la copii? 

1. Lipsa interesului pentru alte tipuri de activități 

Atunci când copilul preferă să stea în casă și să se joace pe tableta în locul unor activități de 

joacă în mod obișnuit preferate de copii (joaca împreună cu alți copii, activități sportive sau 

artistice, interacțiunea cu natura, animalele vii etc), parinții ar trebui să înceapă să se îngrijoreze. 

Pentru copiii mici și școlari, joaca liberă și explorarea mediului natural sunt, în mod firesc, 

principalele nevoi de activitate. În cazul adolescenților, interesul se mută către zona de relaționare 

socială, prin urmare au nevoie să interacționeze direct cu alți tineri de vârstă similară pentru a-și 

împărtăși opiniile, sentimentele și emoțiile. în plus, se instalează și dezinteresul pentru activitațile 

școlare, cu impact asupra performanței în învățare, întrucât singurul lucru care mai trezește 

motivația internă a copilului sau adolescentului este mediul virtual. 

2. Abordarea excesivă a subiectelor legate de jocurile de pe tabletă sau calculator 

Atunci când în interacțiunile sale zilnice cu adulți sau cu alți copii, copilul abordează 

excesiv subiectul jocurilor de pe tabletă (ex: povestește despre performanțele sale în diverse jocuri, 

noutățile în domeniu etc) este un semn că gândirea lui este acaparată de mediul virtual mai mult 

decat de cel real. Spre exemplu, unii copii se “activează” și demonstrează interes pentru 

comunicarea socială cu altcineva numai dacă este abordat subiectul “Minecraft” sau alte jocuri la 

modă, devenind dezinteresați, neatenți și chiar apatici atunci când discuția se poartă în alte zone de 

interes de obicei pentru majoritatea copiilor. Mai mult, atunci când este implicat într-un alt tip de 

activitate de joacă sau de învățare, copilul demonstrează o stare de nervozitate și de nerăbdare în a 

se întoarce la activitatea sa favorită, verificandu-și frecvent tableta sau telefonul pentru “noutăti” 

sau “update-uri”. 

 

 

 

3. Schimbări frecvente de dispoziție afectivă 

Aceste modificări la nivel emotional devin vizibile atunci când copilului sau adolescentului i 

se limitează sau i se interzice accesul la tehnologie pentru un timp, și inclusiv în timpul orelor de 

scoală când este nevoit să “suporte” timp îndelungat de-conectarea de la gadget-uri. Mai mult, 

copilul pare a fi calm, relaxat și fericit numai în timpul utilizării tabletei sau telefonului, 

manifestând o stare de nervozitate, iritabilitate si, în general, de proastă dispoziție în timpul altor 

activitati. 

4. Probleme de comportament de tip: evitare, minciună, opoziționism 

Copilul sau adolescentul începe să se ascundă pentru a nu fi văzut atunci când accesează 

mediul virtual. Spre exemplu, își ține telefonul ascuns sub cărți atunci când învață sau sub pătură, în 

timp ce pretinde că doarme. În plus, adolescenții, în special, își caută tot felul de motive inventând 

scuze pentru a nu sta în preajma părinților cu scopul de a putea utiliza, nestingheriți, telefonul sau 

tableta. Întrebați în legatură cu timpul petrecut on-line, copiii și adolescenții mint, inventând tot 

felul de scuze și chiar “explicații tehnice” în ciuda evidențelor care îi contrazic. 

 

Bibliograbie: 

http://www.dailymail.co.uk/ 

http://www.kidspots.ro/ 

 

http://www.dailymail.co.uk/
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TIC IN EDUCATIA FEMEILOR 

 

Prof. Georgeta Manafu 

Liceul Teoretic Tudor Arghezi, Craiova, Dolj 

 

Egalitatea reprezintă una dintre cele cinci valori care stau la baza Uniunii Europene.Este în 

interesul tuturor să li se ofere în mod egal atât femeilor, cât și bărbaților posibilitatea reală de a 

alege în diversele etape din viața lor. 

Deşi numărul de femei care au studii superioare în domeniul ştiinţific, tehnologic şi TIC este 

în creştere, numărul de bărbaţi este mult mai mare. 

Procentul de absolvente în ştiinţă şi tehnologie variază de la 44% în Estonia la 20% în 

Olanda. În timp ce 81% dintre olandezele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani utilizează 

calculatorul în fiecare zi, în Bulgaria acest procent ajunge la doar 38%, comparativ cu 89% şi, 

respectiv 38% pentru bărbaţii din aceste ţări. Per ansamblu în UE 38% dintre bărbaţi utilizează 

zilnic internetul comparativ cu doar 28% dintre femei, însă diferenţa dintre sexe este mai mică de 

7% în Irlanda, Grecia, Franţa, Portugalia şi Finlanda, dar şi în cele 12 ţări care au aderat la UE. 

Codul de bune practici în favoarea femeilor în domeniul TIC a fost lansat în martie 2009 pentru a 

încuraja  femeile tinere să studieze și să urmeze o carieră în sectorul TIC. El se concentrează asupra 

educației și  angajării prin zile dedicate femeilor, programe de mentorat, ore de lucru flexibile și alte 

activități inovatoare care ajută la creșterea nivelului de informare și atragerea femeilor în sectorul 

tehnologic. De la lansarea sa în  martie 2009, codul a fost semnat de organizații, printre care mari 

corporații, întreprinderi mici și mijlocii  (IMM-uri), cabinete de consultanță, instituții academice, 

ONG-uri și organisme de reglementare din domeniul  telecomunicațiilor. 

Scopul codului de bune practici în favoarea femeilor în domeniul TIC este de a atrage 

tinerele din licee sau din universităţi spre domeniul înaltelor tehnologii, precum şi de a promova 

femeile care lucrează deja în acest sector.  

Cateva siteuri utile sunt: 

 semnatarii codului de bune practici în favoarea femeilor în domeniul TIC: 

 http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/signatories/index_en.htm 

  site-ul web al Comisiei Europene dedicat femeilor din domeniul TIC: 

 www.ec.europa.eu/itgirls 

  portalul dedicat femeilor din domeniul TIC: 

 http://www.ictwomendirectory.eu 

  video despre femeile din domeniul TIC: „ICT is wicked”: 

 http://www.youtube.com/watch?v=Mmhe36xwS-Y 

Web 2.0 ofera o mulţime de instrumente interactive şi colaborative ale Internetului,  în 

special ale World Wide Web. Ne ofera instrumente care sunt utile pentru a realiza prezentari online 

care pot  fi partajate. 

O  aplicaţie utila pentru a partaja prezentări online est SlideShare. SlideShare poate fi 

accesat utilizând  link-ul  http://www.slideshare.net. Pe SlideShare găsim o mulţime de prezentări 

online. Oferă posibilitatea generării de cod HTML pentru documente, prezentări, cod care poate fi  

copiat şi utilzat în bloguri pentru a vizualiza aceste documente. Documentul este vizibil în blog 

atâta timp cât există în SlideShare. Pot fi utilizate următoarele formate pentru prezentări şi 

documente: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/signatories/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/itgirls
http://www.ictwomendirectory.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=Mmhe36xwS-Y
http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ro.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://www.slideshare.net/
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 prezentări: pdf, ppt, pps, pptx, ppsx, pot, potx (PowerPoint); odp (OpenOffice); key, zip 

(Apple Keynote); 

 documente: pdf, doc, docx, rtf, xls (MSOffice); odt, ods(OpenOffice); Apple iWork Pages 

Se va realiza o înscriere pe site introducând un username, o parolă 

şi adresa de email şi alegând tipul 

contului implicit sau pentru o 

companie, pentru organizări de 

evenimente, şcoli, universităţi, agenţii 

de marketing, organizaţii non-

profit/guvernamentale, firme de prezentări, etc. 

Având un cont ne vom conecta la site şi pentru a încărca pe site o prezentare vom proceda 

astfel: 

1. Acţionăm butonul UPLOAD 

2. Selectăm Browse and select 

files... 

3. Selectăm fişerul care dorim să-l 

încărcăm pe site 

4. Acţionăm  butonul Publish. 

În momentul în care fişierul a fost încărcat pe site executăm clic pe numele fişierului şi 

copiem codul din câmpul Embed. 

Codul va fi copiat în blog şi documentul sau prezentarea postate în SlideShare vor fi 

vizualizate în blog. 

Alte instrumente Web 2.0 sunt Wiki-urile. Un wiki este un site care permite utilizatorilor de a 

edita pagini direct într-un browser web. Un exemplu de wiki este Wikipedia.org. Cele mai multe 

wiki-uri au un buton de editate şi vă permit să editaţi, să vizualizaţi ceea ce aţi editat şi să faceţi 

diverse modificări. Sunt asemănătoare cu blogurile, textul editat poate fi formatat utilizând 

butoanele de formatare. 

Sunt folosite ca surse de documentare oferind informaţii despre subiecte diverse sau  despre 

diverse regiuni. 

În general sunt scrise în limbajul de programare PHP şi au şi acces la o baza de date cum ar fi 

MYSQL. 

Wikipedia are redactori dar orice persoană poate edita articole. 

 

 

MATEMATICA ŞI GENERAŢIA IT 

 

Prof. CHIRILA MIRCEA 

      Scoala Gimnaziala Ghioroiu, judetul Valcea 

 

Din cele mai îndepărtate timpuri, omul şi-a folosit mintea sa iscoditoare pentru a înţelege 

lumea ce-l înconjoară şi a se descoperi pe sine. Acolo unde se credea că nu va putea ajunge, l-a 

mânat curiozitatea, l-a însoţit ambiţia, a pătruns cu privirea şi imaginaţia şi a ajuns cu gândul şi 

inteligenţa. Şi-a construit maşinării ciudate care să-l ajute. Astfel, a reuşit să alerge mai repede decât 

ghepardul, să zboare mai sus şi mai repede decât vulturul, să vadă nevăzutul şi să audă neauzitul. 
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Dar omul s-a depăşit şi pe sine. A creat maşini care sunt mai harnice, apreciază mai corect, 

calculează mai bine decât el. 

 Şi ar fi reuşit omul fără matematică? Dacă privim la ceea ce ne înconjoară, am putea afirma 

că există vreo creaţie a omului realizată fără ajutorul matematicii? Cercetări de ultimă oră ale 

savanţilor au demonstrat că încă înainte de a ne pretinde doamna învăţătoare, părinţii şi viaţa să 

învăţăm matematica, chiar de la naştere, creierul nostru lucrează după reguli şi principii matematice. 

 Matematicii, limbajului şi vederii creierul le acordă o aceeaşi importanţă. Apariţia, 

dezvoltarea şi perfecţionarea calculelor  joacă un rol esenţial în progresul omenirii. O mulţime de 

probleme complicate care au putut fi exprimate în relaţii matematice pot fi acum rezolvate cu 

precizie. Un exemplu edificator în acest sens ar fi zborul navetelor spaţiale. Matematica 

acompaniază astăzi toate progresele ştiinţei şi tehnicii: prognoza vremii, găsirea de noi zăcăminte, 

gestionarea informaţiilor care circulă cu ajutorul sateliţilor de comunicaţii, interpretarea datelor 

văzute de un scanner în interiorul unui corp uman şi altele. 

 Pe la mijlocul secolului XX, o invenţie formidabilă a schimbat lumea. Se năştea calculatorul 

electronic – un instrument puternic, care permite rezolvarea rapidă a celor mai complexe calcule. 

Iniţial, de dimensiunile unei case, această maşină stranie, de care acum omenirea nu se mai poate 

despărţi, a devenit astăzi omniprezentă. Oriunde îţi arunci privirea, vezi oameni înfriguraţi apăsând 

cu repeziciune pe taste, cu ochii fixaţi în ecrane, introducând date, editând rapoarte. Nu există vreun 

domeniu pe care calculatorul să nu-l fi cucerit. Oameni de afaceri, astronauţi, agricultori, ziarişti 

sunt  privilegiaţi dacă îl au ca aliat.  

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 făcută 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. Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în 

planul de învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin în serviciul educaţie 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 învăţare de astăzi 

sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a activităţilor educaţionale. 

 Chiar şi manualele noastre din care învăţăm nu ar fi putut arăta astfel , fără ajutorul 

calculatorului. Întreaga lume depinde astăzi de calculator. Fie că ne place, fie că nu,va trebui să ne 

obişnuim cu prezenţa lui. Va trebui să ştim să-l folosim nu numai la jocuri, dar şi în rezolvarea 

problemelor de matematică şi de viaţă, să ni-l facem prieten nedespărţit. 

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 

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. 
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 Dar, oare, vom putea conversa cu el fără să avem cunoştinţe solide de matematică? Vom 

putea utiliza rezultatele calculelor sale fără să le verificăm plauzibilitatea lor, deci fără a ne ajuta de 

estimări? Folosirea învăţării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaţionale ajută elevul 

să înveţe într-un mod creativ, creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în 

toate etapele procesului de predare, învăţare, evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să 

îşi dezvolte imaginaţia. Cred că acest calculator a devenit un instrument pentru toţi aceia care 

doresc să dezlege misterele matematicii, un instrument util elevului şi profesorului. O parte din 

activităţile pe care le-am propus elevilor şi care folosesc calculatorul, au condus cu siguranţă la 

atingerea obievtivului propus şi anume creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea matematicii. 

 Potențialul tehnologiilor informației și comunicării pentru ameliorarea instruirii și pentru 

eficientizarea învățării este mare, însă valorificarea deplină în educație depinde de gradul în care 

cadrul didactic este pregătit să le integreze, de capacitatea și deschiderea întregului colectiv de 

cadre didactice precum și de resursele tehnologice disponibile. Este cunoscută de ceva vreme 

nevoia instruirii asistată de calculator, fiind înțeleasă în primul rând ca un răspuns social la cererea 

crescândă de educație, la nevoia de diversificare și sofisticare a ofertelor și instiţuțiilor de formare. 

Folosirea învățării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaționale atrage după sine 

adaptabilitatea informațiilor științifice la nevoile/ particularităţile psiho-fizice ale copiilor, 

abordarea materialului de studiat într-o manieră interactivă, stimularea motivaţiei pentru învăţare 

prin prezenţa componentei ludice sau oferirea sentimentului de confort pentru copii în general. 

Dezvoltarea tehnologiei a dus și la diversificarea softurilor educaționale ce facilitează înlocuirea 

unui tip de demers didactic clasic cu unul modern în care profesorul nu este decât un coordonator al 

activității și nu principala sursă de informare. Folosirea învăţării asistate de calculator sau a 

diferitelor softuri educaţionale ajută elevul să înveţe într-un mod creativ , creşte motivaţia şi 

eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în toate etapele procesului de predare, învăţare, 

evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi dezvolte imaginaţia. După unii specialişti 

aceste metode moderne oferă posibilitatea modelării, justificării şi ilustrării unor concepte abstracte, 

ilustrări ale graficelor greu realizabile, ale calculelor ce necesită volum mare de timp, vizualizarea 

proprietăţilor unor funcţii reprezentate grafic. De asemenea au loc realizarea recapitulărilor, 

sintezelor şi a schemelor atractive, animate care să conducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei 

esenţiale şi ce este foarte important, activitatea elevului poate fi monitorizată pe tot parcursul lecției. 

Cu ajutorul matematicii şi a calculatorului se încearcă în ultimii ani să se găsească 

răspunsuri la întrebări de o importanţă deosebită pentru omenire: 

 - lumea a fost creată după principii matematice? 

 - suntem singuri în Univers? 

Timpul, matematica şi calculatorul vor oferi şi aceste răspunsuri... 
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Logofătu M., Garabet M., Voicu A., Păuşan E., Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PREDAREA MATEMATICII 

 

Prof. Mihai Adriana 

Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru", Balcesti 

 

Influenţa pedagogică pe care o exercită asupra tinerelor generaţii jocurile matematice pe 

calculator nu a fost suficient cercetată. Acelaşi lucru se poate spune şi despre influenţa asupra 

adulţilor, în general. Jocurile sunt atractive pentru toate vârstele. Luând ca punct de pornire 

curiozitatea omului, aceste jocuri antrenează intuiţia, atenţia, gândirea prin analogie, raţionamente 

plauzibile, încercarea de a demonstra, spiritul de discernământ şi… nu doar atât. Evident, aceste 

lucruri sunt, şi ele, clasificabile pe vârste, începând cu cele preşcolare şi încheind cu cele care 

implic cercetare ştiinţifică.  

Educaţia, ca proces social, trebuie să ţină seama de aceste realităţi. Încă sunt necesare studii 

în acest sens. Pentru şcolari, jocurile pe calculator pot fi inspirate şi din domeniile ştiinţifice cu care 

ei fac cunoştinţă prin intermediul programelor şi a manualelor şcolare. În general , jocurile sunt 

„situaţii - problemă”, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. Ele antrenează atât spiritul teoretic, 

cât şi pe cel aplicativ, solicită o serie de explicaţii ştiinţifice şi sunt generatoare de idei noi, 

devenind uneori un fel de embrion al muncii de cercetare. Pledând pentru integrarea calculatorului 

ca mijloc de învăţământ, evident – trebuie să îi încadrăm şi „jocurile”. Menţionăm însă faptul că 

acesta nu se poate substitui mijloacelor clasice ale învăţământului actual; el nu poate înlocui creta şi 

tabla sau hârtia şi creionul, ori laboratoarele şi atelierele pe diverse discipline şcolare – în care 

profesorul predă şi lucrează experimental cu elevii săi; el poate interveni ca auxiliar preţios al 

acestor mijloace, dar nu trebuie uitat că „a şti” înseamnă şi „a face”. 

Apreciem că munca în laboratorul de informatică are multe trăsături comune cu munca din 

celelalte laboratoare şcolare. Ideea că unele ore de matematică, trebuie să se desfăşoare şi în cadrul 

laboratorului, elevul putând a-şi valorifica astfel concret cunoştinţele primite. Evident, ca în orice 

laborator, succesul muncii depinde de mai mulţi factori, unii fiind legaţi de baza tehnico-materială a 

laboratorului, alţii de munca profesorului şi de pregătirea elevilor, etc. Ca şi în deprinderea înotului, 

unde ca să înveţi trebuie să înoţi, în laborator trebuie să lucrezi cu calculatorul dacă vrei să obţii 

priceperile şi deprinderile necesare folosirii acestuia. Există variate metode şi procedee la îndemâna 

profesorului şi a elevului în acest sens. Oricum, elevul nu trebuie „sufocat” cu sarcini de lucru, care 

îi depăşesc puterile sale, căci se descurajează şi începe să se teamă de calculator. Aceasta ar fi o 

gravă eroare pedagogică. Pentru cei mai puţini iniţiaţi, problemele cu grad de dificultate ridicat 

trebuie rezolvate în etape. Ideal, fiecare etapă trebuie să–i fie uşor abordabilă celui ce rezolvă, să–l 

captiveze şi să–l antreneze precum descoperirea noului pe cercetător, sau intrarea în rolul sau a 

artistului pe scenă. Evident, asta depinde de profesor, de elev şi … nu numai.  

Ca în orice laborator, în munca din laboratorul de informatică există o permanentă atracţie 

pentru „NOU”, una din marile virtuţi ale procesului de cunoaştere. Noutatea este un element de 

bază al fiecărei lecţii. Elevul care se iniţiază simte atracţia pentru nou în acelaşi mod în care copilul 

învaţă literele, să citească şi să scrie, să facă compuneri cu subiecte din mediul său înconjurător. Tot 

aşa, dar la un nivel mai înalt al preocupării, elevul învaţă enunţul problemei şi analiza acesteia şi 

trece la elaborarea unui algoritm de rezolvare şi apoi la scrierea programului în limbajul de 

programare ales. În final se verifică programul şi se testează pe calculator. Elevul poate fi acum 

antrenat să se avânte spre mici aplicaţii, să caute exemple şi să compună mici probleme – ca 
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variaţiuni la o anumită temă studiată, dar… nu numai. Elevul , învaţă astfel să înveţe, să formuleze 

noi idei, să afirme sau să nege diverse propoziţii, să analizeze documentat ceea ce şi–a propus să 

facă. Pe această făgăduinţă se creează climatul necesar succesului său în activitatea informatică şi 

pe acest fundal apare în timp „simţul” performanţei şi al creaţiei ştiinţifice. Aceasta depinde 

adeseori de performanţele profesorului. Elevii trebuie antrenaţi să compună personal probleme, să le 

caute şi să facă programe pentru rezolvarea lor, aşa cum sunt antrenaţi cei mici să facă compuneri 

tematice sau libere. Ca orice cercetător, descoperitor sau inventator, elevul creator de probleme şi 

de programe stă adeseori „de vorbă cu sine însuşi”, îşi pune întrebări şi caută soluţii, afirmă sau 

neagă, se retrage şi meditează, apoi continuă… până găseşte soluţia. Uneori, soluţia fusese deja 

întrezărită în momentele când „intuiţia şi ghicirea sau inspiraţia” stăteau „la pândă”.  

În principiu, lecţia de informatică – în calitatea sa de principală sursă de instruire - trebuie sa 

îi convingă pe elevi că ei se pregătesc nu numai pentru a fi consumatori de informatică(în diverse 

domenii, permeabile algoritmizării), ci şi creatori de ştiinţă şi de tehnică informatică. Remarcăm 

faptul că tineretul şcolar se implică şi intră astăzi mult mai repede în contact cu problemele 

revoluţiei din ştiinţa si tehnica contemporană. Ca punct de sprijin al acestei afirmaţii, vom cita 

pasiunea acestuia pentru reţeaua mondială de computere, numită INTERNET, care schimbă faţa 

multor activităţi şi profesiuni umane. Se extinde astfel capacitatea omului în cunoaşterea şi 

transformarea lumii, atât în direcţii predictibile cât şi nepredictibile. În acest sens, instrucţiei şi 

educaţiei îi revin sarcini sporite. Prin planul de învăţământ pentru liceele cu profil informatic, sau 

cu clase de informatică, se solicită azi ceva mai multă atenţie pentru cunoştinţelor de matematică şi 

de tehnică de calcul, de logică matematică şi de algebră booleană, de logică tehnică şi aplicaţiile 

acesteia. Activitatea curiculară încearcă să vină în sprijinul acestui proces.  

Pentru cei ce se iniţiază în scrierea de programe pentru calculator, folosibile uneori şi în 

procesul de predare, sunt necesare multe cunoştinţe din diverse domenii ale ştiinţei. Enumerăm aici 

doar câteva astfel de cunoştinţe din domeniul matematic: sisteme de coordonate; ecuaţii, inecuaţii şi 

sisteme; funcţii algebrice şi funcţii transcendente; relaţii; transformări geometrice, planul şi curbe 

plane (definiţii, ecuaţii, reprezentări şi intersecţii ale acestora); suprafeţe (definiţii, ecuaţii, 

reprezentări şi intersecţii ale acestora).  

Pentru pregătirea informatică a tineretului şcolar sunt necesare şi accesibile variate metode 

şi procedee, folosite în transmiterea şi aplicarea cunoştinţelor. Ele sunt bazate pe folosirea 

raţionamentului deductiv sau inductiv, pe analogie sau raţionamente plauzibile. Desigur, în procesul 

viu al gândirii , în munca de laborator este folosită şi metoda euristică – în aplicarea căreia se 

procedează la încercări, se folosesc analogii, se utilizează aproximaţiile succesive,…, se elaborează 

reguli pentru a atinge ţelul urmărit. Este ştiut că uneori adevărul este sesizabil teoretic, adică prin 

intuiţie intelectuală. Capacitatea de a intui însoţeşte procesul de cunoaştere. Spre exemplu, intuirea 

formei unui grafic, sau a unui desen geometric, este proprie multor elevi. Desigur, putem spune că 

se sprijină pe o foarte bună pregătire matematică, dar … nu numai. Ea poate fi dezvoltată în 

procesul de învăţământ. Fiind o formă incipientă de cunoaştere, ea însoţeşte permanent acest proces. 

Pe parcurs, intuiţia se sprijină pe multe forme ale cunoaşterii, le stimulează şi li se încorporează 

până la finalizarea procesului respectiv – adeseori generator de noi cunoştinţe. Intuiţia ca proces nu 

este uşor de evidenţiat, dar apariţia noului implică şi existenţa ei – însoţind „căutări sau ghiciri 

inspirate”, operaţii şi demonstraţii, concluzii. Intuiţia geometrică şi calculul mintal rapid pot facilita 

trasarea mentală sau concretă – cu o oarecare aproximaţie – a graficului unei funcţii sau pot detecta 

eventuale fisuri ale unui program pentru calculator. Desigur, intuiţia ca proces în cunoaşterea noului 

nu este unică. Sistemele logice formale, folosite astăzi cu succes în procesul de cunoaştere a 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

253 
 

adevărului sunt independente de orice intuiţie. Adevărul ar consta în corectitudinea construcţiei 

expresiilor formate convenţional din semne. Matematicianul(informaticianul) poate apela în creaţia 

sa la un gen de INTUIŢIE SIMBOLICĂ (deci la un sistem de simboluri mentale de reprezentare în 

capul său, pe care se străduieşte să îl pună pe hârtie). Putem realiza experienţe în gând, dar şi 

experienţa cu gândurile. 

Calculatorul poate fi folosit, ca auxiliar al procesului de învăţământ, la toate disciplinele 

şcolare care necesită tehnică de calcul sau de reprezentare, lărgind astfel aria de posibilităţi a tuturor 

laboratoarelor şcolare. La grădiniţă şi în şcoala primară calculatorul poate fi folosit cu succes pentru 

jocuri cu caracter strategic, pentru desen, citit şi scris. În cadrul jocurilor didactice pentru cei mici – 

în căutarea de soluţii optime, culoarea şi sunetul sunt elemente importante ale interacţiunii jucător. 

În „lupta” pentru marcarea unui număr cât mai mare de puncte, jucătorul îşi solicită şi îşi dezvoltă 

atenţia – încercând diverse strategii pentru depăşirea fazelor critice apărute în joc. Astfel, este 

stimulată formarea deprinderilor programatice ale gândirii la copii, această preocupare fiind astăzi 

aşezată pe acelaşi plan cu necesitatea dezvoltării reprezentărilor numerice şi spaţiale. Este astfel 

stimulată priceperea de a schematiza şi abstractiza – element strict necesar studiului oricărei 

discipline şcolare. 

Calculatorul permite o mai bună intuire a fenomenului studiat – pe baza repetării diferitelor 

variante ale acestuia până la înţelegerea sa deplină. Variind parametrii de care depinde realizarea 

unei experienţe, se poate asigura studiul acesteia într–o mare varietate de situaţii, lărgindu–i sfera şi 

adâncindu–i conţinutul , sau extrapolând rezultate obţinute dincolo de obiectul predat. Este ştiut că 

în învăţământul tradiţional o experienţa nu prea este repetată în timpul predării, datorită 

constrângerilor de timp şi de materiale. În noua tehnologie didactică, profesorul poate realiza, mai 

întâi, experienţa după metoda clasică, simulând apoi pe calculator – prin varierea parametrilor în 

limitele fenomenului studiat, până la înţelegerea şi asimilarea sa deplină. Varietatea modelelor din 

realitatea practică, încă neidealizată, permite concretizarea abstractului , evidenţierea mai rapidă a 

notelor comune esenţei fenomenului sau procesului studiat. Conceptualizarea lor, pe baza 

prelucrării şi abstractizării, în: definiţii, teoreme, proprietăţi , reguli, metode şi procedee de lucru 

devine acum mai eficientă.  

Se ştie că unele experienţe sunt dificile – uneori chiar imposibil de realizat în laboratoarele 

clasice – fie datorită grafismului complicat, fie din cauza unor distanţe inaccesibile,a unor mişcări 

instantanee, sau a unor probleme privind protecţia muncii şi a mediului înconjurător. Calculatorul 

poate fi folosit cu mare eficienţă în aceste situaţii. Spre exemplu, există programe care simulează 

mişcarea corpurilor în spaţiu pe baza legii atracţiei universale, programe pentru studiul legilor 

dinamicii, al legilor lui Kepler, al legilor frecării, al mişcării browniene, al mişcării electronilor etc. 

În astfel de situaţii folosirea „virtuţilor”calculatorului permite vizualizarea fenomenelor şi 

observarea acestora în mişcare. Folosirea calculatorului, cu tehnica sa de animaţie, este de mare 

efect în studiul transformărilor geometrice şi al aplicărilor acestora, în studiul grupului deplasărilor, 

al locurilor geometrice şi al secţiunilor conice etc. Desigur, simularea şi vizualizarea mişcării sunt 

foarte productive în: predarea geografiei, chimiei, astronomiei, statisticii şi practicii din diverse 

domenii de activitate permeabile algoritmizării. 

 Calculatorul conferă tehnologiilor didactice un caracter interactiv. În învăţarea cu ajutorul 

calculatorului, dialogul între maşină şi cel care învaţă este plăcut, atractiv, cu pauze şi glume, însoţit 

de ton şi culoare – menite sa creeze celui ce învaţă o „microlume” a sa, în care să dorească să înveţe 

ştiinţa tot astfel cum învaţă să vorbească. Limbajul de programare este însă mai sărac, de aceea cel 

care învaţă este sfătuit să îşi redacteze apoi unele răspunsuri şi în limbajul natural. În folosirea 
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calculatorului, conceptul de învăţare şi de aplicare capătă o noua calitate – cu accent pe activitatea 

formativă, anticipativă, participativă şi aplicativă. Folosirea calculatorului înlesneşte o oarecare 

„dilatare” a sferei de cuprindere a fenomenului studiat şi, în acelaşi timp, o „comprimare” a 

timpului folosit pentru studiu. Calculatorul acordă dreptul la eroare celui ce învaţă, punându–i la 

dispoziţie comentariile şi explicaţiile necesare continuării lecţiei. Dialogul dintre maşina şi elev 

trebuie să fie cât mai apropiat de dialogul dintre profesor şi elev, deşi aceasta performanţa nu poate 

fi atinsă. Lucrând şi învăţând uneori cu calculatorul, elevul se formează pe linia autoeducaţiei 

permanente, învaţă să –şi aprecieze calitatea şi durata pregătirii sale. Informatica şi calculatorul 

facilitează spiritul algoritmic, programatic, operaţional şi organizatoric, rigoarea în raţionament şi 

exprimarea precisă, caracterul intensiv al muncii şi spiritul aplicativ. Folosirea calculatorului poate 

optimiza învăţarea în timp mai scurt a unor meserii în şcoala sau la locul de muncă, permite 

reciclarea rapidă a celor ce muncesc, pregătirea pentru diverse profesiuni a unor handicapaţi etc. 

Calculatorul este nelipsit în munca de cercetare şi conducere, în economie, în informarea 

documentară, în evidenţă.  

Să nu uităm însă că „INTELIGENŢA” maşinii este aptă extinderii capacităţii OMULUI atât 

în direcţii predictibile, cât şi nepredictibile. Fie ca OMUL să folosească această MAŞINĂ pe linia 

progresului uman! 
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PREDAREA MODERNĂ A MATEMATICII : UTILIZAREA  GEOGEBRA 

 

Prof. Mihai Cristina 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești 

         

În societatea actuală calculatorul este folosit aproape în toate domeniile de activitate. 

Sistemul de învățământ utilizează din ce în ce mai mult tehnicii moderne în predare. Prin predarea 

asistată de calculator și prin  integrarea noilor tehnologii la aproape toate materiile de învățământ, 

elevii ajung să fie mult mai interesati de diferitele materii pentru că li se explică mai ușor, repede și 

pe înțelesul lor, prin  intermediul tehnologiei, aceasta noțiuni. 

        Pentru predarea matematicii și rezolvarea mai ușoară a unor exerciții, au fost create diferite 

programe, printre care se numără și GeoGebra. 

Ce este GeoGebra? 

        GeoGebra este un software inteligent și interactiv ce ajută la înțelegerea, învățarea și 

predarea matematicii într-o manieră nouă ,captivantă și mult mai usoară decât ceea ce se întâmpla în 

mod tradițional. 

        Programul GeoGebra este foarte util profesorilor în predarea matematicii și este de 

asemenea foarte util  pentru elevi. GeoGebra este gândit pentru a studia geometrie și algebră online, 
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dar programul poate fi utilizat și offline. Programul GeoGebra este bine structurat, programul 

dispune de o bară de instrumente simplă și intuitivă. 

                                                         Cum se folosește GeoGebra? 

       GeoGebra e un program simplu de instalat și de folosit; programul GeoGebra nu consumă 

multe resurse de sistem și nu ocupă mult spațiu pe hard disk. Pentru a afla mai multe despre cum se 

utilizează programul GeoGebra, se folosește funcția Ajutor, care se află pe bara de instrumente - 

Help în engleză. GeoGebra are o interfață simplă și intuitivă de pe care orice persoană poate folosi 

programul fără nicio problemă. GeoGebra este o aplicație foarte bună din categoria programe de 

studiat matematica, un software ce merită instalat pe calculator. 

Cum se instalează GeoGebra? 

       Instalarea programului GeoGebra este foarte ușor de realizat, în cazul în care programul vine 

comprimat în unul din formatele cunoscute(.rar sau .zip), întâi se decomprimă fișierul, după care 

trebuie căutat installer-ul, ceva asemănător cu „instal.exe” sau cel puțin cu extensia „.exe”( de 

obicei se găsește doar un singur icon, installer-ul pe care trebuie făcut dublu click). De aici nimic 

mai simplu, trebuie doar  urmate instrucțiunile din installer. Programul este instalat în momentul în 

care pe monitor apare fereastra cu mesajul de finalizare al instalării. 

                                                          Unde poate fi folosită GeoGebra? 

GeoGebra poate fi folosită în:  

 Studierea matematicii; 

 Studierea algebrei; 

 Studierea geometriei; 

 Grafică interactivă; 

 Foi de calcul; 

 Util pentru orice nivel școlar; 

 Interfață simplă și intuitivă; 

 GeoGebra este o aplicație ușor de folosit; 

 Suport în diferite limbi; 

 Actualizare manuală; 

 Suport instalare / dezinstalare, etc. 

GeoGebra în învățarea didactică 

      Aplicația a fost  creată in anul 2001 de către Markus Hohenwarter și este gândită pentru 

studierea geometriei,algebrei, statisticilor și calculelor de orice tip. GeoGebra este un program ușor 

de instalat și de folosit de către orice doritor în studierea matematicii și este scris în limbajul de 

programare Java.            Sistemele de operare compatibile cu acest program sunt:  

1. Windows–Windows 98/Windows 2000/Windows XP/WindowsVista/Windows 7  

2. Mac și Linux. 

      Programul este foarte util atât pentru elevi pentru că le crează o nouă perspectivă a matematicii 

și o imagine în spațiu a diferitelor figuri, cât și pentru profesori. Astfel  predarea devine mai plăcută 

și mai atractivă profesorul reusind astfel să le arate elevilor mai rapid și ușor demonstrațiile 

geometrice. El permite construirea diverselor elemente cu ajutorul punctelor , vectorilor, 

segmentelor, liniilor, secțiunilor conice și a funcțiilor, elementele fiind puse si modificate foarte 

ușor de către utilizatori. Acest software are capacitatea de a folosi variabile pentru numere, vectori 

și puncte, de a găsi derivate și integrale de funcții și are o complexă gamă de comenzi. De asemenea 

, se poate utiliza și pentru examinarea punctelor critice, precum maximul și minimul pe curba 

graficului unei funcții. Există numeroase instrumente disponibile in GeoGebra ce folosesc la : 
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                                        -rotirea unui obiect în jurul unui punct;  

                                          -trasarea segmentelor; 

                                          -trasarea vectorilor; 

                                          -construirea polinoamelor; 

                                          -construirea diverselor cercuri, arcuri, sectoare de cerc și unghiuri; 

                                          -pot fi adăugate imagini și texte; 

                                          -se pot mări și micșora obiecte; 

        Altfel spus, GeoGebra este programul potrivit în folosirea didactică cu scopul înțelegerii mai 

ușoare a matematicii de către elevi, principalele sale avantaje fiind: 

                                         -geometria, algebra și foaia de calcul ce sunt conectate dinamic; 

                                         -interfața simplă și intuitivă; 

                                         -instrumente ușor de folosit; 

                                         -grafica interactivă; 

                                         -suport în diferite limbi; 

                                         -util și ușor de folosit pentru orice nivel scolar. 
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OARE UNDE GREȘIM? 

 

Prof. Lugoj Adela, Prof. Tutunaru Mihaela 

Colegiul Național Tudor Vladimirescu Tg Jiu 

 

   Dependența de tehnologia “modernă” începe, de obicei, în adolescență. Există studii care au 

demonstrat că anumite caracteristici de personalitate sau stări emoționale cresc vulnerabilitatea 

psihologică pentru dezvoltarea unei dependențe de acest tip și au identificat anumiți factori de risc, 

în special la adolescent, care ne pot “alarma” cu privire la o dezvoltare ulterioară către dependența. 

Printre acestea: 

 Stima de sine scăzută 

 Lipsa de abilități sociale (introversie, timiditate, anxietate socială etc) 

 Impulsivitate 

 Vârsta “curiozităților” 

 Carențe afective 

 Stări emoționale depresive și anxioase 

 Toleranța scăzută la frustrare 

Cum recunoaștem 

Lucrurile “o iau razna” treptat și de cele mai multe ori atât de insiduos încât nici cel afectat 

nici cei din jurul său nu observă. Cu alte cuvinte pierderea controlului în ceea ce privește 

comportamentul de "a sta" pe internet, telefon, rețele sociale, este treptată până ajunge să devină 

esența vieții individului. Aceasta se poate manifesta în diferite feluri: creșterea timpului petrecut pe 

net în pofida dorinței de a-l limita; când dorința de a se reîntoarce în fața calculatorului este atât de 

https://www.books-express.ro/jonas-hall/c/102978730
https://www.books-express.ro/thomas-lingefjaerd/c/3337957
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mare încât produce fie consecințe psihologice (neliniște, agitație) fie comportamente nepotrivite 

(ostilitate, violență); când există consecințe în mediul social al individului datorate 

comportamentului de “a sta” pe net sau pe telefon cum ar fi absențe școlare sau la muncă, 

nerealizarea temelor sau sarcinilor, conflicte interpersonale. Toate acestea, dar si alte consecințe, 

pot apărea și în condițiile în care individul își dă seama de ele, poate chiar și exprimă acest lucru sau 

face anumite acțiuni pentru a împiedica sau a se opri, dar nu poate. 

Din ce în ce mai pregnantă și în rândul copiilor din România, dependența de calculator, spun 

psihologii, ar putea fi ușor asociată cu dependența de droguri. Și da, dacă pe toți ne sperie gândul de 

a avea un copil dependent de droguri, de ce lucrurile nu stau la fel și în cazul smartphone-urilor, 

tabletelor sau a calculatoarelor? 

Acest tip de dependență de virtual poate părea mult mai lejeră la o primă vedere. Este 

dovedit faptul că pe termen mediu, această dependență duce la oboseală cronică a creierului, iar pe 

termen lung dezvoltă probleme circulatorii. 

Este adevărat faptul că cei mici trebuie să fie conectați la tehnologie pentru a-și dezvolta mai 

rapid diferite abilități într-o lume în care dezvoltarea tehnologică este foarte rapidă. Însă, diferența 

constă în a nu lăsa mediul virtual să acapareze toată atenția și tot timpul copilului întrucât, în 

perioada de dezvoltare, el are nevoie de o conexiune cu natura, cu viața reală, cu oamenii din jurul 

său și, chiar dacă poate este prea mic să realizeze aceste aspect. 

Cu toate acestea, dacă este deja foarte atașat de gadgeturile moderne, s-ar putea ca munca de 

a-l readuce pe un drum mai sănătos să nu fie deloc ușoară. Trebuie adoptată o atitudine 

înțelegătoare și să i se aducă în zona de interes anumite activități incitante întrucât, în sens contrar, 

dacă doar este scos pe o bancă în parc, acesta va adopta un comportament introvertit, acumulând 

impulsuri de furie, care mai mult îi vor dăuna. 

Introducerea pe rând, puțin câte puțin, a unor activități interesante în viața copilului va fi 

benefică pentru acesta și îi va demonstra că există lucruri în viața reală care sunt mai frumoase și 

mai atrăgătoare decât cele din zona virtuală. 

Exista jocuri, filme, desene animate si alte materiale care sunt utile dezvoltării multor 

abilități și cunoștințe ale copiilor, însă uneori, aceștia nu au încă vârsta necesară ca sa le vizioneze. 

Pentru a educa într-un mod corect copilul, trebuie rezolvată  problema dependenței față de 

calculator. 

Crearea tehnologiilor informaționale și a multor soft-uri au reușit să creeze o realitate 

alternativă, care poartă numele de realitate virtuală. Un astfel de mare atașament față de calculator 

se explică prin faptul că fiecare om are nevoie de a rezolva diferite ecuații si de a lua diferite decizii 

logice, care să îl conducă către rezultatul dorit. Lucrul la calculator este compus în totalitate din 

astfel de luări de decizii, care poate atrage atenția oricărei persoane. 

Internet-ul, cu ajutorul căruia oamenii au deja posibilitatea să comunice și interacționeze de 

la distanță, este un real pericol pentru păstrarea legăturilor face-to-face. De regulă, acest tip de 

comunicare este indispensabil persoanelor care, pur si simplu se tem să comunice real cu alte 

persoane, aceștia suferind de neîncredere de sine și izolare, iar setea de comunicare este astfel 

potolită cu ajutorul mediului virtual. 

Printre cele mai răspandite simptome ale unei astfel de dependențe este dorința inexplicabilă 

de a-și controla e-mail-ul, timpul excesiv de îndelungat petrecut pe chat-uri si alte rețele de 

socializare sau, pur și simplu jucându-se. Persoanele respective mai mereu sunt în căutarea de noi 

informații pentru sine, chiar dacă acestea nu au un folos anume pentru cunoștintele sale. 
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Iată însă dependența de jocurile la calculator, reprezintă o adevarată problemă. Copiii care 

sufera de aceasta, nu au nici un interes de lucru la calculator, interesul lor unic fiind a se putea juca 

cât mai mult. Este cu adevărat patetic faptul ca foarte mulți copii nu știu prea multe lucruri în 

folosirea calculatorului, cunoscând doar cum se pornește acesta, cum se poate juca și închide înapoi 

calculatorul. 

Cele mai simple jocuri care pot oarecum dauna copilului dvs, sunt jocurile simple de arcadă, 

care nu au efecte speciale si nici grafică reușită. Astfel de jocuri sunt cel mai des folosite pentru a 

ucide timpul, jucătorii fiind puși în fața unor sarcini ușoare. Totuși aceste jocuri sunt considerate 

inofensive și permisibile copilului, care într-o oarecare măsură pot dezvolta gândirea acestuia. 

Jocurile de rol au cu totul alt efect față de conștiința jucătorului. Copilul devine încet eroul 

său alt personaj din joacă, controlându-i total acțiunile, retrăind pentru rezultatele obținute, 

sănătatea și viața sa. De obicei, anume jocurile de rol sunt în stare să capteze total atenția 

jucătorului, incluzându-l total în lumea virtuală, care treptat i se pare reală. 

La fel de dăunătoare pot fi și jocurile în care sunt implicate arme și împușcături, deoarece 

motivul principal este construit pe seama violenței. Adolescenților, aceste jocuri le pot trezi 

agresivitate și emoții negative care, cu timpul se transpun în viața de zi cu zi a acestora. Copiilor, 

aceste jocuri le sunt total interzise, deoarece le pot influența într-un mod nefast psihicul. 

Cel mai des, dependența de astfel de jocuri apare la copiii izolați, închiși în sine, care petrec 

sau au petrecut puțin timp în compania părinților, educatoarei, altor copii, sau pur și simplu se 

rușinează de câteva deficiențe fizice sau trăsături neobișnuite ale aspectului său exterior. Aceste 

caracteristici provoacă adolescenții, în mod greșit să caute consolare în lumea virtuală, unde ei pot 

deveni eroi de neînvins, cei mai faimoși și inteligenți. Este interesant faptul că, cu cât mai mult îi 

vei interzice să se joace în astfel de jocuri, cu atât mai mare o sa fie dorința și dependența lui față de 

acestea. 

Așadar, pentru a nu permite distrugerea totală a conștiinței copilului tău, trebuie luate cele 

mai radicale decizii cu privire la educația acestuia. Pentru început trebuie înțeles că nu trebuie 

deodată să îi interzici să stea în fața calculatorului. Să ne aducem aminte de acele metode de 

educație care au fost folosite în copilăria noastră. De exemplu, cand doream să plecăm afară la 

joacă, să ni se cumpere vreo jucărie sau să petrecem toată ziua în vizită la alt prieten sau prietenă, 

noi trebuia să îndeplinim unele sarcini casnice alături de mama sau singuri, să ascultăm de părinți, 

să avem note bune la școală, și exemplele nu se opresc aici.. Aceste metode pot fi aplicate și în 

cazul de față. 

Astfel, pentru note rele obținute în procesul de studii, se poate limita timpul pe care copilul 

îl petrece în fața calculatorului, iar în cazul în care  încalcă grav câteva reguli, se poate restricționa 

toată ziua accesul la calculator. Pentru început aceste metode par crude, iar copiii  se vor supăra, 

însă cu timpul totul o sa revină la normal.  

În concluzie, din cele menționate mai sus se poate deduce un singur lucru – dependența de 

virtual este un lucru extrem de dăunator copiilor, care poate crea premise nefavorabile în educarea 

necorespunzătoare a acestuia, dezvoltând excesiv impusivitate, agresiune sau chiar probleme fizice 

de sănătate. Așa că, dacă nu ne este indiferentă soarta acestora, trebuie să ne aplecăm serios asupra 

educației  lor prin monitorizarea interacțiunii cu calculatorul! 

 

Bibliografie: 

http://lumea-copilariei.ro 

http://lady-journal.com 

http://lumea-copilariei.ro/
http://lady-journal.com/
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IMPACTUL UTILIZĂRII ÎNDELUNGATE A CALCULATORULUI 

ASUPRA COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI 

 

Prof. Manuela Radu 

Colegiul Național “Tudor Vladimirescu”, Târgu-Jiu 

 

Sunt nenumarate avantaje ale utilizării calculatorului, facilitând accesul rapid la informații, 

comunicare. În activitatea didactică, calculatorul este un mijloc important în organizarea situațiilor 

de învățare și evaluare, încât poate ajuta elevul să progreseze mai rapid și cu rezultate mai bune.  

Este important să evidențiem și efectele negative produse de utilizarea îndelungată a 

calculatorului. Impactul televizorului și al calculatorului asupra vieții și dezvoltării copiilor depinde 

de mai mulți factori: timpul petrecut în fața acestora, vârsta și personalitatea lor, supravegherea de 

către adulți, informarea despre pericolele la care se expun utilizând internetul. 

Calculatorul, ca şi televizorul, indiferent de utilizarea sa, constituie un important factor de 

stress pentru creierul uman. Pe parcursul folosirii computerului, ecranul acestuia, ca şi cel al 

televizorului, inhibă activitatea emisferei cerebrale stângi, a cortexului prefrontal şi slăbeşte 

comunicarea interemisferică realizată prin puntea corpului calos. În schimb, favorizează 

deschiderea porţilor subconştientului şi înscrierea cu putere a imaginilor transmise în adâncurile 

acestuia. 

1. Efectele asupra dezvoltării stării fizice  

Utilizarea îndelungată a calculatorului este un important factor de risc pentru obezitate.  

Determină tensiune la nivelul muşchilor spatelui, poziţii vicioase ale coloanei vertebrale, tendinite, 

numite chiar nintendinite, caracterizate prin durere severă la nivelul tendonului extensorului 

degetului mare drept ca urmare a repetatelor apăsări pe butoane în timpul jocului. Favorizează 

apariţia crizelor epileptice, reducerea duratei de somn, coşmaruri. 

2. Efectele asupra dezvoltării psiho-cognitive 

Utilizarea îndelungată a calculatorului poate determina tulburări emoţionale: anxietate, 

iritabilitate, toleranţă scăzută la frustrare până la depresie.  

Persoanele care utilizează excesiv calculatorul sunt iritabile, au o toleranţă scăzută la 

frustrare, sunt într-o permanentă tensiune interioară, dominate de nerăbdare şi nelinişte. Aceste 

persoane sunt mai timide, manifestă nesiguranţă, vulnerabilitate, iritabilitate și recurg la mascarea 

acestor defecte prin intermediul calculatorului. Doresc să comunice şi să stabilească relaţii cu 

celelate persoane, însă complexele lor îi împiedică să se manifeste adecvat atunci când se află faţă 

în faţă cu persoanele respective.  

3. Efectele asupra dezvoltării aptitudinilor sociale  

Tehnologizarea a deteriorat sistemul de valori şi funcţionarea socială la adolescenţi. 

Utilizarea îndelungată a calculatorului duce la tulburări de comportament: retragere socială, 

introversie, agresivitate verbală sau fizică, comportament exploziv iritant. Găsind atâtea satisfacţii 

în legătura cu calculatorul copilul începe să renunţe la activităţile sale sociale. S-a observat o 

tendinţă de erodare a autorităţii parentale, pa care copiii o acceptă mai puţin.  

4. Efectele utilizării calculatorului asupra perceperii realităţii  

Lumea virtuală creată de computer depărtează copii de cea reală. Prin intermediul jocurilor 

copilul interacţionează cu personaje simulate şi creaturi diferite şi prin intermediul internetului 
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adolescenţii îşi asumă diverse identităţi în interacţiunea cu străinii. Acestea fac ca limita real - 

virtual să nu mai fie clară la copii şi adolescenţi.  

Pentru a obține informații despre timpul petrecut zilnic pe calculator/ telefonul mobil, despre 

scopul utilizării acestuia și despre utilizarea calculatorului în pregătirea lecțiilor am aplicat un 

chestionar la 62 elevi de clasa a VII-a.  Prin analiza chestionarelor am putut stabili următoarele 

concluzii: 

1. Mai mult de 80% dintre elevii chestionați au afirmat că utilizează calculatorul des sau 

ocazional. 36% dintre elevi folosesc calculatorul între 2-3 h/zi şi peste 22% din elevi utilizează 

peste 5 ore pe zi calculatorul. 1 elev chestionat a declarat că preferă să își petreacă timpul liber 

afară, împreună cu prietenii, iar 16% din elevi au spus ca în timpul săptămânii stau foarte puțin pe 

calculator, neavând timp liber. În timpul sfârșitului de săptămână timpul petrecut pe calculator 

crește. 

2. Elevii au indicat scopurile pentru care utilizează calculatorul: jocurile, socializarea cu 

prietenii, familia, profesorii, aflarea unor informații utile. 

3. 85% din elevii chestionați au indicat că utilizează calculatorul în pregătirea lecțiilor: la 

realizarea unor proiecte, descărcarea subiectelor pentru olimpiade și concursuri, ajutor pentru 

pregătirea lecțiilor, căutarea sensului unor cuvinte și pentru traduceri. 1 elev a indicat utilizarea 

calculatorului pentru căutarea unor expresii ( mai ales în limbă străină) sau citate pentru eseuri la 

limba română.  

Este necesară informarea copiilor asupra avantajelor, dar și asupra efectelor negative ale 

utilizării computerului. Internetul reprezintă o sursă important de informații, iar elevii, în căutarea 

lor permanentă de nou, sunt una dintre categoriile sociale care îl utilizează frecvent. Atunci când 

internetul este accesat sub îndrumarea unei persoane competente (părinte, dascăl), acesta devine o 

sursă de instruire, un instrument extrem de folositor elevilor.  
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Copaciu Georgeta Cătălina,  Studiu privind efectele negative ale calculatorului asupra copiilor, 
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Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2006 
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MODELUL CLASIC ŞI MODERN ÎN SISTEMUL DE ÎNVÂŢĂMÂNT ROMÂNESC 

 

Profesor Dabelea Oana-Daciana 

Colegiul Național Tudor Vladimirescu Tg Jiu 

  

Dacă învățământul tradițional a fost cea mai adecvată formă de educație pentru o societate 

statică, în care funcțiile (meseriile, profesiile, calificările) aveau o structura de cunoștințe și abilități 

dinainte cunoscută, s-a afirmat că pentru epoca post-industrială a secolului XXI circa 75% din 

meserii (profesii) ar fi încă necunoscute și trebuiesc a fi inventate.  

https://www.moodle.ro/preparandia/index.php/liceal7/item/468-utilizarea-calculatorului-in-procesul-educational-instruirea-asistata-de-calculator
https://www.moodle.ro/preparandia/index.php/liceal7/item/468-utilizarea-calculatorului-in-procesul-educational-instruirea-asistata-de-calculator
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Un învățământ în care se pune accent pe rezultate ale achiziției și pe reproducerea unor 

abilități dinainte cunoscute, prin metode dinainte stabilite, care creează ierarhii, va trebui să fie 

modificat înspre unul care să dezvolte oameni care vor putea să învețe toată viața, să poată inventa 

și colabora pentru a se realiza în aceste profesii viitoare.  

În didactică sunt încercări de a prezenta raportul între procesul de învăţare activ şi procesul 

de învăţare pasiv ca reflex al raportului teoretic – practic, informal – formativ. În învăţământul de 

tip tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizării acestora şi activitatea 

individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi pregăteşte elevii pentru 

viaţă, care este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi comportamente agresive, lipsă de 

comunicare între colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre aceştia, amplifică anxietatea şi 

teama de eşec, cultivă egoismul. 

Noul model de învăţare este un model activ şi presupune implicarea directă a elevului în 

procesul de dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii 

critice.  

Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe în didactica modernă, fiind 

fondat pe „triada învăţare frontală – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de învăţare 

pasiv. În mod tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major şi activ în cadrul procesului 

didactic(cel de emiţător), acela de a transmite cunoştinţele spre un receptor aproape pasiv, 

determinat să memoreze şi să reproducă informaţia. 

Diferenţele sunt semnificative, nu de puţine ori, modelul tradiţional de predare fiind 

identificat ca fiind unul informativ, pe când cel modern este definit ca un proces activ.  

Modelul învăţământului modern face apel la experienţa proprie a elevului, promovează 

învăţarea prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. Munca în 

grup stimulează interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, 

diminuează anxietatea faţă de şcoală şi intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În 

acelaşi timp, munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este foarte 

competitivă, metodele activ – participative aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare 

de timp şi necesită experienţă din partea cadrului didactic, iar elevilor le trebuie timp ca să se 

familiarizeze cu acest nou tip de învăţare. 

Una din principalele cerințe ale învățământului modern este aceea a formării la elevi a 

deprinderilor de studiu individual, care să fructifice capacitatea de a gândi și acționa liber și creativ. 

Se pornește de la ideea că efectele instructive și educative ale procesului didactic se află într-o 

dependență directă de nivelul de angajare și participare al elevilor la activitățile școlare. Fără a 

subaprecia valoarea acțiunilor profesorului, precizia și claritatea expunerilor sale, intervenția sa 

stimulatoare și pentru dirijarea procesului, rezultatele școlare depind, într-un mod direct, de măsura 

în care elevii participa efectiv la transmiterea și asimilarea cunoștințelor și la formarea abilităților. 

Dezvoltarea devine, astfel, o autodezvoltare, căci elevul participă activ la propria formare. Un 

autentic progres școlar se realizează numai acționându-se asupra psihicului elevului, trezindu-i 

interese, suscitându-i inițiative, dezvoltându-i capacitățile de cunoaștere și acțiune, întreținându-i 

dorința vie de a fi cât mai performant. 

Evoluţia societăţii noastre din ultimele decenii 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. 
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 Forma comunicaţiilor, ritmul de viaţa şi munca şi chiar mediul înconjurător 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.  

 Învățarea noilor tehnologii este prioritară într-o societate în continuă schimbare, iar 

dobândirea competențelor IT de către elevi este o condiție obligatorie pentru a fi capabili să facă 

față cerințelor tot mai ridicate în competiția de pe piața muncii. 

Introducerea noilor tehnologii informaţionale aduce mai multe beneficii decât dezavantaje 

sistemului de educaţie. Argumentele pro pot fi considerate următoarele: 

 noile tehnologii oferă informaţii de o calitate superioară. Folosirea instrumentelor 

multimedia duce la o înţelegere mult mai bună a unor concepte şi idei decât instrumentele 

clasice de până acum. În plus, Internetul oferă resurse practic nelimitate de învăţare şi 

posibilitatea de a sări de la o referinţa la alta, de a descoperi semnificaţia fiecărui concept 

dintr-un articol printr-o simpla apăsare a unui buton. Se oferă în felul acesta posibilitatea 

unei înţelegeri integrate şi se încurajează abordările inter-disciplinare. 

 gradul de interacţiune oferit de noile tehnologii este mult mai mare. Softurile educaţionale 

permit elevilor să creeze modele şi exemple ale ideilor predate şi să experimenteze cu 

acestea. 

Argumentele contra pot fi considerate următoarele: 

 informaţiile transmise sunt de multe ori simpliste sau inconsistente. În încercarea de a face 

lucrurile mai atractive, softurile educaţionale sau enciclopediile online simplifică într-o mare 

măsură informaţia până la punctul la care nu mai solicită practic nici un efort din partea 

elevului. 

 noile tehnologii pot crea confuzie. Rolul principal al profesorului este de a ghida elevul şi de 

a îl ajuta să aleagă informaţiile relevante. Cu cât elevul este mai interesat să înveţe cu 

ajutorul noilor tehnologii informaţionale, cu atât îi este mai greu să distingă între lucrurile pe 

care ar trebui să se concentreze şi ceea ce este mai puţin important.  

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.  

Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor asigură un şir de instrumente şi metode care permit 

trecerea de la un mediu de învăţare centrat pe profesor la un mediu colaborativ, interactiv, centrat pe 

procesul de învăţare. Utilizarea noilor tehnologii informaţionale poate avea un rol semnificativ în 

racordarea sistemului de învăţământ la cerinţele societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere.  

Progresul tehnologiilor digitale se manifestă în domeniul educaţional prin: 

 documentarea într-o bibliotecă virtuală răspândită în toată lumea; 

 formarea sub îndrumarea unui profesor aflat la mii de kilometri distanţă; 

 calificarea profesională pentru o piaţă globală a forţei de muncă; 

 pregătirea pentru activităţi la distanţă bazate pe tehnologiile informatice şi de comunicaţii; 

  îmbogăţirea permanentă a propriei culturi cu elemente din alte culturi. 

Globalizarea şi schimbările tehnologice au transformat cunoaşterea într-o măsură determinantă a 

competitivităţii în economia mondială, iar Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) şi 

revoluţia informaţională pe care o parcurgem reprezintă repere fundamentale pentru procesele 

educaţiei din secolul 21. 
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PROFESORUL CREATIV ȘI PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Prof. Dana Amărăzeanu 

CNI Matei Basarab Rm.Vâlcea 

 

 Creativitatea este dispoziţia de a inventa, care există în stare potenţială la orice individ şi la 

orice vârstă. Creativitatea este un fenomen general uman, forma cea mai înaltă a activităţii 

omeneşti, ce se bazează pe cunoaşteri şi trăiri, pe curajul de a se avânta în necunoscut, în domeniul 

noului şi al incertitudinii. În sens mai larg, creativitatea se referă şi la găsirea de soluţii, idei, 

probleme, metode care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă. 

 Structura creativităţii exprimă interdependenţa dintre produsul creator, procesul creator si 

personalitatea creatoare. 

 Creativitatea este o nevoie socială. Viaţa modernă, cu schimbările socio-economice şi 

micşorarea depozitului de resurse convenţionale, impune dezvoltarea creativităţii şi punerea ei în 

slujba progresului uman, a bunăstării materiale şi spirituale a omenirii. Provocările lumii moderne 

impun soluţii creative. Adaptarea creativă este singura soluţie pentru a ţine pasul cu schimbarea.  

 Rolul cel mai important în depistarea, stimularea şi finalizarea creativităţii îl ocupă şcoala. 

Astfel, şcoala contemporană trebuie să fie centrată pe elev, oferindu-i posibilitatea de dezvoltare la 

maxim a capacităţilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul învăţării.  

 Idealul educațional al școlii românești vizează formarea personalității autonome și creative, 

a unei personalități capabile să anticipeze viitorul, să transforme prezentul în direcția anticipărilor 

sale, să descopere și să rezolve situațiile împreună cu ceilalți. 

 Şcoala poate deveni un promotor al iniţiativelor creative atunci când asigură condiţii cum 

sunt:  

- democratizarea relaţiei profesor-elev, prin participarea elevului la procesul instructiv-educativ, 

proces care să fie interactiv ;  

- crearea unei atmosfere şcolare între autoritate şi liber-arbitru;  
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- restructurarea programelor şcolare, prin extinderea acelor discipline care stimulează în mod 

direct creativitatea (literatura, muzica, desenul), dar şi prin includerea unor discipline noi, 

evitându-se, însă, supraîncărcarea,  excesul de informaţii. 

 În procesul didactic, creativitatea se transpune în flexibilitate, opusul stereotipiilor, rutinei.  

 Un important factor al stimulării creativității în cadrul școlar este educatorul. Poziţia 

cadrului didactic în faţa provocărilor pe care le constituie instruirea în societatea actuală trebuie 

reorientată în acord cu cerinţele prezentului, dar mai ales ale viitorului. Este necesară promovarea 

învăţării interactive şi stimularea potenţialului creativ al elevilor. 

 Transformările actuale din domeniul învăţământului impun un nou concept de instruire a 

cadrelor didactice, al cărui scop este formarea unor profesionişti de o înaltă cultură pedagogică. În 

acest context educaţional, a şti nu mai este un scop în sine, ci un factor intermediar care asigură 

premisele pentru a şti să faci, a şti să fii . 

 Pentru a se adapta la realităţile noi, cadrul didactic trebuie să-şi cultive aptitudinile creative, 

să-şi activizeze resursele interne care acţionează favorabil asupra propriei creativităţi şi să 

stimuleze creativitatea elevilor pe care îi formează. 

 Creativitatea pedagogică reprezintă modelul calităţilor necesare cadrului didactic pentru 

proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente, prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire 

permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ.  

 Stimularea creativităţii în şcoală presupune crearea unui mediu favorabil, interactiv, incitator 

şi dinamic. Procesul educativ trebuie să trezească interese, să declanşeze reacţii pentru satisfacerea 

trebuinţelor şi să ofere cunoştinţele prin care reacţia să fie dirijată spre scopul propus. Învăţământul 

modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, pe promovarea metodelor interactive care să 

solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi ale creativităţii . 

 Pentru a stimula activismul și creativitatea elevului, profesorul însuși trebuie să fie un tip 

creativ și activ, să manifeste un comportament și o atitudine pozitivă în acest sens. 

 Instruirea interactivă și creativă redimensionază rolurile și ipostazele cadrului didactic. 

Valorile morale și intelectuale prețuite de educator acționează asupra personalității aflate în 

formare. Ceea ce va prețui și va promova profesorul, va prețui și va dezvolta și elevul, în mod mai 

mult sau mai puțin conștient. Profesorii creativi determină avântul creativității elevilor lor fără 

eforturi deosebite. 

 Atitudinile creative ale cadrelor didactice orientează capacităţile personalităţii acestora în 

direcţia proiectării unor activităţi pedagogice inovatoare. Între atitudinile creative ale cadrelor 

didactice se remarcă încrederea în forţele proprii (dublată de o pregătire profesională foarte bună ) 

,interesele cognitive şi devotamentul faţă de profesie, atitudinea antirutinieră, cutezanţa, 

perseverenţa în căutarea de soluţii optime, atitudinea valorizatoare şi simţul valorii, receptivitatea la 

nou, respectul față de originalitate şi cultivarea consecventă a acesteia, angajarea socială. 

 Rolul profesorului este de stimulare și dirijare, iar motivația activității reiese din paticiparea 

entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat în procesul de predare, de învățare și de evaluare, 

iar disciplina devine autodisciplină a muncii și interesului, asigurată de satisfacția cooperării. 

 Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea 

potențialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze 

între elev și lumea ce-l înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spațiul și activitatea, ci și să 

participe alături de elevi la elaborarea cunoștințelor; să servească drept model în legăturile 

interpersonale și să încurajeze interacțiunile cooperante dintre elevi.Trebuie să-i îndrume cum să-și 
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folosească timpul, spațiul, echipamentul și materialele, să ajute individul sau grupul să extragă din 

experiențe informațiile necesare, valorile, să le interpreteze și evalueze. 

 Cadrul didactic creativ oferă învățarea autoinițiată, atmosfera neautoritară, îi încurajează pe 

elevi să învețe suplimentar, încurajează procesele gândirii creative. Aceasta înseamnă ca el îi 

îndeamnă pe copii să caute noi conexiuni între date, să asocieze, să-și imagineze, să găsească soluții 

la probleme, să facă presupuneri nebănuite, să emită idei, să perfecționeze ideile altora și să 

orienteze aceste idei în direcții noi. El încurajează elevul să jongleze cu elemente ce par a nu fi 

corelate, să exprime teorii care par a fi ridicole, să formeze teorii greu de crezut, să combine 

materialele și noțiunile în modele noi, neașteptate.  

Un astfel de educator permite elevilor să-și asume riscuri intelectuale, să speculeze pe baza 

informațiilor neconcludente, să sondeze relațiile structurale și spațiile dintre lucruri. El îngăduie 

elevului să-și manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informații, oferindu-i, 

totodată, sprijin în situații de frustrare, eșec, nesiguranță, ambiguitate. 

 Educatorul creativ știe cum să folosească întrebările. Fiecare act creativ începe cu întrebări, 

dar acestea trebuie să fie deschise, să aibă sens și să nu reclame o expunere a faptelor. Întrebarea 

operațională provoacă conduita creatoare, pentru că ea duce la explorare, dezvoltă curiozitatea și 

stimulează tendințele implicate în aceasta.  

 Climatul spornic de lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată 

întrebările elevilor cu interes, respectă opiniile celorlalți, întărește constant convingerea elevilor că 

pot emite idei valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare 

și oferindu-le timpul necesar exersării propriilor capacități. 

 Pentru a învăța să fie creativi, să fie autoactivi și autoresponsabili este nevoie de o practică 

constantă în autoevaluare. Cadrul didactic trebuie să cultive această capacitate la elevii săi. Aceștia 

trebuie antrenați să se aprecieze corect. 

 Gândirea creatoare a elevilor se dezvoltă în instituţia de învăţământ prin creşterea exigenţei 

faţă de capacităţile lor, fără a distanţa însă prea mult exigenţele faţă de posibilităţi. Cerinţa 

principală trebuie să vizeze nu reproducerea fidelă a textelor sau explicaţiilor date la lecţie, ci 

stimularea independenţei şi originalităţii gândirii, căutarea activă de soluţii şi răspunsuri, 

experimentarea, chestionarea etc.  

 Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine 

factorilor motivaţionali, motivaţia fiind o componentă vitală a creativităţii. 

 Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 

parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor. 

             Metodele moderne de predare – învăţare - evaluare oferă o ocazie benefică de organizare 

pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp cu un pronunţat caracter 

activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă. 

Folosirea sistematică a metodelor moderne presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare 

eficientă şi constructivă în cadrul cărora, toţi cei care iau parte la discuţii, să obţină beneficii în 

planurile cognitiv, afectiv-motivaţional, atitudinal, social şi practic aplicativ.    

 Lecția de predare-învățare devine astfel o aventură a cunoașterii, în care elevul participă 

activ, după puterile proprii, întâlnind probleme și situații dificile, examinându-le și descoperind 

soluții plauzibile.  

 Folosirea metodelor moderne de predare – învăţare - evaluare nu înseamnă a renunţa la 

metodele tradiţionale, ci a le actualiza pe acestea cu mijloace moderne.  
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La finalul activităţilor moderne de predare – învăţare - evaluare rezultatele şcolare nu se referă 

numai la achiziţiile elevilor în domeniul cognitiv: cunoştinţe, priceperi, capacităţi, abilităţi, ci la 

întregul spectru de comportamente ce contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului: 

comportamente şcolare din plan afectiv şi psihomotor, unele rezultate şcolare, unele rezultate 

extraşcolare cu influenţă directă asupra rezultatelor şcolare, deprinderi autoevaluative. 

 Învăţând creativ, elevul descoperă, redefineşte sensurile, filtrându-le prin propria 

personalitate, solicitând procesele psihice superioare de gândire şi creaţie. 

 Când elevii sunt implicaţi în procesul învăţării creative, achiziţiile sunt mai eficiente şi mai 

consistente. Elevii dobândesc capacitatea de a-şi reorganiza şi restructura permanent propriile 

achiziţii, devenind capabili să elaboreze proiecte personalizate de învăţare, să-şi asume 

responsabilitatea desfăşurării învăţării, conştientizând, aplicând, evaluând, gestionând şi dobândind 

progresiv autonomie în formarea proprie . 

 Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există 

găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane 

la întregul ei potenţial.  

 Domeniul educaţiei dezvoltă un spaţiu şi un timp pedagogic deschis creativităţii în plan 

individual (creativitatea cadrului didactic, creativitatea elevului), colectiv (creativitatea colectivului 

didactic, creativitatea clasei de elevi, creativitatea microgrupurilor de elevi) şi social (creativitatea 

organizaţiei şcolare, creativitatea comunităţii educaţionale, naţionale, teritoriale, locale). 

 În concluzie, se poate  afirma că formarea prin creativitate conduce la modelarea 

personalităţii, la transformarea aptitudinilor creative într-un comportament adecvat şi manifestarea 

acestora la potenţialul maxim, astfel încât subiectul să poată rezolva creativ orice situaţie-problemă 

ivită. Tocmai de aceea şcoala, prin intermediul cadrelor didactice, este cea care trebuie să-l pună pe 

elev în situaţia de a poseda cât mai devreme mijloacele proprii de însuşire a cunoştinţelor, de 

prelucrare şi integrare a acestora în sisteme şi structuri noi , de aplicare a lor în practică, în mod 

creator, astfel încât acesta să obţină performanţe superioare la nivelul real al posibilităţilor 

individuale. 

 

Bibliografie: 

Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1976; 

Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom ,Iași, 2001; 

Gârboveanu, M., Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,1981; 

Stoica, A., Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,1983; 

Voiculescu, F., Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţământ, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2004. 

Sălăvăstru,D.,Psihologia educaţiei,Editura Polirom, Iaşi,2004 

Jinga,I.,Negruţ, I., Învăţarea eficientă, Editura Editis, Bucureşti,1999 

Roşca, A., Creativitatea generală şi specifică, Editura Academiei, Bucureşti, 1981 

 

 

 

 

 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

267 
 

 

 

INFLUENŢA TIC ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Preda Elena Gabriela 

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. 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. 

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 ; 
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- 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; 

- 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. 

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. 
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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. 

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 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! 
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TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI UN ATU ÎNTR-O ŞCOALĂ MODERNĂ 

 

     Profesor Ciochină Luisa 

Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, Râmnicu Vâlcea 

 

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 

necesare. 

Schimbările profunde în tehnică şi tehnologie obligă sistemul de învăţământ să se adapteze. 

Învăţarea, educaţia în general, nu sunt privilegii ale şcolii tradiţionale, ele pot avea loc în diverse 

contexte. Educaţia formală se poate desfăşura apelând la mijloace moderne accesibile, precum 

multimedia, Internetul, platformele e-learning, şcolile on-line, astfel încât şcoala şi procesul de 

predare/ învăţare cunosc noi dimensiuni. 

Societatea contemporană, prin progresul spectaculos al ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei ne 

obligă pe noi, oamenii obişnuiţi să ne adaptăm acestor provocări, a căror principală caracteristică 

este aceea a complexităţii.  

Calculatorul, în context inter şi transdisciplinar, poate deveni un instrument pentru cadrele 

didactice care doresc să-şi găsească în el un prieten alături de care misterele elevilor se vor 

transforma în cunoştinţe. Noua manieră de predare/ învăţare folosind calculatorul este o manieră 

interdisciplinară – modelarea pe calculator, prelucrarea datelor experimentale, prezentarea 

cunoştinţelor, cât şi o manieră transdisciplinară, în care sunt coroborate cunoştinţe de fizică, 

biologie, chimie, geografie, utilizarea calculatorului, gimnastica minţii, activităţile practice de 

laborator, observarea fenomenelor în natură cu emoţiile trăite în timpul acestor activităţi.  

În şcoli, tehnologia informaţiei şi comunicaţiei poate reprezenta mai mult decât un simplu 

mijloc de învăţământ; poate deveni un concept care să determine schimbări radicale în educaţie. 

Potenţialul ei de a îmbunătăţi calitatea şi standardele de performanţă ale participanţilor la procesul 

educaţional este semnificativ.  

Acest instrument este în aceeaşi măsură util elevului cât şi profesorului. Obiectivele folosirii 

calculatorului la clasă sunt acelea de a-i sprijini pe doritori pentru a-şi dezvolta deprinderi legate de 

comunicarea informaţiei, pentru a obţine, prezenta şi transmite informaţii în forme cât mai variate 

permiţând dezvoltarea deprinderilor specifice organizării informaţiei şi utilizării acesteia în scopul 

producerii de noi cunoştinţe. 

Calculatorul vine acum ca un atu al noilor tehnologii, oferindu-ne mirajul noului şi reuşeşte 

să convingă elevii că disciplinele şcolare devin obiecte interesante şi destul de uşor de asimilat dacă 

au o interfaţă plăcută şi există puţină bunăvoinţă. În lucrul cu calculatorul se pot îmbina mai multe 

tehnici metodice: lucrul individual, demonstraţia, experimentul, învăţarea prin descoperire, 

prezentarea euristică, problematizarea, rezolvarea de probleme şi nu în ultimul rând, fireşte, 

instruirea asistată de calculator. 

Orele de curs la care este folosit calculatorul vor avea cu totul altă interfaţă, intrarea noilor 

tehnici în învăţământ revoluţionează procesul de instruire. Posibilităţile calculatorului de prelucrare, 

înregistrare şi regăsire a informaţiei vor induce elevului cunoştinţe şi competenţe la un nivel 

superior. Utilizarea TIC în procesele de predare-învăţare face ca elevii să fie mai atenţi la ceea ce se 

predă, creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea. 
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În şcoală se pot folosi atât softurile nespecializate, în sensul că au un caracter general, ce 

poate fi folosit în diverse domenii, cât şi softul educaţional, creat anume pentru folosirea lui la 

clasă. Softul educaţional este un mijloc de a realiza instruirea prin intermediul calculatorului într-un 

mod individualizat, interactiv şi dirijat.  

Softurile educaţionale se pot clasifica, după funcţia pedagogică specifică, în: 

1. Softuri de exersare. Acestea sunt concepute pentru a interveni ca supliment al lecţiei, 

folosit în clasă, fiind destinate consolidării unui număr limitat de abilităţi specifice fizicii, urmate de 

aprecierea răspunsului dat de elev.  

2. Softuri de prezentare interactivă de cunoştinţe – dirijează activitatea de învăţare a 

elevului, funcţie de nivelul de cunoştinţe şi de particularităţile individuale ale sale.  

3. Softuri demonstrative permit proiecţia pe ecranul monitorului a materialului de învăţat 

sub forma înregistrărilor video, a slide-urilor sau a altor modele interactive a unor fenomene reale 

sau simulate.  

4. Softuri de simulare – prezentare a unor modele ale unor fenomene reale. Acestea permit 

elevilor să observe pe ecranul monitorului un model al procesului, fenomenului sau a instalaţiei 

reale. Elevii pot modifica valorile unor parametri şi observa influenţele acestor modificări. În 

anumite cazuri, modelul interactiv poate înlocui experimentul real; el poate asigura o economie de 

timp în pregatirea sau desfăşurarea lecţiei. 

5. Modele computerizate ale lucrărilor de laborator. Ele imită lucrările efectuate de elevi în 

loborator. Spre deosebire de softurile de simulare, ele prezintă tabele electronice pentru notarea 

rezultatelor, construcţii de grafice, prelucrarea datelor, a erorilor de măsură. 

6. Softuri pentru testarea cunoştinţelor asigură intervenţia calculatorului în cadrul verificării 

cunoştinţelor.  

Softurile educaţionale au un rol deosebit în aprofundarea cunoştinţelor specifice obiectului şi 

completează orele de laborator. Trebuie avut în vedere faptul că, prin intermediul orelor în care este 

inclus calculatorul şi simulările prin intermediul acestuia nu se încearcă eliminarea părţii 

experimentale ci completarea cunoştinţelor dobândite prin experiment şi posibilitatea reluării 

virtuale a experimentului. 

Şcolile on-line reprezintă soluţii alternative pentru regiunile izolate, unde numărul elevilor 

pentru o clasa este foarte mic. Este destul de dificil să fie trasportaţi zilnic, la distanţă, pentru a avea 

acces la învăţătură, ori aşa, este suficient o singură persoană care să ofere asistenţa tehnică necesară, 

iar orele de curs se pot desfăşura la şcoala din sat, în mediu on-line; mă refer la ciclul gimnazial, 

pentru că în general, ciclul primar este asigurat în satul de reşedinţă al copiilor. 

Modelarea experimentelor pe calculator oferă multiple avantaje: în primul rând economie de 

timp, profunzimea înţelegerii fenomenologiei, realizarea graficelor de mare acurateţe, calculul 

erorilor, posibilitatea schimbării parametrilor de lucru.  

Nu putem spune că nu există şi pericolul apariţiei dezavantajelor: participarea pasivă a 

elevilor la lecţie sau limitele programului folosit. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la 

pierderea abilităţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. 

O lecţie bună, succesul ei este realizat atunci când profesorul şi elevii lucrează împreună. 

„învaţă” împreună. O lecţie poate fi considerată reuşită atunci când elevii înţeleg conceptele şi le 

folosesc în exerciţii, probleme şi sunt capabili să le aplice în viaţă; majoritatea cunoştinţelor 

învăţate se regăsesc în viaţa de zi cu zi, îşi găsesc aplicaţiile acolo.  

Mijloacele multimedia, respectiv calculatorul, cu tot ce înseamnă el – tablă interactivă, 

videoproiector, cameră web, aparate de înregistrare/ redare de sunet/ imagine fac lecţiile interactive, 
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elevii nu au timp să se plictisească şi îşi petrec orele de curs într-o manieră plăcută, unde 

experimentul se integrează simularilor, prelucrărilor. Ora de curs poate fi considerată o „joacă”, 

unde profesorul este un „actor” cu rolul bine învăţat, dar unde elevii „se transformă” la rândul lor, 

din spectatori în actori, scena unde evoluează fiind clasa sau laboratorul de fizică.  

Mijloacele moderne de învăţământ trebuie combinate cu cele tradiţionale, accesul la diferite 

softuri, accesul la internet sau la alte mijloace de informare determină ca evaluarea să nu se mai 

realizeze tradiţional – memorarea/ reproducerea lecţiei, sau rezolvarea de probleme. Predarea/ 

învăţarea/ evaluarea va fi centrată pe elev, se pot utiliza teste interactive, pe calculator, evaluarea se 

poate realiza şi prin intermediul portofoliului, al temelor practice, al realizărilor de prezentări, 

simulări, experimente reale sau virtuale. 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN  PREDAREA-ÎNVĂȚAREA 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 

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 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

273 
 

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: 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 

http://www.worldwar1.com/
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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 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 

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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de a avea satisfacţia descoperirii unor lucruri noi. Conţinutul cultural din întreaga lume, într-o formă 

digitală, este disponibil, astfel, oricui, oriunde, oricând. 

 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 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 
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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”. 

Atât practica, cât şi demersurile teoretice în domeniul instruirii asistate de calculator sunt 

departe de a fi clarificat problemele conturate de această formă de predare-învăţare-evaluare mereu 

în expansiune. În orice caz, în ultimele două decade, noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării 

au sprijinit instituţiile educaţionale în centrarea pe scopul esenţial al instruirii şi pe aspectele 

pedagogice. Practica educaţională indică o creştere a motivaţiei învăţării în condiţiile utilizării 

noilor tehnologii, precum şi o cerere masivă de educaţie asistată de calculator, grefată pe o nevoie 

tot mai mare de a ţine pasul cu schimbările rapide la nivelul profilului de competenţe cerute de piaţa 

muncii. În acest context, este nevoie de o fundamentare teoretică solidă pentru ameliorarea 

programelor de elearning în derulare şi pentru elaborarea altora, în întâmpinarea noilor provocări 

ale societăţii bazate pe cunoaştere şi ale practicii didactice contemporane. 

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 
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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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Michel Lejoyeux, şef al serviciului de dependenţă din cadrul spitalului Bichat, Franţa, 

invocă societatea actuală care încurajează excesele şi găsirea plăcerii în hiperconsum. „Dintr-odată, 

explică el, persoanele care caută prea mult să se conformeze modelului social dominant – găsirea 

plăcerii fără limită – cad în dependenţă. Se întâmplă ca în cazul pacienţilor lui Freud, care 

deveneau isterici deoarece îşi refulau dorinţele pentru a se conforma modelului dominant, 

reţinerea” .  

În cartea sa An Introduction to Educational Computing, publicată în 1979, Rushby 

subliniază că persoanele care devin dependente de computer pot prezenta simptome de sevraj. 

Primele semne de alarmă cu privire la dependenţa de jocurile pe calculator sau de internet au fost 

trase încă din anii 1980.  

Dependenţa de calculator este un termen relativ nou introdus pentru a descrie dependenţa de 

un computer, nu doar de calculatorul personal ci şi de jocurile video şi de internet şi are mai multe 

nume: cyberaddiction, cyberholism, netaddiction, netaholism, pathological internet use (PIU). Nu 

există în prezent o definiţie cu care să operăm şi nici o încadrare nosologică precisă a dependenţei 

http://www.ise.ro/
http://www.ise.ro/
http://www.edict.ro/
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de calculator . Poate părea surprinzător, dar aproape toate activităţile umane - ca de exemplu munca, 

alimentaţia, sexualitatea, acumularea unor valori materiale, stabilirea unor recorduri, consumul unor 

medicamente, consumul de alcool şi alte droguri pot lua trăsăturile unei dependenţe. 

Comportamentul adictiv este conştientizat la un moment dat, ca o problemă tot mai serioasă pentru 

propria persoana sau pentru cei din jur, dar totuşi nu renunţă la el. În această privinţă, apare o 

asemănare cu alte comportamente obsesive care pot merge până la lezarea demnităţii umane. Se 

modifică şi unele trăsături de personalitate, dar aceasta se produce într-un mod insidios şi poate 

trece neobservată multă vreme.  

De exemplu, comportamentul dependent împinge omul către autoamăgire şi minciună, 

deoarece cel în cauză are nevoie de un sistem complicat de explicaţii pentru a nu-şi pierde respectul 

de sine, precum şi respectul celorlalţi. Valorile societăţii, libertatea, autodeterminarea şi 

autocontrolul, îndeplinirea funcţiilor sociale şi sănătatea, atâta timp cât sunt respectate de cineva nu 

putem discuta despre comportament patologic . În clasificarea internaţională a bolilor (ICD 10) se 

foloseşte curent expresia sindrom de dependenţă şi sunt furnizate criteriile clinice de diagnostice. 

Lumea virtuală oferă o versiune simplificată, incompletă şi adesea deformată a lumii reale. Din 

acest motiv, un copil redus la spaţiul bi-dimensional al gadgetului preferat este un copil deconectat 

de la realitatea înconjurătoare. Cei dependenţi sunt „premiaţi” cu recompense virtuale cum ar fi 

puncte ori like-uri pe Facebook, fiind în acelaşi timp descurajaţi să mai caute răspunsuri dincolo de 

ecran. În plus, tabletele şi smartphone-urile fac apel doar la unele simţuri şi abilităţi, neglijându-le 

pe celelalte. Această stimulare unidirecţională poate duce la dezvoltarea insuficientă sau chiar 

atrofierea anumitor abilităţi motrice, cognitive ori sociale. 

Timpul petrecut în faţa ecranului nu este neapărat un timp irosit. Dacă în trecut copiii îşi 

petreceau majoritatea timpului absorbind fără discernământ programele TV, în prezent cei tineri 

folosesc internetul pentru a alege conţinutul conform propriilor preocupări şi interese. Adolescenţii 

care folosesc laptopul ori tableta pentru a-şi face temele ori a învăţa ceva nou au totuşi nevoie de 

îndrumare, pentru că, aşa cum explică Nicoleta Fotiade, expert în educaţie media şi preşedin¬tele 

Mediawise Society, „copilul nu realizează în mod spontan potenţialul educativ al internetului”. 

Şi jocurile video trebuie alese cu grijă. „Părinţii trebuie să înlăture jocurile violente și repetitive, 

deoarece acestea creează dependenţă şi aduc zero beneficii“ , sfătuieşte Giorgiana Cristea.  

Totuşi, nu toate jocurile video sunt dăunătoare: „Jocurile online pot dezvolta abilitățile de luare a 

deciziei, pot ajuta la învățarea de conținut într-un mod interactiv, la îmbunătăţirea coordonării 

mână-ochi. Unele dintre acestea pot chiar dezvolta abilități de socializare”, aminteşte Nicoleta 

Fotiade. 

Într-o declaraţie publică pe care a făcut-o în 2013 la conferinţa "Children, Adolescents and 

the Media", Asociaţa Pediatrilor Americani a citat statisticile şocante furnizate de un studiu realizat 

de Kaiser Family Foundation în 2010: "Copiii cu vârste medii cuprinse între 8 şi 10 ani petrec 

aproape 8 ore pe zi folosind o varietate de surse media, iar copiii mai mari şi adolescenţii petrec 

peste 11 ore pe zi folosind aceste surse media". Televiziunea, cel mai popular "babysitter" timp de 

multe decenii, a rămas elementul mass-media dominant, însă computerele, tabletele şi telefoanele 

mobile devin gradual tot mai importante. "Mulţi părinţi par să impună prea puţine reguli în ceea ce 

priveşte durata de folosire a acestor dispozitive media de către copiii lor", precizează aceeaşi 

asociaţie, potrivit căreia două treimi dintre participanţii la studiul menţionat nu au impus copiilor lor 

absolut nicio regulă în privinţa duratei zilnice de utilizare a dispozitivelor mobile. Părinţii, 

mulţumiţi că au găsit o metodă de a-i "calma" pe copiii lor turbulenţi, făcându-i să nu mai întrerupă 

propriile lor activităţi ce au legătură cu utilizarea dispozitivelor mass-media, par să nu fie la curent 
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cu potenţialul dăunător generat de petrecerea unui număr de ore prea mare în universul virtual. 

"Oferim copiilor, toată ziua, tot felul de dispozitive cu ecrane digitale, oferindu-le astfel de 

distracţii, în loc să îi învăţăm să se controleze şi cum să se calmeze", a spus Catherine Steiner-

Adair, profesor de psihologie la Universitatea Harvard şi autoare a bestsellerului "Big Disconnect: 

Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age". Înainte de vârsta de 2 ani, 

copiii nu ar trebui să fie expuşi la niciun dispozitiv electronic mass-media, afirmă Asociaţia 

Pediatrilor Americani, deoarece "creierul unui copil se dezvoltă foarte repede în acei primi ani de 

viaţă, iar bebeluşii învaţă cel mai bine din interacţiunile cu oamenii, nu cu ecranele tactile". Copiii 

mai mari şi adolescenţii nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră sau două ore pe zi folosind aceste 

forme de divertisment media, de preferat alegând un conţinut media de înaltă calitate, deoarece ar 

trebui să îşi petreacă timpul liber jucându-se mai degrabă în aer liber, citind, exercitându-şi 

pasiunile. 

În 1957 experţii OMS introduc expresiile „dependenţă fizică″ şi ″dependenţă psihică″. 

Ultima este reflectată în cadrul sindromului de abstinenţă. O atitudine greşită tipică există la viitorul 

dependent cu mult înaintea instalării bolii. Pentru producerea dependenţei, nu substanţa sau 

calculatorul care stă practic la dispoziţia tuturor oamenilor este decisivă. Decisivă este 

impulsionarea hotărâtă a unei persoane de a se folosi de această substanţă în vederea obţinerii 

anumitor efecte.  

Dependenţa de calculator se referă la relaţia strictă cu computerul, fără a avea nevoie de 

prezenţa unei alte persoane ci doar de programele sau jocurile de care este interesat.  

Dependenţa de internet se referă la persoanele care utilizează internetul în mod excesiv 

ceea ce conduce la interferarea cu activităţile sociale şi profesionale. În acest caz aplicaţiile sunt 

interactive şi necesită includerea într-o reţea de calculatoare în care persoana nu este niciodată 

singură, în orice moment poate lua legătura cu altcineva şi/sau să caute informaţii pe net. Trăsăturile 

de bază ale mediului virtual modelează felul în care se comportă indivizii/grupul în acele condiţii. 

Comportamentul on-line este întotdeauna determinat de modul în care acele trăsături 

interacţionează cu caracteristicile oamenilor prezenţi în acel mediu. Cei mai mulţi cercetătorii 

americani consideră că termenul de dependenţă de internet include o varietate de comportamente şi 

o serie de probleme legate de controlul impulsului şi le clasifică în :  

1. Supraîncărcare informaţională (Information Overload): căutări compulsive de baze de 

date sau navigare pe net (web surfing sau searching).  

2. Dependenţa de computer (Computer Addiction): dependenţa de jocurile pe calculator 

(Doom, Solitaire). 

 3. Dependenţa de relaţionare virtuală (Cyber-relationship Addiction): realizarea de relaţii 

noi on-line.  

4. Comportamente compulsive (Net Compulsions): jocul de noroc patologic (gambling on-

line), cumpărături compulsive pe internet (shopping on-line).  

Dependenţele tehnologice sunt dependenţe non-chimice şi pot fi împărţite în: dependenţe 

pasive (de televizor) şi dependenţe active (jocuri pe computer, internet) (9, 10).  
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CALCULATORUL ŞI COPIII ÎN SECOLUL XXI 

 

Prof. Şerban Carmen 

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” Bucureşti 

 

Un profesor de folosofie de la Oxford, care a studiat ameninţările pentru existenţa speciei 

umane, susţine că pericolul cel mai mare îl reprezintă inteligenţa artificială. 

Nick Bostrom, fondatorul Oxford's Future of Humanity 

Institute, se teme că specia noastră ar putea fi distrusă de această 

nouă formă de inteligenţă superioară în următorul secol şi crede 

că ar trebui să amânăm dezvoltarea acestei forme superioare de 

inteligenţă până când o vom putea controla cu adevărat. Desigur, 

inteligenţa artificială este menită să ne îmbunătăţească viaţa, dar 

pe măsură ce tehnologia avansează şi gadgeturile devin tot mai 

inteligente, oamenii par să devină din ce în ce mai proşti, observă 

cercetătorii. 

Testele IQ (care arată nivelul coeficientului de inteligenţă) efectuate 

recent în Marea Britanie, Danemarca şi Australia arată că nivelul de 

inteligenţă a scăzut mult în ultimul deceniu.  

Există mai multe explicaţii pentru acest fenomen, iar cea mai 

pesimistă susţine că oamenii şi-au atins deja limita maximă de 

inteligenţă. 
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În perioada 1930-1980, nivelul mediu de IQ a crescut în Statele Unite cu 3 puncte, la fel şi în 

Japonia şi Danemarca după terminarea războiului. Fenomenul a fost denumit „efectul Flynn”. James 

Robert Flynn, profesor de ştiinţe politice la  Universitatea Otago din Noua Zeelandă a studiat pe 

termen lung scorurile obţinute la testele de inteligenţă de către diferite grupuri populaţionale şi a 

constatat că există o creştere continuă a acestora, începând din anii 1930 şi până astăzi. „Efectul 

Flynn” este explicat prin creşterea nivelului de trai, o educaţie mai bună şi mai ales prin 

îmbunătăţirea dietei. Dar acum suntem la finalul „efectului Flynn” în ţările dezvoltate, iar nivelul de 

IQ a început să scadă. 

Unii oameni de ştiinţă susţin cǎ o problemǎ este şi 

faptul că oamenii educaţi aleg să aibă tot mai puţini 

copii, astfel că noile generaţii sunt formate mai mult din 

oameni cu un intelect mai limitat. 

Jan te Nijenhuis, profesor de psihologie la 

Universitatea din Amsterdan, precizează că occidentalii 

au pierdut în medie 14 puncte IQ din perioada 

victoriană şi până acum. Pentru a ajunge la această 

concluzie, Nijenhuis a analizat 17 studii despre inteligenţă, realizate între 1884-2004. În cadrul 

studiilor, subiecţii erau monitorizaţi pentru a se vedea cât de repede apasă pe un buton după ce 

primesc un anumit stimul. Astfel, în secolul al XIX-lea, viteza medie de reacţie era de 194 

milisecunde, iar în anul 2004 crescuse la 275 milisecunde.  

Aşadar, degenerează specia umană sau nu? În privinţa minţii,  cred că nu avem de ce ne teme; 

pentru a trăi în  lumea populată în mare măsură de tehnologii avansate şi inteligenţă artificială, va 

trebui totuşi să fim la nivelul acelor tehnologii, căci dacă oricine poate învăţa să mânuiască un cuţit, 

nu oricine poate învăţa la fel de uşor să programeze ori să utilizeze o maşinărie complexă. Însăşi 

complexitatea tehnologiei, despre care unii cred că va duce la o involuţie a omului, îl va sili pe 

acesta să se dezvolte intelectual pentru a ţine pasul.  

Şi atunci, ar trebui sǎ ne întrebǎm : care e influenţa inteligenţei artificiale în viaţa copilului ? 

S-a dovedit că, într-adevăr, calculatorul uşurează viaţa omului, dar sensul vieţii nu se reduce la 

el. Unora le trezeşte chiar suspiciuni serioase. Afundându-se în lumea virtuală a calculatorului, 

omul se înstrăinează de realitate, încetează să se mai intereseze de lumea înconjurătoare, se 

izolează. 

Sunt vulnerabili în mod deosebit copiii şi tinerii. Lucru lesne de înţeles: ei încă nu s-au format 

şi se lasă uşor influenţaţi. Iar lumea jocurilor pe calculator este atât de atractivă, colorată şi la 

modă! În ultimii ani tot mai mulţi părinţi dau vina pe faptul că petrec prea mult timp copiii, în faţa 

calculatorului, neglijând lecţiile, lectura, desenul, 

frecventarea cercurilor şi discuţiile cu prieteni.  

Majoritatea jocurilor pe calculator sunt violente, 

creazǎ dependenţǎ, au imagini care, mişcându-se pe 

ecran independent de conţinutul jocului, provoacă un 

anumit efect hipnotic. Iar muzica intensifică acest 

sentiment. Aţi observat cât este de greu să te dezlipești 

de ecranul televizorului: el te atrage ca un magnet. Ştii 

că nu arată nimic interesant, dar nu ai putere să te 

scoli şi să-l stingi. La fel este și cu calculatorul. 
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Acum jocurile de tipul rațele și vânătorul, de-a v-ați 

ascunselea, capra, miuța şi altele sunt aproape 

necunoscute de copiii moderni. Jocurile de masă 

(Scrabble, Monopoly etc), de asemenea, nu sunt apreciate 

de toţi.  

Multor copii, deprinşi încă de mici cu senzaţiile 

captivante pe care le prezintă calculatorul, jocurile de 

masă li se par din cale afară de obositoare. Nu mai 

vorbesc despre jocurile pe roluri, în care copilul joacă 

spontan spectacole întregi improvizate. Aceste jocuri nu 

mai sunt pentru toată lumea. Celor mai mulți dintre ei le 

lipseşte fantezia. Dar şi cei care le joacă organizează, de obicei, nişte scene de bătaie, care amintesc 

în mod dureros episoade din jocurile pe calculator. Fantezia lor, de asemenea, nu depășește 

diversele tipuri de magie şi nimicire fizică a adversarului. 

Copiii noştri cresc slăbiţi fizic, temându-se de 

realitate. Pretenţiile faţă de ei sunt ridicate, iar potenţialul 

voinţei, necesar pentru a obţine rezultatul dorit, este mic. 

La cea mai mică greutate ei se eschivează, nu duc până la 

capăt lucrul început şi de aceea învaţă rău, nu le place să 

citească, nu manifestă interes faţă de creaţie. Din cauza 

neconcordanței dintre pretenţiile înalte ale copilului și 

posibilităţile lui reale, în suflet apar conflictul interior, 

disconfortul, şi, ca urmare, o și mai mare nevrotizare. 

Calculatorul însă le dă copiilor „problematici” şansa să 

fugă de realitatea neplăcută şi să se simtă învingători. 

Necazul constă în aceea că realitatea virtuală te atrage, este ca un drog. În ţările occidentale există 

asociaţii speciale pentru ajutorarea celor care au suferit din cauza dependenței de calculator. 

Concluzia este cǎ, o datǎ cu dezvoltarea inteligenţei artificiale şi apariţia calculatorului în viaţa 

copilului, lucrurile pot scǎpa de sub control şi este foarte important sǎ controlǎm şi sǎ coordonǎm 

noi cât şi ce folosesc copiii din ce gǎsesc în calculator deoarece, printre mulţimea de jocuri există 

însǎ şi jocuri bune, folositoare.  

Există jocuri de dezvoltare, care îi învaţă pe copii să îmbine culorile, să reconstituie în 

memorie desene, să compună obiecte din figuri geometrice etc. Calculatorul îl ajută pe copil să 

înveţe să citească, să studieze limbile străine. Există enciclopedii pe calculator, care îi aduc 

copilului cunoştinţe într-o formă de joc interesant. 

Există multe exemple de educaţie asistată de calculator. Abordările cele mai bune sunt 

reinventate pe măsură ce tehnologia şi mintea 

umană evoluează. Dacă în urmă cu 10 ani, 

folosirea calculatorului era ceva specific 

adulţilor, sau cel mult adolescenţilor, astăzi 

computerul şi dispozitivele inteligente fac 

parte din viaţa tuturor.  

În aceste condiţii este justificată 

introducerea învăţământului asistat de 

calculator încă de la vârste fragede, când 
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copilul poate asimila foarte uşor lucrul cu aceste instrumente indispensabile viitorului său. O altă 

faţă a aceleaşi monede este cea legată de calitatea materialelor suport pentru învăţare. Faţă de 

metodele şi uneltele clasice de predare, conţinutul în format digital aduce un plus de netăgăduit. 

 

Totul e sǎ fim lângǎ ei, sǎ-i ajutǎm sǎ evolueze într-o lume invadatǎ de inteligenţǎ artificialǎ ! 

 

 

Bibliografie: 

Tatiana L. Sisova, Probleme şi dificultăţi în educarea copiilor. Îndrumar pentru părinţi, 

Editura Sophia, 2012 

http://www.descopera.ro/stiinta 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/2014/11/27/copiii-si-calculatorul-jocuri-violente-efecte-

distrugatoare-vraja-raului/ 

http://www.descopera.ro/ 

 

 

VIITORUL COPIILOR NOŞTRI ŞI TEHNOLOGIA 

    

Prof. Istocescu Ionela 

Şcoala Primară Bistriţa, Vâlcea 

  

 Ca mama, dar  în acelaşi timp,ca profesor sunt conştientă că tehnologia informatică a 

invadat spaţiul  in care trăim. Spaţiul contemporan a fost definit ca o societate a comunicării  

generalizate, caracterizată de intensificarea schimbului de informaţii. 

Specialişti din întreaga lume atrag atenţia că dependenţa de tehnologie devine o problemă 

din ce în ce mai mare în rândul copiilor începând încă de la vârste foarte fragede. Spre exemplu, 

unele statistici din UK raportau încă de acum câţiva ani că 1 din 3 copii folosesc un IPhone înainte 

de a şti să vorbească. Tot specialiştii consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă instruirea copiilor 

se îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor,ci cum pot fi utilizate mai binecalităţile uniceale 

acestora,care le deosebesc de alte medii :interactivitatea,precizia operaţiilor efectuate, capacitatea 

de oferi reprezentări multiple şi, mai ales , faptul că pot interacţiona conştient şi diferenţiat cu 

fiecare copil în parte. 

Scopurile pentru care e utilizat calculatorul sunt variate de la explorare,comunicare până la 

distracţie. 

Conceptul de tehnologie informatică se foloseşte pentru a indica aplicaţiile formelor de 

tehnologie pentru a colecta, stoca, procesa,organiza,prezenta şi comunica informaţia.Formele 

tehnologice incluse pot cuprinde computer, mijloace de comunicare electronice,video, audio şi 

sisteme cu circuit închis. 

Folosită drept metoda de liniştire sau de a ţine copilul “ocupat” în timp ce parinţii îşi vad de 

treburile lor zilnice, tehnologia de orice fel (televizor, calculator, IPhone şi alte tipuri de “gadget-

uri”) ajunge să ocupe, însumat, câteva ore din timpul “activ” zilnic al unui copil (excluzând 

perioadele de somn, masă şi alte rutine zilnice de îngrijire). 

 Lumea virtual creată de computer (jocuri,internet) depărtează copii de lumea 

reală.Prin intermediul jocurilor copilul interacţionează cu personaje simulate şi creature diferite şi 

prin intermediul internetului  adolescenţii îşi asumă diverse identităţi în interacţiunea cu străinii. 

http://www.librariasophia.ro/carti-Probleme-%C5%9Fi-dificult%C4%83%C5%A3i-%C3%AEn-educarea-copiilor-%C3%8Endrumar-pentru-p%C4%83rin%C5%A3i-Sisova-Tatiana-L-so-9178.html
http://www.librariasophia.ro/carti-Probleme-%C5%9Fi-dificult%C4%83%C5%A3i-%C3%AEn-educarea-copiilor-%C3%8Endrumar-pentru-p%C4%83rin%C5%A3i-Sisova-Tatiana-L-so-9178.html
http://www.descopera.ro/stiinta
http://www.cuvantul-ortodox.ro/2014/11/27/copiii-si-calculatorul-jocuri-violente-efecte-distrugatoare-vraja-raului/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/2014/11/27/copiii-si-calculatorul-jocuri-violente-efecte-distrugatoare-vraja-raului/
http://www.descopera.ro/
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Acestea fac ca limita real-virtual să nu fie clară la copii şi adolescenţi. În timp ce se joacă cu 

personaje favorite de desene animate,copiii învaţă să cunoască literele şi, între timp, computerele 

devin o parte din viaţa lor. 

Problema devine şi mai complicata la vârsta şcolară şi, în special, la adolescenţă, când 

gradul de independenţă al copilului creşte. Este mai mult decat evident că, pentru copiii zilelor 

noastre, terenul de joaca s-a mutat in “on-line” iar abilitatile de socializare şi relaţionare cu ceilalti 

sunt exersate din ce in ce mai mult in social-media. Deşi interesul crescut pentru tehnologie este 

explicabil având în vedere intensitatea stimularii în special vizuale), în anumite situatii vorbim 

despre dependenţa, o tulburare emoţională şi comportamentală care necesită intervenţie de 

specialitate prin implementarea unui program de detoxifiere digitala, similar altor tipuri de 

dependenţe (ex: droguri, alcool etc). Potrivit unor specialisti din UK (sursa: 

http://www.dailymail.co.uk/), copilul poate manifesta urmatoarele tipuri de comportamente: 

1. Lipsa interesului pentru alte tipuri de activităţi 

Atunci când copilul preferă să stea în casă şi să se joace pe tabletă în locul unor activităţi de 

joacă în mod obişnuit preferate de copii (joaca împreună cu alţi copii, activităţi sportive sau 

artistice, interacţiunea cu natura, animalele vii etc), părinţii ar trebui să înceapă să se îngrijoreze. 

Pentru copiii mici şi şcolari, joaca liberă şi explorarea mediului natural sunt, în mod firesc, 

principalele nevoi de activitate. În cazul adolescenţilor, interesul se mută către zona de relaţionare 

socială, prin urmare au nevoie să interacţioneze direct cu alţi tineri de vârstă similară pentru a-şi 

împărtăşi opiniile, sentimentele şi emoţiile. În plus, se instalează şi dezinteresul pentru activităţile 

şcolare, cu impact asupra performanţei în învaţare, întrucât singurul lucru care mai trezeşte 

motivaţia internă a copilului sau adolescentului este mediul virtual. 

2. Abordarea excesivă a subiectelor legate de jocurile de pe tableta sau calculator 

Atunci când în interacţiunile sale zilnice cu adulţi sau cu alţi copii, copilul abordează 

excesiv subiectul jocurilor de pe tabletă este un semn că gândirea lui este acaparată de mediul 

virtual mai mult decât de cel real. Mai mult, atunci când este implicat într-un alt tip de activitate de 

joacă sau de învaţare, copilul demonstrează o stare de nervozitate şi de nerăbdare în a se întoarce la 

activitatea sa favorită, verificandu-şi frecvent tableta sau telefonul pentru “noutăti” sau “update-

uri”. 

3. Schimbari frecvente de dispozitie afectivă 

Aceste modificari la nivel emoţional devin vizibile atunci când copilului sau adolescentului i 

se limitează sau i se interzice accesul la tehnologie pentru un timp, şi inclusiv în timpul orelor de 

şcoala când este nevoit să “suporte” timp îndelungat de-conectarea de la gadget-uri. Mai mult, 

copilul pare a fi calm, relaxat şi fericit numai in timpul utilizarii tabletei sau telefonului, 

manifestand o stare de nervozitate, iritabilitate şi, in general, de proasta dispozitie in timpul altor 

activităţi. 

4. Probleme de comportament de tip: evitare, minciună, opoziţionism 

Copilul sau adolescentul începe să se ascundă pentru a nu fi văzut atunci când accesează 

mediul virtual. Spre exemplu,îşi ţine telefonul ascuns sub cărţi atunci când învaţă sau sub pătură, în 

timp ce pretinde că doarme.În plus, adolescenţii, în special, îsi caută tot felul de motive inventând 

scuze pentru a nu sta în preajma părinţilor cu scopul de a putea utiliza, nestingheriţi, telefonul sau 

tableta. Întrebaţi în legatură cu timpul petrecut on-line, copiii si adolescenţii mint, inventând tot 

felul de scuze şi chiar “explicaţii tehnice” în ciuda evidenţelor care îi contrazic. 

   În contextul societăţii prezente şi a boom-lui tehnologic care ne înconjoara, nu este 

de mirare că pentru o foarte mare parte dintre noi accesul la tehnologie a devenit un “modus 

http://www.dailymail.co.uk/
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vivendi” care ne-a acaparat modul în care ne desfaşurăm activitaţile până acum şi ne-a facut cât mai 

dependenţi de tot ce reprezintă aparatura electronică. 

Fie că vrem să recunoaştem fie că nu, este adevarat faptul că lumea din ziua de astăzi este 

condusă în mare parte de tehnologie, iar beneficiile pe care le aduce ne-ar putea lua pagini întregi de 

enumerari, de la uşurarea realizării sarcinilor de lucru până la apropierea graniţelor, tehnologia a 

ajuns să fie un mod de viaţă de care nu ne putem lipsi şi care ne oferă în ziua de astăzi tot ce avem 

nevoie. Însă lucrurile trebuiesc privite şi din cealaltă perspectivă, a devazantajelor, care au crescut 

proporţional cu dezvoltarea mijloacelor tehnice şi care sunt dezbatute pe larg şi din ce in ce mai des. 

Ce putem face? 

            Aş dori să încep, mai degrabă cu ce nu ar trebui să facem. Şi aici mă refer la a 

interzice brusc orice acces la tehnologie a adolescentului. Ar putea fi primul gând raţional al 

oricarui părinte. Aşa cum  se ştie, adolescenta este o perioadă tumultoasă in viaţa fiecăruia, în care 

ruptura de părinţi se poate realiza foarte uşor dacă  nu suntem atenţi. Astfel, în cazul în care se 

observă un început de dependenta, cel mai rău lucru pe care l-am putea face este să „rupem răul din 

rădăcină”, adică să întrerupem orice acces la tehnologie, si aceasta datorita faptului că si ruptura 

dintre părinte si adolescent va fi pe masura şi cu greu recuperabilă. 

            Însă ce am putea să facem, una dintre soluţii ar putea fi tehnica contractului, care 

presupune realizarea unui angajament atât din partea adolescentului, cât si din partea părintelui. 

Acesta din urmă, prin intermediul contractului îi poate da adolescentului cu atâţia bani mai mulţi cu 

cat petrece mai puţine ore in faţa calculatorului. Sau chiar şi cu ajutorul notelor se poate realiza tot 

un contract, astfel dacă ia o anumită nota la o anumita materie, specificată in contract, acesta poate 

petrece o perioada mai lungă în faţa calculatorului. 

O altă metodă, poate fi reprezentată de realizarea unui program, in privinta accesului la 

tehnologie. Astfel, adolescentul poate avea un interval orar in fiecare zi in care să aiba acces, iar 

acest interval trebuie să fie unul strict, din moment ce ne-am luat un angajament. Orarul trebuie 

respectat de către adolescent, iar acest lucru se poate realiza in mare parte si dacă o astfel de metodă 

a fost introdusă de la primele contacte cu tehnologia sau de când era mic. Pentru că, daca pe 

perioada copilariei au avut acces nelimitat la tehnologia din casă, iar in perioada adolescentei acest 

lucru se întrerupe brusc, sau un unele cazuri chiar şi treptat, putem avea parte de o revolta din partea 

adolescentului, care poate strica relaţia, părinte copil. 

Iar daca nu este prea târziu, o alta metodă poate include antrenarea adolescentului în diferite 

activităţi, atât specifice vârstei cât şi de folos unei dezvoltări armonioase, psihice si fizice. Astfel, 

acesta poate fi inscris la diferite cluburi, fie ele sportive sau nu, în cazul în care acesta nu doreşte cu 

desăvârşire să facă sport. Important este ca acesta să aiba o plajă largă de unde să aleag şi cel mai 

important este să descopere şi dacă se poate într-o manieră individuală beneficiile unei astfel de 

petrecere a timpului liber, prieteni, o energie pozitiva oferită de sport, susţinerea unei cauze nobile, 

etc.. 

Însă poate cel mai important lucru care îl poate face pe adolescent să nu ajunga dependent 

de tehnologie este relaţia cu familia şi ceea ce se înţelege prin acest lucru. Astfel, dacă ne gândim, 

din moment ce familia este implicată în viaţa adolescentului şi păstrează o relaţie strânsă cu acesta 

şi cu viaţa acestuia, fără însă a trece anumite granite care apar în această perioada pentru tânăr, 

putem spune cu desăvârşire că incidenţa unei dependente de tehnologie ar fi mult mai mică. Iar din 

moment ce părintele îi ofera un model de urmat sănătos, adica el este antrenat în activitaţi benefice 

şi sănătoase pentru fizic şi psihic, adolescentul va avea succes mai mare în preluarea unor astfel de 
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metode sănătoase de desfăşurare a timpului liber, pe care poate va reuşi să le realizeze împreuna 

chiar şi cu părintele. 

În concluzie, trebuie specificat faptul a conştientiza  dependenţa de calculator in râdul 

tinerilor este un lucru cert şi prezent printre noi şi printre cunoştinţele noastre. Iar la fel ca în orice 

dependentă primul pas spre vindecare este conştientizarea!  
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INFLUENŢA NOILOR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ASUPRA EDUCAŢIEI 

 

Prof. Dinu Floriana Iuliana 

Şcoala Gimnazială „I. Gh. Duca”, Râmnicu-Vâlcea 

 

O imagine valorează cât o mie de cuvinte  

Confucius 

 

1. Oportunităţi şi posibilităţi de utilizare a noilor tehnologii în educaţie. 

Tânărul mileniului III trebuie să fie un om instruit şi educat, ajuns prin educaţie la nivelul 

maturităţii şi al autonomiei intelectuale şi morale, capabil să înţeleagă, să evalueze şi să participe la 

utilizarea benefică pentru toţi a achiziţiilor ştiinţei şi tehnologiei. 

Noile tehnologii de informare şi comunicare ocupă un loc important în societate, astfel 

încât s-a pus problema integrării lor şi în învăţământ. Metodele învăţământului tradiţional nu pot 

face faţă avalanşei de cunoştinţe, în sprijinul acestora intervenind noile tehnologii ale societăţii 

informaţionale-tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor. Utilizarea softurilor educaţionale 

reprezintă o necesitate a procesului educativ la particularităţile individuale ale fiecărui elev, care 

trebuie confirmate. 

 Studii din domeniul comunicării arată că învăţarea este mai eficientă atunci când se 

foloseşte şi suportul verbal: persoanele reţin 75% din ceea ce văd, 15% pe cale auditivă şi 12% prin 

combinarea tactilului cu celelalte simţuri. O prezentare verbală însoţită de una vizuală devine de 6 

ori mai eficientă decât o simplă prelegere.  

Informatizarea învăţământului, intervenţia noilor tehnologii şi includerea în sistemul 

educativ sunt date ce nu pot fi în niciun caz ignorate, odată ce ele constituie, chiar şi pentru 

majoritatea pedagogilor, „principala urgenţă educativă”. Construirea unui nou mediu educaţional ar 

trebui corelată nu doar cu dimensiunile noului tip de personalitate umană, cât mai ales cu achiziţiile 

de ultimă oră ale culturii şi cunoaşterii. Rezultatul ar fi „noua alfabetizare a mileniului trei, cea 

computaţională, care nu este liniară, astfel încât omul acestui mileniu să nu fie << prizonierul fără 

speranţă al tehnicilor >>; el trebuie să fie un om liber, posesor al unei culturi tehnologice şi în 

http://ro.orthodoxwiki.org/Dependen%C5%A3a_de_jocurile_pe_calculator
http://ziarero.antena3.ro/articol.php?id=1241644953
http://natgeotv.com/ro/tabu/clipuri/dependenta-de-jocurile-electronice
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egală măsură al unei conştiinţe tehnologice”(M. Marinescu). De aici, introducerea învăţământului 

informatic în şcoală (încă din primele cicluri ale şcolarităţii, elevii sunt iniţiaţi în tainele 

calculatorului de cadre didactice specializate), dar şi utilizarea frecventă a computerului ca mijloc 

de învăţământ auxiliar în predarea şi învăţarea celorlalte discipline şcolare. Astfel, apare vehicularea 

tot mai frecventă a noţiunilor ca IAC - instruire asistată de calculator, învăţarea asistată de 

calculator, tehnicile informaţionale computerizate, NTIC - Noile Tehnologii de Informare şi 

Comunicare, care ne reflectă realităţi educaţionale. Ele trebuie să fie integrate într-o strategie de 

instruire şi autoinstruire complexă, îndelung chibzuită şi în niciun caz considerate condiţii suficiente 

ale reuşitei educaţionale.  

Astfel, calculatorului îi este recunoscut azi potenţialul didactic. Funcţionalităţile lui sunt 

bine-cunoscute, nu puţini dintre pedagogii occidentali sau chiar est-europeni recomandându-l în 

practica şcolară uzuală pentru următoarele avantaje: 

 calculatorul este un mijloc (mai eficient decât tabla sau foaia de hârtie) de 

înregistrare a unor expresii, prin linii, forme, culori;  

 calculatorul este un mijloc de construcţie şi de modernizare care combină mai multe 

feluri de raportare la cunoaştere; 

 calculatorul este un mijloc excelent de experimentare la vârsta infantilă: în faţa 

monitorului, copilul descoperă mai uşor universul, experimentează reacţii în faţa lui, chiar 

reordonează datele existenţei, în acord cu nevoile şi aspiraţiile sale;  

 calculatorul integrat într-o reţea este un mijloc excelent de comunicare şi 

exteriorizare a copilului, de relaţionare cu cei din mediul proxim sau îndepărtat; 

 calculatorul este un dispozitiv excelent de programare 

 

2. Mijloacele de învăţământ, auxiliare ale metodelor 

Utilizarea calculatorului în educaţia copiilor permite transmiterea şi asimilarea noilor 

cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educaţie este mult mai eficient, 

calculatorul fiind un mijloc de instruire care ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii 

de învăţare. Folosirea calculatorului în şcoli constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi 

învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a profesorului cu copiii, 

prezintă importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire. Alături de 

mijloacele didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul 

eficientizării tuturor activităţilor din şcoală.  

 Mijloacele didactice definite, în teoria pedagogică, drept ,,ansamblul instrumentelor 

materiale, tehnice etc., selectate şi adaptate pedagogic la nivelul metodelor şi procedeelor de 

instruire pentru realizarea eficientă a sarcinilor proiectate la nivelul activităţilor de predare-

învăţare-evaluare” (S. Cristea), au o finalitate precisă în procesul didactic, iar cunoaşterea lor 

devine o condiţie necesară a reuşitei  profesorului, indiferent de disciplina predată. Dintre funcţiile 

detaliate de pedagogi ca M. Ionescu şi V. Chiş, Mariana Marinescu, Miron Ionescu ş.a., specifice 

mijloacelor didactice utilizate la ora de limbă şi literatură română ar fi următoarele: 

 funcţia stimulativă (de motivaţie a învăţării), asigurată de modul inedit de concepere, 

realizare şi utilizare a mijloacelor de învăţământ: reprezentările grafice atractive, schemele şi 

tabelele, posterele sau colajele, realizate fie de profesorul de limbă şi literatură română, fie de elevii 

săi, pot stimula interesul acestora pentru fenomenul literar.  

 funcţia formativ-educativă: utilizate inteligent, în secvenţe diverse şi momente 

semnificative ale orei de literatură, mijloacele de învăţământ le pot facilita elevilor exersarea 
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capacităţilor operaţionale ale gândirii (de analiză şi sinteză, comparaţie, abstractizare şi 

generalizare); 

 funcţia informativă (de comunicare): mai ales mijloacele tehnice – şi dintre ele, cu 

precădere calculatorul şi Internetul – facilitează elevilor obţinerea, într-un timp foarte scurt, a unui 

volum bogat de informaţii despre evoluţia formelor literare, indiferent de delimitările geografice sau 

temporale în care ele au fost emise.  

 funcţia de investigare experimentală şi de formare a abilităţilor intelectuale, asigurată 

de utilizarea repetată a unor mijloace de învăţământ care permit experimentările mentale şi 

exersarea deprinderilor intelectuale (realizarea de scheme, tabele şi alte reprezentări grafice care 

permit înţelegerea, vizualizarea contextualizarea diferitelor forme de manifestare a fenomenului 

literar, realizarea unor operaţii de comparare, analiză şi sinteză a diverselor noţiuni de teorie 

literară). 

 funcţia ergonomică: adaptate nivelului clasei, particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale elevilor, mijloacele atractive de învăţământ permit reducerea considerabilă a 

volumului de timp acordat învăţării ca şi a ponderii rutinei ce intervine, firesc, în actul didactic; în 

schimb, ele pot creşte semnificativ acţiunile de organizare, de ghidare şi îndrumare a activităţii 

elevului, devenit din simplu receptor al informaţiilor didactice un actor cu drepturi egale pe scena 

educaţională. 

 funcţia substitutivă: în cazul elevilor aflaţi la distanţe mari, mijloacele audiovizuale 

permit o instruire didactică oarecum mulţumitoare. 

 funcţia estetică – este determinată de faptul că mijloacele (atractive) de învăţământ 

facilitează elevilor contactul cu valorile morale, estetice, sociale si cultural-artistice nu numai  

româneşti. 

 funcţia de evaluare: cu ajutorul unora dintre mijloacele didactice, cadrul didactic îşi 

poate evalua elevii, apreciindu-le nivelul de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi intelectuale: la fel, 

alte mijloace le pot facilita şi autoevaluarea.  

 

2.1. Tipuri de mijloace de învăţământ: mijloacele audiovizuale 

Considerate mijloace tehnice din generaţia a patra, mijloacele audiovizuale se adaptează 

foarte bine la particularităţile psihofiziologice ale copilului. Multe dintre ele suscită deopotrivă 

simţul văzului ca şi pe cel al auzului, ceea ce permite depăşirea stadiului senzaţiei şi ajungerea la 

percepţia organizată. Aceste mijloace stimulează atenţia şi cresc motivaţia pentru învăţare, deoarece 

conduc la o puternică participare afectivă şi multisenzorială a elevului în achiziţionarea de 

informaţii şi cunoştinţe noi. Alegerea acestora trebuie subordonată realizării obiectivelor propuse şi 

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

condiţiile folosirii acestuia, alături de particularităţile elevilor.  

Internetul solicită gândirea şi creativitatea elevilor atunci când sunt puşi în situaţia de a 

folosi cuvinte-cheie pentru găsirea informaţiilor dorite. Utilizarea optimă a resurselor internetului: 

motoarele de căutare, blogurile literare, forumurile tematice, dicţionarele online dezvoltă câmpul 

literar şi ştiinţific tradiţional.  

 

3. Instruirea asistată de calculator (IAC) 

Instruirea asistată pe calculator pătrunde sub diverse forme tot mai mult în procesul de 

instrucţie din cadrul lecţiilor de limba română, fie în secvenţele de învăţare de la clasă: pentru 

vizualizarea informaţiilor, afişarea de scheme, alternarea activităţilor (individuale sau de grup), 
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oferirea de informaţii suplimentare, antrenarea în diferite jocuri, recunoaşterea şi însuşirea unor 

algoritmi, fie în autoinstruirea pentru găsirea de informaţii, exersare, creare, autoevaluare, primire 

de feedback. 

Cursurile, exerciţiile, conţinuturile multimedia pot fi descărcate de pe internet ceea ce  

permite accesul la o mare cantitate de informaţii. Principalul avantaj al acestei forme de învăţare îl 

reprezintă caracterul interactiv dintre elevi şi calculator, profesorului revenindu-i cu predilecţie rolul 

de îndrumător, accentul căzând pe învăţarea individualizată. Elevii pot alege ordinea amplasării 

informaţiilor, modul de combinare al acestora şi gradul de detaliere a informaţiilor. Accentul nu se 

pune atât pe învăţarea unor informaţii, cât pe operarea cu ele. Elevul învaţă să utilizeze, în ritmul 

său, individual, diversele ghiduri, seturi de întrebări şi răspunsuri pentru verificarea înţelegerii de 

text sau pentru rezolvarea corectă a problemelor de gramatică.  

Calculatorul poate fi utilizat cu succes la lecţiile de literatură, de gramatică şi de 

comunicare. În cadrul lecţiilor de literatură, IAC sprijină actul învăţării prin: CD-uri, DVD-uri (cărţi 

electronice), dicţionare, enciclopedii de diverse tipuri, audiobook-uri, înregistrări, ecranizări ale 

unor piese. Bibliotecile virtuale, blogurile literare şi diversele site-uri de literatură (poezie sau 

proză) ale unor reviste literare (Observator cultural, Dilema veche, România literară etc.) pun la 

dispoziţia elevilor texte literare şi vin în întâmpinarea dorinţei de a fi la curent cu noutăţile 

editoriale, de a se familiariza cu specificul unor texte precum recenzia sau articolul critică. Sistemul 

multimedia poate fi folosit cu succes în redactarea unor portofolii, a unor texte puternic tipizate sau 

a unor prezentări în PowerPoint.   

În cadrul lecţiilor de gramatică şi comunicare, IAC sprijină actul învăţării prin: utilizarea a 

diverse teste care permit un feedback rapid, iar pentru profesor centralizarea facilă a rezultatelor. 

Existenţa unor corectoare ortografice, a unor dicţionare în format electronic, aflate permanent la 

dispoziţia elevilor (Dicţionarul explicativ al limbii române, dicţionare de sinonime, antonime etc.), 

sprijină elevii în însuşirea unor deprinderi de scriere şi pronunţare corectă şi expresivă. Facilităţile 

oferite de internet, precum blogul literar, chatul, diversele forumuri de discuţie, corespondenţa 

electronică, contribuie la exersarea şi formarea competenţelor de comunicare.  

Un loc aparte în IAC îl ocupă sistemul AEL, o platformă educaţională complexă oferită de 

Ministerul Educaţiei şi Siveco, care propune lecţii interactive. Acest sistem virtual de educaţie 

urmăreşte să sprijine procesul de predare, punând la dispoziţia profesorilor materiale 

complementare, promovând creativitatea şi facilitând învăţarea. Comunicarea IAC este eficientă în 

următoarele condiţii:  

 elevul trebuie să fie conştient că diversele forme de comunicare pe internet (e-mail, 

forumul de discuţii, chatul, o conversaţie online) includ reguli şi convenţii care trebuie  practicate;  

 elevul trebuie să fie familiarizat cu diverse componente informatice ale hipertextului; 

utilizarea sistemului multimedia trebuie sa implice ideea de acţiune prin relaţionare, adaptare, 

generalizare şi prelucrare; 

 elevul să fie solicitat prin întrebări; să existe un dialog între calculator şi elev 

(întrebări, mesaje, anunţuri, meniuri, repere grafice, comenzi de derulare);  

 să se realizeze analiza răspunsului, prin compararea celui oferit de elev şi de 

calculator; să fie respectate stadiile de dezvoltare cognitivă a elevilor; 

 să fie ghidat prin elemente de  afişaj. 

Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a mijloacelor de acces la 

informaţie. În educaţie, realitatea formulelor de învăţământ este mult mai pregnantă şi este 

caracterizată de utilizarea sistemelor multimedia atât la nivel general cât şi specializat. Educaţia 
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trebuie regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte, şi în funcţie de cerinţele noii 

societăţi, pe de alta 

Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la orice disciplină se 

pot folosi soft-uri educaţionale făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi a cunoştinţelor. 

Soft-urile educaţionale au menirea de a ajuta celelalte discipline care se predau în şcoală. 

Calculatoarele îi atrag pe elevi, nu numai prin faptul că reprezintă un domeniu nou, din acest punct 

de vedere, munca profesorului este uşurată. În acelaşi timp, responsabilitatea este mult mai crescută, 

pentru că a nu reuşi să atragi elevul spre disciplina pe care o predai este mai puţin grav decât a-l 

„pierde” undeva pe drum.  
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GENERATIA IT 

 

Prof. Dobre Sandina 

Liceul Teoretic Carol I Fetesti, Ialomita 

 

Gradul de curiozitate specific tinerilor le permite accesul rapid în domeniul IT 

Observând că setea de cunoaștere specifică vârstei îi determină să desfacă, refacă, repare, 

modifice unități de calculatoare, laptop-uri, telefoane etc, este evident faptul că mulți dintre tinerii 

acestei generații născuţi într-o lume dominată de tehnologia digitală, își vor plasa pasiunile în 

domeniul IT. Pasiunea, curiozitatea și zelul specifice vărstei lor, constituie atu-uri importante pentru 

marile corporaţii din domeniul IT,  care sunt dispuse să îi remunereze corespunzător. 

Spre deosebire de majoritatea specialiştilor ajunși la maturitate, care fac eforturi vizibile 

pentru a ţine pasul cu noutăţile high-tech, noua generaţie este în largul ei atunci când utilizează 

tehnologia de vârf.Deși mulți dintre profesioniştii maturi din domeniu își exprimă dezacordul în 

ceea ce privește ideea de a avea colegi sub vârsta majoratului, angajatorii împărtăşesc o altă viziune, 

și anume aceea de a oferi o şansă chiar şi tinerilor sub 18 ani, care nu au nicio diplomă care să le 

ateste cunoştinţele în IT. Există angajatori care susţin că generaţia pre-internet are, pe lângă o 

experiență incontestabilă, anumite lacune, dezavantajul lipsei maleabilității, un tip de gândire 

elaborată care se opune găsirii rapide a soluţiilor, calităţi extrem de necesare în lumea în continuă 

mişcare a erei digitale. 

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg a declarat în faţa audienţei de la Universitatea 

Stanford că “tinerii (studenţii din zilele noastre, n.r.) sunt pur şi simplu mai inteligenţi” decât era el 

când avea 22 de ani.NBCnews oferă exemplu cazul unui adolescent de liceu, Andrew Bernstein, în 

vârstă de 17 ani, care lucrează ca manager de proiect la Grupul Demski , o companie care 

proiectează, produce și distribuie echipamente tehnologice de specialitate. El are un venit mic (400 

de dolari pe lună) în cadrul firmei virtuale şi se întâlnește săptămânal pe Facebook cu cei din 
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conducere. Andrew declară că nu contează câtuși de puțin faptul că nu este decât un puşti de liceu și 

că este tratat ca oricare alt angajat. 

De fapt, CEO-ul Grupului Demski nu are decât 20 de ani, iar directorul de marketing este un 

student. Bernstein este de părere că angajaţii tineri sunt cel puțin la fel de valoroşi pentru angajatori, 

deoarece tinerii se adaptează imediat la noutate, iubesc să experimenteze şi să inoveze. 

Poveştile de succes ale tinerilor care şi-au împlinit visul încă din liceu 

Tinerii de liceu au posibilitatea să lucreze în domeniul IT, la companii precum Facebook sau 

LinkedIn, ca stagiari pe timpul verii. Veniturile astfel dobăndite sunt foarte interesante, respectiv, 

câştigul lunar al unui adolescent care lucrează în vacanţă la una dintre companiile amintite este de 

cca. 6.000 de dolari, sumă care depăşeşte venitul mediu al unui angajat din Statele Unite. 

Liceenii din România pot lucra în cadrul unor companii de renume cum ar fi Microsoft, 

Intel, Oracle, Freescale sau Ubisoft, unde au posibilitatea să acumuleze informații importante din 

domeniul IT, cunoștințe utile pentru viitorul profesional al acestora.Roberto Tamaş, este unul dintre 

tinerii români care au avut ocazia să participe la programe susţinute de marile corporaţii. El a făcut 

parte din echipa participantă la un proiect susţinut de Microsoft, în care a aflat cum se concepe şi 

cum se vinde o aplicaţie. Elevul, alături de alţi colegi organizaţi pe diverse departamente, a realizat 

o alarmă inteligentă pentru Windows Phone. Cu această ocazie, Roberto a realizat că acest proiect l-

a ajutat să se pregătească în viitor pentru un job adevărat, că nu vrea să devină programator și că 

dorește să se ocupe ’’de găndirea unor proiecte și de cum acestea ar trebui să funcționeze.’’Daniel 

Wendel, 32 de ani, cercetător și dezvoltator la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), 

lucrează cu unele dintre cele mai strălucite minţi în domeniul tehnologiei, unii dintre aceștia fiind 

tineri foarte valoroși. Wendel consideră că există momente când super-tinerii inventatori și 

programatori sunt plasaţi, pe bună dreptate, în poziţii de decizie şi conducere în domeniul IT. 

“Ai nevoie de plasticitatea creierului în ziua de azi”, spune Wendel. “Asta este ceea ce face 

ca aceşti tineri să fie atât de buni în ceea ce fac. Companiile sunt nevoite să se adapteze rapid pentru 

a sprijini angajarea acestor profesionişti atât de tineri”, este de părere dezvoltatorul de la MIT. 

Arjun Bhatnagar, unul dintre protejații lui Wendel, este genul de tânăr care se descurcă de 

minune în era digitală. Încă din clasa a VIII-a, Arjun a învățat singur șase limbaje de programare 

(HTML, CSS, PHP, SQL, Java și Javascript). La 16 ani, tânărul își susţinea lucrarea de licenţă la 

MIT, la 18 ani a inventat o platformă software numită ” Hei! HeadsUp “, iar acum este CEO al unei 

companii al cărui co-fondator are doar 15 ani. Este vorba de fratele lui, Abhijay. 

Tinerii sunt încurajaţi să aibă un job încă din perioada adolescenţei 

Cercetatorii sunt de părere că tinerii care din varii motive sunt nevoiţi să munceacsă încă 

înainte de a împlini 18 ani, gândesc mai pozitiv. Efectele muncii asupra liceenilor sunt benefice, 

aceştia ajungând la maturitate să aibă o gândire mai realistă şi fie mult mai pregătiţi în fața oricărei 

provocări profesionale.Este deosebit de important ca tinerii să aibă un obiectiv clar atunci când îşi 

caută un job. Indiferent dacă este vorba de acumulari de experienţă sau financiare (susținerea 

studiilor sau ajutor familial), important este ca ei să conștientizeze exact motivul pentru care 

muncesc. Această ecuație poate avea însă și necunoscute, posibil neplăcute. Ne referim la faptul că 

mulți dintre tineri pot fi tentați să-și cheltuiască rapid și irațional veniturile dobândite pe obiecte de 

lux fără nicio utilitate, distracţie şi vicii. Aceşti tineri, spun psihologii citaţi de illinois.edu, riscă să 

aibă probleme financiare la vârsta adultă.De asemenea, elevii care lucrează mai mult de 15 ore pe 

săptămână tind să-și piardă interesul pentru școală, mai arată studiile. 
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Dezvoltarea responsabilităţii, abilităţile dobândite în activități susținute pe termen lung, 

îmbunătățirea procesului de comunicare cu cei din jur și dezvoltarea încrederii în sine, reprezintă 

numai câteva dintre beneficiile obţinerii unui job încă din perioada adolescenţei. 

 

Bibliografie:  

blog.test-edu.ro/.../generatia-digitala 

 

PREDAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR VS PREDAREA PRIN METODE 

TRADIȚIONALE 

 

Prof.Roșu Mihaela, Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” 

Alba Iulia, jud. Alba 

  

1.Instruirea asistată de calculator 

Instruirea asistată de calculator este considerată de unii ca fiind cea mai importantă  inovație 

tehnologică a pedagogiei moderne. Ea contribuie la introducerea treptată a mijloacelor moderne de 

comunicare în învățământ. Conceptul de asistare a activității didactice de calculator include: 

predarea unor lecții, aplicarea, sistematizarea, consolidarea noțiunilor prezentate, precum și 

evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

 Modernizarea predării implică automat existența calculatoarelor în toate școlile, existența 

soft-urilor necesare pentru activitatea didactică, adaptarea profesorilor pentru acest nou tip de 

predare informatizată, diversificând astfel strategia didactică. Accesul elevului la calculatoare 

permite o informare mai amplă a acestuia, vizualizarea informaților în diferite feluri, organizarea 

mult mai structurată a acestora. 

Din punct de vedere pedagogic, strategia de instruire/învăţare şcolară este definită ca un 

ansamblu de forme, metode, mijloace tehnice şi principii de utilizare cu ajutorul căror se 

vehiculează conţinuturi în vederea atingerii obiectivelor. În cadrul activităţii instructiv-educative, 

strategia este o interacţiune între predare şi învăţare, concret, rezultatul contopirii strategiei de 

predare şi a strategiei de învăţare, constituită la intersecţia celor doi parteneri, profesorul şi elevii. În 

scopul eficientizării învăţării şcolare, din prisma strategiilor utilizate se impune respectarea unor 

condiţii  necesare pentru ca procesul de predare-învăţare să fie adecvat. Dintre acestea enumerăm: 

organizarea şi gradarea conţinuturilor, motivaţia elevului, participarea, feed-back-ul, respectarea 

ritmului de învăţare. 

Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o metodă modernă care poate fi folosită ȋn toate 

etapele procesului didactic: ȋn proiectare, ȋn predare-ȋnvăţare şi ȋn evaluare. Utilizarea calculatorului 

precum şi a softurilor educaţionale măreşte calitatea ȋnvăţării contribuind la formarea unei gândiri 

sistematice, selective şi eficiente. Pentru elevii obişnuiţi cu noile metode de informare, ideea de 

asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este deja o componentă normală a procesului de 

învăţământ. Acest concept include: predarea unor lecţii, consolidarea şi aplicarea unor cunoştiinţe 

deja învăţate. Interacţiunea dintre calculator şi elev permite diversificarea strategiei didactice, 

uşurând accesul acestuia la informaţii acetea putând fi structurate diferit în funcţie de nivelul clasei, 

pot fi prezentate mult mai multe informaţii şi selectate doar cele importante pentru notarea în caiete.  
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2. Predarea prin metode tradiționale 

Matematica școlară este privită de foarte mulți ca o excelentă gimnastică a minții, care 

ordonează și disciplinează gândirea. Exagerând acest rol, se poate afirma că nu contează atât de 

mult conținutul problemei, cât antrenamentul de rezolvare, acestea ducând la rezolvări de probleme, 

doar de dragul lor. Este adevărat că nu sunt prea dese exemplele de probleme care să aibă aplicații 

foarte directe în practica de zi cu zi și de multe ori acestea par rupte de realitate; de aceea este 

necesar, ca ori de câte ori putem să ”extragem” o problemă matematică din practică, atunci să o 

facem. 

O cale de a-i învăța pe elevi să rezolve probleme este și aceea de a rezolva o problemă... 

rezolvată. Aceasta nu înseamnă că-i punem pe elevi să memoreze rezolvarea, ci doar să reia 

rezolvarea pe o altă cale sau cu variante îmbunătățite ale rezolvării inițiale. 

Se ridică întrebarea dacă are rost să-i lăsăm pe elevi să „bâjbâie” şi să cadă în „gropile” în 

care au căzut şi înaintaşii noştri. Scopul principal al acestor situaţii problemă este sporirea 

motivaţiei ȋnvăţării, trezirea interesului şi participarea elevilor la discuţii şi la căutarea de răspunsuri 

prin întrebări deschise de genul: „cum credeţi că s-ar putea să...”; „ căutaţi câteva variante posibile 

în care s-ar ȋncadra ...”. Astfel de incitări au o valoare formativă mult mai mare decât receptarea de 

către elevi a explicaţiilor liniare ferite de incidente. 

Se poate afirma că factorul decisiv pentru învăţarea matematicii şi informaticii îl constituie 

rezolvarea de exerciţii şi probleme. G. Polya scria într-un articol “rezolvarea problemelor a fost 

baza învăţământului încă de pe timpul papirusului Rhind. Opera lui Euclid poate fi considerată ca o 

contribuţie pedagogică care constă în disecarea geometriei în diferite probleme uşor de dominat”. 

După părerea mea, problemele sunt şi astăzi baza învăţământului matematic pentru clasele 

gimnaziale şi de liceu. 

 Importanţa problemelor se vede şi din aspectele cantitative legate de această activitate:  

 -timpul necesar rezolvării problemelor este în general mai mare decât cel destinat teoriei;  

-temele de acasă constau în rezolvări de exerciţii şi probleme;  

-majoritatea examenelor solicită doar rezolvări de probleme;  

-manualele conţin sute de exerciţii şi probleme;  

-apariţia unui număr foarte mare de culegeri de probleme. 

 Pentru învăţarea matematicii, încă din clasele primare, continuând apoi cu gimnaziul şi 

liceul, se operează cu problema didactică de matematică. De ce este necesară precizarea didactică? 

În timp ce problema ştiinţifică are rezultat necunoscut, problema didactică este necunoscută doar 

elevilor. Faptul că profesorul cunoaşte rezultatul şi metoda de rezolvare, îi permite să poată dirija şi 

orienta căutările elevului. 

 „Prin problemă matematică, în sensul larg al cuvântului se subînţelege nu numai problema 

text, ci şi exreciţii, întrebări în rezolvarea cărora se cere o activitate intelectuală productivă legată 

de aplicarea cunoştiinţelor”. Toate activitățiile umane au la bază tendința naturală a oamenilor de a 

depăși anumite dificultăți (a se depăși pe ei însuși), dar se pare că ”atracția către probleme” este mai 

accentuată în desfășurarea matematicii. ”Baza psihică a cercetării matematicii este atracția către 

problematic. Nouă e problema însăși; veche și stabilă este pasiunea – această pasiune specific 

umană – pentru probleme mereu noi”. 

3.Concluzii 

Scopul prezentului studiu este de a gasi metode de creștere a motivației elevului, cu 

posibilitatea oferirii cât mai rapide a feed-backului și respectând ritmul de învățare a fiecărui elev, 
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dar oferind posibilitatea elevilor de la diferite profile de a avea acces la informația dorită în 

domeniul proiectării site-urilor web. 

Instruirea cu ajutorul calculatorului presupune atât prezentarea noilor cunoştiinţe sub formă 

de dialog sau investigare, fie realizarea de aplicaţii cu ajutorul programelor specializate pentru 

fixarea cunoştinţelor. Răspândirea instruirii cu ajutorul calculatorului va schima rolul profesorului 

în sensul că acesta va trebui să-şi realizeze singur poiectele şi lecţiile interactive astfel încât să le 

prezinte cu ajutorul calculatorului nu după vechiul stil, astfel încât procesul educaţional se va 

descentraliza, transformându-se dintr-un sistem centrat pe profesor, într-un sistem central pe elev, 

fără a uita că profesorul rămăne în ciuda tehnologiei pionul de bază în procesul educativ. 

Oricum rolul esenţial îl deţine acţiunea profesorului, orientată în direcţia implicării cât mai 

profunde a elevului în actul în actul învăţării.  Deşi etapele procesului instructiv-educativ au rămas 

aceleaşi, Noua literatură pedagogică insistă asupra învăţării centrate pe elev, într-o formă a instruirii 

interactive. Gama largă a posibilităţilor de învăţare a elevilor şi a resurselor educaţionale 

tehnologice impune cu insistenţă „adaptarea” binomului educaţional profesor-elev la nevoile noi ale 

educaţiei. Lecţia, prin adaptabilitatea sa şi a valenţelor sale creatoare ar putea să „evadeze” din sala 

de clasă în spaţiile cu potenţial educativ.  

 

Bibliografie: 

1.Achiril I, Cibotorescu E, Gaidargi Gh., Solomon N., - Metodica predării matematicii în școala 

medie, Editura Lumina, Chișinău, 1992 

2.E. Rusu – Psihologia activității matematice, Editura științifică 1969 
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APLICAȚII DE INSTRUMENTAȚIE VIRTUALĂ ÎN TEHNOLOGIE 

 

    Prof. Enache Onisei, Prof. Beldiman Iuliana  

Liceul Tehnologic „ Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, județul Giurgiu 

 

        Trăim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare. Mobilitatea 

crescândă a populaţiei, a tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi informaţiei produc schimbari si 

in domeniul educaţiei. Elevii de astazi, care vor fi specialiştii de mâine, au nevoie de o instruire care 

să corespundă noilor cerinţe impuse de societatea informaţională.  

   Instruirea în societatea cunoaşterii înseamnă : utilizarea tehnologiei în instruire pentru a 

implementa competenţele secolului XXI; identificarea modalităţilor în care elevii şi profesorii pot 

folosi tehnologia pentru documentare, comunicare, colaborare în cadrul procesului de învăţare; 

oferirea de posibilităţi de învăţare prin participarea activă, la instruire;facilitarea unor strategii de 

management educaţional în care învăţarea este centrată pe elev şi încurajează gândirea de nivel 

superior şi auto-controlul participanţilor; colaborarea pentru rezolvarea sarcinii de lucru prin 

comunicare eficientă şi participare unitară la rezolvarea problemei. 

    În instituţiile de învăţământ preuniversitar dotarea laboratoarelor de stiinte este precară. 

Instrumentaţia virtuală este o soluţie atunci când laboratorul în care se află aparatură tradiţională 

http://www.scribd.com/doc/19888979/Instruire-Asistata-de-Calculator
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învechită din punct de vedere moral şi funcţional trebuie să asigure condiţii de instruire la nivelul 

standardelor.  

   Firma National Instruments ne pune la dispoziţie  un mediu de programare grafică,  

LabVIEW. LabVIEW oferă tot ce este nevoie pentru a realiza sisteme de măsură şi test, sisteme de 

control şi monitorizare procese, cercetare ştiinţifica sau achiziţii complexe de date.  

      În domeniul tehnologiei, labVIEW poate fi utilizat în următoarele scopuri: 

 Demonstraţii experimentale; 

 Experimente virtuale realizate de către elevi; 

 Simularea şi modelarea unor fenomene fizice; 

 Lecţii de fizică şi evaluări prin comunicarea la distanţă. 

       Cu LabVIEW se pot implementa achiziţii de date, analize complexe şi prezentări sofisticate 

de date, totul într-un singur mediu de programare, astfel încât realizarea unei aplicaţii specifice pe o 

anumită platformă devine o sarcină uşoară. 

       LabVIEW permite conectarea rapidă şi facilă cu hardware-ul de masură şi control, astfel 

încât se pot configura şi utiliza uşor o gama largă de echipamente, de la instrumente de sine 

stătătoare până la placi de achiziţie de date, controllere de mişcare, sisteme de achiziţie de imagini 

etc. Programul include funcţii specializate pentru achiziţii de date, controlul instrumentelor, analiza 

datelor măsurate precum şi pentru afişarea şi prezentarea rezultatelor. LabVIEW oferă flexibilitatea 

unui mediu de programare puternic fără a mai avea nevoie de programarea greoaie a limbajelor 

tradiţionale.  

       Spre deosebire de limbajele de programare de uz general, LabVIEW pune la dispoziţia 

utilizatorilor funcţii specifice pentru aplicaţiile de măsură, control şi automatizare, accelerând astfel 

dezvoltarea aplicaţiilor. 

       Folosind Internetul, aplicaţiile create sub acest mediu capătă întrebuinţări dintre cele mai 

performante: un calculator poate controla şi comanda  procese reale, din aproape orice domeniu şi 

de la distanţă. 

       În sensul celor prezentate vă propunem doua aplicații pe care le folosim în predarea lecțiilor 

de fizică, dar pot fi folosite si la orele de specialitate din domeniul electric și mecanic: 

 

Panoul frontal al vi-ului  R-L-C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a rula aplicatia trebuie sa aveti instalat programul LabVIEW versiunea 6.1 sau Run 

Time-ul programului LabVIEW, versiunea 6.1 

 

 

 

 

http://www.ni.com/
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Panoul diagramă  

 
 

 

   Acest „instrument virtual” poate fi folosit la: studiul comportarii elementelor de circuit 

pasive în curent alternativ; studiul circuitului RLC serie şi paralel în curent alternativ ; determinarea 

factorului de calitate al circuitului(Q);determinarea lărgimii de bandă(B), etc..       

MONTAJUL SI APARATURA NECESARA 

 Studiul circuitului RLC serie in c.a. si a rezonantei de tensiuni 

Se va executa montajul din figură. 

 

 

 

 Montajul experimental pentru studiul circuitului RLC serie in c.a. si a rezonanței de tensiuni 

unde:   K – intrerupator bipolar; 

ATR – autotransformator -250 V, 8 A; 

V – voltmetru de curent alternativ 50 V; 

Rc – reostat cu cursor 30 Ω, 5 A; 

B – bobina de inductivitate variabilă ( 0,05… 0,15 H); 5 A; 

C – condensator 100 µF, 400 V; 

V1 – voltmetru de curent alternativ 50 V; 

R 
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V2, V3 – voltmetre de curent alternativ de 150 V; 

A – ampermetru de curent alternativ de 5 A; 

W – wattmetru 60 V, 5A. 

 

 

 

Circuitul se alimenteaza de la reteaua de curent alternativ cu 220 V. 

 

 

 

 Montajul experimental pentru îmbunatațirea factorului de putere 

unde: 

            K,K1 – întrerupatoare bipolare; 

            cosφ – cosfimetru 5A, 220V; 

            A1, A2, A3 – ampermetre de curent alternativ, 2A; 

            V – voltmetru de curent alternativ, 300V; 

            M – motor electric monofazat, cosφ1=0.75 

C(C’, C”) – condensator 300V, montat in derivatie 

 

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 

 Studiul circuitului RLC serie in curent alternativ si a rezonanței de tensiuni 

   Se pune autotransformatorul ATR pe poziția de tensiune nula și reostatul RC pe 

valoarea medie a rezistenței. Se inchide întrerupatorul K. 

Se reglează cu ajutorul autotransformatorului ATR o tensiune U=50V, indicată de  

voltmetrul V. 

Se variază inductivitatea bobinei pană se obține la ampermetrul A valoarea  maximă a 

curentului. Dacă indicația ampermetrului depașește diviziunea maximă sau dacă este in prima 

jumatate a scalei, se regleaza reostatul Rc  pană când indicația se aduce în apropierea diviziunii 

maxime. 

Se aduce inductivitatea din nou la valoarea minimă și se incepe să se marească treptat, 

citindu-se de fiecare dată  indicațiile aparatelor de masură pană cînd se ajunge la rezonantă 

(curentul este maxim in circuit). Se continuă apoi măsuratorile și peste acest punct, efectuandu-se 

măsuratori pentru 9 puncte. 

            Rezultatele citirilor se trec în tabelul 1. 
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Tabelul 1 

I      [A]  

URc    [V]  

UB   [V]  

UC   [V]  

P[W]  

  Se determină rezistența RL a bobinei (echivalentă pierderilor țn fier și rezistenței înfășurării 

bobinei). Se va efectua o masurătoare pentru o poziție a bobinei cu inductanța 

variabilă  corespunzătoare rezonanței stabilindu-se prin bobină curentul mediu obtinut țn timpul 

măsuratorilor pentru obținerea rezonanței. Rezistența bobinei determinată în c.a. este: 

             

și valoarea sa se trece în tabelul 4.2. 

Tabelul 2 

I 

[A] 

P 

[W] 

RL 

[Ω] 

   Pe baza masurătorilor efectuate se vor ridica experimental curbele de variație a curentului I, 

a căderii de tensiune pe bobina UB , a căderii de tensiune pur inductive UL, a căderii de tensiune pe 

condensator UC, a factorului de putere a circuitului cos φ, obtinute prin variația inductivității 

bobinei, în funcție de reactanța bobinei XL. 

Se vor calcula parametrii circuitului și se vor construi grafic diagramele fazoriale ale 

tensiunilor pentru trei puncte de funcționare: inainte, după si la rezonanță. 

 

 

 

          Rezistența reostatului este: 

                                                                                     

iar rezistența echivalentă a circuitului este: 

R=RC+RL                                                                                                            

            Impedanța bobinei , reactanța inductivă și inductivitatea bobinei sunt: 

 Căderea de tensiune pur inductivă este: 

                                                                      

Reactanța capacitivă și capacitatea condensatorului sunt: 
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La rezonantă: 

                                                                                   

            Factorul de putere al circuitului este: 

                                     

            Factorul de putere al circuitului este maxim la rezonanță. 

Marimile calculate se trec in tabelul 3 

Tabelul 3 

RC[Ω]  

R[Ω]  

ZL[Ω]  

XL[Ω]  

L[H]  

UL[V]  

cosφ  

XC[Ω]  

C[µF]  

  Se alimentează montajul cu tensiune de la versatester și se modifică frecvența pană la obținerea 

rezonanței. Parametrii circuitului nu se modifică. Se citește indicația aparatelor de masură, iar 

rezultatele se trec in tabelul 4. 

Tabelul 4 

f     [Hz]  

I      [A]  

UR    [V]  

UB   [V]  

UC   [V]  

P[W]  

   Îmbunătățirea factorului de putere într-un circuit alternativ monofazat 

            Se efectuează montajul, K1 fiind deschis, se inchide K. Se citesc U, I1, cosφ1. 

Datele se trec în tabelul 5, in linia 1. Se determină puterea activă a motorului cu relația: 

            P= UI1cosφ1, 

și se calculează capacitatile C’ si C”, care se trec în tabelul 4.9 pentru a obține cosφ2’=0.82 și 

respectiv cosφ2”=0.95. Se vor adopta pentru C’ si C”condensatoare standardizate. 

            Se montează condensatorul de capacitate C’ la bornele a-b (figura 4.13), se închide K si 

K1 și se citesc indicațiile aparatelor (inclusiv cosφ2’). Datele citite se trec în tabelul 5 linia 2. 

            Se procedează analog pentru condensatorul de capacitate C”, datele trecandu-se în tabelul 5 

linia 3. 

            Puterea reactivă absorbită de motor se determina cu relația: 

 
                    După montarea condensatoarelor de capacitați C’ si C”, puterile reactive se calculează 

conform relațiilor: Q’c,  Q’’c si  Q’2 =Q1-Q’c,  Q’’2 =Q1-Q’’c. 
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                    Valorile calculate cu ajutorul acestor relații se trec in tabelul 5. 

Tabelul 5 

Nr. 

crt. 

Valori măsurate Valori calculate 

U I1 I2 Ic cosφ1 cosφ2 φ2 P C 

calculat 

C 

adoptat 

Q1 Qc Q2 

V A A A   grade W   VAr VAr VAr 

1.              

2.              

3.              

 

 

 

EDUCAŢIE  ONLINE  ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  DIN  ROMÂNIA 

 

Prof. Chira Adriana 

Colegiul Național “Aurel Vlaicu” Orăștie 

                          

 „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

(Maria Montessori) 

E-learning este un model de  educaţie, in care se combina  auto-motivare, cai de comunicare, 

beneficiile  şi tehnologia.Motivarea  este accelerata de interactiunea fata in fata a 

cursantilor.Cursantii comunica intre ei si cu instructorul pentru realizarea cerintelor cursului 

să.Beneficiile E-learningului este evident, deoarece distantele nu mai exista şi costurile 

transportului, inchirierii spatiilor pentru curs, costul materialului tiparit, cheltuielile cu energia  tind 

spre zero. Tehnologia este obligatorie , dezvoltarea acestei  metode de invatare fiind dependenta de  

dezvoltarea tehnologiei.     

          Educaţia online a urmat dotării pe scară largă a şcolilor din mediul urban si rural.  

Dotarea prin programul SEI a schimbat învăţământul românesc. Înainte de începerea programului 

SEI, în România existau doar 3 calculatoare pentru fiecare 100 de elevi din învăţământul gimnazial 

şi 5 calculatoare pentru fiecare 100 de elevi de liceu. Modernizarea sistemului educaţional impunea 

cu prioritate extinderea accesului la calculatoare pentru fiecare elev si profesor. Pentru ca un 

asemenea demers să aibă succes, s-a impus dotarea de masă, la nivel naţional, a tuturor şcolilor.    

Dificultatea principală a constat în faptul că 90% dintre cadrele didactice nu aveau cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului, astfel că o mare parte din timpul care era destinat implementării 

tehnologiei a fost folosit pentru a preda cunoştinţe de folosire a PC-ului şi/sau de acces/navigare pe 

Internet. 

           Până în acest moment, proiectul de informatizare   a  învăţământului  preuniversitar a 

însemnat: 

          • peste 4 milioane de beneficiari la nivel naţional;  

          • 140.000 de profesori instruiţi;  

          • 15.000 de laboratoare informatizate;  

          • 192.000 de calculatoare;  

          • 3.700 de lecţii multimedia AeL;  

          • 1.600.000 de candidaţi la Bacalaureat;  
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          • 494.260 de participanţi la examenul de titularizare;  

          • 2.193.200 elevi repartizaţi în licee;  

          • 149.000 de utilizatori înregistraţi pe portal edu.ro, 2.000.000   de   vizitatori, peste 

6.000 de articole şi 1.300.000 de mesaje postate pe forum.  

            Programul Sistem   Educaţional    Informatizat   este   unul din cele mai importante 

programe europene de    informatizare    a şcolilor din învăţământul preuniversitar. Este cel mai    

premiat    proiect românesc şi    "un exemplu de bună practică" - Jan Figel, European Commissioner 

for Education, Training, Culture and Youth. 

            Rezultatele cercetării evaluative asupra    implementării Programului SEI relevă că: 

• 82% dintre profesorii ce predau la gimnaziu  sau    liceu în mediul urban   utilizează 

laboratoarele SEI;  

          • 95% dintre elevi declară că ar dori să utilizeze    mai   mult computerul şi Internetul pentru 

lecţii la diferite discipline;  

         • 70,2% dintre profesori remarcă   impactul    pozitiv    al TIC asupra performanţei la 

disciplina pe care o predau;  

         • 90% dintre elevi consideră că aceia   dintre ei care nu au acces la un calculator vor fi 

dezavantajaţi mai târziu;  

         • 83% dintre profesorii care au urmat un   curs   de   formare specializat   remarcă un impact 

pozitiv al utilizării computerului asupra elevilor.  

 În prezent este derulat  un proiect  finanţat din fonduri europene “Internet în şcoala ta. 

Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană “, prin care un 

numãr de 2.446 de şcoli din mediul rural şi oraşe mici vor avea acces la Internet. Obiectivul 

proiectului constã în facilitarea accesului public a instituţiilor de învãţãmânt "în zonele de eşec ale 

pieţei" (zone rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele 

moderne de comunicaţii) prin creşterea utilizãrii TIC și susţinerea conectãrii la broadband.  

Obiectivele proiectului sunt conectarea a 2.446 de şcoli la Internet prin conexiune broadband şi 

creşterea utilizãrii IT&C şi facilitarea accesului la Internet pentru aproximativ 650.000 de elevi şi 

aproximativ 48.000 de profesori. Se urmãreşte şi reducerea decalajului educaţional dintre mediile 

urban - rural în domeniul utilizãrii IT&C şi al accesului conexiunilor Internet. Educaţia bazată pe 

tehnologii se realizează având drept beneficiari pe cadrele didactice, ne-didactice şi elevii. 

 

Bibliografie: 

Raportul Ministerului Educației Naționale 
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INTERNETUL-TEHNOLOGIE DE INFORMARE ŞI COMUNICARE 

   

             Prof.Munteanu Lidia 

Liceul ,,George Tărnea" Băbeni, Vâlcea 

 

La cumpănă dintre mileniile II şi III, şcoala a pierdut monopolul informaţiei, televiziunea, 

dar mai ales Internetul dovedindu-se a fi concurenţi deosebit de activi. În acest context, şcoala a 

trebuit să se adapteze şi să folosească drept mijloace didactice aceste tehnologii moderne. 

Internetul, prin informaţiile disponibile în format digital, combinaţie între text, imagine şi didactică 

a devenit o necesitate, dat fiind faptul că informaţiile sunt actualizate cu uşurinţă şi adaptate la 

cerinţele cotidiene ale societăţii. 

Procesele realizate în comunicare în paralel cu dezvoltarea tehnologiei moderne au impus 

adaptarea procesului de învăţământ la standarde noi. Tehnologia informaţiei a pătruns în domeniul 

didactic ducând la dezvoltarea instruirii asistate de calculator (IAC). Instruirea asistată de calculator 

şi e-learning se referă la folosirea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii şi a mediilor pentru 

distribuirea materialelor didactice şi pentru eficientizarea procesului de predare- învăţare. Dacă IAC 

se referă la orice mod de utilizare al calculatorului în procesul didactic, e-learning-ul poate fi 

considerat metoda didactică, cu un scop didactic clar şi cu un demers didactic care vizează 

informarea, învăţarea şi evaluarea. IAC şi e-learningul cuprind: preocupări privind utilizarea 

Internetului, a bibliotecilor electronice, a bazelor de date online, materiale pentru învăţare 

interactivă, activităţi didactice de grup (conferinţe electronice, discuţii prin poştă electronică), 

conferinţă video, administrarea online a disciplinelor. Învăţarea cu ajutorul calculatorului (învăţarea 

electronică) este mediată de mediul electronic de învăţare –software educaţional. Software-ul 

educaţional reprezintă un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea unor sarcini 

didactice prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator. Există două tipuri 

de aplicaţii utilizate la clasă: 

 Software-ul (softul) educaţional propriu-zis, elaborat pentru a-i ajuta pe cei care învaţă să-şi 

însuşească anumite cunoştinţe, să-şi formeze anumite deprinderi. Aceasta asigură 

memorarea datelor, organizarea datelor în fişiere, gestionarea fişierelor, simularea învăţării, 

realizarea învăţării, evaluarea formativă a învăţării, controlul, reglarea şi autocontrolul 

activităţii de învăţare. Softurile educaţionale pot fi programe de învăţare, tutoriale (lecţii 

interactive online). 

 Sofware-ul folosit ca suport pentru activitaile de predare-invatare; 

 Programe utilitare nu oferă cunoştinţe noi, ci se foloseşte pentru construcţia de texte, grafice, 

desene; 

 Materiale de preferinţă dicţionare, enciclopedii, atlase digitale, cărţi electronice; 

 Software-ul tematic, abordează informaţii din unul sau mai multe domenii ale ştiinţei, 

organizate după anumite criterii, fără a integra o strategie didactică.În prezent, învăţământul 

românesc utilizează un sistem informatizat de predare/învăţare şi manageament al 

conţinutului denumit EAL (Learning Content Manageament System), destinat utilizării de 

către toate categoriile de partecipanti la actul educaţional: profesori, stundenti, elevi, 

producători de conţinut educaţional, management şi personal administrativ. Acest sistem 

permite utilizarea unui număr mare de materiale interactive, tutoriale, exerciţii, simulări, 

jocuri educative. Învăţarea se realizează în sistem sincron (împreună cu un profesor care 
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controlează în întregime lecţia, putând să creeze, să coordoneze şi să monitorizeze procesul 

educaţional), dar şi în sistem asincron (studiul individual, în ritmul fiecărui cursant, 

permintând personalizarea învăţării). Tehnologia modernă permite accesul cercetătorilor şi 

al elevilor la un număr extrem de mare de surse istorice, primare sau nu, prin intermediul 

internetului. Totuşi, utilizarea acestora la clasă ar trebuie să se facă numai după ce 

profesorul a realizat o evaluare prealabilă a autenticităţii şi credibilităţii site-urilor existente. 

Cel ce foloseşte aceste surse trebuie să ştie că de multe ori, ele au fost selecţionate pentru a 

face propagandă unei anumite cauze, că unele din site-urile existente au o provenienţă 

dubioasă sau transmit informaţii false. Cele mai multe din sursele istorice postate pe site-uri 

nu sunt create pentru nivele diferite de vârstă aşa încât ele nu au în vedere respectarea 

principiului accesibilităţii. Lucrările de specialitate sugerează câteva criterii care să-i 

ghideze pe profesorii de istorie în selecţionarea site-urilor de pe care îşi selectează sursele pe 

care le analizează cu clasă. 

Între aceste criterii se numără: scopul şi autorul site-ului, accesul la site, uşurinţă de a 

naviga, designul şi conţinutul site-ului. Pentru unele dintre criteriile enumerate putem 

semnala aspecte care pot să influenţeze corectitudinea interpretării realizate de elevi asupra 

surselor: 

 Scopul site-ului: Profesorul ar trebui să verifice dacă scopul este clar exprimat, dacă 

site-ul se adresează unei anumite audienţe şi dacă este potrivit cu vârsta elevilor; 

 Autorul site-ului dacă autorul face parte dintr-o anumită organizaţie; dacă site-ul 

oferă indicii despre provenienţa lui: cod naţional: fr, de, se; domeniu: academic 

(UK), edu-institutie de învăţămînt, gov-guvernaental, int-organizatie internaţională; 

 Accesarea site-ului; se realizează uşor, fără să necesite programe speciale; este 

gratuit; paginile se descarcă suficient de repede pentru a putea fi folosite la orele de 

predare. 

 Nu vom da reţete de utilizare a informaţiilor oferite de Internet, fiecare profesor, după o 

analiză pertinentă asupra acestor informaţii, va selecta, în funcţie de tipul lecţiei şi 

obiectivele/componentele propuse, cele ce sunt necesare în cadrul lecţiei sau a unei secvenţe 

didactice. Ne vom permite însă a selecta şi recomanda spre utilizare următoarele pagini web. 

Grupate în fuctie de tematica lor, insistând cu precădere pe cele din România (folosiţi 

motoarele de căutare www.google.ro, www.altavista.com, www.yahoo.com, etc): 

 

A. instituţii: 

 www.edu.ro – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

 www.vl.edu.ro – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea 

 www.ccdvalcea.ro – Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 www.cultura.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor 

 http://cnc.ise.ro – Institutul Naţional pentru Curriculum 

 www.ise.ro – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 www.burse.edu.ro – Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate 

 www.europa.eu – Uniunea Europeană 

 www.coe.int – Consiliul Europei 

 www.nato.int – North Atlantic Treaty Organisation (NATO) 

B. Instituţii ştiinţifice 

 www.acad.ro – Academia Romană 

http://www.google.ro/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.edu.ro/
http://www.vl.edu.ro/
http://www.ccdvalcea.ro/
http://www.cultura.ro/
http://cnc.ise.ro/
http://www.ise.ro/
http://www.burse.edu.ro/
http://www.europa.eu/
http://www.coe.int/
http://www.nato.int/
http://www.acad.ro/


Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

304 
 

 www.academiaromana.ro/ief - Institutul de Etnografie şi Folclor  

“C. Brăiloiu”, Bucureşti 

C. Fundaţii, societăţi, asociaţii: 

 www.cedu.ro – Centrul Educaţia 2000+ 

 www.europanostra.org - Federaţia europeană a patrimoniului cultural 

D. formarea continuă, resurse pentru profesori, dezbateri: 

 www.didactic.ro - informaţii, planificări, proiecte, etc 

 www.clopotel.ro - surse didactice  

 www.leducat.ro – informaţii despre educaţie, forma continuă, cariera, resurse 

utile pentru cadre didactice şi formatori 

 www.academiaonline.ro – un model de aplicare a standardelor pedagogice într-

un sistem modern de educaţie la distanţă 

 www.e-scoala.ro – cursuri, lecţii interactive etc 

 www.elearning-forum.ro - sisteme, soluţii, idei şi mai ales descrieri ale 

aspectelor pedagogice 

 www.civica-online.ro – un site-resursa în domeniile educaţie pentru cetăţenie 

democratică, educaţie civică, educaţie pentru drepturile omului 

 www.cursurionline.ro – site ce conţine cursuri didactice şi universitare 

 www.imagined.ise.ro – imaginar şi imaginative în educaţie 

 www.jobrotation.ro – prezintă noi strategii la nivel European în educaţia adulţilor 

şi noi modele de dezvoltare a resurselor umane 

 

E. Muzee şi memoriale: 

 www.muzee-valcea.ro – Muzeul Judeţean Vâlcea 

 www.art.museum.ro/mnar - Muzeul Naţional de Artă al României 

 www.luvru.edu – Muzeul Louvre 

F. castele şi cetăţi: 

 www.peles.ro – Castelul Peleş 

 www.brancastlemuseum.ro – Castelul Bran 

 www.castelelulcorvinilor.ro – Castelul Huniazilor din Hunedoara 

 www.neamt.ro/cmj/Cetatea_Neamt - Cetatea Neamţ 

G. Holocaust: 

 www.memorialdelashoah.org – Memorial de la SHOAH – Musee, centre de 

documentation juive contemporaine. 

H. Mănăstiri: 

 www.putna.ro – Mănăstirea Putna 

 www.manastirea-cozia.go.ro – Mănăstirea Cozia 

 http://www.bogdana.ro – Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi 

I. Enciclopedii: 

 www.encarta.msn.com – Encarta 

 www.eb.com – Enciclopedia Britannica 

 www.wikepedia.org 

 www.herodote.net 

 

http://www.academiaromana.ro/ief
http://www.cedu.ro/
http://www.europanostra.org/
http://www.didactic.ro/
http://www.clopotel.ro/
http://www.leducat.ro/
http://www.academiaonline.ro/
http://www.e-scoala.ro/
http://www.elearning-forum.ro/
http://www.civica-online.ro/
http://www.cursurionline.ro/
http://www.imagined.ise.ro/
http://www.jobrotation.ro/
http://www.muzee-valcea.ro/
http://www.art.museum.ro/mnar
http://www.luvru.edu/
http://www.peles.ro/
http://www.brancastlemuseum.ro/
http://www.castelelulcorvinilor.ro/
http://www.neamt.ro/cmj/Cetatea_Neamt
http://www.memorialdelashoah.org/
http://www.putna.ro/
http://www.manastirea-cozia.go.ro/
http://www.bogdana.ro/
http://www.encarta.msn.com/
http://www.eb.com/
http://www.wikepedia.org/
http://www.herodote.net/
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J. Reviste de specialitate: 

 www.histoire.presse.fr – L’Histoire 

 www.tcr.org – he Concord Reviews  

K. Bibliografii: 

 www.bcucluj.ro/re/oc/bistRO/ - Bibliografia istorică României 1994 – 1999 

 www.bcucluj.ro/re/oc/BistRO1999-2004/ - Bibliografia istorică a României 1999 

– 2004 

L. Cronologii: 

 www.hyperhistory.com 

M. canale de televiziune: 

 www.thehistorychannel.com 

 www.discovery.ro 

 www.bbc.co.uk/education 

Utilizarea Internetului în cadrul orelor de limba franceză prezintă avantaje şi dezavantaje, 

balanta înclinându-se în favoarea avantajelor. 

             

Bibliografie: 

1.Dogaru-Ulieru,  Olimpus TIC-Instrumente suport pentru activitatea didactică în ,,Educație şi 

dezvoltare profesională", Ed.Scrisul românesc, 2011; 

2.Oprea, C.L., Strategii didactice interactive, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008; 

3.Drăghicescu, Luminița, Strategii didactice interactive bazate pe învățarea prin colaborare în 

"Educație şi dezvoltare profesională", Ed.Scrisul românesc, 2011; 

4. Crețu, Daniela, Nicu,Adriana, Pedagogie, Ed.Universității ,,Lucian Blaga", Sibiu, 2009. 

 

 

AVANTAJE ȘI LIMITE ALE INTEGRĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICĂRII PRIN ÎNVĂȚAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR. STUDIU DE CAZ: 

ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Dr. NATAȘA DELIA MAIER 

C.T.I.A. Dumitru Moțoc, București 

 

Introducere 

Sursele primare care au determinat orientarea acestui studiu de caz spre implementarea 

unui modul de tehnologia informației și a comunicării (în cele ce urmează, abreviat T.I.C.) au fost 

experiența proprie în utilizarea calculatorului drept componentă a designului educativ în cadrul 

orelor de Limba și literatura română, alături de un demers reflexiv care să dea curs nevoilor 

speciale generate de confruntarea dintre competențele elevilor de astăzi și ce oferă sistemul 

educațional orientat și centrat asupra acestora. 

În calitate de client al sistemului educațional, cerând descoperirea/identificarea nevoilor de 

formare în concordanță cu propria pregătire anterioară, cu stilurile de învățare pe care poate să se 

sprijine, dar și cu nevoile educaționale specifice vârstei și personalității lui, elevul este, azi, bucuros 

http://www.histoire.presse.fr/
http://www.tcr.org/
http://www.bcucluj.ro/re/oc/bistRO/
http://www.bcucluj.ro/re/oc/BistRO1999-2004/
http://www.hyperhistory.com/
http://www.thehistorychannel.com/
http://www.discovery.ro/
http://www.bbc.co.uk/education
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să își dea întâlnire cu spațiul digital în cadrul orelor și al activităților de învățare (poate chiar mai 

mult decât să își dea întâlnire cu materiile de studiu în mediul virtual). 

Astfel, demersul didactic se personalizează pentru a răspunde în egală măsură tuturor 

categoriilor de elevi, predarea și învățarea fiind asumate de către acesta ca etape ale dezvoltării sale 

personale, pentru care își asumă (cel puțin teoretic) responsabilitatea, pe care le conștientizează și 

pentru îmbunătățirea cărora poate furniza feed-back. 

Este vorba de construirea unui mediu de învățare accesibil, inclusiv procesele, 

echipamentele, mediul de predare şi mediul fizic, pentru că această abordare evită punctul de 

vedere care plasează dificultatea sau deficiențele în sarcina elevului şi se concentrează în schimb pe 

capacitatea şcolii de a înţelege şi a răspunde la nevoile / cerințele individului care învață. 

Organizarea unor contexte eficiente de învățare a avut în vedere, pentru prezentul studiu de 

caz, rezultatele Proiectului FEDA CBD 204 - Strategii pentru o predare care să corespundă 

stilurilor individuale de învăţare ale persoanelor, în conformitate cu care materialele didactice 

exploatează dominantele componentelor perceptuale de care se folosesc elevii în cursul învățării: 

vizuală, practică sau auditivă. Nu rareori, în practică, se constată că nu există un stil dominant, ci, 

mai degrabă, doua sau chiar toate căile senzoriale de învățare sunt în egală sau apropiată măsură 

dezvoltate.  

Se recomandă, în general, introducerea suporturilor media/digitale în demersul didactic, 

calculatorul presupunându-se că ar putea să răspundă tuturor stilurilor de învățare, permițând 

identificarea de elemente care să capteze atenția întregii clase. Astfel, o lecție derulată cu ajutorul 

calculatorului presupune un bun impact vizual, dar și folosirea deprinderilor practice. Elevilor cu 

stil de învățare practic le vine în ajutor, facilitând lucrul cu scheme, grafice, funcții, grile, scale etc. 

Pentru elevii cu stil de învățare auditiv, informația folosită în suportul java sau PowerPoint/ html al 

unei lecții poate fi suplimentat prin activități de lectură cu voce tare, dar și prin audierea unor 

fragmente sonore (melodii sau alte suporturi sonore înserate în lecție). 

Utilizând în practica la catedră lecțiile asistate de calculator, s-a născut o întrebare firească 

pentru orice cadru didactic ușor rezistent la schimbare, dar nereticent la ideea de nou: oare elevii 

reușesc să învețe la fel de eficient în cadrul lecțiilor derulate cu ajutorul calculatorului ca în cadrul 

celor ce nu dispun de acest suport? 

Proiectul inițiat a încercat să răspundă acestei întrebări prin programarea a două tipuri de 

demers didactic diferite, unul asistat de calculator și celălalt incluzând doar activități lipsite de 

suportul digital, dar ținând seama de componentele vizuală, auditivă și practică ale învățării, la o 

clasă de elevi de 15 ani, pentru a urmări care au fost contextele de învățare favorizante. 

Metoda 

Participanți 

Proiectul s-a derulat cu o clasă a IX-a de liceu, învățământ cu frecvență, de zi, având ca 

subiecți un grup de 20 de elevi, eterogen din punctul de vedere al nivelului educației, al stilurilor de 

învățare predominante,  al criteriului de gen. Alegerea unui grup de elevi cu vârsta de 15-16 ani s-a 

bazat tocmai pe faptul că aceștia sunt mai deschiși în a-și exprima propria opinie în cadrul 

interogărilor, al chestionarelor, al interviurilor,  dar și datorită faptului că manifestă un oarecare 

interes pentru orele de Limba și literatura română și își comunică foarte ușor propriile experiențe, 

având, de asemenea, un spirit critic destul de puternic dezvoltat. 

Alegerea grupului a urmărit eterogeneitatea stilurilor de învățare tocmai pentru că, în 

cadrul orelor obișnuite, ei sunt familiarizați cu exerciții adresate diferitelor stiluri de învățare, cu 
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exerciții de stimulare a dezvoltării stilurilor deficitare, abilitățile și comportamentele diferite putând 

fi un bun punct de sprijin pe parcursul lecției asistate de calculator (complet nouă pentru ei ca 

modalitate de realizare a demersului didactic). 

Materiale și aparate 

Pentru realizarea proiectului s-a utilizat unul dintre laboratoarele de informatică ale școlii, 

dotat cu 25 de calculatoare, cu flip-chart și proiector cu LCD, boxe. Logistica proiectului a cuprins: 

20 de calculatoare, boxe, hârtie de flip-chart și markere, plastilina, ilustrații, foarfece, prezentare 

PowerPoint în două versiuni cromatice, notițe redactate de profesor (pentru fixarea subiectului 

lecției, înmânate la ieșirea din sală), fișe de lucru, precum și o serie de chestionare ce urmau a fi 

completate la terminarea lecției. 

Proceduri 

Cu câteva săptămâni înainte, elevilor li s-a aplicat chestionarul utilizat în școală pentru a 

depista stilurile de învățare. Chestionarul, cuprinzând 39 de întrebări, are cate 13 întrebări ce 

vizează contexte de învățare pentru fiecare stil în parte. Chestionarul a fost elaborat pe baza 

caracteristicilor fiecărui stil în parte, reformulate interogativ, pentru ca elevii să se recunoască în 

contextele de învățare descrise prin întrebări.  

Alături de chestionar, înainte de comunicarea rezultatelor, s-a făcut o anchetă urmărind să 

identifice situațiile cele mai proprii învățării, vizând alegerea justă a contextelor de învățare, în 

vederea responsabilizării elevilor. Întrebările anchetei au vizat următoarele aspecte: 

- modalități de învățare în clasa (individual, în echipe/ grup, în perechi) 

- metode care le facilitează învățarea (utilizarea jocurilor de rol, a fiselor de lucru, a 

întrebărilor, a interpredării, a formulării de întrebări legate de tema lecției, realizarea de lucrări 

practice, expuneri, scheme pe tabla, problematizare, dezbatere) 

- contexte favorizante învățării (facilitarea învățării prin ambient: sala de clasa/ acasă, 

prezenta/absența zgomotului, învățarea pe fond sonor, colorarea notițelor, moduri de aranjare a 

informației pe pagină, învățarea în spații neconvenționale, perioada a zilei favorita în învățare, mod 

de parcurgere a sarcinilor – derularea celor scrise înaintea învățării sau invers) 

După această etapă, s-a proiectat lecția. Aceleași informați au fost prezentate pe diapozitive 

PowerPoint de doua tipuri: primul tip având un fond puternic colorat, cu o paletă de prezentare în 

tonuri de roșu, al doilea tip având un fond neutru (pastel într-o nuanță de crem, cu fonturi negre). În 

ambele prezentări s-au utilizat aceleași materiale ilustrative. 

La prima derulare a lecției, elevii cu aptitudini de învățare de tip vizual au fost așezați la 

calculatoarele care aveau prezentarea viu colorata, iar ceilalți la celelalte.  

La următoarea secvență din lecție, elevilor cu stil de învățare auditiv li s-au adăugat 

ilustrații sonore pe parcursul predării.  

În următoarea secvența a lecției, elevilor cu stil de învățare practic li s-au pus la îndemână 

seturi de scheme și grafice, ilustrații, exerciții care sa le faciliteze învățarea informației.  

Pentru a crea un sistem comparativ, elevilor li s-a derulat o lecție similară ca tematică, 

utilizând aceleași tipuri de exerciții, dar realizată în sala de clasă, fără ilustrație sonoră și fără 

prezentări pe calculator, utilizând ca alternativa la acestea prezentarea verbală făcută de profesor, 

exerciții ce presupuneau ascultarea activă din partea elevilor, precum și manualul și un set de 

ilustrații multiplicate. 

La finalul ambelor lecții elevilor li s-a aplicat un test de evaluare, alături de un set de 

chestionare în care li se cerea sa identifice contextul de învățare sau contextele preferate de-a lungul 
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lecțiilor, elementele noi reținute, receptarea propriei implicări în parcursul lecției, puncte percepute 

ca bune sau slabe ale lecției, precum și aspecte motivaționale. 

La finalul primei lecții, elevii au primit notițele tehnoredactate la ieșirea din sala, pe când 

în a doua lecție și-au luat singuri notițe, ajutați fiind doar de reperele de schematizare de pe tablă, 

propuse de profesor. 

Cele doua contexte de învățare organizate sunt ușor divergente sub raportul instrumentelor 

utilizate, nu și sub cel al metodelor sau al învățării în clasa. 

În ambele lecții s-au utilizat: explicațiile profesorului, învățarea în perechi, exercițiile în 

echipă, individuale și în perechi, interpredarea unor informații, cererea feed-backului din partea 

elevilor, tabla, fișe de lucru, întrebări ale elevilor, întrebări frontale, problematizare, lectura cu voce 

tare făcută de elevi, lectura în echipe sau pe roluri.  

În prima lecție, cea asistată de calculator, s-au utilizat în plus: flip-chart pentru expunerea 

rezultatelor elevilor, prezentări în PowerPoint, fond ilustrativ sonor, notițe de curs, dar nu s-au 

asigurat materiale ilustrative  multiplicate,  nu s-a utilizat manualul. 

În a doua lecție, desfășurată în sala de clasă, s-au folosit materialele ce nu au făcut obiectul 

primei lecții: suportul din manual, albume ilustrative, imagini multiplicate. 

Printre activitățile  pe care le-au depreciat în învățare s-au aflat: interpredarea și expunerile 

de tip curs magistral. Dificultățile pe care grupul le-a apreciat erau: pierderea atenției în timpul 

prelegerii și greutatea selectării informației în interpredare. 

Majoritatea grupului învață seara, uneori destul de târziu (doar trei respondenți învață 

după-amiaza, după întoarcerea de la cursuri) 

 

Discuții și rezultate 

Din cei 20 de subiecți implicați în lecții, după aplicarea chestionarului relativ la stilurile de 

învățare, s-a constatat ca 6 au stil de învățare vizual, 6 auditiv și 6 practic, unul având aptitudini 

egal dezvoltate în toate trei sensurile. Surprinzător pentru o clasa a IX-a a fost numărul mare ale 

elevilor cu stil de învățare practic: numărul mediu pentru generațiile trecute era de un elev cu stil 

practic la 4-5 elevi cu stil de învățare auditiv sau vizual. 

În urma anchetei inițiale, s-a observat că elevii preferă învățarea în echipă, în grupuri sau 

în perechi, deoarece le oferă, afirmă 15 dintre ei, o mai mare încredere în sine. Uneori partenerul de 

învățare (10 respondenți) constituie un sprijin în documentare sau o autoritate de control, ei spera ca 

porțiunile lacunare din informația lor vor putea fi completate de către coechipieri. 

Cu toate că elevii sunt interesați de găsirea contextelor alternative pentru predare-învățare 

(19 răspunsuri în acest sens, un test fără răspuns), în afara de mutarea lecției în aer liber sau în 

muzeu, niciunul dintre elevi nu a putut preciza contexte alternative. Opțiunile pentru lecții în aer 

liber sau în muzee au apărut pe testele a cinci elevi. 

Ei au considerat că învățarea unui element nou este facilitata de exercițiile aplicative, 18 

dintre ei considerând că învață mai ușor tot ceea ce poate avea punere în practica. S-a afirmat că 

învățarea elementelor care nu au punere în practică este de la dificil la imposibil. 8 elevi au apreciat 

ca învață/rețin cu dificultate elementele care nu au punere în practica, iar 9 răspunsuri au considerat 

acest lucru ca fiind imposibil. Cu toții își efectuează temele pentru acasă înainte de a învăța la 

materia respectiva, nu își revăd aproape deloc notițele luate în clasă. Atunci când este posibil, 

preferă să învețe după-amiaza devreme sau în jurul orei prânzului, dar în practica acest lucru nu 

există, deoarece ei sunt atunci la ore. Învățarea autonomă este apreciată de familiile lor, dar nu și 

încurajată, doar în cazul unui singur elev părinții interesându-se îndeaproape de temele pe care 
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acesta le are și modul în care au fost parcurse. Cinci dintre ei învață cu muzica (cei care au precizat 

acest răspuns sunt elevi cu stil de învățare auditiv), șapte afirma că orice sursă de zgomot îi distrage 

sau îi deranjează,  neputând învăța (trei elevi cu stil de învățare practic, doi cu aptitudini vizuale). 

Doar patru dintre ei își colorează notițele pentru a marca elementele importante din ele (doi elevi cu 

stil vizual și doi cu stil practic de învățare). Nu acordă importanță formatului notițelor luate decât 

patru dintre elevi (cel polivalent și trei cu stil de învățare practic). 

Rezultatele anchetei au relevat un grup eterogen, cu practici de învățare diferite, deprinse 

din clasele gimnaziale. Elevii nu sunt conștienți de rolul lor în procesul de învățare, nu pot să își 

explice modul în care învață o informație. Majoritatea nu au deprinderi de facilitare a demersului 

instructiv, nu cunosc și nu intuiesc metode care le-ar putea facilita accesul la informație. Deși sunt 

conștienți de necesitatea acumulării de informați pentru rezolvarea practica a unor probleme, 

majoritatea rezolvă tema pentru acasă înainte de a accede la informație și nici nu revăd tema după 

ce și-au învățat lecția. Învățarea se produce în salturi, mai des în situațiile în care știu ca nu au nota 

la o anumită materie. Cazurile în care activitatea la clasă este recompensată îi stimulează uneori să 

învețe constant, dar această constanță se pierde în cazurile în care nu se produce imediat 

recompensarea. Implicarea și atenția la lecție sunt fluctuante, favorizate de introducerea elementelor 

de tip surpriză în lecție. 

După parcurgerea lecției asistate de calculator, s-au aplicat testele de evaluare. S-a 

constatat că exercițiile cu caracter aplicativ pot fi rezolvate, în schimb o bună parte din subiecți nu a 

fost atentă la explicații, la partea teoretică a lecției și nu puteau defini sau explica conceptele 

studiate. Întrebați în chestionare, ei nu au identificat printre părțile atractive aceste momente 

didactice, nici nu le-au apreciat ca fiind plictisitoare, iritante etc. Pur și simplu au ignorat aceste 

momente. În urma anchetei, s-a relevat clar faptul ca majoritatea grupului (18 răspunsuri) nu s-au 

putut adapta lecției cu format asistat de calculator, căci prezentarea PowerPoint a devenit, în loc de 

sprijin util, un distractor. Condițiile de învățare fiind noi, elevii au fost mai atrași către mediul 

ambient decât către lecția propriu-zisa, deși implicarea în rezolvarea sarcinilor la clasa a fost foarte 

bună. 

S-a remarcat entuziasmul neobișnuit cu care elevii își duceau la capăt exercițiile, 

activitățile în grup sau în perechi. Cu toate acestea, prezentarea a fost un distractor vizual pentru o 

bună parte dintre ei. Cei care, în raport cu a doua lecție, au menținut un rezultat constant au fost 

elevii cu stil de învățare practic, pentru ei prezentarea în PowerPoint fiind destul de oportună (i-a 

ajutat sa rețină schemele și explicațiile date.  

În comparație cu prima lecție, în cea clasică elevii cu stil de învățare vizual au reținut mai 

multa informație, dar diferența nu este atât de semnificativă ca în cazul elevilor cu stil de învățare 

auditiv. Prezentarea grafica a fost foarte atent reținută de elevii cu stil de învățare vizual, dar nu și 

conținutul ideatic al diapozitivelor. Exista situații în care aceștia nu au asociat imaginea existentă pe 

calculator cu ideile prezentate.  

Elevii cu stil de învățare auditiv au înregistrat cele mai mari diferențe de la o lecție la alta. 

Dacă în prezentarea PowerPoint informația a fost practic ignorată pe secțiunile tipic vizuale, la 

lecția clasică aceștia au reținut o foarte mare parte din informația vehiculată în clasă. 

Analizând punctele tari și slabe ale celor doua lecții, grupul a precizat într-o anchetă 

colectivă că învățarea asistată de calculator le este plăcută, constituind un context de învățare 

înnoitor, motivant. Întrebați despre dificultățile în a reține informația, ei au susținut ca neobișnuitul 

situației ar putea fi răspunsul potrivit pentru factorii distractori ai atenției. 
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Întrebați în legătură cu punctele slabe ale lecției pe calculator, aceștia nu au precizat nici 

unul, fapt care se poate explica prin entuziasmul neobișnuit la învățarea asistată de calculator. 

Întrebați ce anume au reținut mai bine din lecție, elevii cu stil de învățare vizual au 

menționat câteva dintre conceptele scrise cu caractere extrem de mari, câteva dintre exerciții. Elevii 

cu stil de învățare auditiv au răspuns ca au reținut informația prezentată de profesor, însoțită de 

fondul muzical din timpul explicațiilor. Cele mai bune rezultate le-au înregistrat elevii cu stil de 

învățare practic, care și-au putut organiza foarte bine informația, precum și elevul polivalent, care s-

a sprijinit pe diferitele elemente ale lecției. 

Deși implicarea elevilor în lecția asistată de calculator a fost maximă, retenția de 

informație a fost mult mai scăzută decât în cazul unei lecții tipice. Acest tip de lecție este unul 

motivant, dar nu asigură cadrul de achiziții al celei clasice.  

 

 

MODALITĂŢILE TRADIŢIONALE ȘI MODERNE DE COMUNICARE FOLOSITE DE 

ELEVI 

 

Prof. Constantinescu Cristina 

C.N.L. “ZINCA GOLESCU” Pitești 

 

 Introducere 

Majoritatea domeniilor de activitate, în ziua de astăzi, utilizează calculatorul. De aceea, 

școala românească și-a schimbat modul de abordare a tuturor disciplinelor.  Încă de la școala 

primară, elevii au acces la informații un doar prin intermediul manualului ci și pe suport electronic. 

 Elevii  beneficiază de softuri educaţionale ce le permit o mai bună înţelegere a disciplinelor 

de studiu.  

 Utilizarea softurilor educaţionale prezintă şi oferă diverse avantaje: 

 permite un studiu  mai eficient prin simularea unui număr mare de experimente; 

 contribuie la dezvoltarea gândirii şi a creativităţii elevilor, determinându-i să descopere 

și să continue o serie de operații ; 

 permite reducerea timpului de studiu; 

 facilitează învăţarea  limbilor străine; 

 permite exersarea şi formarea deprinderilor elementare şi  formarea deprinderilor 

intelectuale de nivel superior; 

 În ultimul timp, sunt organizate tot mai multe concursuri interdisciplinare unde utilizarea 

calculatorului este indispensabilă. 

 

Prezentarea noțiunilor: societate informațională, comunicare și tipuri de comunicare 

Termenul de „societate informațională” descrie o economie și o societate în care accesul, 

achiziția, stocarea, prelucrarea, transmisia, răspândirea și utilizarea cunoștintelor și a informației 

joacă un rol decisiv. 

Societatea informațională presupune schimbări în toate domeniile inclusive în educație La 

baza acestor transformări se află utilizarea internet-ului. Internet-ul influențează modul în care 

trăim, maniera în care se lucrează, metodele de studiu, comunicarea între oameni și chiar maniera 

de petrecere a timpului liber. 
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Factorii importanți pentru trecerea la societatea informațională sunt infrastructura de 

comunicații și aplicațiile informatice. 

Termenul de “comunicare” este legat de existența noastră ca oameni, mai apoi ca societate, 

fiindcă ființele umane și comunicarea sunt interdependente.  

-Tipuri de comunicare  

Există mai multe tipuri de clasificări, dar majoritatea vizează modul de transmitere al 

mesajului și relația dintre receptor și emițător.  

De-a lungul timpului modalitatea de comunicare s-a îmbunătățit. O istorie completă a 

existenței umane trebuie să facă referire și la etapele distinctive în dezvoltarea comunicării umane, 

iar fiecare din acestea a avut un cuvînt de spus în evolutia vietii sociale individuale si colective. 

Astfel, distingem mai multe epoci:  

 Epoca semnelor și semnalelor. 

 Epoca vorbirii și a limbajului 

 Epoca scrisului 

 Epoca tiparului 

 Epoca mijloacelor comunicarii de masă 

 Epoca mijloacelor de comunicare computerizată 

Dacă în școală tradițională nu puteam vorbi decât de comunicarea directă, acum tot mai mult 

se folosește comunicarea prin intermediul Internetului. Acest nou mod de comunicare, cel realizat 

prin intermediul Internetului  nu este întotdeauna foarte apreciat, Chiar dacă aduce o serie de 

avantaje, precum transmiterea de informații utile mult mai rapid și ușor,  pericolele create de 

dependența de Internet sunt permanente. Rețelele de socializare au rol foarte important în școala 

modernă, dar există pericolul ca utilizarea lor să fie prea abuzivă. Folosind facebook şi alte site-uri 

de socializare înveţi să te manifeşti doar în mediul online, unde e mult mai uşor. Din cauza 

aceasta foarte mulţi oameni au probleme de comunicare atunci când trebuie să poarte o discuţie sau 

să vorbească în public. 

 

Creativitatea şi gândirea 

Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiștilor. Principala 

caracteristică a gândirii creative la elevi este noutatea sau originalitatea soluţiei găsite, a ideii emise. 

Creativitatea era considerată un privilegiu dobândit ereditar de un număr prea mic de elevi, 

şcoala nu s-a ocupat în mod special de acest aspect, deşi s-au creat şi clase speciale pentru 

supradotaţi. Stimularea creativității în școala modernă implică schimbări importante, atât în 

mentalitatea profesorilor, cât şi în ce priveşte metodele de educare şi instruire. 

În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale şi emotive, 

puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii destinse, democratice, între elevi şi profesori. Apoi, 

modul de predare trebuie să solicite pariciparea, iniţiativa elevilor prin folosirea metodelor. Deci, pe 

lângă cunoștințe temeinice și raționamente riguroase, elevul are nevoie să-și dezvolte creativitatea. 

Cultivarea creativităţii la elevi sau învăţarea de tip creator impune anumite premise ce pot fi 

considerate drept cerinţe specifice, dintre care mentionam: 

 Profesorul să insufle elevilor o atitudine şi un stil de gândire creator; 

 Orientarea elevilor spre nou (școala modernă, în general IT,  permit dezvoltarea acestei 

laturi); 

 Crearea unei atmosfere permisive; 
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 Incurajarea efortului creativ al elevilor (nivelul de satisfacție este realizat atât de 

profesor cât și de utilizarea calculatorului în sensul feedback-ului obținut mult mai rapid). 

Calculatorul poate îndeplini un rol tutorial, ajutând elevii să progreseze mai rapid şi cu rezultate mai 

bune.  

 Activitatea creatoare este favorizată de mediul şcolar actual, caracterizată prin atmosfera 

permisivă, de înţelegere, încurajare, de interes. Softurile educaţionale pot incita gândirea elevilor. 

Oferă  comparaţie, descoperire, permit dezvoltarea flexibilitătii gandirii elevilor. 

 Un rol important în dezvoltarea creativităţii elevilor îl au atât softurile educaţionale existente 

pe piaţă dar şi aplicațiile informatice realizate de elevi.  

Realizarea softurilor educaţionale, în general a aplicațiilor informatice,  de către elevi este 

una dintre modalităţile principale de a dezvolta gândirea independenta şi originală, de cultivare şi 

educare a creativităţii gândirii lor. 

 În activitatea de realizare a softurilor educaţionale trebuie să se ţină seama de posibilitatile 

elevilor prin sarcini gradate, trecându-se treptat de la aplicaţii simple la aplicaţii complexe utile mai 

multor discipline de studiu.  

 Un soft dacă este foarte bine realizat va oferi cea mai bună modalitate de învăţare. 

Spre deosebire de școala tradițională, școala modernă eferă o serie de pârghii care permit 

dezvoltarea creativității și a gândirii elevilor.  

 

Tehnologia IT –avantaje și dezavantaje în școala actuală 

Foarte des ne confruntăm cu  întrebări asemănătoare cu cele de mai jos: 

 Comunicarea mediată de calculator sau gadgat-uri creează dependență? 

 Contribuie poșta electronică la creșterea productivității muncii? 

 Stimulează comunicarea electronică participarea activă a comunităților la viața politică 

și socială? 

 Ajută ea la acumularea de cunoștințe?  

 Poate acest tip de comunicare să desființeze ierarhizarea socială? 

 Oferă Internetul ocazii de a comunica constructiv? 

Este foarte important scopul în care se utilizează tehnologia.  

Întrebările de mai sus pun în evidență faptul că tehnica actuală este parte integrantă din viața 

noastră și că trebuie să o folosim astfel încât să ofere doar avantaje. 

 

Concluzii 

Dezvoltarea abilităților de comunicare este esențială  în tot ceea ce întreprinde școala actuală. 

Modalitățile tradiționale și modalitățile moderne trebuie permanent utilizate și îmbunătățite pentru o 

comunicare eficientă.  

 Cele mai bune oportunităţi de a dezvolta abilităţile de comunicare s-au dovedit a fi oferite de 

însuşi exerciţiul comunicativ.  

 Consider că este necesar ca elevilor să li se ofere ocaziile de a comunica constructiv. 

Formarea competenţelor de comunicare presupune: 

o ascultare activă; 

o dialogare; 

o însuşire şi folosire a formulelor de politeţe; 

o dezvoltare a capacităţii empatice; 

o dezvoltare a comunicării asertive. 
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o respectare a normelor de comunicare orală şi scrisă 

o cunoaştere a limbajului non-verbal şi paraverbal. 

 Selectarea informaţiei de care avem nevoie şi adoptarea unei atitudini responsabile faţă de 

evoluţia societăţii informaţionale. 

 

Bibliografie: 

• https://ro.wikipedia.org/ 

• http://www.psiholog-logoped.ro/ 

• https://www.google.ro/ 

• http://elearning.masterprof.ro/lectiile/psihopedagogie/lectie_02/ii_tipurile_de_comunicare.ht 

• www.didactic.ro 

 

 

TINERII ŞI DEPENDENŢA DE TEHNOLOGIE, ÎNTRE EVOLUŢIE ŞI REGRES 

 

Prof. Simion Georgiana-Adina 

Liceul Tehnologic, Sat Gheaba, Comuna Măneciu, Jud. Prahova 

 

Tehnologia este o coordonată obligatorie a societăţii din zilele noastre. Pe lângă multele 

beneficii aduse de tehnologie, constatăm cu îngrijorare cum aceasta a ajuns să fie un mod de viaţă 

pentru foarte multe persoane care nu mai reuşesc să facă distincţie între viaţa reală şi ,,realitatea” 

surogat prezentată în mediul virtual. Tehnologia a câştigat atât de mult teren în ultima perioadă 

încât a devenit un real pericol în calea libertăţii şi integrităţii persoanei, sigur dacă nu există 

discernământ şi bariere autoimpuse în a o folosi. 

În zilele noastre, adolescenţii şi copiii sunt atraşi cel mai mult de mediul virtual. Mediul 

virtual este cel care propune prezenţa unei lumi paralele, lipsite de griji, în interiorul căreia toate 

persoanele sunt prietene şi fericite. Sentimentele provocate de contactul cu mediul online sunt însă 

artificiale, nu au nicio legătură cu realitatea din jur. Lumea în care eşti invitat şi în care păşeşti de 

bunăvoie este artificială şi tot ceea ce experiezi, de la relaţii de prietenie, la sentimente este un fals, 

nu are un suport real. Nu se pot compara stările, sentimentele, amprentele pe care ni le lasă citirea 

unui roman cu stările provocate de un joc video. Creionarea unui personaj dintr-un roman preferat 

poate lăsa urme adânci în sufletul cititorului pentru totdeauna, acesta se poate identifica cu suferinţa 

sau cu stările de exaltare ale personajului, poate trăi cu intensitate alături de acesta. De cealaltă 

parte, jocurile sunt create de aşa manieră încât să inducă iritabilitate, nevoia de repetabilitate, de 

învingerea imperioasă a obstacolului ivit în cale, mergând până la manifestări violente.  

Putem constata cu regret că tehnologia actuală are ca principal obiectiv înregimentarea 

tuturor celor dornici să acceseze beneficiile acesteia în aceeaşi categorie: indivizi egali, trataţi 

identic. 

Ceea ce este cu adevărat grav este faptul că jocurile on-line provoacă dependenţă. 

„Jucătorul”, sau mai bine spus cel prins în mrejele noii tehnologii, trece fără să conştientizeze o 

graniţă subţire: păşeşte de la libertate către dependenţă, către robotizare. Nevoia imperioasă de a fi 

minţit, administrarea zilnică a dozelor de iluzie, bucuria de a fi lider într-o lume a calculatorului, 

sunt atributele tehnologiei atât de avansate astăzi, care nu tine cont de dezumanizarea acută a 

persoanei, nu ţine cont că se pierd valorile, nu ţine cont de nimic… Rostul ei este de a atrage şi de a 

https://ro.wikipedia.org/
http://www.psiholog-logoped.ro/
https://www.google.ro/
http://elearning.masterprof.ro/lectiile/psihopedagogie/lectie_02/ii_tipurile_de_comunicare.ht
http://www.didactic.ro/
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te trage în lumea ei iluzorie, în castelul de nisip care atrage privirea dar care, în realitate, macină 

sufletele inocente.  

Adolescenţii sunt victimele sigure. Unde este mediul în care se simt înţeleşi, în care nu sunt 

mustraţi, unde „relaţionează” fără oprelişti decât în lumea virtuală? Adolescenţii, foarte greu discern 

faptul că se transformă, se depersonalizează, îşi pierd identitatea cu acordul lor, devenind indivizi 

stăpâniţi. Care tânăr se gândeşte la faptul că utilizând doar o tastatură, a telefonului sau a 

calculatorului, doar degetele i se mişcă, dar mâinile rămân nemişcate?! Care tânăr conştientizează 

pierderea tragică a libertăţii pe care o trăieşte? De ce nu optează pentru ieşirile cu prietenii într-o 

lume reală în care toate simţurile sunt activate şi preferă o tastatură în care doar vederea şi simţul 

tactic sunt folosite?. 

Mediul virtual induce ideea competiţiei permanente între persoane. Remarcăm acest fapt atât 

la jocurile care captivează iremediabil tinerii din ziua de astăzi cât şi la tot ceea ce se promovează în 

mediul reţelelor de socializare, locul în care poţi minţi cu uşurinţă, clădindu-ţi o nouă identitate, 

printr-o simplă postare a unor fotografii cu maşini sau cu prieteni pe care nu îi ai în realitate. ,,Unul 

dintre cele mai importante obiective ale educaţiei este să dezvolte capacitatea de luare a unor 

decizii conştiente corecte. După cum s-a văzut, animalele acţionează după instinct şi situaţie, dar 

oamenii nu.”8 

Efectele dependenţei asupra copiilor, dar şi adulţilor sunt drastice, şi pot porni de la 

dezorganizarea vieţii până la pierderea slujbei, a relaţiilor sociale, sentimentale şi familiale şi, în 

cazuri extreme, chiar deces. Nu puţine sunt cazurile în care adolescenţii, aparent perfect sănătoşi 

fizic au decedat în urma dependenţei de jocurile pe calculator, sau au imitat scene din jocurile pe 

calculator şi au ajuns să comită omucideri. 

Printre simptomele dependenţei de jocuri se numără izolarea în cameră, ignorarea părinţilor 

şi a prietenilor, ignorarea meselor şi a igienei personale, lipsa poftei de viaţă, scăderea 

performanţelor şcolare.  

Psihologii ne sfătuiesc să aplicăm următoarele reguli, în ceea ce priveşte adolescenţii pentru 

a-i feri de influenţele nefaste ale noilor tehnologii: 

• Nu vă lăsaţi adolescentul să petreacă prea mult timp în faţa calculatorului sau a telefonului. 

Optaţi pentru păstrarea unui echilibru între timpul petrecut în faţa calculatorului (telefonului) şi 

între timpul petrecut cu familia, cu prietenii, în natură. 

• Cultivaţi-i iubirea de carte, natură şi socializare. Toate acestea ne feresc să cădem în 

capcana tehnologiei şi să apreciem mai mult contactul interuman real. 

• Fiţi chiar dumneavoastră un model pentru el, făcându-va un obicei din a lua masa în 

familie, moment în care să discutaţi întâmplările şi emoţiile din viaţa fiecăruia. 

•  Permite-ţi-i să îşi invite prietenii acasă şi să iasă cât mai mult împreună cu ei. 

Dacă sunt multe beneficii aduse de tehnologie în viaţa tinerilor există şi un mare eşec, pe 

care nimeni nu l-a prevăzut. Şcoala viitorului nu ar trebui să fie una mai tehnică, ci una mai umană.  

 

Bibliografie: 

1. Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane şi despre creşterea copiilor în 

lumea de azi, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2005. 

2. Kean John, Mass-media şi modernitatea, Polirom, Iaşi, 2000. 

                                                           
8Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane şi despre creşterea copiilor în lumea de azi, Editura 

Evanghelismos, Bucureşti, 2005. 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

315 
 

3. McLuhan Marshall, Mass-media sau mediul invizibil, Nemira, Bucureşti, 1997. 

 

MIRAJUL VIRTUAL 

 

         prof. Cătănescu Gabriela 

    Liceul Tehnologic, sat Gheaba, Comuna Măneciu, Jud. Prahova 

 

Uneori din cauza stresului cotidian avem aşa un sentiment prin care detestăm tehnologia din 

diferite motive şi ne încolţeşte în minte subit câte o idee prin care renunţatul la tehnologie este 

soluţia problemelor noastre. Gândul ne zboară spre natură, ne imaginăm în mijlocul naturii într-o 

casă din lemn înconjurată de o pădure verde răcoroasă departe de aglomeraţia şi stresul oraşelor, un 

peisaj idilic care ne-ar oferi o bine meritată relaxare totală. Pentru moment căsuţa din pădure este 

soluţia perfectă pentru noi, dar ce te faci dacă ajungi acolo şi după ceva timp începi să duci lipsa 

tehnologiei, începi să te plictiseşti, ţi se pare că timpul trece tot mai încet şi mai greu, parcă totuşi 

nici acest loc idilic nu te mai satisface şi te vei întoarce la tehnologie, pentru că oricum privim 

lucrurile suntem dependenţi de tehnologie şi nu ne putem imagina viaţa fără ea. 

Considerată a fi cel mai actual pericol social, această formă de dependenţa este dezbătută 

intens: este catalogată ca fiind o problemă gravă a stilului de viaţă al oamenilor cu puternice efecte 

negative, atât pe plan fizic şi psihic cât şi pe plan personal şi social. 

Dacă pornim de la premisa că nimeni nu este obligat sau forţat să îşi petreacă timpul liber în 

faţa unui calculator sau gadget navigând pe Internet sau jucându-se, cum poate fi explicată apariţia 

tot mai frecventă a cazurilor de dependenţă, mai ales în rândul copiilor şi adolescenţilor? 

Un posibil răspuns la această dilemă poate fi dat de substituirea parţială sau totală a vieţii 

reale cu cea virtuală, pornind de la trei mari surse: 

 acordarea autonomiei (în cazul jocurilor de calculator online sau offline, jucătorul alege şi 

deţine controlul asupra unei game variate de aspecte, de la modalitatea în care arată 

personajul până la situaţiile în care este implicat); 

 complexitatea (un nivel cu un grad ridicat de complexitate oferă noutate şi recompense, 

jucătorul simţind o satisfacţie pentru timpul petrecut jucând); 

 existenta unei puternice legături între efortul depus şi recompense (sentimentul de reuşită 

este mai des simţit, comparativ cu viaţa reală). 

Alte posibile cauze ale dependenţei pot fi: faptul că viaţa virtuală constituie o modalitate de 

eliberare de problemele cotidiene, de presiunile sociale, rolurile jucate sunt de multe ori mai bune 

decât cele din viaţa reală, singurătatea, plictiseala, apariţia şi perpetuarea sentimentului de euforie; 

tehnologiile actuale devin un mijloc de protecţie faţă de presiunile sociale (şi chiar economice), 

ajungându-se la substituirea vieţii reale cu cea virtuală. 

Dependenţa virtuală poate fi privită, însă, şi sub alt aspect: pe lângă dependenţa negativă se 

poate discuta şi despre dependenţa pozitivă, în care beneficiile (dobândirea de noi abilităţi, 

cunoştinţe, interese) sunt mai numeroase decât costurile implicării într-o activitate din mediul 

online. Internetul şi noile tehnologii devin, astfel, un suport pentru dezvoltarea personală şi 

profesională a celor care le utilizează, însă trebuie avut în vedere faptul că există o linie foarte fină 

între interesul viu pentru acumularea de noi cunoştinţe şi dependenţa de aceste mijloace de 

cunoaştere. 

Nu se poate nega faptul că astăzi dependenţa este foarte mare pentru toate tipurile de 

gadget-uri, şi nu numai în rândul copiilor, ci şi chiar a adulţilor. Acum câţiva ani, era normal fără 
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telefon mobil sau calculatoare în orice locuinţă, dar imposibil de imaginat să trăim fără ele acum. 

Iar copii se „agaţă” de ele ca fiind ceva indispensabil! În rândul copiilor mici, nu prea găseşti 

nedependenţi de dispozitivele tehnologice. Dependenţa este excesivă și, după părerea mea, inutilă. 

Accesul copiilor la Internet de la cele mai fragede vârste poate avea atât beneficii, cât şi dezavantaje 

majore pentru dezvoltarea lor fizică şi mentală. 

Internetul pe mobil poate distrage atenţia acestora la şcoală, iar efectele se pot răsfrânge 

atât asupra rezultatelor lor, cât şi asupra gradului din ce in ce mai redus de a socializa faţă în faţă. 

Astfel, dependenţa de Internet la copii a atins proporţii îngrijorătoare în întreaga lume, nu numai în 

România. 

In opinia psihologului Maria Verdi, directorul Centrului ReCreation Life, acest fenomen s-a 

acutizat deoarece românii au adoptat stilul nordic permisiv de creştere şi educare a copiilor. 

„De mici, copiii nu au limite impuse, sunt lăsaţi să facă ce vor, până devin ei şefii casei. 

Există părinţi care pun în mâinile copilului tableta, telefonul de la vârsta de 2 ani. La zile 

aniversare, cadourile ultimilor ani sunt tabletele, laptopurile, telefoanele. Copiii cu vârsta până 

într-un an sunt liniştiţi când plâng, cu muzica din telefon. La cel mult 2 ani, tot părinţii le fac cont 

de Facebook, unde postează albume cu poze. Sunt crescuţi cu Facebook şi alimentaţi cu Internetul. 

Mediul online este surogatul părintelui. Iniţial, părintele este mulţumit că are un copil cuminte, că 

stă în casă, se joacă pe Internet. În timp, copilul socializează tot mai greu în real, comunică tot mai 

puţin cu părinţii, devine introvertit. Adicţia creată generează conflicte în relaţia părinte-copil”, 

consideră psihologul Maria Verdi. 

Lumea virtuală oferă o versiune simplificată, incompletă şi adesea deformată a lumii reale. 

Din acest motiv, un copil redus la spaţiul bi-dimensional al gadgetului preferat este un copil 

deconectat de la realitatea înconjurătoare. Cei dependenţi sunt „premiaţi” cu recompense virtuale 

cum ar fi puncte ori like-uri pe Facebook, fiind în acelaşi timp descurajaţi să mai caute răspunsuri 

dincolo de ecran. În plus, tabletele şi smartphone-urile fac apel doar la unele simţuri şi abilităţi, 

neglijându-le pe celelalte. Această stimulare unidirecţională poate duce la dezvoltarea insuficientă 

sau chiar atrofierea anumitor abilităţi motrice, cognitive ori sociale. 

În sistemul de învăţământ introducerea predării având drept suport calculatorul poate constitui 

un avantaj, în sensul în care se dirijează atenţia de la pierderea timpului înspre utilizarea acestuia în 

mod eficient. 

Timpul petrecut în faţa ecranului nu este neapărat un timp irosit. Dacă în trecut copiii îşi 

petreceau majoritatea timpului absorbind fără discernământ programele TV, în prezent cei tineri 

folosesc Internetul pentru a alege conţinutul conform propriilor preocupări şi interese. Adolescenţii 

care folosesc laptopul ori tableta pentru a-şi face temele ori a învăţa ceva nou au totuşi nevoie de 

îndrumare, deoarece copilul nu realizează în mod spontan potenţialul educativ al Internetului. 

Această formă de dependenţă faţă de calculator, Internet sau gadget-uri trebuie privită ca o 

dependenţă faţă de utilizarea lui, şi nu faţă de „obiectul” în sine; depinde de noi şi de cei din jur 

cum ne valorificăm timpul liber. Dacă lăsăm deoparte aspectele negative ale acestei forme de 

dependenţă, putem privi noile tehnologii şi Internetul ca fiind un mijloc de relaxare şi dezbatere a 

unor subiecte diverse. 
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INTELIGENŢELE MULTIPLE – UN REPER ÎN DIFERENŢIEREA INSTRUIRII 

 

Prof.  metodist Samoilă Daniela Mihaela 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 

În societatea actuală, dinamica schimbărilor socio-profesionale determină şi 

dinamica/modificarea competenţelor, continua reconsiderarea acestora. Ca urmare, elevul este 

confruntat cu o varietate de tipuri de probleme, de situaţii de învăţare care, de asemenea, presupun 

construcţia şi valorificarea de competenţe. Elaborarea activităţilor de învăţare care să vizeze 

dezvoltarea tuturor tiputilor de inteligenţă devine o necesitate, iar tehnologia sprijină aceasta.  

Dee Dickinson cercetează efectul şi impactul tehnologiei asupra modului în care se poate accentua 

un anume tip de inteligenţă la elevii din ciclul primar şi gimnazial, când influenţa asupra acestora 

poate fi fundamentală.  

Există deja tehnologiile care măresc inteligenţa lingvistică, iar efectul lor este asemănător 

celui produs de tipografia care a revoluţionat învăţarea şi modul de a gândi în secolul al XV-lea.  

Prin intermediul reţelelor de calculatoare şi a bazelor de date partajate din întreaga lume, elevii au 

acces direct la informaţia curentă. Sistemele educaţionale se transformă deoarece, atât elevii, cât şi 

profesorii învaţă să folosească tehnologia multimedia.  

Noi programe permit copiilor să scrie sau să insereze grafice în texte gen rebus precum 

“Wings of Learning” sau “Muppet Slate”. Alte programe cum sunt “Pine Artist and Creative 

Writer” de la Microsoft vizează proiectele de redactare şi editare a textelor în diferite forme, 

utilizatorul putând să scrie cuvinte cu caractere de diferite mărimi şi să le acompanieze cu diferite 

efecte sonore. Aceste programe sunt foarte motivante atât pentru scriitorii începători, cât şi pentru 

cei avansaţi. Numărul crescând de programe user-friendly face posibilă combinarea informaţiei în 

diferite forme, incluzând cuvinte, imagini şi sunete. Elevii pot acum să înregistreze, să sorteze şi să 

intersecteze informaţii, notiţe, bibliografii şi să creeze raporturi multimedia. Profesorii pot să-şi 

dezvolte propria “magazie” de cursuri, să creeze baze de date care să lege documente, să folosească 

prezentări preprogramate cu suport video. Unele dintre cele mai importante programe de procesare 

de text sunt Microsoft Word, Word Perfect şi Ami Pro pentru Windows. Învăţarea tastatului în 

şcoala primară de astăzi este la fel de importantă ca şi scrisul cu stiloul, şi de multe ori, copiii care 

intră în clasa I ştiu deja să scrie folosind tastatura PC.  

Elevii sunt încurajaţi să folosească comunicarea şi colaborarea cu elevii aflaţi la distanţă, în 

cadrul unei varietăţi de proiecte, prin intermediul unui număr crescând de reţele electronice mai 

mult sau mai puţin dedicate (colaborarea este inclusă şi în jocuri on-line, reţele de socializare etc.). 

Dispozitivele portabile cum ar telefoanele mobile sau tablet PC–urile incluzând modem-urile de 

conectare, esenţiale acestor procese ar trebui să fi echipamentul standard al oricărei clase.  

Inteligenţa logico-matematică poate fi exersată sau dezvoltată prin intermediul multor tipuri 

noi şi provocatoare de tehnologii multimedia. Elevii, indiferent de nivelul de folosire a 

raţionamentelor logico-matematice, pot învăţa eficient, utilizând programe interesante care le oferă 

un feedback imediat, eliminând practic activităţile rutiniere .  

Dintre multele programe care sunt acum pe piaţă, “Millie’s Mathhouse” de la Edmark’s, este 

un program care introduce numerele şi conceptele matematice copiilor preşcolari sau de şcoală 

primară. Este plin de culoare, sunet, muzică şi grafice şi lucrează prin intermediul unui ecran de 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

318 
 

contact. Copiilor le sunt introduse conceptele matematice esenţiale, în vreme ce ei operează cu 

insecte animate, de exemplu. În timp ce ei explorează şi descoperă, învaţă şi despre numere, forme, 

mărimi, tipare, fiind stimulaţi în rezolvarea deprobleme.  

Pentru elevii din ciclul primar, programul “Math and More” de la IBM introduce elevilor 

modele, relaţii, geometrie, probabilităţi şi statistică prin intemediul unor materiale tipărite sau video 

motivante. “Geometry, Physics and Calculus” de la Broderbund, transformă anumite subiecte, 

abstracte şi adesea dificile, în subiecte mai concrete şi uşor de înţeles, în timp ce elevii lucrează cu 

grafice colorate. “The Physics of Auto Collisions” şi “The Tacoma Narrows Bridge Collapse” 

folosesc evenimente reale care să constituie contextul predării fizicii.  

“Learn Smart” este un nou software care relevă punctele tari ale utilizatorului şi oferă strategii 

pentru a creşte capacităţile intelectuale. Este potrivit elevilor de toate nivelurile.  

Scopul acestor programe este să demonstreze că învăţarea şi gândirea trebuie întotdeauna 

contextualizate, că ”a şti” şi ”a face” sunt foarte puternic legate. Ca rezultat, acele activităţi de 

învăţare autentică şi de dobândire a experienţei în mod direct produc oportunităţi de învăţare.  

Inteligenţa corporal-kinestezică este în mod evident dezvoltată cu ajutorul calculatorului 

deoarece, în timpul operării, coordonarea gestico–vizuală, prin folosirea tastaturii şi a mouse-ului 

este extrem de mult implicată; activitatea kinestezică întăreşte învăţatul şi face din elev un 

participant activ la procesul de învăţare. Popularitatea jocurilor video se datorează implicării totale a 

jucătorului şi răspunsului fizic, extrem de prompt la provocare. Jocuri precum “Pong” şi “Breakout” 

sunt printre primele clasate, demonstrând atracţia pentru acest tip de tehnologie.  

Binecunoscutul joc “Tetris” proiectat de Alexey Pajitnov, matematician rus, cercetător în 

domeniul inteligenţei artificiale, implică necesitatea luării rapide de decizii şi coordonarea ochi-

mână, o dată cu testarea rapidă a ipotezei.  

Recent, clase de elevi, care au avut posibilitatea conectării media cu exploratorii plăcilor 

tectonice din adâncul Mediteranei, au fost capabile să comunice cu oamenii de ştiinţă, să pună 

întrebări sau să observe suprafeţe sau obiecte mai îndeaproape. Elevii aproape că se aflau acolo.  

Tehnologia multimedia include, de asemenea şi activitate fizică. Shirley Ririe şi Joan Woodbury de 

la compania de dans Ririe-Woodbury au găsit noi metode de folosire a tehnologiei în predarea 

dansului. Acestea amplifică dansul cu imagini generate pe calculator.Folosind o cameră video se 

editează instantaneu o lecţie care se proiectează pe ecranul din spatele dansatorilor. 

Elevii secolului XXI sunt extrem de bine orientaţi către învăţarea vizuală. Panourile, 

proiecţiile și filmele sunt elemente importante ale învăţării. De exemplu, aparatul video este folosit 

ca mijloc de învăţare activă într-o multitudine de moduri. În loc să se ruleze un program de la 

început la sfârşit, profesorii pot folosi avantajul de a opri, a da înapoi sau de a relua anumite 

secvenţe. Aceasta creează oportunităţi de a comenta imaginile proiectate şi ceea ce va urma făcând 

posibile învăţatul anticipativ şi participativ. Sistemul IVD (interactive videodisc) operează prin 

intermediul unui aparat video sau a unui monitor TV şi a unui PC. Este foarte uşor de folosit şi 

învăţat. Este îndeajuns de flexibil pentru a încorpora alte tehnologii cum ar fi CD-ROM, DVI 

(Digital Video Interractive), CDI (Compact Disc Interractive) şi inteligenţa artificială. Perifericele 

vizuale amplifică numărul subiectelor, precum şi abilităţile de învăţare. În unele şcoli, profesorii şi 

elevii deopotrivă pot fi implicaţi în crearea de mesaje vizuale pentru etalare, folosind materiale 

provenite din fişiere documentare sau transmiteri în direct prin intermediul unor reţele de calculator.  

Aflată încă la început, această lume generată de calculator oferă metode de învăţare în noi 

dimensiuni. De exemplu, elevul poartă o cască care conţine un monitor miniatural, căşti şi o mănuşă 
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electrică. Acest echipament este conectat la un calculator care coordonează intrarea senzorială cu 

mişcarea fizică. Calculatorul monitorizează locaţia mâinii cu mănuşa, creând experienţe reale.  

Dezvoltarea inteligenţei muzicale poate fi amplificată de tehnologie în acelaşi fel în care 

fluenţa verbală este amplificată de procesorul de text. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

face posibilă compunerea şi orchestrarea multor instrumente distincte prin intermediul 

calculatorului. “Music Writer” de la Pyware şi “Music Studio” de la Activision sunt exemple de 

programe care transformă această magie în realitate.  

“Musicland” de la Menulay a fost folosit cu succes cu copii de până la 3 ani. Acesta permite 

copiilor să compună muzica, imediat, prin manipularea notelor şi a reprezentării grafice a 

conceptelor muzicale ale calculatorului. Un elev poate desena o formă pe ecranul calculatorului 

pentru a o vedea transformată în notaţie muzicală. Elevul colorează după aceea notele, cu diferite 

culori pentru diferite instrumente, după care calculatorul reproduce sunetul sintetizat.  

Elevii folosesc frecvent tehnologia, singuri, iar acest lucru este favorizant pentru scopuri 

remediale sau pentru explorare personală. Cercetările actuale indică, totuşi, că atunci când elevii 

folosesc calculatoarele, în perechi sau în grupuri mici, înţelegerea şi învăţarea sunt facilitate şi 

accelerate. Experienţele de învăţare pozitivă pot rezulta atunci când elevii îşi pun la dispoziţie 

descoperirile, se sprijină unul pe celălalt în rezolvarea problemelor, şi lucrează în mod colaborativ 

la proiecte. La locul de muncă în socitatea de astăzi, astfel de abilităţi sunt din ce în ce mai 

importante. Sunt multe modalităţi prin care tehnologia poate fi folosită la clasă pentru a îmbunătăţi 

inteligenţa interpersonală. De exemplu, elevii pot fi înregistraţi video în timp ce fac o prezentare.  

Abilităţile interpersonale pot fi ridicate prin intermediul grupurilor mici din clasă, ca şi prin 

colaborarea prin reţeaua de calculatoare a elevilor din alte grupe sau şcoli. Învăţarea de la distanţă 

facilitează comunicarea între elevi şi profesori din diferitel comunităţi ale ţării sau ale lumii. 

Tehnologia interactivă dezvoltă abilităţile interpersonale şi sparge bariera culturală, astfel încât 

elevii şi profesorii învaţă să comunice în noi moduri potrivite mediului respectiv. 

Dezvoltarea inteligenţei intrapersonale poate fi facilitată prin folosirea unei tehnologii de 

explorare a minţii umane. Tehnologia oferă mijloacele pentru dezvoltarea gândiri de mare 

profunzime, cât şi accesul la ideile divergente.  

Deşi o mare parte a tehnologiei folosite astăzi la clasă este destinată activităţii practice, mulţi 

profesori utilizează aplicaţiile pentru a dezvolta abilităţile de gândire de ordin superior. Elevii 

învaţă, astfel, nu numai să folosească bazele de date, cât şi să-şi creeze propria tehnologie pentru a-

şi explora şi a-şi dezvolta propria inteligenţă, ei construind astfel “modele mentale” cu care pot 

vizualiza conexiunile dintre ideile din orice domeniu.  

În timp ce tehnologiile electronice devin din ce în ce mai apropiate şi fac parte din ce în ce 

mai mult din viaţa noastră, este esenţial să recunoaştem că ele nu înlocuiesc interacţiunea umană şi 

experienţa cu lumea reală. Totuşi, sunt unelte excelente care facilitează investigaţiile ştiinţifice, 

explorarea şi alte activităţi naturaliste. Tehnologia ajută elevii să înţeleagă lumea dincolo de mediul 

lor, şi îi ajută să vadă cum acţiunile lor pot afecta lumea înconjurătoare. “Class Afloat” este o 

croazieră virtuală pentru elevii din clasele gimnaziale, care urmăreşte aventurile unui grup de elevi 

de pe nava  

 

Bibliografie:  

Ioan Toca – Management educational, Ed. Didactica si Pedagogica  

Roxana Tudorica – Managementul educatiei in context european, Ed. Meronia 2007 
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MULTIMEDIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ACTUAL 

 

Prof. Țenea Codruța Elena 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

Pentru a beneficia de avantajele instruirii interactive, se folosesc noi tipuri de materiale 

educaționale de tip interactiv. Acestea respectă principiul conform căruia elevul este un 

participant activ care primește feedback constant în ceea ce privește progresul în procesul 

învățării. Elementul-cheie în conceperea și utilizarea materialelor interactive îl reprezintă mediul 

dinamic în care acestea sunt concepute. Se pot folosi atât mijloace tradiționale (fișe, note scrise, 

diagrame etc.), dar adeseori materialele interactive sunt concepute pentru a fi utilizate in mediul 

online. 

Elevul intră în contact direct cu informațiile care îl vor ajuta să acumuleze noi cunoștințe, 

parcurge diverse sarcini sau exerciții, experimentează, adaptează și primește feedback la activitățile 

realizate. 

In acest sens, școlile, universitățile și organizațiile educaționale se concentrează pe oferirea 

unui mediu de învățare în care cursanții pot acumula competențele necesare în profesiile în care se 

angajează, folosind, împărtășind, oferind și primind feedback într-un sistem eficient. Câteva 

exemple sunt enumerate în continuare. 

Wiki, bloguri  

Wiki-urile reprezintă site-uri Web de colaborare online care pot fi setate pentru a fi editate 

de oricine sau doar de anumiţi utilizatori. Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate 

modificările şi poate urmări şi monitoriza dezvoltarea conţinutului site-ului. Se vor utiliza în 

instruire materiale scrise în grup, dezvoltare web în colaborare, schimbul de informaţii de 

documentare, de planificare a proiectului, de colectare de informaţii. Ce trebuie să înţelegem din 

cadrul acestor definiţii este faptul că un wiki este un site web gratuit, foarte uşor de folosit, care nu 

necesită cunoştinţe avansate de tehnologia informaţiilor şi care nu necesită un program aparte spre  

a funcţiona. 

Un exemplu de wiki foarte bine realizat și utilizat de profesorii de informatică este: 

http://info12.wikispaces.com  

Laboratoarele interactive 

Aplicația SynchronEyes este foarte utilă în desfășurarea orelor de informatică. Ea reprezintă 

un pachet software educațional al companiei SmarthTechnologies ce oferă profesorului posibilitatea 

să își organizeze activitatea la orele de laborator, să ghideze instruirea și să interacționeze cu elevii.  

Descărcarea gratuită a versiunii curente 5.1, pentru o perioadă de probă de 30 de zile, poate 

fi făcută la adresa: http://www.smarttech.com/products/synchroneyes/eval_win50.asp . Un tutorial 

Flash de utilizare este disponibil la http://www.smarttech.com/ads/dailylink/confirm.asp . 

Produsul are două componente: 

SynchronEyes Teacher – se va instala pe calculatorul din rețea utilizat de profesor; 

SunchronEyes Student – se va instala pe calculatoarele din laborator utilizate de studenți. 

Jocuri și simulări  

Aplicaţiile de simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen, proces sau sistem 

real, prin intermediul unui model cu comportament analog, oferind astfel posibilitatea modificării 

unor parametrii si observării comportamentului sistemului. Caracteristica dominantă a aplicaţiilor 

http://info12.wikispaces.com/
http://www.smarttech.com/products/synchroneyes/eval_win50.asp
http://www.smarttech.com/ads/dailylink/confirm.asp
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de acest tip este capacitatea utilizatorului să observe sau să modeleze un fenomen sau acţiune fără o 

implicare reală în acestea. La această categorie se afiliază şi jocurile educaţionale. 

Exemplu: 

http://www.novelgames.com/en/spgames/tower/ - Turnurile din Hanoi (joc) 

Cursuri online și tutoriale din domeniul IT 

 W3Schools (http://www.w3schools.com ) 

W3Schools este locul ideal de unde poate începe cineva inițierea în domeniul tehnologiilor 

Web, oferind un set bogat de oportunități: materiale pentru învățarea și aprofundarea tuturor 

limbajelor cu ajutorul cărora se pot construi site-uri Web, o varietate de exemple online foarte utile, 

posibilitatea testării cunoștințelor acumulate, chiar și posibilitatea obținerii de certificări. 

E-learning Center (http://www.e-learningcenter.com ) 

Un site pe care sunt oferite cursuri online atât cu plată, cât și gratuite, printre cele din urmă 

numărându-se: Office, Windows etc. Materialele de curs combină tutorialele cu exerciții și teste. 

Computer Trening Courses (http://trainingcenter.com ) 

TrainingCenter.com pune la dispoziție o serie vastă de cursuri online în domeniul IT. 

Cursurile sunt în general cu plată, existând oferte speciale de pachete care integrează mai multe 

cursuri. 

Bibliografie: 

1.Stroe,  A. D., (2005), Standarde și sisteme de eLearning, Editura Edusoft, București 

2. Brut, M., (2006),  Instrumente pentru e-Learning, Editura Polirom, Iași 

 

CALCULATORUL  ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV - EDUCATIVĂ ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

                                                      Prof.inv.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. 

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; 

http://www.novelgames.com/en/spgames/tower/
http://www.w3schools.com/
http://www.e-learningcenter.com/
http://trainingcenter.com/
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-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 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 
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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. 

 

 

 

ADOLESCENTII SI TEHNOLOGIA 

 

Palea Lavinia, 

Şcoala Gimnazială Alunu, Valcea 

  

În contextul societăţii prezente si a boom-lui tehnologic care ne înconjoară, nu este de 

mirare ca pentru o foarte mare parte dintre noi accesul la tehnologie a devenit un mod de viaţă, ne-a 

acaparat modul în care ne desfăşurăm activităţile până acum şi ne-a făcut cât mai dependeţi de tot 

ce reprezintă aparatura electronică.                                                                                               

 Până acum câţiva ani, a avea un telefon mobil sau a şti să lucrezi pe calculator, sau chiar să 

ai unul ,pentru un adult era o realizare enormă, dată de circumstanţele vremii. Existau chiar si 

meserii care presupuneau exclusiv operarea calculatorului. În schimb în anii ce au trecut aceste 

mijloace tehnologice au devenit din ce în ce mai mici si totodată din ce în ce mai accesibile pentru 

publicul larg atât ca utilizabilitate cât şi ca preţ.     

Dacă stăm să ne gândim la beneficiile şi dezavantajele unui telefon mobil sau ale unui 

calculator cu ani în urmă, primele sunt net superioare, iar dacă ne gândim la dezavantaje, acestea 

aproape că sunt inexistente. În schimb în ziua de astăzi aceste două balanţe le putem privi ca fiind 

mai echilibrate în mare parte din cauza abundenţei si a abuzului, iar pentru că efectele negative ale 

acestor consecinţe nu se văd decât pe termen lung sau foarte lung, ca oameni ce suntem, nu ne 

îngrijorăm prea tare.                                                                                                                                                             

 Fie că vrem să recunoaştem fie că nu, este adevarat faptul că lumea din ziua de astăzi este 

condusă în mare parte de tehnologie, iar beneficiile pe care le aduce ne-ar putea lua pagini întregi de 

enumerări, de la uşurarea realizării sarcinilor de lucru până la apropierea graniţelor, tehnologia a 

ajuns să fie un mod de viaţă de care nu ne putem lipsi şi care ne oferă în ziua de astăzi tot ce avem 

nevoie. Însă lucrurile trebuiesc privite şi din cealaltă perspectivă, a devazantajelor, care au crescut 

proporţional cu dezvoltarea mijloacelor tehnice şi care sunt dezbătute pe larg si din ce in ce mai des.                                                                                                                        

 Dacă stăm să ne gândim la populaţiile ţintă si la începuturile dezvoltării tehnologiei, cu ani 

în urmă aceasta era accesibila doar adulţilor care urmau cursuri specializate pentru a se putea angaja 

în medii care utilizau aceasta tehnologie, în schimb în zilele noastre copii ajung sa fie in prajma 

televizorului de cand se nasc, să folosească telefonul de la un an, tableta si calculatorul de la cel 

mult doi. Acestea este adevarat că nu pot fi considerate lucruri total generale, dar sunt prezente si 

cât se poate de adevarate pentru mulţi. Un copil poate renunţa mai uşor la a sta cu ochii într-un 

aparat, dacă este stimulat corespunzator şi antrenat în alte activitaţi mai sănătoase,                                                                                                                                

 Problema cu adolescenţa este că tinerii se simt nevoiţi să „funcţioneze” în trei dimensiuni: 

trecut, prezent şi viitor. În mod conştient şi inconştient, adolesceţtii sunt încă prinşi in problemele 

copilăriei, mai ales în cele legate de relaţia cu părinţii şi de mediu. În acelaşi timp, ei încearcă să îşi 

dea seama la ce anume să se aştepte de la viitor. Apoi, trebuie urmată si cea de-a treia direcţie: 
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preocuparea legată de prezent. Unde se află ei acum şi ce anume se intâmplă cu mintea si corpul lor, 

de unde vin toate aceste schimbări la care sunt supuşi.                                                                                                                                            

 Este foarte uşor ca pentru un adolescent care este bombardat cu o multitudine de informatii 

bulversante pentru el şi pentru perioada pe care o trăieşte, să greşească atunci când trebuie să aleagă 

între ce e bine si ce e rău, fie ca este vorba de alcool sau droguri. Să adere la un grup social care nu 

respectă normele morale ale societatii, dar care ii oferă sau doar îi dă impresia că îi oferă suportul 

emoţional de care are nevoie. Atunci când trebuie să facă faţă unor părinţi autoritati, unui divort sau 

confruntării cu eşecul şcolar, ei pot găsi în  tehnologie fie un aliat în lupta cu toate aceste elemente, 

fie un mijloc de evadare, un spaţiu de siguranţă, un prieten adevărat. Şi aceste lucruri de multe ori 

pot înclina negativ balanța.Un alt element important la calea spre dependenţă îl reprezintă şi 

modelul parental, iar acest lucru nu trebuie privit cu indiferenţă. Astfel, dacă copilul şi apoi 

adolescentul are părinţi care îşi petrec o mare parte din timpul liber în fata calculatorului sau în faţa 

oricărui fel de tehnologie, cu siguraţă va adopta aceleaşi metode, din moment ce primul său model, 

părintele, îşi desfăşoară în felul acesta cea mai mare parte din timp. Efectele dependenţei asupra 

copiilor, dar şi adulţilor sunt drastice, şi pot porni de la dezorganizarea vieţii curente până la 

pierderea slujbei, a relaţiilor sociale, sentimentale si familiale şi, in cazuri extreme, chiar deces. Nu 

puţine sunt cazurile in care adolescenţii aparent perfect sănătoşi fizic au decedat in urma 

dependenţei de jocurile pe calculator, sau au imitat scene din jocurile pe calculator şi au ajuns să 

comită omucideri.                                                                                                                                                                

 Printre simptomele dependenţei de jocuri se numără izolarea în cameră, ignorarea parinţilor 

şi a prietenilor, ignorarea meselor şi a igienei personale, lipsa poftei de viaţă, scăderea 

performanţelor şcolare. Cercetările susţin faptul ca un adolescent dependent de jocuri care va deveni 

un adult dependent de jocuri, se va integra în rândul şomerilor, pentru că o persoana care are timp 

de jucat între orele târzii ale dimineţilor, care sunt orele specifice gamerilor, va trebui să doarmă 

toată ziua pentru a fi pregatit de o nouă noapte albă in faţa ecranului.                                                                                                                                                                    

 Specialiştii americani susţin că dependenţa de jocuri este mai des intâlnită în cazul copiilor 

care încep să joace de la vârste foarte fragede. Acest lucru poate fi explicat şi prin prisma faptului 

ca este mai greu să iei un adolescent din faţa ecranului, dacă acesta a fost prezent in viaţa lui înca 

din copilărie. Cele care creează cel mai adesea dependenţe sunt cele online, cu mulţi jucători, susţin 

specialiştii. Dacă ar fi să realizăm un portret al jucătorului care ajunge dependent şi al 

dependentului, desigur că ar trebui sa ne uităm în mai multe privinţe esenţiale pentru aceasta 

emergenţă. Astfel, fie ca ne referim la o copilărie tumultoasă care a oferit o baza pentru dependenţa 

de mai târziu, şi cand spun “tumultoasă” mă refer la faptul că evenimentele petrecute l-au facut pe 

adolescent să se refugieze în faţa ecranului. Fie că ne referim la o încercare esuaţă de educare, în 

care copilul a fost pus in faţa televizorului si apoi a calculatorului de mic pentru faptul că “este 

cuminte, nu deranjează şi mai şi învaţă ceva”. Fie ca această dependenţă a  rezultat în urma unor 

incercări nereuşite de creare a relaţiilor  interpersonale, în care adolescentul, încarcat cu 

dezamăgirea unei lumi imperfecte sau care nu a reuşit să îi ofere o plasă de siguranţă, ajunge să 

găsească în intermediul ecranului un prieten adevarat, care nu îi scoate in evidenţă aşa zisele 

defecte, ba mai mult îi oferă întăriri emoţionale la fiecare “nivel câstigat”. Trebuie să fim conştienţi 

că un astfel de adolescent, poate prezenta probleme de natură emoţională, de socializare, şi 

comportamente de abandon şcolar, in circumstanţe extreme, pasionatul de jocuri ajunge să se 

detaşeze de existenţa reală şi să uite sa mănânce sau să doarmă.                                                                                                                                                                                          

 Petrecerea unei perioade excesive în faţa computerului poate conduce şi la probleme de 

sănătate, cum ar fi cele legate de o poziţie incorectă a corpului sau în unele cazuri probleme de 
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alimentaţie, fie ca este vorba de malnutriţie, fie că este vorba de obezitate din cauza 

sedentarismului.  În privinţa malnutriţie o cauză ar putea fi faptul că, avand o relaţie cu personajele 

din joc, în situaţia în care ai realizat ceva considerabil (ai ucis un monstru, ai rezolvat o problemă, ai 

trecut la un alt stadiu), pot apărea sentimente artificiale, generate de endorfine, care păcălesc 

organismul si ascund senzaţia de foame. Trebuie accentuat faptul că aceste lucruri esenţiale despre 

care am vorbit se vor resfrânge asupra întregii lui vieţi viitoare fără o intervenţie promptă şi de 

specialitate.                                                                                                                                                                             

 Trebuie privit cu o responsabilitate crescută şi antecedentul, pentru că este esenţialmente 

mai uşor să previi decât să repari, iar odată cu evidenţierea antecedentului putem scoate la lumină şi 

factorii care au dus într-o astfel de direcţie şi măsura în care se poate repara, dar şi estimarea 

timpului necesar. Însă poate cel mai important lucru care il poate face pe adolescent să nu ajungă 

dependent de tehnologie este relştia cu familia si ceea ce se întelege prin acest lucru. Astfel, dacă ne 

gândim, din moment ce familia este implicată în viaţa adolescentului şi păstrează o relaţie strânsă cu 

acesta şi cu viaţa acestuia, fără însă a trece anumite graniţe care apar în această perioada pentru 

tânăr, putem spune cu desăvârşire că incidenţa unei dependeţe de tehnologie ar fi mult mai mică. Iar 

din moment ce părintele îi oferă un model de urmat sănătos, adică el este antrenat în activităţi 

benefice şi sănătoase pentru fizic si psihic, adolescentul va avea succes mai mare în preluarea unor 

astfel de metode sănătoase de desfăşurare a timpului liber, pe care poate va reuşi să le realizeze 

împreună chiar şi cu părintele.   

   În concluzie, trebuie specificat faptul şi cel mai important trebuie conştientizat, că 

dependenţa de calculator în râdul tinerilor este un lucru cert şi prezent printre noi şi printre 

cunoştinţele noastre.. Există autori care pun pe un plan extrem de îndepărtat, faptul că există o 

dependenţă în acest sens plus toate efectele acesteia şi promovează mai degrabă caracterul educativ 

al jocurilor video, care fară îndoială poate exista într-o anumită măsură. Dar un alt lucru foarte 

important de care trebuie să fim conştienţi este şi că, la fel ca şi companiile farmaceutice care îşi 

promovează medicamente pentru a lua in continuare medicamente, la fel şi producătorii de jocuri, 

sunt „nevoiţi”, pentru a supravieţui pe piaţă să realizeze jocuri care să se vândă şi să îi ajute să se 

menţină în topuri. Însă, cu ceea ce trebuie să rămânem este că totul stă în mâinile adultului şi acesta 

se poate folosi de mijloace adecvate pentru a oferi copilului, adolescentului si viitorului adult o 

dezvoltare armonioasă. 

  

Bibliografie:  

 „Psihologia Jocurilor Video”- Serge Tisseron, Ed. Trei, Bucuresti. 

 http://ro.orthodoxwiki.org/Dependen%C5%A3a_de_jocurile_pe_calculator 

 http://ziarero.antena3.ro/articol.php?id=1241644953 

 http://natgeotv.com/ro/tabu/clipuri/dependenta-de-jocurile-electronice 
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TEHNOLOGIA MODERNĂ – NECESITATE SAU DEPENDENŢĂ? 

 

prof. Remus Sfârăilă, inf. prof. Livia Sfârăilă 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Curtici/Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad 

 

În ultimii ani, tehnologia a evoluat foarte mult, pătrunzând în toate aspectele vieţii noastre 

cotidiene, până la acapararea rutinei zilnice. De la telefoane mobile până la cuptoare cu microunde, 

de la routere wireless până la tablete, toţi folosim dispozitive sau obiecte electronice. Cunoaştem 

avantajele, felul în care ne-au simplificat şi eficientizat viaţa de zi cu zi. Nu există însă şi un revers 

al medaliei? Ce efecte are asupra organismului expunerea la unde electromagnetice? Cum ne 

afectează vederea statul îndelungat în faţa monitorului? Sunt doar câteva din întrebările care ar 

trebui să ne preocupe. Şi dacă noi, adulţii, avem capacitatea de a conştientiza pericolul şi de a 

discerne, nu acelaşi lucru putem spune şi despre copiii nostri.  

Încă din primii ani de viaţă, televizorul, laptopul, smartphonul şi tableta sunt lăsate la 

îndemâna copiilor, nişte jucării mult mai interesante decât cele clasice, care le captează imediat 

atenţia. Astfel de la vârste extrem de fragede, copiii ajung rapid să îşi petreacă ore în şir în 

compania acestor dispozitive, în detrimental altor activităţi, mai potrivite vârstei. 

În încercarea de a înţelege mai bine amploarea fenomenului, am făcut un mic studiu, 

propunându-ne să contorizăm mijloacele digitale folosite de către elevi în timpul lor liber. Studiul a 

fost realizat în timpul anului şcolar 2013-2014, pe un eşantion de 83 de elevi ai claselor 

pregătitoare, în vârstă de 6-7 ani, din cadrul Colegiului Naţional “Preparandia Dimitrie Ţichindeal” 

Arad – vezi Anexa 1, respectiv pe 20 de elevi ai clasei pregătitoare din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 

2 Curtici – vezi Anexa 2. Obţinerea datelor s-a făcut prin intermediul unor cestionare simple, care au 

conţinut un număr redus de itemi, aplicate la fiecare clasă de către învăţători. 

Elevii au dat detalii cu ajutorul părinţilor despre mijloacele digitale (calculator/ laptop, 

tabletă sau telefon personal) folosite acasă, în timpul lor liber. Am aflat astfel că din cei 83 de elevi 

intervievaţi în cadrul colegiului, doar 2 nu utilizează deloc tehnologia digitală acasă, iar 79 

utilizează cel puţin două din cele trei mijloace digitale menţionate în chestionar.  

În ceea ce priveşte elevii şcolii gimnaziale (în marea lor majoritate cu o situaţie materială 

precară ) din 20 de elevi chestionaţi, doar 6 nu utilizează niciun mijloc digital acasă. 

Rezultatele studiului arată cât de necesară devine în aceste condiţii informarea micilor 

utilizatori asupra posibilelor efecte negative ale utilizării acestor tehnologii de la vârste atât de 

fragede. 

Studiul a fost extins ulterior şi la clasele mai mari, rezultând în unele cazuri chiar creşterea 

gradului de utilizare a mijloacelor digitale odată cu vârsta. Îl redăm la sfârşitul lucrării, doar pentru 

clasele primare (Anexa 1 şi Anexa 2) 

Potrivit experţilor, folosirea tuturor acestor aparate nu este neapărat dăunătoare, dacă e 

făcută cu măsură. Însă în cazul folosirii îndelungate, efectele negative devin vizibile atât asupra 

dezvoltării psiho-sociale, cât şi asupra întregii sănătăţi, de la stări de oboseală, deficienţe de atenţie, 

probleme de comunicare, performanţe şcolare scăzute, miopie, deformări ale coloanei vertebrale, 

obezitate, iritabilitate, până la dependenţă sau chiar depresie.  

Un semnal de alarmă ar trebui să fie şi faptul că specialiştii asociază folosirea excesivă a 

mijloacelor tehnice cu impulsivitatea, stima scăzută de sine, accentuarea. Asta nu înseamnă că 

trebuie să renunţăm la tot ceea ce presupune tehnologia modernă, nici nu avem cum să facem acest 

  www.referat.ro 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

327 
 

lucru în secolul XXI, însă ar trebui să luăm unele măsuri pentru a înlătura cât de mult putem 

eventualele dezavantaje şi de a nu ajunge în totalitate dependenţi de ceea ce ne oferă ea.   

Devine astfel esenţială impunerea timpurie a unor reguli, în vederea deprinderii unor 

obiceiuri corecte şi sănătoase: limitarea timpului petrecut de copii în faţa ecranelor de orice fel, 

folosirea cu predilecţie de programe sau jocuri educative, care să le îmbogăţească cunoştinţele şi să 

le dezvolte imaginaţia, ferirea de jocuri violente, de site-uri cu caracter pornografic, oferirea unor 

alternative de petrecere a timpului liber, cititul sau joaca în aer liber, antrenarea în activităţi 

sportive.  

 

Bibliografie: 

 http://semneletimpului.ro/social/educatie/cum-afecteaza-tehnologia-copiii.html 

 http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/tehnologia-intre-dependenta-si-necesitate-2151338 

 http://sfatulparintilor.ro/prescolari/comportament-si-dezvoltare/6-efecte-negative-ale-

tehnologiei- asupra-copiilor/ 

 http://parinti.acasa.ro/cresterea-copilului-365/pro-si-contra-tehnologiei-moderne-in-viata-

copilului-159198.html 

 http://www.rasfoiesc.com/educatie/informatica/calculatoare/ROLUL-

CALCULATORULUI-IN-VIATA-17.php 

 

Anexa 1 

Studiu mijloace digitale folosite la domiciliu de către elevii claselor primare,  

din cadrul Colegiului Naţional “Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad 

 

Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nu au 

raspuns 

deloc 

Calculator/ Laptop Tabletă Telefon Nu 

utilizează 

nimic 

Utilizează 

cel puţin 

două 

Windows Apple 0 Windows Apple Android 0 Windows Apple Android 0 

P A 25 2 21 1 1 1 7 12 2 0 6 9 7 0 20 

P B 31 0 28 2 2 3 5 14 9 0 3 14 13 0 24 

P C 31 3 16 3 7 4 4 11 9 2 5 10 10 1 20 

P D 24 2 19 2 3 3 3 6 10 0 8 2 10 1 15 

I A 31 0 21 1 4 5 1 9 11 5 1 7 13 3 18 

I B 31 4 21 1 6 3 3 11 11 4 3 13 8 4 18 

I C 25 6 13 2 5 6 2 1 10 2 4 4 11 4 8 

II A 32 1 27 1 3 3 2 5 19 1 2 15 14 2 20 

II B 30 1 25 3 3 2 5 13 10 3 6 8 13 1 20 

II C 31 1 20 4 6 1 5 15 11 1 7 12 11 5 21 

II D 26 1 21 0 1 4 1 14 5 2 2 10 9 0 21 

III A 35 0 30 1 2 1 3 18 14 1 6 16 11 0 28 

III B 24 1 23 0 0 5 2 11 8 2 2 10 3 0 19 

III C 30 2 24 4 4 3 5 17 5 2 3 13 8 0 25 

III D 23 2 20 0 1 4 1 11 6 4 3 12 3 0 19 

IV A 32 2 26 1 2 3 4 16 11 2 3 24 3 0 29 

IV B 27 1 20 1 5 1 4 10 12 2 3 11 12 3 19 

IV C 30 0 23 2 5 1 2 15 13 4 1 13 13 2 18 

http://semneletimpului.ro/social/educatie/cum-afecteaza-tehnologia-copiii.html
http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/tehnologia-intre-dependenta-si-necesitate-2151338
http://sfatulparintilor.ro/prescolari/comportament-si-dezvoltare/6-efecte-negative-ale-tehnologiei-asupra-copiilor/
http://sfatulparintilor.ro/prescolari/comportament-si-dezvoltare/6-efecte-negative-ale-tehnologiei-asupra-copiilor/
http://parinti.acasa.ro/cresterea-copilului-365/pro-si-contra-tehnologiei-moderne-in-viata-copilului-159198.html
http://parinti.acasa.ro/cresterea-copilului-365/pro-si-contra-tehnologiei-moderne-in-viata-copilului-159198.html
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Anexa 2 

Studiu mijloace digitale folosite la domiciliu de către elevii claselor primare,  

din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Curtici, jud. Arad 

 

Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nu au 

raspuns 

deloc 

Calculator/ 

Laptop 
Tabletă Telefon Nu 

utilizează 

nimic 

Utilizează 

cel puţin 

două 

Da  Nu Da  Nu  Da  Nu  

P  20 5 1 14 3 12 9 6 6 4 

I 16 4 0 12 2 10 4 8 8 2 

II 19 6 1 12 5 8 5 8 8 4 

III 21 3 2 16 4 14 7 11 7 6 

IV 17 2 2 13 5 10 5 10 5 4 

 

 

 

 

CAPTIVI ÎN LUMEA VIRTUALĂ 

 

Prof. Mesteacăn Simona-Ilina 

Școala Gimnazială Nr. 5, Rm Vâlcea 

 

Îmi aduc aminte cu plăcere de copilăria mea,de copilaria anilor 90, făra Internet, 

„smartphone-uri”, iar „tableta” era doar un preparat farmaceutic sau alimentar. Cât despre televizor, 

la acea vreme prindeam doar TVR 1 şi câteva posturi străine din care nu înţelegeam nimic… 

Recunosc că mi-aş fi dorit şi eu cablu TV, mai ales Cartoon Network, calculator, cine nu și-ar fi 

dorit? În vacanţe, citeam toată ziua, alergam toată ziua, cât era ziua de lungă mă jucam afară cu alţi 

copii…Acum,fie că vrem, fie că nu, Internetul a devenit deja o parte din universul copiilor de astăzi, 

iar în ritmul în care se dezvoltă accesul la această reţea internaţională de informaţii, pe viitor 

influenţa ei va spori. Pe lângă avantajele sale deloc neglijabile, Internetul reprezintă un pericol 

serios la adresa celor mici. De fapt, dacă ne referim strict la copii şi chiar la adolescenţii aflaţi într-o 

perioadă dificilă şi confuză a vieţii lor, Internetul poate face mai mult rău decât bine. Nu trebuie 

deloc să fii un expert în domeniu ca să înţelegi acest lucru, doar să cunoşti labilitatea mental-

emoţională a celor mici, lipsa discernământului şi a experienţei de viaţă tipice vârstei, precum şi 

pericolele Internetului la adresa minorilor. Pentru a înţelege mai bine impactul uriaşei reţele de 

informaţii şi comunicaţii asupra copiilor, trebuie să recapitulăm puţin puterea de înţelegere şi 

formarea noţiunilor despre lumea înconjurătoare a principalelor subgrupe de vârstă ale celor mici. 

Astfel, la vârsta de 3-5 ani, copilul îşi poate aminti şi aplica ce a învăţat cu o zi în urmă. El nu poate 

separa încă fanteziile de realitate şi trăieşte într-o lume pre-operaţională. Aceşti copii îşi pot 

menţine atenţia între 8-15 minute. În intervalul următor, de 5-8 ani, copii încep să-şi stabilească 

propriile identităţi, joaca devine mai cooperativă şi încep să-şi dezvolte abilităţi motorii. Între 6-8 

ani, lumea copilului trece de realităţile imediate, gen casă şi şcoală. Astfel, la vârsta de 3-5 ani, 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

329 
 

copilul îşi poate aminti şi aplica ce a învăţat cu o zi în urmă. El nu poate separa încă fanteziile de 

realitate şi trăieşte într-o lume pre-operaţională. Aceşti copii îşi pot menţine atenţia între 8-15 

minute. În intervalul următor, de 5-8 ani, copii încep să-şi stabilească propriile identităţi, joaca 

devine mai cooperativă şi încep să-şi dezvolte abilităţi motorii. Între 6-8 ani, lumea copilului trece 

de realităţile imediate, gen casă şi şcoală. Copiii aflaţi în intervalul de 8-12 ani încep să gândească 

în termeni abstracţi şi devin mult mai interesaţi de interacţiunile cu ceilalţi copii. 

În perioadele pubertăţii şi adolescenţei, cu toate că sunt mai maturi şi mai experimentaţi 

decât copiii, adolescenţii pot deveni la fel de uşor victime ale aspectelor negative ale Internetului. S-

a constatat că, în general, băieţii şi fetele sunt atraşi în egală măsură de lumea virtuală a Internetului. 

Comunicarea prin e-mail, serviciile de mesaje instantanee, căutarea pe Internet şi mai ales diversele 

reţele de socializare sunt principalele puncte de interes pentru copii. Atât băieţii, cât şi fetele 

participă cu sârg la întreceri online, vizitează chat room-uri şi mai ales sunt pasionaţi de urmărirea 

paginilor personale de pe reţelele de socializare. Tot în urma unor cercetări, s-a constatat că fetele 

tind să folosească mai mult Internetul pentru educaţie, teme pentru şcoală, muzică şi shopping. 

Băieţii, în schimb, sunt mai interesaţi de jocuri, distracţie şi gadgeturi. Ambele categorii de copii 

găsesc pe Internet tot ce îşi doresc legat de domeniile menţionate, ba încă mai mult. De asemenea 

mulţi dintre noi avem tendinţa de a ne petrece mai mult timp pe Internet atunci când ne simţim 

singuri sau suntem copleşiţi de sentimente neplăcute, în căutarea unui mod de a scăpa de plictiseală 

sau a uita, pentru moment, de problemele care ne provoacă disconfort. Nu toţi devenim, însă, 

dependenţi. Există o serie de diferenţe între cei care utilizează Internetul într-un mod sănătos şi cei 

care nu. De exemplu, persoanele dependente s-au dovedit a fi mult mai atrase de aplicaţii 

interactive, cum ar fi chat şi cumpărături, în timp ce non-dependenţii folosesc Internetul aproape 

exclusiv pentru trimiterea de e-mail şi căutarea de informaţii. Unii cercetători afirmă că utilizatorii 

sunt dependenţi de materialele pe care le găsesc pe Internet nu la mediul în sine . Studiile au arătat 

că cei mai expuşi la riscul de dependenţă sunt adolescenţii şi adulţii tineri, iar dintre aceştia, băieţii 

şi cei cu anumite vulnerabilităţi temperamentale cum ar fi timiditatea, stima de sine scăzută, 

competenţe emoţionale şi sociale scăzute, comportamente de risc (consum de alcool, droguri, joc de 

noroc patologic), competenţe slabe de gestionare a timpului. Adolescenţii dependenţi de Internet 

sunt mai introvertiţi şi mai timizi în interacţiuni sociale faţă-în-faţă şi preferă singurătatea, 

activităţile solitare. Există, prin urmare, anumiţi factori de risc dovediţi pentru dependenţa de 

Internet şi dependenţa de calculator:  

• Anxietatea - o persoană cu tulburare de anxietate poate utiliza Internetul pentru a-şi distrage 

atenţia de la îngrijorările sau temerile pe care le prezintă. 

 • Depresia - Internetul poate fi considerat un mijloc de evadare din starea de tristeţe dar dependenţa 

poate înrăutăţi lucrurile, prin izolare şi singurătate. 

• Lipsa suportului social – reţelele de socializare on-line sau jocurile online sunt utilizate ca o 

modalitate de a stabili noi relaţii şi de a solicita ajutor. 

Asadar ,copii trebuie să se bucure de o copilărie normală, frumoasă, liniştită, veselă şi 

curată. Chiar şi în epoca Internetului. Depinde doar de noi, cei adulţi să le-o oferim. 

 

  Bibliografie: 

Young, Kimberly, Internet Addiction: Diagnosis and Treatment Considerations ,2009 

Andreescu, Liviu, Intelectualii faţă în faţă cu Revoluţia Digitală, în Rev. Secolul 20, Nr. 4-9 / 2000, 

“Gutenberg. Computer. Internet”  

Carr, Nicholas, Efectele internetului asupra crierului uman, Publica ,2009 
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http://www.sigur.info/docs/resursa-dependenta-de-internet. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

TRADIŢIONAL SAU MODERN IN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. Vasil Otilia-Maria 

Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj 

 

  Omenirea a cunoscut încă de la începuturi un progres continuu. Poate mai mult ca 

niciodata acum este cel mai accelerat. Sau doar aşa îl percepem noi adulţii. Generaţia nouă, il 

precepe ca pe ceva firesc. S-au născut cu tehnologia în braţe, deci e normal sa facă parte din 

cotidian. Un gadget nou, o tehnologie nouă nu poate decât sa ne bucure, atat pe noi cât mai ales  pe 

adolescenti/copii.  

 Cand vine vorba de şcoală, de modalitaţile de transmitere a noilor cunoştinţe, putem observa 

an de an că elevii sunt mult mai receptivi cand aceste cunoştinte vin inspre ei prin intermediul 

platformelor IT, indiferent de forma îmbrăcată. Fie că este vorba de AEL sau de o tabla inteligentă, 

actul educaţional capăta noi valenţe în prezenţa acestor facilităţi. Nu pot însă să nu observ şi 

pericolele ce se ascund în spatele tehnologiilor moderne, tehnologii la care avem în mare parte toti 

acces în ziua de azi. Aici aş enumera orele “pierdute” pe reţelele de socializare, dependenţa cauzată 

de jocurile video, şi nu numai. Se pune astfel intrebarea “Ce aleg? Tradiţonalul sau modernul?” 

Bineînteles că răspunsul va fi şi trebuie să fie un amalgam între cele două.  

O şcoală modernă, va ţine cont de necesitaţile generaţiei actuale, va incerca sa transmită 

valorile vechilor generaţii cu ajutorul noilor tehnologii. Cum? Simplu! Elevii comunică între ei la 

propriu sau prin intermediul calculatoarelor (se pot face schimburi de experiente cu elevi din alte 

scoli, chiar si alte ţări). Poartă discuţii, caută şi găsesc soluţii, iar profesorul nu este doar cel care 

enunţă, dictează, ci mediază, îndrumă elevii în gasirea soluţiilor. 
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TEHNOLOGIA ÎN ȘCOALĂ: ÎNTRE NECESITATE ȘI DEPENDENȚĂ  

 

Prof. Enciu Elena Aneta 

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 

În zilele noastre, noile tehnologii ale informației și comunicației reprezintă o necesitate 

pentru desfășurarea activității noastre profesionale și personale. Fie că trimitem e-mailuri sau 

mesaje, cautăm informații, ne conectăm audio-video cu alte persoane, lucrăm la diverse proiecte, 

ascultăm muzică, vedem un film sau ne relaxăm cu un joc, folosirea tehnologiei face parte din 

rutina noastră zilnică. 

Secolul XXI este un secol al evoluției tehnologice. Pur și simplu este aproape imposibil să 

trăim fără a ne folosi de tehnologie. De la copii la adulți și chiar bătrani, cu toții ne folosim de 

anumite dispozitive într-un fel sau altul, iar asta in special pentru a crește gradul de confort. Însă pe 

lângă confort, ne folosim de tehnologie și din alte puncte de vedere, aceasta putând să crească 

performanța unei afaceri, în timp ce alte afaceri și antreprenori nu ar exista fără evoluția tehnologică 

la care s-a ajuns în ziua de azi.Astăzi putem călători mai rapid și să ajungem la destinații din orice 

parte a Pământului, în timp ce cu doar cațiva ani în urmă nu știam cat de mare este Terra. Această 

tehnologie este totodată utilizată pentru tratarea anumitor boli si pentru a lungi perioada de 

viață…lucru care de asemenea nu era posibil cu ceva ani in urmă. 

Elevii și adolescenții se folosesc de tehnologie pentru a beneficia de cele mai noi informații 

și știri IT, companiile se folosesc pentru a-și crește profiturile, persoanele vârstnice se folosec de 

tehnologie pentru a-și ușura viața și a-și spori confortul. Prin urmare, în lumea modernă cu toții 

suntem dependenți de tehnologie. 

În aceasta eră în care suntem pur și simplu dependenți de tehnologie este important să fim la 

curent cu ce mai apare nou în acest domeniu. Iar faptul că tehnologia evoluează așa rapid, faptul că 

nu suntem la curent cu noutățile ne poate pune în situatia în care vom avea un PC pe care nu vom 

mai putea rula anumite programe, telefoane pe care le putem folosi doar într-un mod restrâns …și 

astfel să nu ajungem sa profităm din plin de era actuală.Nu putem spune că uitandu-ne la TV reușim 

să fim în pas cu evoluția tehnologică, decat dacă suntem foarte selectivi în ceea ce privește 

emisiunile, programele, pentru că la TV mai mult ne sunt difuzate anumite emisiuni, fară ca acestea 

să aibă un scop educativ. În schimb, internetul ne permite să fim în pas cu tot ce e nou. 

Internetul este precum o carte deschisă ce contine informații din aproape toate domeniile. 

Abonandu-ne la 2-3 website-uri ce oferă noutăți  din domeniul tehnologic ne va face să fim 

la curent cu tot ce apare nou. Diferența dintre cei care folosesc doar TV-ul și cei care au acces la 

internet și chiar se documentează este foarte mare, iar un tanăr ar trebui sa fie la curent cu ce este 

nou. Ca exemplu, trecerea de la computer la laptop si apoi la tabletă..trebuie să fie observată atunci 

când are loc, nu după ani de zile să se intrebe ce e aceea o tabletă. 

Elevii și adolescenții trebuie să acapareze involuntar aceste noutăți, să fie ceva firesc, 

fiindcă dacă nu este la curent cu noutățile ce au loc în lumea înconjurătoare atunci și adaptarea la 

societatea actuală poate fi dificilă. 

Tehnologia reprezintă o necesitate deoarece: 

– asigură o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, 

demonstrații; 
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– lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor 

(tablete, laptopuri, smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât 

la discursul unui profesor; 

– tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor; 

– tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp 

pentru a se conecta cu elevii; 

– tehnologia salvează timp; 

– te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite; 

– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze informații. 

Dependența de tehnologie - viciul secolului XXI 

Tehnologia începe să semene din ce în ce mai mult cu o dependență. Ca in cazul oricărui tip 

de dependență, cu cât aceasta crește, anumite funcții personale scad. 

Cum din educația modernă a copilului nu poate lipsi tehnologia, se impune, totusi, o relație 

moderată cu aceasta. Pentru o dezvoltare armonioasă, sunt necesare anumite reguli. 

Anumiți copii nu sunt incantați atat de mult de ideea de tehnologie. Acestia au tendința de a trai 

viața mai din plin, de a se implica in numeroase activitați, de a practica diverse hobby-uri. 

În același timp, există o a doua categorie de copii, „dependenții de tehnologie”. Din dorința 

de a evita o realitate frustrantă, care deseori îi depășește, aceștia se închid într-o lume virtuală. 

Tehnologia devine un zid intre ei și ceilalți, evitând astfel comunicarea și contactul cu lumea reală. 

Devin mai conectați la calculator, laptop, tablete sau telefoane, dar mai distanți de ceilalți căpătînd 

rapiditate , dexteritate, atenție distributivă. 

Nimic nu poate înlocui socializarea și comunicarea, iar timpul petrecut cu ochii într-un ecran 

nu face decat sa favorizeze lipsa acestora. Cheia este echilibrul între uzul de tehnologie și alte 

activitați, pentru a evita o viitoare dependență de aceasta. 

Semnele dependenţei de tehnologie: 

1. Preocupare excesivă pentru internet şi mediul virtual; 

2. Device-ul este utilizat din ce în ce mai des pentru din ce în ce mai mult timp; 

3. Eforturile de a renunţa sau reduce timpul petrecut online eşuează;  

4. Copilul devine depresiv sau irascibil atunci când este deconectat;  

5. Copilul neglijează şcoala, prietenii și activităţile de timp liber; 

Tehnologia este utilă, insă modul in care noi ne identificăm cu tehnologia este greșit. 

Copiii trebuie să-și dezvolte atenția către exterior, față de lucrurile din jur, să simtă cu adevărat 

viața, excesul de tehnologie îi face să devină din ce in ce mai introvertiți, mai putin inteligenți. 

Dezavantaje ale tehnologiei 

1. Tehnologia impiedică dezvoltarea naturală a copilului, stările acestora sunt convertite in  

emoticoane, nu mai știm ce să cautăm și cum să căutăm, google o face în locul nostru; 

2. Favorizează  dezvoltarea virtuală,  impiedică dezvoltarea simțurilor; 

3. Pierdem în a simți cu adevărat comunicarea fațăîn față, natura, munții, devenim din ce în ce 

mai inchiși; 

O concluzie la care am ajuns este că, tehnologia susține procesul de învățare, dacă este 

folosită nu pentru a oferi răspunsuri, ci pentru a stimula gândirea logică, pentru a permite accesul 

facil la resurse și opinii diferite, nu la soluții gata ambalate. 

Problema nu este tehnologia, ci modul în care ii dăm atenție ei, ne percepem prin simțuri și  

tehnologie, nu ne mai percem pe noi, devenim  mai puțin inteligenți.  

http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/calculator/dependenta-de-tehnologie-viciul-secolului-xxi-1171006
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Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în 

care ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu 

informațiile este ceea ce îi ajută să se dezvolte. 
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IMPORTANȚA TIC ÎN PROCESUL DE INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

                   Prof.  drd. Bîrzan Iuliana Claudia 

                                              C.N.I. Matei Basarab Rm.Vâlcea 

 

În segmentul de evaluare, utilizarea TIC are un rol esenţial, deoarece dezvoltă cele trei  

componente: evaluare, coevaluare şi autoevaluare. Valorificarea abilităţilor tehnice ale elevilor poate 

fi un element favorizant în perceperea de către acesta a evaluării ca pe o activitate necesară, utilă şi 

plăcută. Este ştiut faptul că elevul nu agreează evaluarea, văzând-o ca pe o activitate ce poate avea şi 

un caracter punitiv. Prin valorificarea potenţialului oferit de TIC în evaluare, activitatea poate 

funcţiona ca una dorită şi aşteptată, mai ales dacă se dezvoltă componenta de autoevaluare. Elevul va 

putea beneficia de discreţia computerului în privinţa rezultatelor evaluării şi astfel, se va elibera de 

efectele pe care le are funcţia socială a notei în procesul de evaluare. De fapt, atitudinea de 

respingere de către elev a evaluării derivă tocmai din această funcţie socială  a procesului, care, prin 

rezultat, îl poziţionează într-o ierarhie, nu întotdeauna în partea superioară a grupului evaluat. Dacă 

această poziţionare nu este percepută ca un moment absolut necesar pentru construirea etapei 

următoare de învăţare, atunci efectul depreciativ şi componenta punitivă vor defavoriza relaţia elev-

evaluare.  

Un rol important îl are integrarea TIC în fiecare segment din desfăşurarea procesului, cu o 

pondere adecvată care să justifice coerenţa în aplicare, la nivelul predării, învăţării şi al evaluării. În 

activitatea didactică, utilizarea TIC va fi un instrument care să răspundă aşteptărilor elevului, un 

element care va moderniza din perspectiva utilităţii şi a eficienţei, modalităţile de predare. Nu poate 

fi vorba despre o înlocuire a discursului didactic, ci doar de eficientizarea acestuia, prin utilizarea 

ponderată a TIC.  

http://ro.orthodoxwiki.org/Dependen%C5%A3a_de_jocurile_pe_calculator
http://ziarero.antena3.ro/articol.php?id=1241644953
http://stiri.tvr.ro/cum-ne-afecteaza-dependenta-de-tehnologie_74354.html
http://natgeotv.com/ro/tabu/clipuri/dependenta-de-jocurile-electronice
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Calculatorul este foarte util atât elevului, cât şi profesorului, însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel, încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, şi nu să îl îngreuneze.                

Achiziţionarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi, cu ajutorul calculatorului, îi vor 

permite elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflate într-o permanentă evoluţie. 

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 şi competitivitate; 

- mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului ; 

- dezvoltarea culturii vizuale; 

- formarea deprinderilor practice utile ; 

- asigurarea unui feedback permanent; 

- facilităţi de prelucrare rapidă;  

- alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii ; 

- dezvoltarea gândirii, astfel încât, pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme, elevul să îşi găsească singur răspunsul pentru o problemă concretă ; 

- pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă (educaţia 

de-a lungul întregii vieţi); 

- formarea unei atitudini pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este 

utilizat calculatorul si faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii ; 

- crearea premiselor pentru integrarea elevilor cu deficienţe în societate şi în procesul 

educaţional. 

În activitatea de învăţare, ponderea TIC va trebui să crească, deoarece elevul mileniului III 

are o gândire digitală şi abilităţi tehnice care îi facilitează activitatea finalizată cu dezvoltarea 

orizontului cognitiv. Se va nuanţa conceptul de învăţare, prin cele trei segmente constitutive: 

învăţarea dirijată în cadrul şcolii, învăţarea individuală (acasă) şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, ca 

efect al competenţei-cheie a învăţa să înveţi. Ponderea utilizării TIC va spori de la o componentă la 

alta, astfel încât elevul să înţeleagă faptul că prezenţa profesorului este absolut necesară în primul 

segment al învăţării, conştientizând că, în procesul învăţării acasă, are loc un transfer de prerogative 

de la profesor la elev, în sensul asigurării independenţei acestuia din urmă în activitatea de învăţare. 

Efectul pe termen lung va fi vizibil în ultimul segment, acela al învăţării pe tot parcursul vieţii, după 

ieşirea elevului din sistem. Prin urmare, procesul de învăţare, în complexitatea sa, trebuie să asigure 

dezvoltarea iniţială a unui parteneriat profesor-elev, din care să derive învăţarea independentă, apoi 

învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
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INFORMARE VERSUS RELAXARE ÎN LUMEA IT 

 

Prof. Laviniu Bejenaru 

Colegiul Național „Traian”, Drobeta Turnu Severin 

 

Trăim într-o lume modernă, foarte informatizată și cu acces mare la informație. Conform 

enciclopediei online Wikipedia, vezi [1], se estimează că exista în august 2016 o populație de 7,4 

miliade de oameni. Conform Internet Live Stats, vezi [2], peste 40% din populația mondială are 

astăzi o conexiune internet, adică astăzi aproximativ 3,4 miliarde de oameni pot beneficia de 

beneficiile internetului. 

Conform studiului GeekWire, vezi [3], în 2016 1,2 miliarde de oameni joacă jocuri la nivel 

mondial, dintre care 700 milioane sunt jucători de jocuri online. Cum internetul nu este folosit doar 

pentru jocuri online, el are și un puternic caracter de informare, existînd numeroase oportunități; 

internetul este văzut chiar și ca o uriașă memorie externă colectivă, numeroși oameni lămurindu-se 

asupra subiectelor de inters propriu prin căutări pe internet. Tot conform Internet Live Stats, vezi 

[4], există în prezent peste 1, 1 miliarde de site-uri web disponibile; trebuie amintit aici că doar 

enciclopedia Wikipedia, varianta în limba engleză, are peste 5, 25 milioane de articole disponibile, 

conform [5]. 

 Avînd în vedere datele enumrate mai sus, trebuie să alegem între informare și distracție, 

între informația utilă nouă ca persoane și pierderea de timp online.  

 Mobilitatea s-a dezvoltat foarte mult, crescând atât numărul de dispozitive mobile conectate 

la internet, cât și cantitatea de date trasferată prin dispozitive mobile. Conform renumitei firme 

americane de echipamente de rețea Cisco, vezi [6], traficul de date mobil a atins 3,7 exabytes pe 

lună la finalul anului 2015, dar previziunile sunt foarte încurajatoare, astfel în anul 2020, traficul de 

date la nivel mondial prin echipamente mobile va fi de peste 30 exabytes pe lună. Cum 1 exabyte 

este (mai mult de) 1 000 000 de terabytes, cantitatea de informație accesată/transferată prin 

dispozitive mobile la nivel mondial va fi enormă. Se va utiliza atunci tehnologia 5G. 

 Pentru o imagine globală să evocăm faptul că traficul IP global anual, conform [7], va atinge 

la sfârșitul lui 2016 valoarea de 88,7 exabytes pe lună, iar în 2020 va fi de 194 exabytes pe lună (din 

care 30 exabytes cel mobil, deja precizat mai sus). 

 Ceea ce ar mai trebuie precizat este și faptul că televiziunea online este în plin avânt, iar 

noile tehnologii video, lumea echipamentelor ce au ecran cu rezoluție 4K sau chiar 8K cresc atât 

calitatea informației / distracției / relaxării, cât și traficul de date. 

 Toate cele enumerate mai sus conduc clar la ideea că, dacă în prezent calculatorul face parte 

din viața noastră în din ce în ce mai multe activități și din ce în ce mai mult timp, în viitor 

dependența față de tehnologia IT va crește, însă va crește și calitatea serviciilor, dispozitivelor. 

 Pentru a măsura dependența elevilor actuali față de tehnologia IT, atât ca utilitate cât și ca 

relaxare, am realizat un studiu asupra unor grupuri de elevi din colegiul nostru. Am fost interesat de 

următoarele caracteristici: vârsta, băiat/fată, număr de ore petrecute zilnic la calculator, timpul 

petrecut la calculator pentru a învăța / teme, timpul petrcut la calculator pentru informare / 

documentare și timpul pentru relaxare / jocuri, inclusiv jocuri online. Am folosit metoda 

chestionarului asupra unui grup de 94 de persoane,  având vârste cuprinse între 11 și 16 ani. 
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 Analiza studiului a condus la rezultatele prezentate în continuare. Primul lucru care trebuie 

remarcat este faptul că toți elevii folosesc calculatorul, atât pentru activitatea școlară, cât și pentru 

activități personale (relaxare etc.). Exceptiile sunt realmente neglijabile. 

. 

 

  
  

Vârsta 11-12 ani

Minim: 1 h

Băieți: 2 h

Fete: 1 h

Maxim: 3 h

Băieți: 3 h

Fete: 2 h 
30'

Zilnic

Vârsta 11-12 ani

Minim: 15'

Băieți: 20'

Fete: 15'

Maxim: 1h 
30'

Băieți: 1 h 
30'

Fete: 1 h 
30'

Învățat / 
Teme



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

337 
 

  
Dacă elevii cresc ca vârstă, folosirea calculatorului devine mai intensă – iată mai jos câteva opțiuni 

de timp ale elevilor. 

  

Vârsta 11-12 ani

Minim: 10'

Băieți: 20'

Fete: 10'

Maxim: 1 h 
30'

Băieți: 1 h

Fete: 1 h 
30'

Informare

Vârsta 11-12 ani

Minim: 30'

Băieți: 1 h

Fete: 30'

Maxim: 2 h 
30'

Băieți: 2 h 
30'

Fete: 2 h

Relaxare

Vârsta 14-15 ani

Minim: 1 h

Băieți: 2 h

Fete: 1 h

Maxim: 4 h

Băieți: 4 h

Fete: 3 h

Zilnic Filologie

Vârsta 14-15 ani

Minim: 30'

Băieți: 30'

Fete: 1 h

Maxim: 2 h 

Băieți: 2 h

Fete: 2 h

Învățat / 
Teme

Filologie
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Vârsta 14-15 ani

Minim: 30'

Băieți: 45'

Fete: 30'

Maxim: 1 h 
30'

Băieți: 1 h

Fete: 1 h 
30'

Informare Filologie

Vârsta 14-15 ani

Minim: 30'

Băieți: 30'

Fete: 30'

Maxim: 3 h

Băieți: 3 h

Fete: 2 h

Relaxare Filologie

Vârsta 14-15 ani

Minim: 1 h

Băieți: 2 h

Fete: 1 h

Maxim: 5 h

Băieți: 5 h

Fete: 5 h

Zilnic
Mate.-Info. 

Bilingv

Vârsta 14-15 ani

Minim: 30'

Băieți: 30'

Fete: 1 h

Maxim: 2 h 

Băieți: 2 h

Fete: 2 h

Învățat / 
Teme

Mate.-Info. 
Bilingv
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Vârsta 14-15 ani

Minim: 30'

Băieți: 45'

Fete: 30'

Maxim: 2 h

Băieți: 2 h

Fete: 1 h 
30'

Informare
Mate.-Info. 

Bilingv

Vârsta 14-15 ani

Minim: 30'

Băieți: 30'

Fete: 30'

Maxim: 3 h 
30'

Băieți: 3 h 
30'

Fete: 2 h

Relaxare
Mate.-Info. 

Bilingv
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Vârsta 15-16 ani

Minim: 2 h

Băieți: 2 h

Fete: 2 h

Maxim: 8 h

Băieți: 8 h

Fete: 6 h

Zilnic
Mate.-Info. 

Intensiv

Vârsta 15-16 ani

Minim: 30'

Băieți: 1 h

Fete: 30'

Maxim: 3 h 

Băieți: 3 h

Fete: 3 h

Învățat / 
Teme

Mate.-Info. 
Intensiv

Vârsta 15-16 ani

Minim: 20'

Băieți: 30'

Fete: 20'

Maxim: 3 h

Băieți: 3 h

Fete: 3 h

Informare
Mate.-Info. 

Intensiv

Vârsta 15-16 ani

Minim: 30'

Băieți: 30'

Fete: 40'

Maxim: 4 h

Băieți: 4 h'

Fete: 4 h

Relaxare
Mate.-Info. 

Intensiv
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Trebuie remarcat că valorile sunt relativ uniform distribuite de la minim la maxim, atât la 

băieți cât și la fete. Au existat câteva persoane care au înlocuit total calculatorul cu smartphon-ul + 

tableta, iar timpul petrecut pe ele este unul dintre cele mai mari. 

Câteva observații asupra timpului petrecut sunt: 

 creșterea vârstei conduce la utilizarea calculatorului mai mult timp, inclusiv pentru școală; 

 există diferențe între diverse secții pentru aceeași vârstă, dar în limite rezonabile; 

 există diferențe între elevi și eleve, dar în limite rezonabile; 

 în toate situațiile, în general, calculatorul este folosit pentru relaxare mai mult timp decât 

pentru învățat / teme. 

Luând maximele pentru fiecare element din chestionar, putem realiza următoarea schemă: 

Concluzia este că elementele software, atât cele offline, cât și cele online, pot contribui la 

 creșterea informației utile / școlare pentru elevi, 

 creșterea calității curricumului școlar, 

 creșterea gradului de învățare a noțiunilor / principiilor / tehnicilor / metodelor din programa 

școlară, 

 utilizarea mai eficientă a timpului, dacă folosirea elementelor software pentru relaxare 

conduce la însușirea / fixarea cunoștințelor, 

 controlul dependenței de tehnologie, conducând lumea IT la dezvoltarea personală, umană și 

diminuând timpului „pierdut” prin folosirea abuzivă, necorespunzătoare a domeniului IT, 

mai ales acasă.  

Dacă se va reuși tranferul educației și al cunoștințelor în software-ul pentru relaxare (inclusiv în 

jocuri), iar apoi software-ul pentru relaxare să contribuie natural la dezvoltarea personală și cea a 

cunoștințelor, atunci creșterea dependenței de IT va avea multe efecte benefice, atât din punct de 

vedere profesional cât și personal. 

 

Bibliografie: 

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/World_population 

[2] http://www.internetlivestats.com/internet-users/ 

[3] http://www.geekwire.com/2013/gaming-report-12-billion-people-playing-games-worldwide/ 

[4] http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/ 

15-16 ani TIMP MAXIM

ZILNIC: 8 h

ÎNVĂȚAT/TEME: 3 h

INFORMARE: 3 h

RELAXARE: 4 h

14-15 ani TIMP MAXIM

ZILNIC: 5 h

ÎNVĂȚAT/TEME: 2 h

INFORMARE: 2 h

RELAXARE: 3 h 30'

11-12 ani TIMP MAXIM

ZILNIC: 3 h

ÎNVĂȚAT/TEME: 1 h 30'

INFORMARE: 1 h 30'

RELAXARE: 2 h 30'

https://en.wikipedia.org/wiki/World_population
http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://www.geekwire.com/2013/gaming-report-12-billion-people-playing-games-worldwide/
http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/
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vni/ 

mobile-white-paper-c11-520862.html 

[7] http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/ 

vni-hyperconnectivity-wp.html 

 

 

UTILIZAREA  CALCULATORULUI  ÎN  PREDAREA  BIOLOGIEI  LA  CICLUL  

GIMNAZIAL 

 

Prof. Benchiș  Andrei-Marian 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Budureasa 

 

Inventat în 1981, calculatorul  a cunoscut o creştere exponenţială, fiind astăzi folosit de 

majoritatea cetăţenilor din ţările avansate şi într-o măsură mai mică de cetăţenii din ţările în curs de 

dezvoltare. Societatea în care trăim astăzi este o societate informatizată, în care computerul este 

prezent peste tot; în instituţii, pe maşini, la domiciliu etc. Organizarea tuturor domeniilor sistemului 

social prezent se bazează pe utilizarea computerelor, fapt care, pe de o parte, uşurează foarte mult 

funcţionarea lor, dar pe de altă parte, le face vulnerabile la eventualele pene de curent sau atacuri cu 

arme electromagnetice. 

Calculatorul a devenit un instruent indispensabil în ceea ce privește educația modernă, fiind 

din ce în ce mai utilizat de către cadrele didactice pentru îmbunătățirea procesului de predare-

învățare. Acest mijloc modern a câștigat teren odată cu interesul crescut al elevilor pentru nou și 

pentru buna fixare a informațiilor. 

Trăim în mileniul informaţiei, iar prezenţa computerului şi a tehnologiei în viaţa noastră este 

deja un lucru firesc. Oricine are un PC mai mult sau mai puţin performant, iar interesul pentru 

tehnologia informaţiei creşte constant, odată cu dezvoltarea acesteia. Deoarece cantitatea de 

informaţie pe care trebuie să o acumuleze în şcoală a crescut semnificativ în ultimii ani, elevul din 

ziua de azi se orientează către utilizarea computerului ca un mijloc de informare şi de asistare în 

procesul de învăţare. Surse de informaţie precum Internetul şi programele educaţionale sunt din ce 

în ce mai folositoare, numărul de utilizatori ai Internet-ului şi solicitările pentru softurile 

educaţionale aflându-se în ascensiune. 

Noile tehnologii TIC au impus modificări importante şi în sistemul de învăţământ atât în 

ceea ce priveşte dotarea materială, cât şi procesul instructiv-educativ, ca şi alte procese cu caracter 

administrativ. De la sfârşitul anilor 90’, calculatoarele au început să pătrundă tot mai mult şi în 

şcolile româneşti, la început în universităţi, apoi în licee şi în cele din urmă în şcolile gimnaziale. 

După anul 2000, tot mai multe unităţi de învăţământ au fost dotate cu calculatoare şi au 

început să se organizeze cursuri TIC cu cadrele didactice în vederea utilizării acestor calculatoare. 

Multe cadre didactice, în special mai tinere, au primit cu entuziasm noile tehnologii şi au dobândit 

rapid competenţe în utilizarea lor). Treptat computerele s-au înmulţit şi ieftinit, fapt care a permis 

majorităţii cadrelor didactice, dar şi familiilor elevilor să achiziţioneze unul.  

 

Utilizarea calculatorului la orele de biologie, are marele avantaj de a facilita trecerea de la 

acumularea pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire și rezolvarea de situații- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/
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problemă. Datorită acestui mijloc modern ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest mod abilităţile 

şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii.  Acest fapt aduce o mare 

flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se implica în procesul educaţional şi de a 

deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei și a unor proiecte având astfel ocazia să se afirme și 

să-și pună creativitatea în valoare. 

Calculatorul nu poate înlocui profesorul, acesta reușind mereu să rămână o prezență vie și 

activă în ceea ce privește comunicarea cu elevii, reușind mereu să rămână factorul care aduce 

resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se angajează cu întreaga sa personalitate 

în educaţie. 

În predarea biologiei se folosesc softurile educaţionale, adică lecţii interactive adaptate 

nivelelor de vârstă şi claselor respective. Se mai pot utiliza softuri pentru studiul individual, pentru 

dispozitive experimentale, interpretarea datelor experimentale, formarea deprinderilor de a rezolva 

probleme. 

Calculatorul poate fi un instrument de lucru pentru elev şi profesorul de biologie prin: 

            - învăţarea unui limbaj de programare; 

- prezentarea informaţiei sub formă grafică (tabele, scheme) sau prin realizarea unor desene; 

- laborator de biologie asistat de calculator, 

           - întocmirea şi utilizarea unor „bănci de date”, stocarea de informaţii din domeniile biologiei 

(botanică, ecologie, embriologie, anatomie comparată ş.a.) într-o modalitate care să permită ulterior 

regăsirea informaţiilor care îndeplinesc anumite condiţii de date. 

 

          Ţinând cont de faptul că elevii sunt foarte receptivi la imagini și filme  , acest tip de 

activităţi   uşurează munca, ajutând în activitatea de predare-învăţare. Acest tip de activităţi sunt 

foarte atractive pentru elevi, iar aceștia devin mult mai motivați să participe pe tot parcursul 

activităţii, reținerea noilor cunștințe fiind mult mai ușoară. 

În activitatea la  catedră , ca profesor de biologie la clasele V-VIII, am utilizat cu succes 

calculatorul în cadrul orelor și am observat beneficiile care apar odată cu utilizarea acestuia, cum  ar 

fi asimilarea realizată cu ușurință, sistematizarea şi evaluarea cunoştinţelor dobândite de elevi pe 

parcursul orelor de curs. 

          Am utilizat cu succes acest mijloc de învățământ în cadrul unei lecții de predare-învățare la 

clasa a VIII-a, la lecția: ,,Interacțiunea biotop-biocenoză,, , unde am reușit să scot în evidență 

modificările suferite de organismele biologice pentru a se adapta la condițiile de mediu cu ajutorul 

unor filme didactice, elevii fiind captați și fascinați de imaginile derulate.  

Pentru elevi, ceea ce  nu văd este foarte greu de perceput,iar sarcina profesorului este mult 

mai grea când încearcă să expună realități greu accesibile viziunii acestora, miracolul asimlării 

informațiilor fiind realizat de către calculator. 

         Având în vedere toate acestea, calculatorul este astăzi cel care facilitează atingerea unor 

scopuri importante în învăţare şi poate fi utilizat de profesorul  de  biologie într-o varietate de 

situaţii. 

 

Bibliografie:          
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ETWINNING – CALE DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR SECOLULUI XXI 

PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI 

     

 Prof.Petrică Alina 

Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu”, Tg Jiu 

 

eTwinning este o platformă online gratuită, destinată elevilor, cadrelor didactice şi 

personalului nedidactic (bibliotecari, laboranţi, informaticieni, etc.), platformă de desfăşurare de 

proiecte,de schimb de experienţe, de învăţare şi de interacţiune. Portalul promovează şi facilitează 

colaborarea între şcoli prin utilizarea TIC, contribuind la formarea competenţelor secolului XXI a 

tuturor celor implicaţi. Activitatea desfăşurată pe platforma eTwinning aduce beneficii atât celor 

care sunt implicaţi în activităţile desfăşurate cât şi şcolii şi comunităţii şcolare în general. Progresul 

este vizibil la nivelul performanţelor şcolare şi la nivelul disciplinelor predate în şcoală.  

În eTwinning sunt înscrise peste 168426 de şcoli și peste 415889 de profesori care derulează 

circa 53240de proiecte . Apărut ca o măsură acompaniatoare a Programului Comenius  al LLP în 

2005, eTwinning  a avut o ascensiune şi o dezvoltare deosebită, astăzi devenind ce a mai mare 

comunitate a cadrelor didactice de pe continentul european. 

În primul rând, eTwinning este un spaţiu virtual sigur. Aici regulile sunt respectate şi nu 

există pericolele care ne pândesc adesea când utilizăm internetul. 

Apoi, este un spaţiu care oferă acces nelimitat şi gratuit. Se pot stabili legături cu alţi 

profesori din ţară şi de peste hotare, pentru a face schimb de idei, pentru a învăţa bazându-ne pe 

experienţă, pentru a colabora. Există o pagină proprie de profil unde, constant, se pot împărtăşi bune 

practici, disemina rezultate şi produse ale activităţii proprii, posta idei de proiecte, etc 

În laboratoarele eTwinning se desfăşoară seminarii online de învăţare intensivă, cu o 

tematică diversă, moderate de un specialist. Aici au loc discuţii şi dezbateri, se lucrează în grup şi se 

desfăşoară activităţi cu aplicabilitate în clasă. Tot pentru formare profesională, dar şi pentru a 

schimba idei şi opinii sau pentru a găsi răspunsuri la întrebări comune legate de proiectele 

eTwinning  sau de activitatea didactică, pe platformă există şi Camerele profesorilor şi Grupurile 

profesorilor. Acestea sunt platforme cu acces restricţionat, în cadrul cărora membrii discută şi 

colaborează pe un subiect anume. Pentru asistenţă, există la nivelul fiecărei ţări înscrise Biroul 

Naţional de Asistenţă- în România găsiţi mai multe informaţii despre acesta accesând etwinning.ro. 

Principalul avantaj al platformei îl reprezintă suportul pentru derularea de proiecte. 

Proiectele  eTwinning pot fi cu uşurinţă integrate în curriculum şi oferă o cale eficientă de 

dezvoltare a competenţelor celor implicaţi în actul educaţional, de aducere a şcolii în realitate, de 

adaptare a acesteia la noua generaţie. Dacă un proiect îndeplineşte criteriile de acordare-  pe care le 

găsim postate pe portal-  după o aplicaţie online, primeşte Certificatul Naţional de Calitate, 

certificat pe care, de doi ani, îl primesc şi elevii implicaţi.  Proiectele care primesc cel puţin două 

Certificate de Calitate de la doi parteneri din ţări diferite, pot fi propuse pentru Certificatul 

European de Calitate. Cea mai mare distincţie pe care o poate obţine un proiect eTwinning este unul 

din premiile anuale eTwinning. 

Activitatea desfăşurată pe portalul eTwinning aduce beneficii atât celor care sunt implicaţi 

în activităţile desfăşurate cât şi şcolii şi comunităţii şcolare în general. Progresul este vizibil  la 

nivelul performanţelor şcolare şi la nivelul disciplinelor predate în şcoală. 

http://etwinning.ro/
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eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor 

comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. De 

asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare profesională continuă, online şi 

gratuită. 

Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului eLearning al Comisiei 

Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, 

Formare, Tineret și Sport, din 2014. Biroul Central de Asistenţă eTwinning este administrat 

de European Schoolnet, un parteneriat internaţional format din 31 ministere europene ale educaţiei, 

ce concepe instrumente de învăţare pentru şcolile, cadrele didactice şi elevii din Europa. La nivel 

naţional, eTwinning beneficiază şi de sprijinul a 37 de birouri naţionale de asistenţă. 

În cadrul proiectul  Etwinning Technology- a friend, not an enemy! s-au aborda tema ca: 

eTwCitizen16, cetățenie digitală, tehnologia informaţiiloe (TIC), securitatea pe Internet, avantajele 

și dezavantajele utilizării  noilor tehnologii. 

     Mijloacele didactice utilizate sunt: calculatoare, proiector, telefoane mobile, foi A4 de hârtie, 

pixuri, hârtie de flipchart. 

     Obiectivele proiectului au fost : 

 Cetățenia digitală, problemele cauzate de utilizarea greșită a computerelor, telefoane mobile 

și alte tehnologii moderne; 

  Utilizarea  aplicațiilor web cât mai des posibil în viața de zi cu zi 

În cadrul acestui proiect s-au desfăşurat lecţii înteractive folosind tablele inteligente, s-au 

organizat dezbateri pe teme ca: Avantajele şi dezavantajele utilizării noilor tehnologii şi Cum au 

schimbat noile dispozitive viața noastră, jocuri interactive pe tema cetățeniei digitale, mese rotunde, 

s-au vizionat filme pe tema – securitatea pe internet. 

Rezultatele obţinute au fost – pregătirea elevilor pentru o societate tehnologizată şi pentru 

utilizarea adecvată a tehnologiei. 

 

 

 

 

APARIȚII TEHNOLOGICE ȘI DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE  - VICIUL 

SECOLULUI XXI 

 

Radu Irina, Chiliment Magdalena 

Școala Gimnazială ,,Vintilă Bratianu” Ștefănești 

 

2001 - Mac OSX/Windows XP/Linux 2.4.0 își face simțită prezența, cu noua sa triplă versiune 

operativă; 

2002 - RIM lansează primul smarthphone BlackBerry; 

2004 - Facebook, Inc. este o companie americană multinațională care deține și operează rețeaua de 

socializare Facebook.   

Director executiv: Mark Zuckerberg (iul. 2004) 

Înființare: 4 februarie 2004, Cambridge, Massachusetts, Statele Unite 

Sediu: Menlo Park, California, Statele Unite 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_ro.htm
http://www.eun.org/
https://live.etwinning.net/projects/project/134186
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=facebook,+inc.+director+executiv&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsu01LMTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYJafmAwAetetlMQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQ6BMIhQEoADAT
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Mark+Zuckerberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IEsS3MUvIqtRSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWyan5AGbSR_88AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIhgEoATAT
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=facebook,+inc.+%C3%AEnfiin%C8%9Bare&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsu01LNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpgAAfdt0ljUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQ6BMIiQEoADAU
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Cambridge+Massachusetts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IAsQ0LM8y1VLOTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFZp-aV5KakpAOsQTGk_AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIigEoATAU
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=facebook,+inc.+sediu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsu09LKTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYZaQmphSWJhaVpBYVAwCp3ztXOgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Menlo+Park+California&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IAsQuTi7K0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUAtCodKkQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIjgEoATAV
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Fondatori: Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin,Andrew McCollum, Chris 

Hughes 

2005 - YouTube este un Site Web unde utilizatorii pot încărca și viziona materiale audio-video. 

YouTube a fost creat în februarie 2005 de Chad Hurley, Steve Chen, și Jawed Karim.Serviciul cu 

sediul în San Bruno, California, Statele Unite 

Director executiv: Susan Wojcicki (5 feb. 2014) 

Înființare: 14 februarie 2005, San Mateo, California, Statele Unite 

Sediu: San Bruno, California, Statele Unite 

Fondatori: Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim 

2005 - Intel și AMD elaborează primul lor dual-core 64-bit, în timp ce Microsoft creează 

primul Xbox 360; 

2007 - Apple lansează primul iPhone; 

2010 – Același Apple creează primul iPad, computerul tableta care realizează hibridul ideal 

între un smartphone și un laptop. 

Un studiu publicat de revista PloS ONE susține că omul modern este amenințat în 

perspectiva de o gravă dependență de tehnologie, iar în cadrul tehnologiei, locul unu îl ocupă,  

Internetul este capabil să producă modificări chimice cerebrale similare cu cele produse de alcool 

sau de droguri.Cum acționează aceste modificări, ne-o spun diferitele sindroame care au fost 

identificate. 

Ți s-a întâmplat să apuci telefonul mobil, convins că a sunat sau a vribat, și să constați că, 

după ce ai pus mâna pe el, nici nu sunase, nici nu vibrase? Aceste este un sindrom specific 

posesorilor de telefoane. 

Se întâmplă să simți că telefonul sună și vibrează. Chiar atunci când el este departe, într-o 

altă încăpere, poți avea iluzia că sună. Într-un articol apărut în publicația britanică Disorder 

profesorul Larry Rosen susține că 70% din persoanele care folosesc frecvente telefoanele mobile 

sunt, mai mult sau mai puțin afectate de sindromul vibrațiilor înșelătoare. 

Despre dependența de Internet s-a scris mult și se va mai scrie. Unii consideră că este un 

viciu care afectează viața noastră, alții că e un fapt inofensiv, dar antrenant și util datorită 

aplicațiilor respectivei tehnologii.Nimeni nu poate face pe arbitru, între unii și alții. 

Există insă un moment când Internetul începe să interacționeze cu viața de zi cu zi.Când ai 

ajuns la o astfel de fază îngrijoratoare, înseamnă că dependența a devenit nocivă.Așa cum spuneam, 

nu toți experții acceptă ca dependența de Internet este neapărat o tulburare.Într-o lucrare publicată 

în 2008 în ,,American Journal of  Psychiatry”, doctorul Jerald J.Block aprecia că dependența de 

Internet devine cu adevărat vizibilă și dăunătoare numai atunci când, întrerupând brusc utilizarea 

sistemului, utilizatorul simte o oboseală patologică, ce poate fi urmată de o depresie severă. 

Desi aceasta nu apare diferită de cea anterioară, duce la trăiri mult mai complexe și deci 

intervine mai adânc în structura umană.Prin legăturiile ei complicate în rețeaua socială, această 

formă face ca dependența să fie dublă: o dată direct față de legătura prin Internet și a doua oară prin 

complexul rețelelor conectate și pătrunderea într-o lume virtuală.Cercetătorii norvegieni au 

conceput o metoda de a masura gradul de dependență, numită Bergen Facebook Scala Toxicomanie, 

care ajută utilizatorii să aprecieze în ce măsură suferă de dependența socială. 
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https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Mark+Zuckerberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IEsS3MUvIqtdSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUIgBtbimfQgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIkgEoATAW
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Dustin+Moskovitz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IEsVMsKpLMtdSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUIgC1H59jQgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIkwEoAjAW
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Eduardo+Saverin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuUwKzzc2q0tIttNSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUIgAXoO1bQwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIlAEoAzAW
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=andrew+mccollum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuUwKzk3Mtq8xMtdSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUIgBoTNWtQwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIlQEoBDAW
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=chris+hughes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IEsdMzjHMKtdSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUIgCREWhjQgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIlgEoBTAW
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=chris+hughes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IEsdMzjHMKtdSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUIgCREWhjQgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwit9ZDJj_TPAhWB6xQKHT-vBIcQmxMIlgEoBTAW
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=San+Bruno+California&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLitW4gAxi0wrzLS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDnKBMdQwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQmxMIkAEoATAQ
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=youtube+director+executiv&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLivWUsxOttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vglp-YDACTvozMwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQ6BMIhwEoADAO
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=susan+wojcicki&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLitW4gIxjZOKzY3LtRSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWyan5AC0R6ZU8AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQmxMIiAEoATAO
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=youtube+%C3%AEnfiin%C8%9Bare&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLivWUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmAAASWWHSNAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQ6BMIiwEoADAP
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=San+Mateo+California&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLitW4gAxi0wrLbVUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSkAeQSesT4AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQmxMIjAEoATAP
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=youtube+sediu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLivW0spOttLPL0pPzMusSizJzM9D4VhlpCamFJYmFpWkFhUDAB-q8YU5AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQ6BMIjwEoADAQ
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=San+Bruno+California&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLitW4gAxi0wrzLS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDnKBMdQwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQmxMIkAEoATAQ
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=youtube+fondatori&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLivWUs9OttJPKi3OzEstLoYz4vMLUosSSzLz86zS8kvzUlKLAHYAoEU2AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQ6BMIkwEoADAR
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Chad+Hurley&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLitWAjPTqipyU7TUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIAK_4-NkEAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQmxMIlAEoATAR
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Steve+Chen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLitWAjNTjM3ik7TUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIAxiWFtkEAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQmxMIlQEoAjAR
https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=Jawed+Karim&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMxKLitWAjPTqiqycrXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIA0oiWkEEAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLxeGqj_TPAhXDvBQKHePmAlkQmxMIlgEoAzAR
http://www.ziare.com/microsoft/
http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/ipad/
http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/tableta/
http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/smartphone/
http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/laptop/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Facebook,_Inc.
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COMUNICAREA PRIN INTERMEDIUL CALCULATORULUI ÎN SEC. XXI 

 

Șerban Natalia, Husariu Liliana 

Școala Gimnazială ,,Vintilă Brătianu” Ștefănești 

 

Globalizarea, industrializarea au condus la căutarea unor soluții de comunicare eficiența în 

interiorul și exteriorul organizației. Internetul, accesul facil la informație, îmbunătățirea calității 

dispozitivelor electronice au propagat utilitatea folosirii noilor tehnologii digitale. Nevoia reducerii 

costurilor cu deplasările, grija față de mediu, raportul timp liber/munca al angajaților impun 

căutarea soluțiilor inovative de comunicare și colaborare. 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția instrumentelor 

de colaborare 

te daborare Avantaje 

Dezavantaje 

Conferințele web: 

Avantaje: 

-Necesită doar un calculator și o conexiune la internet, nu și echipamente speciale. 

-Permite gestionarea aproape a tuturor tipurilor de documente disponibile pe un calculator. 

-Permite inregistrarea facilă a acestora pentru redarea ulterioară. 

-Este utilă atât pentru discuții la nivel de grup foarte mare, cât și 

pentru mici întâlniri și prezentări. 

Dezavantaje: 

-Necesită o conexiune la internet. 

-Lipsesc reperele vizuale pentru persoanele participante. 

-Nu există standarde intre vanzatori (o soluție de conferință 

web poate să nu interacționeze cu o alta). 

-In general, într-o sesiune cu mai multe persoane participante, nu 

poți să îți dai seama cine vorbește. 

 

2.Videoconferința & tehnologii video  

 

Sistem complex de videoconferință 
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Tehnologii video actuale 

Standard Definition 

 

 

-90Mbps 

- 4:3 si 16:9 

-uri cu o diagonală mai mică de 27” 

âteva decenii în televiziune 

 

High Definition 

 

 

- 4:3 si 16:9 

 

detaliu, a limbajului nonverbal 

Teleprezența 

e full HD (1080p) 

 

 

 

 

 

3.  Interactivitate în comunicare 

 

Sisteme interactive pentru sălile de întâlniri 

Comunicarea eficientă – elementul cheie în orice organizație 

Sistemele electronice, mediul online au devenit soluții cotidiene pentru comunicarea în mediul de 

afaceri 

Noile tehnologii permit schimbul de informații, interactivitatea dintre  colegi și colaboratori în 

timp real, indiferent de distanțele fizice 
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Tehnologii de ultima generație 

Table și ecrane interactive 

Aplicații speciale pentru mediul de afaceri 

Software-uri pentru conferințe web, ce permit interconectarea echipelor aflate în locații diferite 

Videoconferința 

 

Bibliografie: 

Cele mai noi tendințe în comunicarea video.  

Interactivitate și comunicare fără frontiere. 

 

 

FII INTELIGENT ÎN INTERNET 

 

Prof. Buzatu Cristina-Lăcrămioara, Prof. Melinte Elena-Carmen 

C. N. „Grigore Moisil” Onești 

 

„Fii Inteligent în Internet” reprezintă titlul unui proiect cu impact local, desfășurat în acest 

an în colegiul nostru pe data de  29 octombrie 2016, dată la care este sărbătorită în fiecare an Ziua 

Internațională a Internetului. 

 Scopul acestui proiect îl reprezintă promovarea utilizării într-un mod mai sigur și 

responsabil a tehnologiilor on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de către copii și adolescenți, 

precum și conștientizarea și educarea acestora, a părinților și a profesorilor asupra pericolelor 

navigării nesupravegheate pe Internet. 

 Activitățile curprinse în proiect sunt activități de formare a profilului uman. 

 Obiectivele proiectului sunt: 

 Cunoașterea informațiilor despre istoria Internetului; 

 Conștientizarea pericolelor pe care le poate genera socializarea în rețelele sociale online; 

 Realizarea de către elevi a unui minidicționar pentru chat, recomandat  părinților; 

 Implementarea unei atitudini pozitive și responsabile a copiilor  față de Internet; 

 Informarea elevilor despre sursele mai sigure pentru navigarea pe  Internet, atât cele 

internaționale, cât si cele din România. 

Implementarea proiectului: 

 reprezintă o oportunitate de învăţare care se concretizează prin implicarea activă a elevilor; 

 încurajează iniţiativa şi creativitatea; 

 comunitatea şcolară va deveni mai unită prin faptul că realizarea acestui proiect presupune 

colaborarea membrilor ei; 

 conştientizarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didcatice privind efectele benefice și a 

capcanelor utilizării Internetului; 

 proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a consolidării cunoştinţelor 

referitoare la un stil de viață sănătos. 

Activitățile proiectului au fost: 

1. Activitatea „Pierduţi în labirintul timpului” 

Triumf al tehnologiei dezvoltate de om de-a lungul 

mileniilor, Internetul care azi ne influenţează în atât de 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

350 
 

mare măsură existenţa are o istorie scurtă, dar densă şi accelerată, jalonată de câteva momente de 

referinţă, care l-au structurat în forma pe care o cunoaştem azi. Pentru a cunoaște aceste informații 

elevii vor viziona prezentarea despre istoria Internetului. 

2. Activitatea „Ce este dependența de Internet/calculator și cum scăpăm de ea?” 

Activitate de conștientizare aefectelor utilizării îndelungate a calculatorului precum şi cele 

despre dependenţa de internet.  

 Elevilor le este aplicat un chestionar; 

 Discuții pentru explicarea termenului de dependeță și a măsurilor de prevenție a dependenței 

de calculator. 

Elevilor le-a fost aplicat următorul chestionar: 

Depistarea  Dependenţei de calculator 

1. Sunteţi preocupat de Internet (gândeşte-te la ultima conexiune şi anticipând-o pe 

următoarea)? 

2. Simţi nevoia de a naviga pe Internet timp din ce în ce mai îndelungat înainte de a avea 

impresia „că nu te mai saturi?” 

3. Ai încercat de mai multe ori şi fără succes să limitezi sau să controlezi timpul pe care îl 

petreci pe Internet? 

4. Te simţi epuizat, slăbit, deprimat sau iritat, când încerci să-ţi limitezi sau să opreşti folosirea 

reţelei de Internet? 

5. Obişnuieşti să rămâi conectat pe Internet mai mult timp decât ai prevăzut iniţial? 

6. Ţi s-a intâmplat să-ţi pui în pericol o relaţie, şcoala din cauza folosirii exagerate a 

Internetului? 

7. Ţi-ai minţit părinţii, profesorii sau alte persoane ca să te descurci pentru a avea mai mult 

timp pentru conectarea la Internet? 

8. Foloseşti Internetul ca un mijloc de evadare din problemele de zi cu zi sau pentru a scăpa de 

sentimentele negative (culpabilitate, anxietate, deprimare, singurătate, etc)? 

 

Interpretare 

 Dacă elevii au răspuns„da” la cinci sau mai 

multe din situaţiile de mai sus sunt considerți utilizatori 

care suferă de dependenţa de Internet. 

 Dacă elevii au răspuns „da” la mai mult de 

trei din aceste întrebări, este un semnal de alarmă şi e 

cazul să-și pună întrebări serioase legate de utilizarea 

Internetului. 

 În  urma aplicării chestionarului elevilor de la mai mult clase s-au obținut următoarele 

rezultate: 

Nr. 

crt 
Clasa Nr. elevi 

Nr. elevi care au răspuns „DA” 

1-2-3 

răspunsuri 

4-5 

răspunsuri 

>5 

răspunsuri 
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„DA” „DA” „DA” 

1.  9E 27 19 4 4 

2.  9D 26 21 5 0 

3.  9B 21 14 7 0 

4.  9F 27 19 7 1 

5.  11 F 28 17 8 3 

6.  11 D 28 18 7 3 

7.  11 C 30 19 7 4 

 

3. Activitatea „Minidicționar pentru chat” 

Elevilor li se propune să realizeze o listă de termeni, 

argouri, acronime și emoticoane elemente cheie ale noului 

limbaj folosit în Internet. Fișele vor fi centralizate de către 

elevi, obținând astfel un minidicționar. 

 Activitățile  proiectului au fost pomovate pe 

pagina web a școlii, a fost creat un panou cu fotogafii de 

la activități și a fost realizat un raport final. 
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NOILE MEDII ŞI REVOLUŢIA VIRTUALĂ. DE LA LECTURA TRADIŢIONALĂ LA 

LECTURA ELECTRONICĂ 

 

Roman Irava Mihaela Mădălina 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Nicolae Bălcescu, Bacău 

 

Lumea în care trăim se schimbă neîncetat, cu globalizarea şi modernizarea care impun 

provocări uriaşe societăţii. La momentul de faţă, nu ştim cum se vor derula lucrurile şi suntem 

adesea puşi în poziţia de a învăţa din neobişnuit; în acest parcurs apar greşeli, şi, uneori, tocmai 

greşelile, înţelese corespunzător, sunt cele care creează contextul pentru învăţare. În generaţiile 

trecute, profesorii se aşteptau ca lucrurile pe care le transmiteau să dureze cel puţin cât durata unei 

vieţi medii a elevilor lor; astăzi, şcolile trebuie să pregătească elevii pentru o schimbare economică 

şi socială mai rapidă decât înainte, pentru locuri de muncă încă necreate, să folosească tehnologii 

care încă n-au fost inventate, şi să rezolve probleme sociale pe care nu le putem prevedea. 

Una din întrebările primordiale ale profesorilor la momentul actual ar fi: cum susţinem 

elevii implicaţi, motivaţi, pentru a cuceri provocările viitorului, dar mai ales pe cele ale prezentului? 

Dilema principală a profesorilor este dacă abilităţile cognitive de rutină, cele mai simplu de predat 

şi de evaluat, sunt aceleaşi care pot fi digitalizate, automatizate. Acum, succesul educaţional nu mai 

este reprezentat de capacitatea de a reda sau de a reproduce un conţinut, ci de felul în care 

exploatează din ceea ce ştim deja şi aplică acele cunoştinţe în situaţii noi. Astăzi, educaţia ar trebui 

să fie mai mult despre moduri de gândire noi, să implice creativitatea, gândirea critică, rezolvarea 

de probleme şi luarea unor decizii pe cont propriu, despre exploatarea noilor tehnologii. 

În ultimele decenii s-a putut observa o dezvoltare rapidă a mijloacelor media şi multimedia 

în educaţie. Multimedia este, în genere, termenul folosit pentru a descrie un sistem care înglobează 

o varietate de mijloace pe lângă text, incluzând grafică, animaţie, video, sunet, şi legături de 

hipertext. Multimedia are un potenţial enorm în sala de clasă, respectiv, în procesul de învăţare, cu 

un număr relativ mare de avantaje în ceea ce priveşte textele literare, întrucât face apel la toate 

aspectele limbii: vorbit, citit, ascultat şi scris. 

Până în prezent, multimedia a fost folosită ca o resursă suplimentară, pentru activităţi de 

follow-up sau ca o formă de recompensare în clasă, dar poate oferi  o bază eficientă pentru învăţarea 

limbii şi a literaturii. Pentru unii profesori, multimedia poate fi un instrument cu valenţe reductive, 

în comparaţie cu actul linear, verbal al lecturii literaturii − o opinie pe care nu par să o 

împărtăşească şi elevii. Totuşi, introducerea computerului în sala de clasă ar trebui să provoace 

profesorii să-şi regândească modelele de lucru, în timp ce elevii ar trebui să fie motivaţi să înveţe în 

alt fel. 

Digitalizarea actului de predare poate nu este soluţia cea mai potrivită pentru a realiza 

succesul şcolar, ci doar să pună în evidenţă metodele, resursele şi tehnicile de lucru pe care elevul le 

găseşte şi în viaţa de zi cu zi.  

Scopul lucrării de faţă nu este, în esenţă, să demonstreze că digitalizarea actului de predare 

este soluţia cea mai potrivită pentru a realiza succesul şcolar, ci doar să pună în evidenţă metodele, 

resursele şi tehnicile de lucru pe care elevul le găseşte şi în viaţa de zi cu zi.  

Multimedia. Hipertext. Hipermedia.  

Media este un termen folosit în special pentru a denumi un canal de comunicare tradiţional, 

care presupune doar redactarea de tip text - de exemplu, un ecran de calculator, care redă doar 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

353 
 

textul. Prin extensie, multimedia înseamnă în primul rând o formă de reprezentare şi interschimbare 

de informaţii, o combinaţie a unor tipuri diferite de conţinut, ceea ce presupune, spre exemplu, 

calculatorul de astăzi, care poate reda text, imagine, sunet, grafică sau animaţie.9 

În ceea ce priveşte noţiunea de hipertext, aceasta a apărut încă din 1945,  într-un articol al 

lui Vannevar Bush, intitulat  As we think. Aici, autorul prezenta un dispozitiv numit Memex, 

conectat la o arhivă de microfilme, care era capabil să redea diferite cărți, scrieri sau orice document 

dintr-o bibliotecă, chiar să urmeze automat indicii dintr-o pagină într-alta. Acest articol l-a inspirat 

pe Douglas Engelbart, care în 1968 concepe sistemul NLS (oNLine System), folosind şi aplicând 

efectiv acest concept. Ca o completare, menţionăm că sistemul NLS încorpora multe concepte 

moderne ca: monitorul, ferestre multiple pe acelaşi ecran, şi chiar mouse-ul, inventat mai târziu de 

Engelbart împreună cu Bill English. 

În contextul discuţiei despre apariţia acestui termen, este necesară corelarea acestuia cu ceea 

ce Julia Kristeva va denumi, în domeniul teoriei literare, intertextualitate. Gérard Genette va fi 

acela care va impune în teoria literară termenul de hyper-text, însă accepţiunea acestuia va fi 

definită de cea din domeniul digital, şi anume: în plan literar, hypertextul defineşte relaţia dintre 

două texte, prin derivarea unuia din celălalt ca urmare a unei transformări sau a imitaţiei. Ulterior, 

ca urmare a acestui punct de pornire, în diferite centre universitare americane s-a purces la 

dezvoltarea tuturor sistemelor şi instrumentelor care ne sunt astăzi familiare, culminând cu 

realizarea de către Tim Berners Lee a conceptului world-wide-web, care avea să revoluţioneze cu 

adevărat evoluţia spaţiului virtual. 

Hypertextul este considerat un„text bifurcat, arborescent, care oferă cititorului libertate 

nelimitată în derularea lecturii, acesta putând să aleagă traseul dorit printre documente, în funcţie de 

link-urile ce-i stârnesc interesul. Această libertate prezintă însă, pe de o parte, riscul discontinuităţii 

sau pierderii coerenţei textului, iar pe de altă parte, riscul frustrării cititorului pus în incapacitatea de 

a acoperi toate variantele de lectură. Hyper-textul oferă uneori chiar posibilitatea intervenţiei directe 

a cititorului asupra textului. Sunt interesante în aceste sens naraţiunile colective interactive de pe 

unele site-uri ale Internetului.”10 

Prin extensie, conceptul hipertext a generat apariţia hipermedia, care conţine toate 

elementele caracteristice multimedia, la care se alătură hyperlegăturile. În termeni uzuali, un 

document într-un mediu virtual va putea face legătura, prin aceste hiperlegături, cu alte documente, 

imagini, sunete, din acelaşi spaţiu sau din spaţii virtuale diferite. Este ceeea ce înţelegem noi astăzi 

prin accesarea de link-uri, care permit trecerea dintr-un document la o referinţă dintr-o pagină de 

socialzare, la o pagină a unei instituţii, sau chiar la un site web personal. 

În ceea ce priveşte hipermedia şi procesul de învăţare, putem afirma ca oferă un control, mai 

mare asupra mediului de învăţare al cititorului sau al elevului, dar, în acelaşi timp, influenţează 

pozitiv aspectul colaborativ al învăţării, susţinând elevii cu abilităţi şi deprinderi diferite ca nivel. În 

învăţarea limbilor străine, de exemplu, elevul poate accesa în hipertext traducerea unui termen, 

obţinînd informaţii detaliate despre acesta, sau chiar poate vizualiza imagini sau asculta pronunţia 

acestuia, fără a mai consuma timp cu o căutare în dicţionar. La fel, această abordare îl va ajuta pe 

elev în a-şi lămuri singur unele concepte, fără a mai fi necesară intervenţia punctuală a profesorului. 

                                                           
9http://ro.wikipedia.org/wiki/Multimedia, resursă identificată la 01.04.2014 

10http://geanina-dansdecuvinte.blogspot.ro/2009/12/viitorul-cartii-intre-tipar-si-computer.html, resursă identificată la 

28.05.2016 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://geanina-dansdecuvinte.blogspot.ro/2009/12/viitorul-cartii-intre-tipar-si-computer.html
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Revenind la literatură, vom menţiona că în ultimele decenii există un interes sporit pentru 

aceasta, lucru care a fost posibil inclusiv acceptării erei digitale. Astfel, deşi structura textelor 

literare e una tradiţională, dacă ne gândim la aspectele structurale, formale şi semiotice, mai mult ca 

sigur acestea sunt compuse şi receptate într-un nou context. Strategiile de redactare şi lecturare 

actuale sunt oarecum diferite de cele din perioadele istorice anterioare. 

Literatura, în sensul ei tradiţional, a creat un culoar de trecere pentru generaţia electronică şi, 

din ce în ce mai mult, pentru mijloacele de comunicare digitală; în acelaşi timp, însă, literatura 

însăşi s-a modificat odată cu apariţia multimedia. 

Un exemplu îl poate constitui romanul din 1996 al lui Bruce Sterling, Holy Fire, în care 

memoria personajului principal, Martin Warshaw, este stocată într-un palat electronic din anul 

209511. În acelaşi  fel, ca o urmare a romanului epistolar, putem semnala  romanul tip e-mail, şi aici 

cităm apariţia, în 2000, a romanului Sylviei Brownrigg, Atingerea metafizică12,  totodată putem 

aminti şi de lucrarea After13 scrisă de Anna Todd în direct pe siteul comunitar Wattpad, care dă aripi 

tinerilor scritori pentru a-şi face cunoscute textele. Autoarea şi-a lăsat lectorii să descopere 

săptămânal un nou capitol al aventurilor protagonistei, Tessa şi ca un lucru senzaţional, aceştia au 

putut chiar să intervină în scenariu. La fel, se observă modificări în intriga textelor narative care 

pleacă fie de la apariţia telefoanelor mobile, sau chiar, pentru crearea suspansului, a situaţiilor în 

care personajul se confruntă cu lipsa unor mijloace de comunicare sau informare. Există deja pe 

piaţă o serie de lucrări, cu aspecte literare, care sunt prelungirea informaţiilor de pe weblogul 

personal al autorului sau chiar care se constituie din reflecţiile postate de-a lungul unei perioade de 

timp, spre exemplu carteaO să te ţin în braţe cât vrei tu şi încă o secundă scrisă de Ioana Chicet- 

Aplicaţiile media, accesibile pe telefonul mobil, pleacă de la exemple de biblioteci virtuale, 

la o serie de jocuri pentru însuşirea unor cunoştinţe (învăţarea de limbi străine, învăţarea formelor, a 

culorilor, a numerelor), dar şi formarea unor deprinderi (simularea unor operaţii chirurgicale, sau a 

unor activităţi casnice), de stimulare a creativităţii sau de stimulare a gândirii. Acestea sunt 

resursele cele mai accesibile elevilor, care pot fi provocaţi în sala de clasă să ofere exemple de 

folosire a acestora, dar şi modalităţi de lucru noi, care promovează creativitatea actului educaţional. 

Ebookreaderul este un dispozitiv portabil de lectură care oferă un document în varianta sa 

întreagă, oferind cititorului  chiar şi aspectul de pagină tipărită, alături de alte setări, precum 

imitarea sunetelor de întoarcere a paginii. Cu ajutorul acestui instrument, lectura devine mai facilă, 

fiind astăzi prezent în orice călătorie spre serviciu sau spre şcoală. 
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PROIECT DE PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ- FAMILIE ,,ÎMPREUNĂ VOM CUCERI NOI 

ORIZONTURI” 

Prof. Dinulescu Beatrice 

Grădinița nr. 273 sector 6-București 

 

Într-o lume tot mai izolată, mai puțin dispusă pentru socializare, cooperarea dintre factorii 

educaționali- grădiniță, familie- devine necesară și se impune și ca obligație morală din partea 

acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza prin  exemple și modele, cu 

adevăratele valori ale spiritualității umane. 

Grădinița constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conținutul 

științific al procesului instructiv-educativ, ci și prin libertatea de acțiune oferită preșcolarului care-i 

stimulează interesele de cunoaștere și contribuie la largirea câmpului de relații sociale. 

Intrarea copilului în grădiniță constituie un moment crucial în viața sa, date fiind ,,statutul” 

și ,,rolul” de mic școlar, natura relațiilor cu adulții și cu colegii de grupă, noutatea condițiilor de 

activitate și mai ales specificul învățării, act complex care angajează dintr-o nouă perspectivă 

întreaga sferp a vieții sale psihice, diferitele structuri anatomo-fiziologice, toate cunoștințele pe care 

le va dobandi în anii de grădiniță. 

Parteneriatul grădiniță-familie, acțiunile ce se desfășoară de comun acord și sunt cuprinse în 

planul de acțiune, continuarea de către familie a activităților desfășurate în grădiniță, nu fac decât să 

ducă la o mai bună formare a copilului, să se pună bazele omului modern de mai târziu. 

Comunicarea dintre şcoală şi părinţi este un element important al managementului şcolar de zi cu zi. 

Utilizand tehnologia- o nouă metodă de comunicare care are avantaje enorme: rapiditate, 

permanenţă, siguranţa că informaţia ajunge la părinţi, rigurozitate, claritate a informaţiei transmise, 

discreţie, posibilitatea de a primi rapid urgent răspuns din partea părinţilor, legatura parinte-

educatoare este mult mai strânsă. 

 

Scopul proiectului: 

Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă în procesul de 

formare a preșcolarului. 

 

http://citestealtfel.ro/traieste-altfel/tehnologie/e-book-vs-carte
http://revistacultura.ro/nou/2015/05/spalt-sau-bit-foaie-sau-display/
http://c3.cniv.ro/index.php?q=2013/digital
http://www.nytimes.com/2010/04/11/books/review/Schuessler-t.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.gutenberg.org/
http://www.romlit.ro/stilurile_internetului
http://www.capital.ro/femomen-literar-o-carte-a-fost-descarcata-pe-internet-de-un-miliard-de-ori.html
http://www.capital.ro/femomen-literar-o-carte-a-fost-descarcata-pe-internet-de-un-miliard-de-ori.html
http://www.printesaurbana.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://geanina-dansdecuvinte.blogspot.ro/2009/12/viitorul-cartii-intre-tipar-si-computer.html
https://hyperliteratura.ro/e-book/
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Obiective generale: 

Formarea unor deprinderi și bune practici de relaționare și comunicare între preșcolari, 

părinți și educatoare. 

Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale preșcolarilor, dar și 

eliminarea discriminărilor de orice natură. 

 

Obiective specifice: 

-identificarea responsabilităților membrilor parteneriatului 

-derularea unor activități specifice, pregătite pentru stimularea unor procedee de colaborare 

între membrii 

-cunoașterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniță-copil, grădiniță-

familie.  

 

Parteneri implicați: 

-educatoarele grupei 

-părinți și bunici 

-preșcolarii grupei 

-director 

 

Obligații colaterale: 

1, Educatoare și consilierul educative au obligația de a fi prezenți la activitățile intreprinse 

2, Au obligația de a media și soluționa problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri și 

prezentări de material 

3, Părinții participă liber consimțit la acțiunile desfășurate la grupă, dar au obligația de a asigura 

mijloacele necesare pentru preșcolari 

4, Să se implice activ în activitățile desfășurate și să se implice în soluționarea unor probleme de 

tip educațional. 

 

Durata: 1 an școlar 

 

Grup țintă: 

-părinți, bunici, preșcolari, educatoare 

 

Locul de desfășurare: Grădinița nr 273  

 

Resurse: 

1. Umane: preșcolari, educatoare, reprezentanți ai comunicății 

2. Materiale: cărți, pliante, reviste, fișe, ecusoane 

3. Financiare: bugetul minim alocat de membrii proiectului 

 

Modalități de realizare 

- ședințe cu părinții 

- lectorate pe diverse teme 

- vizite, concursuri tematice 

- activități desfășurate împreună cu părinții 
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- sărbătorirea zilelor de naștere sau onomastice 

- expozitii cu lucrările copiilor 

- serbările realizate în diferite momente ale anului 

- concursuri naționale sau locale 

 

Modalitati de evaluare 

Întâlnirea se va desfășura lunar, pe perioada derulării unui an școlar, timp de o oră, moment 

în care se vor discuta temele propuse. 

La finalul fiecărei întâlniri, educatoarea anunță tema pentru luna următoare, pentru a le da 

părinților posibilitatea de a reflecta și de a obține materialele bibliografice necesare dezbaterilor. 

Se vor distribui diferite fișe de observație, chestionare, se vor organiza expoziții cu 

produsele copiilor. 

  

Calendarul activităților desfășurate 

 

Data/ tema Obiective Modalități de 

realizare 

Locul 

desfășurării 

Responsabilități 

Septembrie 

,,Să ne 

cunoatem mai 

bine!” 

-să luăm la cunoștință regulile și 

obligațiile fiecărui membru în 

parte; 

-să cunoască aspecte din 

curriculumul grupei mari 

(prezentare power-point) 

-să cunoască programul zilnic al 

preșcolarului de grupă mare 

(prezentare power-point) 

-să aleagă și să valideze comitetul 

reprezentativ al părinților de la 

grupa mare 

-să aleagă cursurile opționale ale 

grupei 

-să completeze un chestionar 

privind aștep-tările părinților 

privind procesul instructiv -

educativ din grădiniță 

Întâlnire cu 

părinții 

 

expuneri 

Grădiniță 

 

Sala de grupă 

Dirijarea întâlnirii; 

prezentarea temelor din 

proiect; Prezen-tarea 

documentelor 

(curriculum pentru 

învățământul preș-colar, 

regulamentul grădiniței, 

regulile gru-pei, 

materialele auxiliare și 

rechizi-tele școlare) 

distri-buirea unor 

chestio-nare pentru 

părinți. 

Octombrie 

,,Ce pot face 

două mâini 

dibace? 

-să participe direct, în echi-pă 

copil-părinte la activita-tea de 

confecție ,,Aninale din inimioare” 

(4 Octom-brie -Ziua 

Internațională a Protecției 

Animalelor)  

Activitate cu 

părinții și 

bunicii 

Sala de grupă Coordonarea acti-vității 

derulată cu părinții. 

Procurarea materialeor 

distri-butive și 

pregătirea copiilor. 

Înregistra-re foto/video  

a activității. 

Noiembrie  

,,Hrană 

sănătoasă 

pentru un corp 

sănătos” 

-să vizioneze prezentarea power-

point ,,Hrană sănă-toasă” 

-să exemplifice obiceiuri 

alimentare sănătoase din propria 

familie 

-să participe direct, în echipă 

copil-părinte la activitatea practic-

gospodă-rească de prepararea a 

unor salate din fructe/ legume 

Discuții pe tema 

propusă 

 

Activitate 

demonstrativă 

împreună cu 

părinții 

Sala de grupă Pregătirea material-lelor 

demonstrative și 

distributive. Co-

ordonarea activi-tății. 

Semnalarea unor 

comportamente 

alimentare neadec-vate 

ale copiilor și propuneri 

pentru ameliorarea 
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aces-tora. Înregistrare 

foto/ video  a activității. 

Decembrie 

,,Uite, vine 

Moș” Crăciun! 

-să participe direct la activitățile 

de pregătire a serbării 

-să realizeze programe pentru 

serbare utilizând Clip Art (cadrele 

didactice) 

-să paricipe la serbarea de 

Crăciun în calitate de intrepret sau 

spectator 

Serbarea de 

Crăciun 

 

Expuneri de 

lucrări ale 

copiilor 

Sala de sport 

din grădiniță 

Organizarea spațiu-lui, 

confecționarea 

decorurilor și costu-

mațiilor specifice, 

îndrumarea desfășu-rării 

serbării. Sesi-zarea 

progreselor coopiilor în 

diverse domenii 

(academic, afectiv, 

volitional etc). 

Prezentarea tematicii 

pentru semestrul 

urmator. Înregistrare 

foto /video  a activității. 

Februarie 

,,Așa este 

copilul meu la 

5 ani!” 

-să realizeze o scurtă caracterizare 

a propriului copil (părintele) 

-să realizeze o caracterizare 

globală a preșcolarilor din grupă 

cu exemplificările necesare 

(cadrele didactice) 

-să audieze și să discute asupra 

referatului cu tema ,,Repere de 

vârstă pentru copilul de 5 ani.” 

Lectorat 

 

Masă rotundă 

Grădiniță 

 

Sala de grupă 

Coordonarea active-

tății. Discuții cu părinții 

preșcola-rilor. 

Înregistrare foto/video  

a activi-tății. 

Martie 

,,Ziua mamei” 

-să recunoscă lucrarea ,,Chipul 

mamei mele” realizată de propriul 

copil 

-să participe direct, în echipă 

copil-părinte, la activitatea de 

confecție ,,Tablou pentru mama”. 

-să participe ca interpret sau 

spectator la momentul artistic 

,,Mamă dragă, te iubesc!” 

Activitate 

demonstrativă 

Cu prilejul 

,,Zilei Femeii” 

 

Moment artistic 

Grădiniță 

 

Sala de grupă 

Procurarea materia-lelor 

demonstrative și 

distributive. Dăruirea 

unor diplome speciale 

mamelor. Înregistrare 

foto/ video  a activității. 

Aprilie 

,,Să știi mai 

multe, să fii 

mai bun!” 

-să participe activ la activitățile 

nonformale din cadrul acestei 

săptămâni speciale 

-să observe comportamen-tul 

copilului în diferite contexte și să 

încurajeze atitudinile pozitive 

-să valorifice constructiv timpul 

petrecut împreună 

-sa realizeze, în colaborare cu 

educa-toarea, o prezentare power-

point a activită-ților din această 

săptămână (părinții) 

-,,Suntem mici, 

dar voinici!”- 

educație 

sanitară 

- ,,Zvon de 

primăvară”- 

concurs de 

pictură 

- ,,Revista Bubu 

și polițistul” 

,,Ziua cărții 

pentru copii- 

Ziua Pipo” 

,,Poftiți la 

spectacol” 

,,Ziua eco” 

Grădiniță 

 

Sala de grupă 

Organizarea optimă a 

programului săp-

tămânii, cu implica-rea 

părinților. Stimularea 

curiozi-tății epistemice, 

a cooperării și com-

petiției, în funcție de 

conținutul activită-ții. 

Înregistrare foto/ video  

a activității. 

Mai 

,,Tradiții 

pascale 

-să observe comporta-mentul 

copiilor în mediul religios 

-sa încondeieze ouă 

Vizită la 

biserica din 

cartier 

Biserică 

 

Sala de grupă 

Observarea unor 

particularități speci-fice 

bisericii. Înregistrare 

foto/ video  a activității. 
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Iunie 

,,La revedere 

grădiniță, 

suntem gata 

pentru școală!” 

-să vizioneze cu atenție 

prezentarea power-point ,,Gata 

pentru școală!” 

-să cunoască necesarul de abilități 

și comporta-mente necesare în 

vederea adaptării copilu-lui la 

viața școlară  

-să se implice activ la activitățile 

premergătoare serbării 

-să participe ca interpret sau 

spectator la serbare 

Masă rotundă 

cu invitat 

–o învățătoare 

 

Expuneri 

Relatări 

Serbare de 

sfârșit de an 

școlar 

Sala de grupă 

 

Sala de sport a 

grădiniței 

Participarea la masa 

rotundă cu idei noi, 

soluții la problem-le 

apărute, cu observa-ții 

pertinente pentru 

adaptarea optimă a 

copiilor la viața 

școlară.Organizarea 

spațiului, confecți-

onarea decorurilor și 

costu-melor pentru 

serbare.Coordonarea 

desfășurării serbării. 

Înregistrare foto/ video  

a activității. 
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CALCULATORUL ÎN ACTIVITATEA CU PREȘCOLARII GRUPEI MARI 

 

Vodita Anca Gradinița Nr. 273 

Sector 6 București 

 

Preşcolarii sunt preocupaţi şi atraşi mai ales de facilităţile grafice şi sonore ale 

calculatorului, dar treptat, ei conştientizează faptul că îl pot utiliza ca instrument de învăţare şi sunt 

dornici să facă acest lucru în oricare moment al zilei. 

În activitatea cu preșcolarii grupei mari folosesc calculatorul în toate etapele activităţii 

zilnice: activităţi pe domenii experiențiale, jocuri şi activităţi alese, activităţi complementare, 

opționalul de calculator, dimineaţa sau după-masă.  

Învăţarea asistată de calculator am folosit-o în două ipostaze: 

a) când am utilizat calculatorul ca mijloc demonstrativ în faţa copiilor pentru: a ilustra un element 

din natură (obiect, fenomen), a intui imaginea unor simboluri (cifre, litere, semne de circulaţie), a 

ilustra o situaţie problematică, a derula un şir de imagini, etc.  

b) când copilul este utilizatorul, el comunică direct cu acesta prin intermediul tastaturii, folosind 

literele, cifrele, simbolurile şi tastele de comandă. 

La activitatea de observare ,,Apa și transformările ei”, le-am arătat preșcolarilor de grupă 

mare o prezentare power point (Vezi Figura nr.1) care ilustra circuitul apei în natură precum și 

formele sub care găsim apa în natură (ape curgătoare și statatoare, nori de diferite forme și culori, 

roua, bruma, ploaia, ninsoarea, chiciura, ghețari, țurțuri, sculpturi în gheață etc.), dar și o prezentare 

pe youtube prin care au vizualizat forța apei manifestată în valuri tzunami și inundații. Apoi au 
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rezolvat, pe minigrupuri, cerințele unor fișe realizate la calculator: să marcheze cu anumite 

simboluri starile de agregare ale apei, să selecteze imaginile care prezintă comportamente dezirabile 

pentru economisirea apei.  

 
Figura nr.1 – Prezentare PowerPoint ,,Apa” 

Antonimele au fost mult mai ușor înțelese de către copii cu ajutorul prezentării power point 

care ilustra cuvintele perechi alese, chiar dacă acestea aveau un grad sporit de dificultate 

(interior/exterior, întuneric/lumină, umflat/dezumflat etc.). (Vezi Figura nr.2) 

 
Figura nr.2 – PowerPoint ,,Antonime” 

Când am discutat despre ,,Obiecte de toaletă” şi mai precis la ,,obiectele folosite pentru 

spălatul dinţilor”, le-am oferit o scurtă prezentare Power Point ce a fost intuită, discutată, 

comentată, după care au fost stabilite regulile de păstrare a curăţeniei dinţilor. (Vezi Figura nr.3) 

Pentru fixarea cunoștințelor, copiii au fost împarțiți în minigrupuri, unii realizând fișe individuale 

de colorare a obiectelor cu ajutorul cărora ne efectuăm igiena dentară (pastă, periuță, apă de gură, 

ață dentară) sau labirinturi cu temă asemănătoare, iar alții au lucrat direct la calculator selectând 

imagini cu alimente care, consumate în exces, dăunează sănătății dinților, imagini animate care 

prezentau periajul corect al dinților etc.  
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Figura nr.3 – PowerPoint ,,Obiecte de igienă dentară” 

În cadrul activităţilor ce presupuneau învăţarea unor cântece am folosit CD player unde, pe 

CD, am avut înregistrat cântecul, l-am audiat model, am analizat conţinutul versurilor şi, după ce l-

am învăţat, în încheiere, am cântat împreună cu înregistrarea sau pe negativul cântecului. Bucuria 

copiilor a fost mare când au constatat că pot cânta împreună cu înregistrarea. În activitățile alese am 

organizat chiar un concurs de Karaoke care a fost foarte distractiv pentru toți participanții. 

Copiii manifestă interes pentru citit şi deci pentru litere. Tastele cu litere le-am folosit mai 

întâi pentru a-şi denumi fişierele proprii, iar apoi folosind aplicaţia Clip Art au inserat imagini pe 

ecran (căţel, flori, fluturi, copii) trebuind să găsească tastele cu literele iniţiale şi/sau finală din 

cuvântul ce denumeşte obiectul prezentat (Vezi Figura nr.4) reuşind să asocieze sunetele cu literele 

corespunzătoare, iar apoi să-şi scrie propriul nume, să compună şi să descompună cuvinte (silabe, 

sunete), să identifice semnele de punctuaţie pe tastatură şi ecran, să recunoască literele mari şi mici 

de tipar, chiar dacă ele sunt stilizate diferit, au mărimi diferite, au o înclinaţie mai deosebită (Bold, 

Italic). Au învăţat că scrierea transmite un mesaj chiar dacă nu respectă regulile unei scrieri normale 

(de la stânga la dreapta) dacă este folosită în scopuri publicitare (atrage atenţia) şi are culori, 

formatul literelor artistic, tehnic folosind aplicaţia Word Art. 

 
Figura nr.4 – PowerPoint ,,Cuvinte, silabe, sunete” 

În cadrul activităţilor matematice, folosind aplicaţiile enumerate mai sus, am utilizat 

calculatorul în rezolvarea de exerciţii, compuneri şi rezolvări de probleme simple de adunare şi 

scădere cu 1-2 unităţi în limitele 1-10 şi apoi, cu cei performanți, chiar în limitele 10-20. (Vezi 

Figura nr.5) 
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Figura nr.5 – PowerPoint ,,Probleme ilustrate” 

Multe alte jocuri desfăşurate pe calculator au avut ca suport figurile geometrice, ocazie cu 

care am recapitulat şi fixat cunoştiinţele referitoare la forma şi culoarea figurilor geometrice. (Vezi 

Figura nr.6) 

 
Figura nr.6 – PowerPoint ,,Joc cu figuri geometrice” 

Desenul a fost din totdeauna o activitate predilectă a vârstei preșcolare. La grupa mare deja 

stapânesc bine folosirea uneltelor de lucru, încadrarea în suprafața dată, trasează linii cu destulă 

siguranță și utilizează culori și nuanțe într-o paletă largă. Desenul și pictura desfășurate în manieră 

tradițională sunt mereu activități atractive pentru majoritatea preșcolarilor, dar desfășurate la 

calculator devin o adevărată provocare.  

Folosind programul Paint, fiecare copil şi-a creat un fişier în care şi-a realizat un desen cu 

elemente mai simple sau mai complexe (Vezi Figura nr.7) după capacitatea de creaţie sau uneori de 

stăpânire a deprinderilor de operare cu teme: casă cu pomi, gard, steluţe, inimioare, flori, fluturi. 

Instrumentele de lucru folosite au fost: segmentele de dreaptă, formele geometrice, culorile, 

„foarfeca”, „radiera”, „găleata cu vopsea”, astfel copiii au putut utiliza mai uşor opţiunile din bara 

de meniu a calculatorului.  

 
Figura nr.7 – Desen realizat în Programul Paint de către un copil de 5 ani 
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Jocurile de orientare de tip labirint i-au ajutat pe copii să folosească tastele de deplasare 

stânga-dreapta, sus-jos, sa-şi dezvolte şi îmbunătăţească viteza de reacţie, coordonarea oculo-

motorie, dar şi spiritul de competiţie, motivaţia voluntară, capacitatea de a acţiona individual. Am 

observat o îmbunătăţire a capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în acţiune chiar şi 

la unii copii care dovedesc în alte activităţi o slabă capacitate de concentrare a atenţiei. 

Lucrul cu ferestrele, selectarea de imagini, inserarea lor în documentele deschise, deci 

rezolvarea unor algoritmi altfel simpli, cer din partea copiilor deprinderi şi abilităţi de utilizare 

rapidă a calculatorului, un minim de cunoştinţe de limba engleză, dar cu toate acestea majoritatea 

copiilor se descurcă cu uşurinţă şi aceasta pentru că ei învaţă unii de la alţii mai uşor ca de la adult.  

Copii au învăţat cum să îşi aştepte rândul, cum să ajute alţi colegi să folosească computerul 

şi cum să accepte ajutor de la alţii atunci când stau împreună la unitate.  

Prin intervențiile celor două educatoare ale grupei, fiecare copil a fost încurajat să îşi 

depăşească barierele de învăţare, să îşi maximizeze potenţialul.  

 

ADOLESCENȚII ȘI TEHNOLOGIA 

 

Nedeloiu Ana – Maria 

Școala Gimnazială Sat Tina, Localitatea Livezi 

 

             Pentru o foarte mare parte dintre noi, accesul la tehnologie a devenit un “modus 

vivendi” care ne-a acaparat modul in care ne desfãşurãm activitãƫile pânã acum si ne-a fãcut cât mai 

dependenƫi de tot ce reprezintã aparaturã electronicã. 

    Pânã acum câƫiva ani, a avea un telefon mobil sau a şti sã lucrezi pe calculator, sau 

chiar sã ai unul , pentru un adult era o realizare enormã, datã de circumstanƫele vremii. În schimb, în 

anii ce au trecut aceste mijloace tehnologice au devenit din ce în ce mai mici şi totodată din ce în ce 

mai accesibile pentru publicul larg atât ca utilizabilitate cât şi ca preƫ. 

   Iar dacă stăm să ne gândim la beneficiile si dezavantajele unui telefon mobil sau ale 

unui calculator cu ani in urmă, primele sunt net superioare, iar dacă ne gândim la dezavantaje, 

acestea aproape că sunt inexistente. În schimb, in ziua de astăzi aceste doua balanƫe le putem privi 

ca fiind mai echilibrate, in mare parte din cauza abundenƫei si a abuzului, iar pentru că efectele 

negative ale acestor consecinƫe nu se văd decât pe termen lung sau foarte lung, ca oameni ce 

suntem, nu ne ingrijorăm prea tare. 

       Fie că vrem sa recunoaştem fie că nu, este adevărat faptul că lumea din ziua de astăzi 

este condusă in mare parte de tehnologie, iar beneficiile pe care le aduce ne-ar putea lua pagini 

întregi de enumerări, de la uşurarea realizării sarcinilor de lucru până la apropierea graniƫelor, 

tehnologia a ajuns sa fie un mod de viaƫă de care nu ne putem lipsi şi care ne oferă în ziua de astăzi 

tot ce avem nevoie. Însă, lucrurile trebuiesc privite şi din cealaltă perspectivă, a devazantajelor, care 

au crescut proporƫional cu dezvoltarea mijloacelor tehnice şi care sunt dezbatute pe larg şi din ce in 

ce mai des. 

     Iar dacă stăm să ne gândim la populaƫiile ƫintă şi la începuturile dezvoltării 

tehnologiei, cu ani in urmă aceasta era accesibilă doar adulƫilor care urmau cursuri specializate 

pentru a se putea angaja in medii care utilizau această tehnologie; în schimb, în zilele noastre copiii 

ajung să fie in preajma televizorului de când se nasc, să folosească telefonul de la un an, tableta şi 
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calculatorul de la cel mult doi. Este adevărat că nu pot fi considerate lucruri total generale, dar sunt 

prezente si cât se poate de adevărate pentru mulƫi. 

     Iar dacă un copil poate renunƫa mai uşor la a sta cu ochii intr-un aparat, dacă este 

stimulat corespunzător şi să spunem că poate fi antrenat in alte activităƫi mai sănătoase, dacă îi sunt 

prezentate, cu un adolescent care ajunge să abuzeze de tehnologie este mai greu de negociat, iar 

aceste lucruri trebuiesc puse si pe seama schimbărilor ce vin odată cu vârsta la care este supus 

acesta. 

      Este foarte uşor ca pentru un adolescent care este bombardat cu o multitudine de 

informaƫii bulversante pentru el şi pentru perioada pe care o trăieşte, să greşească atunci când 

trebuie să aleagă între ce e bine şi ce e rău, fie că este vorba de alcool sau droguri. Să adere la un 

grup social care nu respectă normele morale ale societaƫii, dar care ii oferă sau doar îi dă impresia 

că îi oferă suportul emoƫional de care are nevoie. Atunci când trebuie să facă faƫă unor părinƫi 

autoritari, unui divorƫ sau confruntării cu eşecul şcolar, ei pot găsi în intermediul tehnologiei fie un 

aliat în lupta cu toate aceste elemente, fie un mijloc de evadare, un spaƫiu de siguranƫă, un prieten 

adevărat. Şi aceste lucruri de multe ori pot înclina negativ balanƫa. 

      Un alt element important la calea spre dependenƫă îl reprezintă şi modelul parental, 

iar acest lucru nu trebuie privit cu indiferenƫă. Astfel, dacă copilul şi apoi adolescentul are părinƫi 

care îşi petrec o mare parte din timpul liber în faƫa calculatorului sau în faƫa oricărui fel de 

tehnologie, cu siguranƫă va adopta aceleaşi metode, din moment ce primul său model, părintele, îşi 

desfăşoară în felul acesta cea mai mare parte din timp. 

        Efectele dependenƫei asupra copiilor, dar şi aduƫilor sunt drastice, şi pot porni de la 

dezorganizarea vieƫii curente până la pierderea slujbei, a relaƫiilor sociale, sentimentale si familiale 

şi, in cazuri extreme, chiar deces. Nu puƫine sunt cazurile în care adolescenƫi aparent perfect 

sănătoşi fizic au decedat în urma dependenƫei de jocurile pe calculator, sau au imitat scene din 

jocurile pe calculator şi au ajuns să comită omucideri. 

        Printre simptomele dependenƫei de jocuri se numără izolarea în cameră, ignorarea 

părinƫilor şi a prietenilor, ignorarea meselor şi a igienei personale, lipsa poftei de viaƫă, scăderea 

performanƫelor şcolare. Iar cercetările susƫin faptul că un adolescent dependent de jocuri care va 

deveni un adult dependent de jocuri, se va integra in rândul şomerilor, pentru că o persoană care are 

timp de jucat între orele târzii ale dimineƫilor, care sunt orele specifice gamerilor, va trebui să 

doarmă toată ziua pentru a fi pregătit de o nouă noapte albă în faƫa ecranului. 

           Într-o declaraţie publică pe care a făcut-o în 2013 la conferinţa "Children, 

Adolescents and the Media", Asociaţa Pediatrilor Americani a citat statisticile şocante furnizate de 

un studiu realizat de Kaiser Family Foundation în 2010: "Copiii cu vârste medii cuprinse între 8 şi 

10 ani petrec aproape 8 ore pe zi folosind o varietate de surse media, iar copiii mai mari şi 

adolescenţii petrec peste 11 ore pe zi folosind aceste surse media". Televiziunea, cel mai popular 

"babysitter" timp de multe decenii, a rămas elementul mass-media dominant, însă computerele, 

tabletele şi telefoanele mobile devin gradual tot mai importante. "Mulţi părinţi par să impună prea 

puţine reguli în ceea ce priveşte durata de folosire a acestor dispozitive media de către copiii lor", 

precizează aceeaşi asociaţie, potrivit căreia două treimi dintre participanţii la studiul menţionat nu 

au impus copiilor lor absolut nicio regulă în privinţa duratei zilnice de utilizare a dispozitivelor 

mobile. Părinţii, mulţumiţi că au găsit o metodă de a-i "calma" pe copiii lor turbulenţi, făcându-i să 

nu mai întrerupă propriile lor activităţi ce au legătură cu utilizarea dispozitivelor mass-media, par să 

nu fie la curent cu potenţialul dăunător generat de petrecerea unui număr de ore prea mare în 
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universul virtual. 

 

Bibliografie:  

- www.adevarul.ro; 

- “Copiii in epoca dependentei de tehnologie.” – Lucy Jo Palladino,2005 ; 

- www.psychologies.ro  

 

TRADIȚIONAL VERSUS MODERN ÎN PREDAREA INFORMATICII ÎN SECOLUL XXI 

 

Prof. Elena Liliana Martin, Prof. Amalia Diana Voicu 

Colegiul Național “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 

 

Mediul în care trăim oferă multiple provocări atât adulților, cât și copiilor. Aceștia trebuie să 

dezvolte deprinderi de la vârste fragede pentru a se adapta în diverse momente ale vieții lor. Practic, 

încă de când un copil demontează o jucărie el va dezvolta un algoritm pe baza căruia, eventual, o va 

reface din piese componente. Pentru învățarea informaticii trebuie să dezvoltăm competențe 

specifice pe baza exemplelor din mediul înconjurător, elevii fac mai ușor asocieri și rețin pașii de 

lucru. Dezvoltarea deprinderilor de modelare, obișnuirea elevilor cu gândirea logică, se poate 

realiza eficient pe parcursul învățării celor mai variate domenii ale informaticii. 

Pe parcursul construirii programelor, formalizarea apare ca un proces în alegerea (crearea) 

structurilor de date și în proiectarea algoritmului.  Este foarte important să se acorde ponderea 

potrivită predării acestui domeniu,  deoarece prin metode adecvate se poate realiza dezvoltarea 

deprinderilor de abstractizare,  a unei gândiri algoritmice,  disciplinate.  În cazul algoritmicii, 

analiza problemei îi conduce pe elevi la modele. Se va stabili modelul de reprezentare a 

datelor,  apoi vor fi identificați pașii care vor duce la obținerea rezultatelor dorite.  

În activitatea de predare profesorul poate opta pentru utilizarea mai multor metode, amintesc 

aici doar: 

1. Predarea orientată pe algoritmi - Accentul se pune pe conceperea algoritmului; 

2. Predarea orientată pe tipuri de probleme - Se stabilește un set de probleme având dificultate 

treptată, dezvoltate una din cealaltă sau înlănțuite pe baza unei anumite proprietăți comune 

dintr-o clasă de probleme și pe parcursul rezolvării acestora se introduc cunoștințele de 

programare. 

3. Predarea orientată pe structuri și instrucțiuni - Se prezintă riguros elementele limbajului și în 

paralel se introduc și noțiuni de programare; pune accent pe prezentarea și învățarea unor 

concepte generale cum sunt, de exemplu, programarea structurată, structurile abstracte de 

date, programarea orientată pe obiecte. 

4. Predarea pe baza problemelor model - se poate învăța după prezentarea unor exemple 

concrete de rezolvare a unor probleme, urmând a se intra ulterior in detalii privind 

elementele de limbaj utilizate în diversele implementări. 

Determinarea si alegerea metodelor  presupune ca profesorul să își proiecteze mintal 

rezultatele preconizate, el trebuie să anticipeze natura și nivelul modificărilor aduse în 

comportamentul elevilor săi, pe plan cognitiv (a ști), afectiv (a simți) și psihomotor (a 

face).  Precizarea obiectivelor este o condiție “sine qua non”  a unei instruiri eficiente. 

            În funcție de acestea el determină tipul de “experiență de învățare” cea mai adecvată ce 

urmează să fie parcursă pentru a se ajunge la rezultatele așteptate, elaborează metodologia de lucru 

http://www.adevarul.ro/
http://www.psychologies.ro/
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pe care o va aplica în sensul dorit. Cu alte cuvinte metodele se definesc, în modul cel mai simplu, 

prin obiectivele de atins. 

            Spre deosebire de didactica tradițională, care obișnuia să definească obiectivele prin 

verbe  de genul “a ști”, “a cunoaște”, “a înțelege”, “a sesiza”, “a aprecia” ceea ce reprezintă 

enunțuri generale desemnând acțiuni greu observabile și măsurabile, iar alegerea metodelor devine 

și ea tot atât de imprecisă și de greu de apreciat din punct de vedere al eficienței, cercetările mai 

recente întreprinse de B. S. Bloom, D.R. Krathuyol, R.F. Mayer, J.P. de Cecco, R.M. Gagne, Emilia 

Constantinescu pun în evidență o altă modalitate de definire a obiectivelor instrucționale ceea ce 

ușurează extrem de mult și identificarea celor mai adecvate metode de realizare a acestora. 

            Metoda are o deschidere bidirecționala spre ceea ce face și cum face profesorul, în raport cu 

“obiectul ” instrucției, dar și ceea ce face și mai ales cum face elevul ca obiect și subiect în același 

timp al instrucției, al educației.  Opțiunea pentru o metodă sau alta este condiționată de competența 

profesorului, de capacitatea lui de reflecție pedagogică și de analiză a situației de moment.               

            O metoda poate să compenseze, în parte, carențele aptitudinale sau să pună în valoare cu și 

mai mare vigoare aptitudinile dovedite. 

            Metoda este deopotrivă influențată și de alți factori subiectivi unii care țin de psihologia 

vârstei și individualității elevilor, alții de specificul clasei. Evident, în acest context apare și 

provocarea dată de utilizarea metodelor moderne versus cele tradiționale.  

 Metodele moderne vizează practic utilizarea tehnologiilor noi. Acestea pot fi utilizate și în 

activitatea frontală, și în cele adiacente. Elevii se organizează pe grupuri în mediul online ușurând 

astfel comunicarea profesor-elev și elev-elev, accesul la teme, realizarea unor proiecte în echipă, 

etc. 

 Profesorul poate posta suport de curs, poate evalua lucrările postate de elevi,  poate gestiona 

astfel mult mai bine activitatea cu elevii. De exemplu, un grup yahoo al clasei permite profesorului 

sa organizeze documentele de lucru transmise elevilor ușurând și accesul acestora la ele. 

 
 Prin folosirea instrumentelor tehnologiei informației, profesorul si elevii vor beneficia de o 

serie de avantaje. 

 Prezentarea pregătită in prealabil permite profesorului să o gândească temeinic, este eliminat 

riscul de a greși. Prezentarea va decurge ușor, iar elevii vor putea solicita revenirea la o idee 

anterioară fără  să fie nevoie de rescrierea sau redesenarea pe tablă. 
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 Utilizarea tutorialelor permite accesarea punctuală a noțiunilor și vizualizarea de exemple 

potrivite. Procesul de învățare devine mult mai eficient datorita faptului ca mijloacele 

multimedia “atacă” frontal simțurile. Elevii vor fi atenți să nu piardă elemente din varianta 

demonstrativă a unui tutorial, vor reține cu o probabilitate mai mare dacă ce au auzit, au și 

văzut. 

 Beneficiile unui proces de învățare / predare folosind rețeaua Internet care constau în: 

- dezvoltarea colaborărilor dintre elevi și profesori, crearea unor arii de interese comune; 

- dezvoltarea abilității de a fi activi în momentul în care trebuie căutată și găsită o anumită 

informație; 

- dezvoltarea abilităților profesorilor de a se informa permanent și de a evita pericolul 

deprofesionalizării; 

Sarcinile didactice se realizează cu ajutorul tehnicilor, metodelor  si procedeelor didactice. 

Dar există câteva elemente care neapărat trebuie luate în considerare în momentul în care se alege o 

metodă sau o combinaţie a mai multora: domeniul propriu-zis al disciplinei, conţinutul ştiinţific,  

categoria de vârstă,  obiectivele generale şi specifice,  nivelul clasei, etc. 

 Metodele generale utilizate în predarea informaticii sunt/ar trebui să fie cunoscute de către 

profesori. O oră de curs poate presupune utilizarea mai multor metode, în diverse momente ale 

lecției. Metodele tradiționale se pot combina cu cele moderne în funcție de specificul orei de curs.  

 Există riscul ca, folosind instrumentele tradiționale de lucru, elevul să  se plictisească; pentru 

a  preveni acest fapt, profesorul poate interveni cu exemplificări, analogii cu exemple amuzante ce 

pot să îi capteze interesul, eventual utilizarea unor animații sugestive (exemplu: predarea metodei 

Backtracking cu problema generării permutărilor a n numere, prin expunerea unei povești de genul: 

un pitic trebuie să urce până la ultimul etaj al unui bloc și la fiecare etaj găsește un coșuleț cu n 

bomboane ambalate în culori diferite din care are voie să mănânce una singură, astfel încât până la 

ultimul etaj să mănânce câte una din fiecare. Când piticul ajunge sus rememorează în ce ordine le-a 

mâncat si apoi revine la etajele inferioare să mănânce din bomboanele rămase, deoarece vrea să 

mănânce la fiecare urcare în toate variantele posibile).  

 Predarea algoritmilor fundamentali poate fi făcută, de asemeni, prin exemplificări. Astfel, 

putem expune schema de lucru cu cifrele unui număr natural drept operația de tăiere a unei prăjituri, 

fiecare felie tăiată din același capăt fiind o cifră care apoi e prelucrată (”mâncată”), și operația 

continuă cât timp nu s-a ajuns la zero (“mai e prăjitură”). Un alt exemplu ar fi predarea recursivității 

prin algoritmi grafici de genul generării fractalilor (triunghiul lui Sierpinski sau alții similari) elevul 

având astfel ocazia sa identifice “adâncimea” recursivității vizualizată prin desenarea încetinită a 

liniilor. Asemenea exemplificări aduc un aport esențial în predare și captarea atenției și e foarte 

importantă capacitatea profesorului de a concretiza într-un mod creativ și agreabil cunoștințele 

transmise, evitarea supraîncărcării conținuturilor cu noțiuni teoretice prezentate strict în limbaj 

academic. 

 Ceea ce conferă o accentuată notă de adaptabilitate este operativitatea impusă de aplicarea 

acestei metode prin alternarea expunerii cu demonstraţia practică, elevii fiind astfel scoşi din 

pasivitatea posturii de simpli receptori. Analogiile cu situaţii cunoscute fac din receptorul pasiv un 

participant activ la expunere. Expunerea nu se desfăşoară în condiţii perfect univoce, adică fără 

alternative şi reveniri. Profesorul trebuie să reproiecteze lecţia prin prisma capacităţii de 

înţelegere a elevilor şi cu mijloacele lor de gândire.  

Conversaţia are un rol primordial prin faptul că ajută la formarea limbajului informatic, 

la dezvoltarea raţionamentului logic şi a gândirii elevului. A fi la curent cu dificultăţile de limbaj 
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pe care le au elevii la anumite vârste şcolare şi la un anumit stadiu de însuşire a disciplinei 

înseamnă în primul rând să nu se abuzeze de termeni de specialitate (înlocuindu-i cu termeni 

sinonimi din vocabularul curent sau explicându-le sensul, dacă un alt înţeles al termenului este 

accesibil). Dificultatea formării vocabularului de specialitate constă şi în faptul că aceste cuvinte 

noi sunt introduse în acelaşi timp cu introducerea noţiunilor noi, ceea ce face ca îmbogăţirea 

limbajului informatic să se facă simultan cu dezvoltarea şi formarea gândirii informatice. 

Stăpânirea limbajului se reflectă în rezolvarea problemelor şi înţelegerea textelor şi 

documentaţiilor de specialitate. Nestăpânirea acestuia provoacă inhibiţie, imposibilitatea 

comunicării sau chiar o comunicare şi o înţelegere defectuoasă, făcându-1 pe elev timid, incoerent 

sau chiar ridicol în exprimare.  

Există părerea că rezolvarea problemei poate fi privită ca un proces prin care elevul 

descoperă că o combinaţie de reguli învăţate anterior se poate aplica pentru găsirea soluţiei unei noi 

probleme. Problematizarea are astfel interferenţe cu conversaţia, întrebările individuale sau 

frontale care se adresează gândirii, raţionamentului născând situaţii conflictuale. Generarea 

situaţiilor-problemă trebuie produsă astfel încât întrebările să apară în mintea elevului fără ca 

acestea să fie puse de către profesor.  

Modelarea are o mare valoare euristică colaterală, prin utilizarea ei putându-se dezvolta 

spiritul de observaţie, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitatea. Ideea ar fi să putem 

determina elevii să descopere singuri modelul. Un exemplu edificator îl constituie învăţarea 

metodelor de elaborare a algoritmilor. Necesitatea unor formalizări se impune prin rigoarea 

modului de abordare a problemei, prin sistematizarea organizării informaţiei de intrare, a 

exactităţii proiectării prelucrării şi prin standardizarea ieşirii.  

Ţinând cont de eficienţa transmiterii informaţiei prin mijloacele vizuale (inclusiv Internet) 

şi de orientarea cu predilecţie spre mijloacele de informare rapidă care solicită atât memoria 

vizuală, cât şi cea auditivă şi formarea involuntară a unui public consumator de informaţie audio-

video, o orientare a metodelor şi procedeelor didactice în vederea exploatării acestei stări de 

lucruri creează un avantaj aparte procesului instructiv-educativ.  

Concluzii. Îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne de predare facilitează 

asimilarea cunoştinţelor de specialitate de către clasa de elevi, aceştia pot fi stimulaţi să participe 

activ la predarea orelor de curs, să formuleze singuri întrebări care apar pe parcursul orelor predate 

şi să încerce, cu ajutorul profesorilor, să ofere, cu mintea proprie, răspunsuri la întrebările 

formulate. Dinamica vieţii sociale împinge, natural, orizontul de cunoaştere al ştiinţei, tehnicii şi 

metodelor de predare şi învăţare la un alt nivel pe care trebuie să îl înţeleagă mai întâi profesorii, 

pentru a fi capabili să îl predea elevilor lor într-o manieră prietenoasă, inteligentă şi adecvată 

capacităţii lor de percepţie şi reprezentare a conceptelor teoretice expuse. 
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ORIZONTUL FĂRĂ LIMITĂ AL ÎNVĂȚĂRII – GENERAȚIA IT 

 

Țoțan Luminița 

Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg.-Jiu 

 

Presupunându-și să dezvolte în individ toată perfecțiounea de care este susceptibil, educția 

este dimensiunea constitutivă a ființei umane: „Omul nu poate deveni om decât prin educație”, 

spune Kant. Prin urmare, omul nu se naște om: „tot ceea ce constituie umanitate: limbajul și 

gândirea, sentimentele, morala – scrie O. Reboul – nimic nu trece în organismul noului născut” 

fără educație. 

Problema educației tindxe să devină o problemă prioritară și toți cei care văd limpede 

evoluția ființei umane, situează în centru educația. 

Educația, ca proces orientat spre împlinirea spirituală a ființei și a comunității, presupune o 

desfățurare concretă, presupune participare, trăire, comunicare între indivizi concreți, presupune o 

cunoaștere profundă a evoluțiilor ce au avut loc în ultima perioadă. 

A te referi la educație înseamnă să ai în față un evantai de posibilități și să operezi cu 

virtualul. 

Procesul de învățământ reprezintă mijlocul principal prin care o societateeducă și instruiește 

noile generații, responsabilitatea organizării și conducerii acestui proces revenind școlii. Sub aspect 

operațional, procesul de învățământ are  drept componente principale predarea, învățarea și 

evaluarea. Prima se referă la activitatea profesorului, a doua vizează activitatea elevilor, a treia îi 

angajează pe cei doi poli ai educației, în egală măsură. 

Dimensiunea operațională a procesului de învățământ, dependentă de decizia profesorului, îi 

conferă acestuia un anumit grad de libertate în proiectarea, realizarea și dezvoltarea instruirii. 

Procesul de predare se bazează pe comunicarea didactică profesor – elev, precum și anumite 

tipuri de relații care influențează procesul de predare: 

• relații de schimb de informații; 

• relații de influențare reciprocă; 

• relații de cooperare; 

• relații de preferință sau respingere a emițătorului de mesaj didactic. 

Ca formă de comunicare didactică, predarea constă într-un sistem de operații de selectare, 

ordonare și adecvare la nivelul de gândire al elevilor, a unui conținut informațional și de transmitere 

a lui, folosind anumite strategii și metode didactice, în scopul realizării cu eficiență maximă a 

obiectivelor pedagogice. 

În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trevuie să fie consonată cu toate 

transformările survenite în ceea ce privește finalitățile educației, noile cerințe ale elevilor și 

societății. 

Instruirea programată este din ce în ce mai prezentă în procesul de predare – învățare – 

evaluare. 

Este o metodă multifuncțională, cuprinzând o înlănțuire de algoritmi, dar și de probleme de 

rezolvat, prezentate preponderent în formă verbală, dar și cu includerea unor aspecte intuitive. 

O înţelegere suficientă a esenţei ei ar fi posibilă pe baza unui exemplu. Să presupunem că 

elevii ar trebui să-şi însuşească tema „Părţile de propoziţie”, nu predate de un profesor, ci 

programate, adică inserate pe nişte fişe, ce se pot utiliza individual de către fiecare elev. Pe fişe sunt 
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înscrise, în mod sistematic, secvenţele care conduc treptat la învăţarea acestei teme. I se pune 

elevului la îndemână, în acelaşi timp, o listă sau „cheie” a răspunsurilor exacte. Iată câteva 

secvenţe: 

Secvenţa 1 : a) I se dă elevului informaţia: „Partea de propoziţie care arată cine săvârşeşte o 

acţiune sau cui i se atribuie o însuşire se numeşte subiect”, b) Se exprimă pentru elev o sarcina de 

rezolvat, respectiv recunoaşterea, într-o propoziţie, a subiectului: „în propoziţia: Copiii citesc, 

cuvântul .......................... este subiect, pentru că arată cine săvârşeşte acţiunea de a citi”, c) Copilul 

completează răspunsul în spaţiile punctate, d) Se confruntă răspunsul completat de elev cu lista 

răspunsurilor exacte, în care va găsi notat răspunsul „copiii”. Odată rezolvată această secvenţă, se 

trece la secvenţa 2, care va viza definirea şi înţelegerea predicatului, parcurgând aceiaşi paşi 

ş.a.m.d. 

Pe baza acestui exemplu, putem arăta şi explica principiile instruirii programate, ele putând 

înlocui chiar o definiţie. 

1. Principiul paşilor mici. Materia de învăţat se împarte în fragmente, până la nivelul de 

înţelegere al copiilor. Mărimea acestor paşi poate să difere în funcţie de nivelul la care s-ar afla cei 

care învaţă. 

2. Principiul răspunsului efectiv (după mulţi dintre autori, principiul participării active) 

(vezi Radu, I., 1969). Potrivit lui, pentru a se putea merge mai departe, nu sunt îngăduite golurile de 

răspuns sau „săriturile”. Explicaţia se află în faptul că, de regulă, fiecare răspuns se sprijină pe 

rezolvarea altora anterioare lui. 

3. Principiul confirmării imediate, care pretinde ca, după fiecare răspuns formulat, elevul să-

l confrunte cu lista sau „cheia” răspunsurilor exacte. Rostul acestei confirmări (care se explică prin 

regula „întăririi”, potrivit lui Skinner) este de a informa elevul dacă poate sau nu să continue cu 

secvenţa următoare (aici avem a face şi cu mecanismul feed-back, de care am amintit mai sus). 

4. Principiul ritmului individual, reieşind din faptul că fiecărui elev i se poate pune la 

dispoziţie programul de învăţat, pe care îl parcurge în funcţie de posibilităţile sale. 

În afară de aceste principii, considerate de bază, se mai menţionează şi altele, cu statut 

auxiliar, cum ar fi principiul repetiţiei, principiul reformulării secvenţelor, ambele justificate prin 

natura procesului didactic. 

Cât priveşte tipurile de instruire programată, se citează de regulă două fundamentale, 

respectiv programarea lineară şi cea ramificată, iar pe baza lor se compune o a treia, adică cea 

combinată sau cu bucle sau cu ramificaţii (Radu, I., 1969). Programarea lineară (denumită şi de tip 

skinnerian) are caracteristicile: (a) instructajul şi ghidarea elevului sunt astfel concepute încât să 

evite la maximum erorile; (b) răspunsul este formulat de către elev, din memorie; (c) în cazul când 

răspunsul este corect, trece la secvenţa următoare; dacă este eronat, se întoarce şi zăboveşte asupra 

secvenţei pe care a greşit-o până găseşte răspunsul corect (nu i se prevede vreun mijloc de sprijin 

elevului, în caz de eroare, deşi nu după toţi autorii lucrurile apar aşa). 

Reprezentată schematic, instruirea programată lineară apare astfel: 

Secvența I: [I → T → R] → Secvența 2 ș.a.m.d. 

Programarea ramificată (denumită şi de tip Crowder), la rândul ei, are caracteristicile: (a) 

ea nu mai previne la maximum erorile, ba, dimpotrivă, prin introducerea unor elemente 

„distractoare”, poate să provoace erorile, erori din care elevul să înveţe; (b) răspunsurile sunt 

prezentate gata construite, elevul trebuind doar să-l aleagă pe cel considerat corect, fireşte, printr-un 

efort de discernere, dată fiind nu o dată existenţa unor răspunsuri „capcană” sau valabilitatea mai 
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multor variante; (c) în caz de eroare, i se prezintă elevului o subprogramă de sprijin, după care să 

reia secvenţa de la capăt. Reprezentarea schematică este următoarea: 

 
Programarea combinată interpune secvenţe lineare şi ramificate, în funcţie de necesităţile 

învăţării. Iar, în realitate, aşa se petrec lucrurile cel mai frecvent, dată fiind alternarea, în 

învăţământ, a situaţiilor când elevul trebuie să formuleze din memorie răspunsul sau să discearnă 

varianta proprie şi să o aleagă corect. 

Mijloacele utilizate în instruirea programată pot fi: fişele programate, manualele 

programate, maşinile de învăţat, între acestea din urmă cele mai riguroase fiind calculatoarele, care, 

pe lângă afişarea programelor pe ecran, realizează şi conducerea învăţării. 

Avantajele instruirii programate sunt susţinute în legătură directă cu principiile enumerate: 

posibilitatea sporită de înţelegere, prin divizare, a materiei; înlăturarea inconvenientelor de ritm al 

învăţării, dată fiind individualizarea; căpătarea treptată a independenţei de către elev, de unde 

atenuarea măcar parţială a efectului lipsei de cadre didactice, sau lipsei asistenţei didactice în 

familia elevului; unii autori menţionează chiar economia de timp, deşi alţii o neagă. 

În mod cvasiparadoxal, limitele şi respectiv dezavantajele sunt puse în relief mai minuţios 

decât virtuţile metodei: fie că metoda nu este considerată aplicabilă decât limitat, căci nu toate 

materiile şi nu toate noţiunile sunt pretabile unei organizări aşa de riguroase; fie că fărâmiţarea 

excesivă „contrazice maniera omului de a gândi, care este nu numai analitică, ci şi sintetică”; fie că 

tutelarea excesivă a elevului îi limitează posibilitatea să-şi dezvolte capacităţile creatoare; fie că ar 

conduce la negarea dialogului viu dintre profesor şi elev, „ceea ce ar izola actul de învăţare de 

contextul său psihosocial” (Cerghit, I., 1980, pp. 235-237). Ca urmare se propune introducerea în 

compunerea ei a unor secvenţe euristice propriu-zise, chiar în forma unor situaţii problematizante 

(Cerghit, I., lucr. cit.; Găvenea, A., 1975, p. 269). 
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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE 

 

Profesor Avram Adalciza Adelina 

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea 

 

De ce tehnologia este atât de importantă la ora actuală? În fiecare moment al vieţii noastre, 

suntem înconjurați de tehnologie, la modul cât se poate de practic. Chiar dacă muncim sau ne 

odihnim, folosim mereu tehnologie, întrucât aceasta se află în toate lucrurile, pe care le 

considerăm banale: de la telecomanda televizorului, la cuptorul cu microunde, cheia de la maşină 

până la obiectele pe care le considerăm cu adevărat tehnologice: telefonul mobil, laptop -ul, smart 

watch-ul. Toate au rolul de a ne face viaţa mai uşoară şi mai la îndemână, chiar dacă ne dăm 

seama sau nu.  

Lejeritatea cu care ne putem alege informaţiile, ştirile, uşurinţa cu care putem comunica cu 

prietenii, simplitatea prin care putem împărtăşi o idee sau o fotografie face din tehnologie un 

„drog” modern! Deci, suntem dependenţi de tehnologie. 

Dar nu tehnologia în sine dă dependenţă: nu microcipurile, diodele, plăcile video, 

tranzistorii, ecranele LED, bateriile sau procesoarele sunt cele care ne fac să ne întoarcem din 

drum când ne-am uitat „smart phone-ul acasă”, ci tocmai această partea „smart” din cuvântul 

compus. Inteligenţa dă dependenţă! Omul modern a devenit adeptul tehnologiei „smart”, aşa cum 

în antichitate filosofii aveau discipoli pentru că ei deţineau cunoaşterea. 

Unul dintre cele mai nocive "rezultate" ale progresului tehnologic este computerul. Deși 

calculatorul este necesar în multe activități desfășurate acasă, la serviciu sau la școală ca orice alt 

lucru, folosirea lui excesivă poate avea efecte negative atât asupra dezvoltării psiho-sociale, cât și 

asupra întregii sănătăți. Astfel, dependenta de computer este semnalata de tot mai multi specialisti, 

profesori și părinți.  

De exemplu, este mult mai ușor să accesăm internetul și să căutăm rezumatul unui roman 

decât să citim romanul și să facem noi rezumatul. De ce să mergem la bibliotecă să ne documentăm 

pentru un referat sau un eseu la științe, când internetul este plin de așa ceva. De ce să mergem să 

jucăm fotbal cu amicii, când putem să jucăm FIFA fără să ne deplasăm la locul de joacă. De ce să 

facem o plimbare cu bicicleta în parc să ne întâlnim cu prietenii, când putem să ne vedem pe Skype. 

Și acestea nu sunt decât câteva exemple, în comparație cu realitatea. 

Un alt rezultat nociv al progresului tehnologic este telefonul. Deși el ne ajută să comunicăm, 

să ne orientăm, să ne informăm, el are efecte negative nebănuite.  
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Spre exemplu, aplicația calculator existentă pe orice telefon este o capcană pentru 

adolescenții din ziua de astăzi, care în loc să apeleze la propriile raționamente preferă calea ușoară, 

apelând la “prietenul” lor. În timp ce suntem concentrați la testul de la română, atenția ne este 

distrasă de un sunet bine cunoscut, care vine tocmai din buzunarul de la ghiozdan, care indică 

primirea unor notificări sau a unor mesaje. De ce să mai așteptăm pauza, să vedem noutățile, când 

nu durează decât câteva secunde să fim la curent cu ultimele noutăți. Dar din păcate durează mai 

multe secunde până să ne reluăm testul și să ne concentrăm la el. De ce să nu ne jucăm pe telefon, 

pe sub bancă, atunci când un coleg este ascultat la geografie și domnul profesor este atent la hartă. 

De ce să mergem la un concert în aer liber, când putem să ascultăm muzică la telefon, folosind 

căștile, și să servim și masa. De ce să ieșim în natură să socializăm când putem să accesăm 

WhatsApp-ul și să comunicăm stând în fotoliu.  

Toate aceste contraargument nu trebuie să ne facă să renunțăm la tehnologie, ci trebuie să 

devenim conștienți că orice progres are și consecințe negative, și în cazul tehnologiei aceasta 

trebuie folosită rațional. 

 

 

CLASIC VERSUS MODERN ÎN DIDACTICĂ 

 

Profesor Avram Alexandru 

Colegiul Național De Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea 

 

Societatea noastră se află într-o continuă evoluție pe toate planurile și în toate 

compartimentele vieții. Zi de zi trebuie să facem față unor numeroase provocări, să ne adaptăm 

condițiilor sociale, politice, morale și economice. La baza societății stă, indiferent de aria la care ne 

raportăm, educația. Educația a însoțit istoria omenirii de-alungul   timpului,   asigurând transmiterea 

cunoștințelor, a desprinderilor și descoperirilor   din   generație  în   generație. Educația reprezintă o 

acțiune socială, desfășurându-se în scopul cultivării naturii umane, iar prin cultivarea omului ajută 

la dezvoltarea societății.  

Şcoala a reprezentat din totdeauna o etapă importantă atât în educaţia cât şi în formarea 

individului. De-a lungul timpului tehnologia s-a dezvoltat, iar mijloacele şi metodele de predare sau 

schimbat, unele rămânând tradiţionale iar altele moderne. 

Ce înseamnă de fapt tradiţional? 

Un cadru tradiţional reprezintă acelaşi cadru în care au învăţat şi generaţiile trecute. Acesta 

se referă la o clasă în care elevii stau câte doi în bancă, aşezaţi pe rânduri paralele în faţa unui 

profesor. Predarea este realizată în special prin simpla dictare. Ora se bazează pe transmiterea a cât 

mai multe informaţii, de cele mai multe ori nefolositoare. Forma principala de invatare este 

memorarea mecanica. In acest sistem, se acorda o foarte mare incredere cunostintelor livresti, 

elementelor teoretice. Manualele reprezintă busola după care se ghideaza profesorii, învățământul 

echivalând astfel cu o” sosire”, o „destinatie”. 

Şcoala tradiţională oferă cantitate, nu calitate în ceea ce priveşte informaţiile. Orientată pe 

latura exterioară a vieții, pe norme și reguli stricte, școala tradițională respingea cu vehemență ideile 

care se abăteau de la convingerile generale. 

Ce înseamnă modern? 

Învatamântul modern se conduce dupa o filosofie a educației, care promoveaza o nouă 

concepție despre formarea elevului, despre idealul social-uman, astfel încât activitatea școlara vine 
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în întâmpinarea trebuințelor dezvoltării individuale și sociale. În spiritul acestei filozofii se 

promovează gândirea creatoare, inițiativa și cooperarea, capacitatea de decizie, aptitudinile și 

talentul, personalitatea elevului, așadar un învatamânt care cultivă dinamismul și diponibilitatea 

pentru înnoire, aptitudinea pentru schimbare, capacitatea de invenție și inovație. Vocația 

învatamântului modern este de a forma oameni capabili de a opera cu informații, de a face din 

informațiile existente în memorie un instrument de căutare, cercetare și descoperire de noi 

adevăruri. Conform unor asemenea cerințe și în condițiile creșterii continue a volumului de 

informații accentul cade pe caracterul formativ al educației, pe cultivarea capacității de a învăța, pe 

stapânirea metodelor și tehnicilor specifice dobândirii unor noi cunoștințe, educarea capacităților 

creative, interdisciplinaritate etc. Unul dintre principiile de bază după care se conduc activitățile 

didactice concrete, în vederea dobândirii unor astfel de competențe, este principiul instruirii prin 

acțiune. 

Având la origini concepțiile despre educație ale unor autori precum Dewey, Decroly, 

Ferriere, principiul instruirii prin acțiune s-a impus în practica didactică modernă, pentru care "a ști 

înseamna a realiza si nu a recita".  

Construirea personalității elevului se realizează prin acțiune, confruntare, comunicare. 

Profesorul trebuie să evite pasivitatea elevilor, determinându-i să aibă inițiativă, să acționeze pentru 

a descoperi, să provoace atitudini în legatură cu cele comunicate, în acest fel, elevul va deveni un 

constructor activ al structurilor sale intelectuale. Ce presupune activismul elevilor? Cum se va 

manifesta el? Printr-o dorință spontană de a acționa și realiza, de a se angaja într-un efort propriu de 

căutare-descoperire-însușire, în cadrul căruia vor întreține un permanent schimb de idei cu 

profesorul. Voința de a realiza ceva este rezultatul dorințelor personale și nu ceva impus din 

exterior. În satisfacerea propriilor interese, curiozități, pasiuni prin realizarea sarcinilor școlare, se 

vor resimți plăcerea și bucuria învingerii dificultăților și atingerii scopurilor, ceea ce contribuie la 

dezvoltarea proceselor de voință, favorizează căutările personale și afirmarea ideilor proprii. 

Una din principalele cerințe ale învățământului modern este aceea a formarii la elevi a 

deprinderilor de studiu individual, care să fructifice capacitatea de a gândi și acționa liber și creativ. 

Se porneste de la ideea că efectele instructive și educative ale procesului didactic se află într-o 

dependență directă de nivelul de angajare și participare al elevilor la activitățile școlare. Fără a 

subaprecia valoarea acțiunilor profesorului, precizia și claritatea expunerilor sale, intervenția sa 

stimulatoare și pentru dirijarea procesului, rezultatele școlare depind, într-un mod direct, de măsura 

în care elevii participă efectiv la transmiterea și asimilarea cunoștințelor și la formarea abilităților. 

Dezvoltarea devine, astfel, o autodezvoltare, căci elevul participă activ la propria formare. Un 

autentic progres școlar se realizează numai acționându-se asupra psihicului elevului, trezindu-i 

interese, suscitându-i inițiative, dezvoltându-i capacitățile de cunoaștere și acțiune, întreținându-i 

dorința vie de a fi cât mai performant. 
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DEPENDENŢA DE CALCULATOR 

 

Prof. Vişan Mirela Valentina 

Liceul Tehnologic Nr.1 Mărăcineni 

 

Dependenţa de calculator este definită ca fiind dependenţa de Internet sau de jocuri pe 

calculator. 

Ne întrebăm, de multe ori, cum poate fi calculatorul pentru elevii, tinerii de astăzi: prieten 

sau duşman? 

Mai mult, au apărut o serie de articole sau studii precum cele realizate de Romtelecom (în 

parteneriat cu Unesco) sau Intuitext (împreună cu Itsy Bitsy FM) care atrag atenţia asupra 

pericolului pe care îl reprezintă accesul nesupravegheat la internet pentru anumite categorii de 

vârstă (nr. copiii), văzut ca principala cauză ce poate crea dependenţă de calculator. 

Aşadar, pe baza materialelor găsite voi face o scurtă trecere în revistă a ceea ce reprezintă 

dependenţa de calculator, cauze posibile, manifestări, etc. La aceste date se vor adăuga o parte din 

observaţiile personale. L-aş putea numi un mic studiu empiric. 

Se pare că problema este una serioasă, fiindcă dependenţa de calculator afectează destul de 

multe persoane, în special din rândul tinerilor. Şi unii dintre noi ar putea fi bănuiţi de aceeaşi 

problemă, iar acesta este unul din motivele pentru care eu, cel puţin o odată pe an, plec departe de 

tot ce înseamnă internet sau calculator. N-am să neg că primul lucru pe care-l fac, atunci când mă 

întorc, este să-mi verific mail-ul, însă după 10-15 zile nu mi se pare un exces.  

Cum s-ar manifesta dependenţa de calculator ? 

Persoana în cauză ar trebui să petreacă un timp disproporţionat din zi, lucrând, 

jucându-se sau navigând pe internet. Este extrem de greu de sesizat, când hobby-ul devine 

obsesie şi alunecă spre afecţiune. Poate doar persoanele din anturajul apropiat sunt capabile să 

observe aceste modificări de comportament. În cazul copiilor, am auzit chiar unele explicaţii 

„simpatice” ale unor părinţi care argumentau că le-au cumpărat un calculator pentru ca aceştia „să 

stea cuminţi în casă, şi să nu mai bată mingea aiurea”. Dar câţi dintre părinţi au evidenţa timpului pe 

care îl petrec copiii lor în faţa calculatorului. Numai vorbesc despre site-urile pe care le accesează.. 

Un articol din ediţia online a ziarului Adevărul, cita un studiu realizat în aprilie 2008 de 

Romtelecom, în parteneriat cu UNESCO, conform căruia majoritatea copiilor cu vârste între 7 şi 15 

ani navighează pe internet nesupravegheaţi de nici un adult. Ca şi cum n-ar fi fost de ajuns, 45% din 

cei chestionaţi au recunoscut că şi-au postat datele personale pe diferite pagini web. Este şi mai 

interesant că într-un alt studiu online realizat tot de Romtelecom (dar adresat de această dată 

părinţilor), doar 8% dintre aceştia cunoşteau faptul că odraslele lor au postat date personale pe 

diferite site-uri web. 

Un alt indiciu ar fi imposibilitatea de a renunţa la calculator, iar atunci când intervin o serie 

de constrângeri există şansa de reacţiona violent. Nici promisiunile făcute persoanele apropiate, sau 

„pariurile cu sine” nu sunt încununate de succes. Să dormi cu calculatorul în cameră, să mănânci la 

calculator, să nu ai decât prieteni „online”. Calculatorul devine obiectul central al existenţei, iar 

scopul în viaţă se reduce la sunetul tastelor şi clicul de maus. Logic, nici o persoană dependentă de 

calculator nu va recunoaşte vreodată că are o problemă. Şi cheltuielile cu permanenta îmbunătăţire  

a calculatorului pot să constituie un semn al dependenţei.  
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O clasificare posibilă a dependenţei de calculator. 

După activităţile desfăşurate, dependenţa de calculator ar putea fi de mai multe forme: 

 dependenţa de jocuri (şi să nu-mi spuneţi că n-aţi avut colegi sau n-aţi auzit de persoane 

care să se joace ore încontinuu); 

 dependenţa de chat (mai multe conturi, mai multe programe, inclusiv folosirea 

dispozitivelor mobile) şi navigarea pe internet.  

 dependenţa de programare (aici am oarecare rezerve deoarece dacă aşa ar exista aşa de 

mulţi programatori obsedaţi de calculator şi de calitatea muncii acesta ar fi un lucru util 

pentru dezvoltarea programării şi a compenţelor cognitive ale tinerilor) 

În unele situaţii şi poate cazul persoanelor mature, cineva dependent de calculator ar putea 

bănui că există o problemă (cel puţin la nivel subconştient). Atunci ar fi încercat de sentimente de 

remuşcare, însă euforia provocată de calculator e întotdeauna mai puternică. Pentru mine, pasionat 

„Spider Solitaire” pare greu de înţeles prin ce trece un „gamer” însă până la un punct pot să-mi 

imaginez. 

Jocurile violente 

O atenţie deosebită ar trebui acordată jocurilor violente, unde personajele pozitive (eroii) nu 

au alt scop decât să-şi anihileze adversarii. Aţi văzut că de acele mai multe ori aceste producţii sunt 

interzise copiilor ? 

Conform materialelor găsite, utilizatorul dependent de calculator poate manifeste senzaţii de 

depresie, anxietate şi insomnie, în special datorate efortului depus şi nopţilor pierdute. Nu de puţine 

ori aceste persoane veritabile „păsări de noapte”. O noapte pierdută în faţa calculatorului, 

antrenează încă una… apoi alta. Zilele se înlănţuie, devin săptămâni, apoi luni şi asta fără ca cineva 

să se îngrijoreze. Poate doar absenţele se la şcoală, dau de la servici să ridice câteva semne de 

întrebare. 

Realitatea virtuală 

Progresul tehnologic pare să favorizeze dependenţa de calculator, deoarece jocurile sunt 

din ce în ce mai reale. Ca să fac o paranteză, în urmă cu 20 de ani era destul de greu „să te pierzi în 

universul PAC-MAN”. Acum avem „căşti virtuale”şi alte gadget-uri al căror unic scop este să te 

facă să pierzi contactul cu realitatea. Un lucru deloc bun pentru pentru cei dependenţi, sau aproape 

dependenţi de calculator. 

Personal, cred că ar fi indicat ca fiecare dintre noi să avem o listă a priorităţilor cu ce avem 

de făcut atunci când ne aşezăm în faţa calculatorului. Altfel, cu siguranţă vom găsi ceva… apoi 

altceva… şi încă ceva. O persoană dependentă de calculator va sări cu uşurinţă peste o masă, sau 

peste orele de odihnă. 

Deşi este mai „la îndemână” realitatea virtuală nu trebuie să se substituie realităţii cotidiene, 

iar relaţiile sociale cu persoanele reale nu trebuie să aibă de suferit din cauza relaţiilor online 

Copiii şi internetul 

Eu am descoperit internetul când eram deja major. Astăzi, cei mai mulţi au acces la internet 

încă din clasele primare. Uneori şi mai repede. În principiu ar trebui să fie un lucru bun, fiindcă 

internetul reprezintă cea mai mare sursă de informare însă pentru un copil de 10-14 ani poate fi 

uneori prea mult. Internet la şcoală, internet acasă, internet în mall. Prea multă lume pierde timpul 

pe internet, fără nici un scop precis. Deşi internetul ar trebui să aibă un rol educativ în viaţa copiilor, 

el este folosit mai degrabă ca o sursă de distracţie. Aceasta este şi concluzia la care s-a ajuns în 

urma unui alt studiu: „Copiii şi Internetul” realizat de Intuitext împreună cu Itsy Bitsy FM. Studiul 
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releva faptul că 63,5% dintre copiii sub 14 ani accesează zilnic calculatorul, iar aproximativ 59% 

dintre ei intră în fiecare zi pe internet. 

Dar să revenim la studiul Intuitext, unde doar 4,8% dintre părinţii chestionaţi consideră că 

nu există pericole pentru copiii lor în mediul virtual, în timp ce aproximativ 40% sunt îngrijoraţi de 

mesajele vulgare, iar 37,4% cred că principalul risc este reprezentat de site-urile web şi jocurile 

violente. Cifrele sunt mai mult decât ok, însă cu toate acestea majoritatea părinţilor (47,4%) nu-şi 

supraveghează decât ocazional copiii (atunci când aceştia „navighează” pe internet), iar 26% nu 

exercită nici un fel de supraveghere. Doar 25,1% îşi supraveghează de fiecare dată copilul atunci 

când acesta accesează pagini web. Veţi spune că poate părinţii n-au timp. Şi aveţi dreptate. Dar 

există o sumedenie de softuri pentru „parental control”.  

Mai prezint câteva cifre din studiul Intuitext: 

 38,7% dintre copiii mai mici de trei ani intra zilnic pe internet; 

 11,8% dintre copiii cu vârsta între 7 şi 10 ani, intră pe internet pentru a găsi informaţii 

pentru teme. 

Cât de gravă este dependenţa de calculator ? 

Aceasta este o întrebare la care ar trebui să răspundă un medic psiholog şi dacă există 

vreunul prin preajmă chiar m-aş bucura dacă ar socoti de cuviinţă să facă câteva comentarii. 

În unele materiale, dependenţa de calculator este socotită la fel de gravă precum cea de 

alcool sau droguri. Nu ştiu. Poate se exagerează. La urma urmei, simpla utilizare a calculatorului nu 

creează dependenţă, dar folosirea îndelungă (a se citi abuzivă) poate ridica anumite probleme şi aici 

sunt vizate în special activităţile recreative (n.r. jocurile sau chat-ul). 

Cei mai vulnerabili sunt copiii şi poate n-ar fi rău ca celor mici să li se stabilească de la bun 

început un program fix şi să li se explice ce este şi ce nu este permis la calculator. Nu de puţine ori, 

considerând că sunt scutiţi de consecinţe, aceştia se angajează în activităţi mai mult sau mai puţin 

legale. 

 

Bibliografie: 

 http://www.strategic.ro/media/copiii-acceseaza-internetul-pentru-jocuri-online-messenger-

si-muzica.html 

 http://www.itsybitsy.ro/ 

 http://computer.howstuffworks.com/computer-addiction.htm 

 http://www.internetsigur.ro/ 

 http://www.gandul.info/scoala/parintii-habar-nu-au-ce-fac-copiii-la-

calculator.html?3934;2661862 

 http://www.adevarul.ro/articole/calculatorul-util-indispensabil-sau-periculos-pentru-

copii.html 

 http://www.gardianul.ro/Dependenta-de-jocurile-pe-calculator-face-primele-victime-in-

Romania-s134636.html 

 http://www.squidoo.com/Internet-Addiction-Disorder 

 http://culturalpolicy.uchicago.edu/conf2001/papers/walsh.html 
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PROIECTAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE-INSTRUIRE CENTRAT PE ELEV 

 

Profesor Doina Mihaela Zamfir, Profesor dr. Rică Zamfir 

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti 

 

 Introducere 

 Vom începe demersul nostru printr-o scurtă paralelă între școala tradițională și școala 

modernă. În sistemul de învățământ tradițional se pune accentul pe transmiterea de informații de la 

profesor la elevi, informații pe care aceștia trebuie să le memoreze. Profesorul este cel care decide 

cu privire la organizarea și desfășurarea activității elevilor. Forma principala de învățare este 

memorarea mecanică. Procesul de învățământ se desfășoară într-un cadru tradițional, în care de  

multe ori au învățat și părinții actualilor elevi, adică o sală de clasă în care elevii stau doi câte doi, în 

rânduri paralele, în fața profesorului. Multe dintre școlile românești nu dispun de o dotare adecvată 

cerinţelor zilelor noastre. 

 În școala tradițională educația școlară este despărțită deseori de educația din familie. Familia 

reprezintă partenerul tradiţional al şcolii. Însă implicarea părinților în actul educațional se reduce de 

obicei la solicitarea de susținere materială pentru sala de  clasă sau școală. În familia contemporană 

apar modificări privitoare la roluri, norme, relaţii, probleme şi soluţii. Pentru atragerea familiei ca 

partener educaţional, trebuie ca școala să se orienteze spre cunoaşterea valorilor şi normelor 

specifice statutului copilului de vârstă preşcolară sau a elevului de vârstă școlară în mediul său 

familial, a problemelor sale specifice. 

 Prin reforma sistemului de învățământ se acordă un rol important parteneriatului între 

factorii implicați în procesul educațional: elevi, cadre didactice, părinți și comunitate. Scopul 

acestui parteneriat este acela de implicare activă a părinților și a comunității în viața școlară 

modernă. Rezultatul este benefic pentru toți partenerii, impactul fiind în special în construirea unei 

mentalități de tip nou, în acord cu principiile nescrise ale erei digitale. 

 Elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu familia, 

transformarea comitetelor de părinţi în parteneri  activi, cu rol de interfaţă în relaţia şcolii cu 

familia, informarea corectă a tuturor factorilor interesaţi în legătură cu şcoala, activităţile şi 

problemele cu care se confruntă, optimizarea modalităţilor de informare a părinţilor şi atragerea 

familiei în demersurile şcolii, constituirea unor asociaţii comune care să unească părinţi şi cadre 

didactice în scopul ofertării de servicii educaţionale, sunt pârghii de acţiune pentru stabilirea 

relaţiilor de parteneriat autentic şi funcţional. 

 Metoda proiectului 

 Mediul competitiv din secolul 21 ne obligă să transformăm informaţia în cunoaştere. 

Societatea cunoaşterii este denumirea generică dată societăţii de astăzi, făcând referire la faptul că 

accesul la informaţie, precum şi prelucrarea informaţiilor obţinute, este neîngrădit, datorită 

tehnologiilor existente la ora actuală şi, în principal, prin extinderea Internet-ului. 

 În aceste condiţii apare sistemul elearning, sistem ce îşi propune a da procesului de învăţare 

noi concepte, urmărind ca învăţarea să se desfăşoare în funcţie de necesităţile şi posibilităţile celui 

dornic de cunoaştere, fără restricţii sau impuneri de termene, ore, coprezenţă etc. 

 În efortul de depăşire a învăţământul tradiţional, rolul profesorului este astăzi acela de a 

proiecta experienţe de învăţare motivante, colaborative, valoroase pentru elev. Programul “ Intel® 

Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii” oferă elevilor un mediu care permite dezvoltarea unor 

aptitudini utile secolului al XXI-lea cum ar fi: spiritul de echipă, capacitatea de a lua decizii, 
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iniţiativa, comunicarea eficientă, capacitatea de a rezolva probleme complexe, capacitatea de auto – 

direcţionare. 

 Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în practicile şcolare pe 

măsură ce experţii au început să documentze ceea ce profesorii au înţeles de mult timp: elevii devin 

mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza, de a cerceta probleme 

complexe, provocatoare, care se aseamănă cu cele din viaţa reală. 

 „Proiectele bine concepute încurajează investigaţia activă şi dezvoltarea capacităţilor 

cognitive de nivel superior.” (Thomas, 1998). Cercetările asupra creierului subliniază valoarea 

acestui tip de activităţi de învăţare. Abilităţile elevilor de a înţelege lucruri noi sunt mai mari atunci 

când sunt „legate de activităţi semnificative de rezolvare a problemelor, iar elevii sunt ajutaţi să 

înţeleagă de ce, când şi cum devin aceste fapte şi competenţe relevante” (Bransford, Brown, & 

Conking, 2000, p. 23). 

 Învăţarea pe bază de proiecte este un model de instruire care îi implică pe elevi în activităţi 

de investigare a unor probleme obligatorii şi au drept rezultat obţinerea unor produse autentice. 

Proiectele destinate să sporească oportunităţile de învăţare ale elevilor pot varia foarte mult în ceea 

ce priveşte conţinutul şi aria acoperită şi pot avea loc la diferite niveluri de învăţământ. Cu toate 

acestea, tind să aibă în comun câteva trăsături definitorii. Proiectele se dezvoltă pornind de la 

întrebări provocatoare care nu pot primi răspunsuri prin învăţarea bazată pe memorare. Prin 

proiecte, elevii îşi asumă roluri active — cel care rezolvă problema, cel care ia decizia, cel care 

efectuează investigaţii, responsabilul cu documentarea. Proiectele servesc unor obiective 

educaţionale specifice, semnificative; ele nu sunt diversiuni sau adaosuri la curriculumul „real”. 

 Avantajele învăţării bazate pe proiecte 

 „Învăţarea bazată pe proiecte oferă o mulţime de beneficii, atât pentru elevi, cât şi pentru 

profesori. Un număr din ce în ce mai mare de cercetări susţin utilizarea învăţării prin proiecte în 

şcoli cu scopul de a implica elevii, a reduce absenteismul, a stimula dezvoltarea capacităţilor de 

învăţare prin cooperare şi a creşte performanţele şcolare” (George Lucas Educational Foundation, 

2001). 

 Pentru mulţi elevi, acest stil de învăţare este unul foarte atractiv deoarece derivă din 

autenticitatea experienţelor. Elevii îşi asumă rolul şi comportamentul celor care lucrează într-un 

anumit domeniu. Fie că realizează un film documentar despre probleme de mediu, elaborează o 

broşură turistică pentru a evidenţia locurile cu semnificaţie istorică din comunitatea lor sau 

realizează o prezentare multimedia despre argumentele pro şi contra construirii unui mall, elevii 

sunt implicaţi în activităţi reale, care au semnificaţie dincolo de sala de clasă sau şcoală. 

 Pentru profesori, printre avantajele suplimentare, se numără dezvoltarea profesionalismului 

şi a colaborării cu colegii, precum şi posibilităţile de a construi relaţii cu elevii. În plus, mulţi 

profesori apreciază disponibilitatea unui model care se adresează unor categorii diverse de elevi 

prin existenţa unei game variate de oportunităţi de învăţare. Profesorii descoperă că elevii care 

beneficiază cel mai mult de învăţarea prin proiecte tind să fie aceia în cazul cărora metodele de 

instruire tradiţionale nu sunt eficiente. 

   Provocările pe care le implică procesul de învăţare bazat pe proiecte  

 Profesorii care doresc să folosească metoda proiectului la clasă s-ar putea să fie nevoiţi să 

adopte noi strategii de instruire pentru a avea rezultate. Majoritatea cadrelor didactice nu au fost 

învăţate să-şi asume rolul de ghid sau facilitator şi să predea în acest mod. Metodele de instruire 

directă care se bazează pe manuale, expuneri şi evaluări tradiţionale nu funcţionează prea bine în 

cadrul unui proces de instruire deschis, interdisciplinar, caracteristic învăţării pe bază de proiecte. 
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 Pe măsură ce profesorii şi elevii lucrează împreună la proiecte şi integrează tehnologiile, 

rolurile lor se modifică. Profesorii care sunt obişnuiţi cu expunerile şi se bazează pe manuale sau pe 

materiale existente pot întâmpina dificultăţi în trecerea la o abordare centrată pe elev, care 

presupune renunţarea la control şi le permite elevilor să lucreze în direcţii multiple, la activităţi 

diferite în acelaşi timp. În timp ce munca de planificare a proiectului necesită mai mult timp de 

pregătire din partea profesorului la început, odată ce un proiect este început, profesorul are mai 

puţină muncă zilnică de pregătire şi acţionează ca un antrenor sau facilitator pe parcursul 

desfăşurării proiectului. Pentru profesori, aceast lucru este interesant şi reprezintă o modalitate de a 

face legătura cu stilurile individuale şi cu creativitatea elevilor.                               

 Proiectul presupune şi o schimbare a rolului elevului. S-ar putea ca elevii să nu fie obişnuiţi 

sa adopte un rol activ în clasă. În cadrul proiectelor, este necesar ca ei să ia multe decizii, să lucreze 

prin colaborare, să preia iniţiativa, să realizeze prezentări în faţă unui public şi, în multe cazuri, să 

construiască singuri baza proprie de cunoştinţe. Deşi acest lucru poate constitui o provocare pentru 

elevi la început, cei mai mulţi vor considera activităţile proiectului mai pline de semnificaţie, mai 

relevante pentru viaţa lor şi mai interesante. Astfel, elevii sunt în general mai motivaţi, au rezultate 

mai bune prin proiecte şi reţin noi cunoştinţe. Deşi tehnologia nu este esenţială pentru activităţile 

unui proiect, aceasta poate îmbogăţi experienţele de învăţare şi le oferă elevilor ocazia de a realiza 

conexiuni cu lumea reală, de a găsi resurse şi de a crea produse. Unii profesori pot să nu fie 

obişnuiţi cu tehnologiile mai noi sau pot considera că o clasă care are numai un calculator reprezintă 

o barieră în calea folosirii calculatoarelor la activităţile proiectului. Aceste provocări pot fi depăşite. 

 Este necesar pentru mulţi profesori să accepte că nu sunt experţi în toate şi că elevii lor pot 

să ştie mai multe, mai ales când este vorba de tehnologie. Dobândirea capacităţilor specifice 

tehnologiilor odată cu elevii sau folosirea elevilor ca îndrumători tehnici reprezintă exemple de 

modalităţi pentru a depăşi aceste bariere. 

 Concluzie 

 Utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne în şcoală conduce la schimbări importante 

în procesul de învăţământ. Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 

profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Nu trebuie 

însă să pierdem din vedere faptul că integrarea noilor tehnologii informaţional - comunicaţionale ca 

metode alternative de predare învăţare înseamnă o completare a metodelor tradiţionale de predare şi 

nu o înlocuire a lor. Calculatoarele sunt folosite pentru perfecţionare şi nu pentru a înlocui 

profesorii. 
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ÎNVĂȚAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

                                                             

Prof. înv. primar, Mucălău Letiția 

                                                            Școala Gimnazială Luca Solomon- Vaideeni, Județul Vâlcea 

 

Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine o necesitate în condițiile 

dezvoltării accelerate a tehnologiei informației. Pentru noile generații de elevi, deja obișnuiți cu 

avalanșa de informații multimedia, conceptul de asistare a procesului de învățământ cu calculatorul 

este o cerință intrinsecă. 

           Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o 

permanentă evoluție. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm 

nu cu frică și rezistență. Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia 

de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Profesorul trăiește el însuși 

într-o societate în schimbare, și din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se 

adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu. 

            Introducerea în școală a Internetului și a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante 

în procesul de învățământ. 

Astfel actul învățării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor și muncii profesorului, 

ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul. Folosirea acestuia 

trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl 

îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și 

formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-

o permanentă evoluție. 

Această schimbare în sistemul de învățământ vizează următoarele obiective : 

            1. Creșterea eficienței activităților de învățare; 

            2. Dezvoltarea competențelor de comunicare și studiu individual. 

Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcăm mai multe modalități de folosire 

a calculatorului în demersul didactic:  

 Utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor școlare ( 

planificări, proiecte de unități de învățare, proiecte de lecție etc); 

 Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecțiilor de comunicare de noi 

cunoștinte, de recapitulare sau a prelegerilor, în care calculatorul poate reprezenta suport 

al unei sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoștințe; 

 Realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puțin complicate, în scopul formării 

deprinderilor de calcul; 

 Realizarea unor bănci de date, adică stocarea de informații, modalitate care să permită 

ulterior regăsirea informațiilor după anumite criterii; 

 Învățarea unui limbaj de programare; 

 Realizarea unor laboratoare asistate de calculator. 
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             Profesorii din România consideră extrem de importantă utilizarea calculatorului în procesul 

educațional. Cadrele didactice susțin că atunci când folosesc calculatorul la clasă, elevii sunt mai 

atenți și mai motivați, învățarea devenind activă. În plus, predarea este mai ușoară pentru că 

noțiunile abstracte sunt predate mai ușor datorită suportului vizual. Calculatorul trebuie privit ca un 

instrument în educația elevilor. Depinde de fiecare profesor cum alege să-l folosească și cum îi 

învață pe copii să-l utilizeze. Prin lecțiile pe calculator și jocurile educaționale, profesorii cresc 

interesul elevilor pentru școală pentru că le stimulează imaginația și învățarea prin descoperire. 

               În zilele noastre, computerul este, în mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire 

didactică. Putem afirma că este un mijloc instructiv revoluționar, cu un impact asupra procesului de 

învățământ așa cum nu a mai existat de la momentul apariției manualelor școlare. 

Profesorii înșiși trebuie să stăpânească metodologia utilizării computerului.  Acesta aduce în 

școală calitatea sa de mijloc de învățământ interactiv, pe care nu o aveau celelalte mijloace 

didactice. Calculatorul a devenit un element principal al vieții actuale fără de care societatea nu s-ar 

putea dezvolta. 

 

 

                      

CALCULATORUL ȘI ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

                                                                                                       

Prof. Stanca Cristina 

                                                                               Școala Primară Modoia- Cernișoara, Jud. Vâlcea 

           

           Societatea noastră se află într-o continuă evoluție pe toate planurile și în toate 

compartimentele vieții. La baza societății stă, indiferent de aria la care ne raportăm, educația.  

Școala deserveşte nevoile comunităţii din punct de vedere educaţional. Știința și tehnica, domenii ce 

stau la temelia societății noastre, sunt conținuturi ale educației. În urma cererii de educaţie pentru 

grupurile de elevi şi pentru comunitate, s-au identificat următoarele nevoi: 

 Nevoia de a studia discipline opţionale  atât la nivelul disciplinelor, a ariilor curriculare, dar 

şi la nivelul mai multor arii curriculare; 

 Nevoia de iniţiere în IT; 

 Nevoia de a-i implica în activităţi extraşcolare cu impact asupra vieţii comunităţii, de tipul 

voluntariatului; 

 Nevoia de perpetuare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale în cadrul activităţilor 

extracurriculare, in vederea definirii identităţii comunităţii; 

 Nevoia elevilor de a obţine performanţe; 

 Nevoia de a fi admişi în diversele licee conform opţiunilor exprimate. 

            Cariera didactică reprezintă un aspect important în viața unui om. Fiecare persoană 

investește în dezvoltarea personală, pentru a ajunge la rezultatele mult dorite. În funcție de 

înclinații/ aptitudini  ne orientăm înspre ceea ce vrem să construim în timp. Printre ocupațiile 

cunoscute descoperim și dascălul. Postul ocupat de un cadru didactic, îl angajează pe acesta la o 

serie de responsabilități, îl antrenează într-o activitate în care toată atenția îi este centrată pe celălalt 

subiect, elevul.  

           Un cadru didactic autentic ar trebui să se regăsească în lista următoare: 

 Să aibă principii sănătoase, fără abateri de la reguli, indiferent de situație; 

 Să își centreze toată activitatea pe elev, ci nu pe el însuși; 
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 Să aibă o atitudine pozitivă, o prezență decentă;  

 Să nu îi lipsească spiritul creator, inovația fiind mereu în acțiune; 

 Să nu încalce limita bunului simț; 

 Să își practice meseria cu dedicație, nu din obligație; 

 Să își păstreze calmul, indiferent de situație; 

              Învățământul modern se conduce după o filozofie a aducației, care promovează o nouă 

concepție despre formarea elevului, despre idealul social- uman, astfel încât activitatea școlară vine 

în întâmpinarea trebuințelor dezvoltării individuale și sociale. Se promovează gândirea creatoare, 

inițiativa și cooperarea, capacitatea de decizie, aptitudinile și talentul, personalitatea elevului, așadar 

un învățământ care cultivă dinamismul și disponibilitatea pentru înnoire și utilizare a calculatorului, 

aptitudinea pentru schimbare, capacitatea de invenție și inovație. 

                Utilizarea calculatorului în educație are marele avantaj de a facilita trecerea de la 

acumularea pasivă de informații de către elevi la învățarea prin descoperire, ei învață să învețe, 

dezvoltându-și, în acest mod, abilitățile și strategiile cognitive pe care le vor folosi și adapta în 

diverse alte situații. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învățare și la stimularea elevilor de a se 

implica în procesul educațional și de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei.  

                Calculatorul un poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezență activă, în 

comunicare acu elevii, iar rtelația aceasta un poate fi substituită de lecțiile interactive. Profesorul 

rămâne Factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ și care se 

angajează cu întreaga sa personalitate în educație. El este cel care stabilește comunicarea vie cu 

elevii, prin intuiție, empatie, creativitate și adaptabilitate continuă la elevii săi și este cel care 

modelează caracterele acestora. În acest proces, calculatorul este un instrument auxiliar folosit de 

profesor, instrument care modifică sistemul de învățare tradițional și permite căderea barierelor în 

accesarea informațiilor. 

 

 

 

ȘCOALA TRADIȚIONALĂ VERSUS ȘCOALA MODERNĂ – GENERAȚIA IT 

 

Prof. Crișan Rozalia Crina 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, jud.Sălaj 

 

În cadrul școlii, procesul de învățământ este un proces dinamic și complex și care poate fi 

asimilat cu un sistem complex de interacțiuni, aflat în continuă schimbare și echilibrare și care poate 

fi reprezentat prin două sintagme aflate într-o relație specială, respectiv „școala tradițională” versus 

„școala modernă – generația IT”. 

Cum am putea defini școala tradițională, care a reprezentat și reprezintă o etapă importantă 

atât în educație cât și în formarea individului? 

Acesta ar putea fi definită ca un proces educațional care se desfășoară într-o sală de clasă în 

care elevii stau câte doi în bancă, așezați pe rânduri paralele în fața unui profesor și în care de multe 

ori predarea noilor cunoștințe se realizează printr-o simplă dictare ori eventual prin scrierea pe 

clasica tablă neagră. Ora de curs se bazează de multe ori pe transmiterea  a cât mai multe informații, 

care de multe ori, ulterior, nu își dovedesc eficacitatea și sunt practic nefolositoare, neadaptându-se 
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la un cadru concret al integrării sociale. Astfel de cele mai multe ori școala tradițională oferă 

cantitate, nu calitate în ceea ce privește informațiile, dobândirea și evaluarea acestora. 

În consecință, în școala tradițională, în actul predării-învățării accentul cădea pe 

comunicarea de cunoștințe gata făcute, pe care elevii le asimilau în mod pasiv. În schimb, în școala 

modernă se folosesc termenii „comunicare” și atunci când este vorba de generația IT, se folosesc 

termenii de „transmitere și informare”. În școala modernă a preda nu este sinonim cu a spune  și a 

cere elevilor ca în lecția următoare să reproducă expunerea cadrului didactic, să restituie 

informațiile  furnizate de acesta. În școala modernă se acordă sprijin elevilor pentru a putea observa, 

analiza cunoștințele elevilor. 

În școala modernă instruirea programată a apărut ca tehnologie de sine stătătoare ce 

cuprinde un ansamblu de principii si mijloace pedagogice care au fost tot mai mult aprofundate, 

lărgite și precizate grație dezvoltării ciberneticii, logicii matematice și mijloacelor tehnice moderne. 

În școala modernă, generația IT pune accentul pe respectarea principiului ritmului propriu de 

înțelegere și fixare a cunoștințelor  și prin operația de programare, conținutul ce urmează a fi însușit 

este distribuit în pași sau cuante, care reprezintă cele mai mici unități logice ale conținutului. 

În ceea  ce privește școala modernă – generația IT există o serie de modificări legate de 

școala tradițională reprezentate prin faptul că sporește sensibil disciplina gândirii, precizia expresiei, 

apare nevoia de a explicita propozițiile ( ceea ce ține de factura algoritmică a calculatorului), 

asigură însușirea precoce a unor concepte generale, cum sunt cele de procedură formală, de 

variabilă, funcție de transformare, precum și a raționamentelor ipotetico-deductive (termeni utilizați  

în programare), se desprind tehnici de ieșire din eroare printr-o activitate constructivă și planică, 

aplicată în domenii variate (ca urmare a procesului interactiv de punere la punct a programului) și se 

scontează un plus de conștientizare a procesului de gândire ca atare, grație discuției minuțioase a 

procesului rezolutiv în cursul operației de programare cu ajutorul unui limbaj specific.  

Calculatorul impune elevului să programeze sistematic, decupând  procesul pe etape și 

înlăturând prin testare practică subetapele care împiedică progresul. 

În consecință, se poate afirma că în cadrul școlii moderne – generația IT se impune în 

comparație cu școala tradițională o abordare progresivă, precum și experimentul natural 

reprezentativ care să acopere diversitatea situațiilor din practica școlară iar argumentele generației 

IT deschid câmp larg de acțiune cercetătorilor de didactică aplicată și îndeamnă permanent la 

investigații complexe și concrete. 

 

 

 

LUCRUL PE CALCULATOR ȘI COMUNICAREA 

                                    

                                                                                  Prof. Olescu Ileana 

                                                               Școala Gimnazială Armăşeşti-Cernişoara, jud. Vâlcea 

                               

             Procesele educaţionale actuale sunt din ce în ce mai sofisticate, mai complexe şi mai 

complicate, iar rezultatele acestora  trebuie să fie compatibile cu solicitările actualelor provocări, 

dar şi cu cele ce se prefigurează în viitor. Introducerea şi menţinerea proceselor educaţionale sub 

control, pentru a păstra în limitele prestabilite parametrii lor relevanţi, dar şi îmbunătăţirea 

funcţionării acestor procese necesită instrumente, metode și tehnici adecvate. 
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Eficienţa procesului de comunicare constă în ascultarea activă, transmiterea asertivă a 

mesajului, identificarea surselor de conflict şi utilizarea strategiilor specifice de rezolvare a 

conflictelor. 

 Ceea ce trebuie subliniat în cadrul procesului de comunicare în şcoală şi devine esenţial în 

structurarea unei comunicări, constă în faptul că scopul comunicării îl constituie transmiterea şi 

recepţia de semnificaţii, în vederea obţinerii unor efecte pragmatice.  

 Mesajele verbale pierd tot mai mult teren în faţa cercetării diversităţii codurilor utilizate 

(cuvânt, sunet, gest, imagine, cinetică, proximitate etc.) şi a acceptării multicanalităţii comunicării 

(vizual, auditiv, tactil, olfactiv etc.). Comunicarea, ca formă de interacţiune, presupune câştigarea şi 

activarea competenţei comunicative, care este deopotrivă aptitudinală şi dobândită.  

E recomandabil ca şcolarilor mici să li se imprime un stil asertiv de comunicare, bazat pe o 

serie de elemente: convingerea că toţi colegii sunt egali, acordarea importanţei părerilor şi 

intereselor celorlalţi, existenţa unei concordanţe între mesajul verbal transmis, mimică şi gestică.  

Rolul şcolii este acela de a armoniza dezvoltarea copilului cu scopul de a crea cea mai bună 

versiune a acestuia. La finalul şcolii,  abilităţile necesare sunt de factură modernă: 

 lucru în echipă(de la clasele mici se dezvoltă această abilitate, elevii având nevoie de 

înţelepciune, înţelegere şi practică, încurajează comunicarea, socializarea, respectul faţă de 

colegi, integrarea şi colaborarea cu ceilalţi elevi, creşterea stimei de sine şi 

autocunoaşterea);  

 ledership (arta de a face pe ceilalţi să-şi dorească să facă ceva de care este convins că 

trebuie făcut); 

 vorbitul în public- de la clasele primare se dezvoltă această abilitate prin dezvoltarea unor 

subiecte la nivelul clasei (Exemplu:despre planete, despre plante, prezentarea unui mini-

proiect); 

 managementul unui proiect. La clasele mici, elevii primesc ca sarcină de lucru realizarea 

unui proiect în grupe mici de 2-4-6 elevi, iar un lider (managerul) prezintă în faţa colegilor; 

 lucrul pe calculator în Word, Excel, Power Point.                                    

Pentru a optimiza comunicarea la ciclul primar sunt necesare exerciţii variate care să-i 

implice pe toţi copiii în actul comunicării, şi anume: scenete, dialoguri, povestiri, repovestiri pe 

baza unui suport vizual la început, relatarea unor întâmplări din viaţa cotidiană sau exerciţii de tipul:  

1. Comunicarea te duce cu gândul la... 

2. Cuvintele ,,a comunica” şi ,, a spune” pentru tine au acelaşi înţeles? 

3. Un coleg îţi comunică ceva. Cum poţi să-i arăţi că eşti atent la ceea ce spune? 

4. Când un prieten te jigneşte, cum reacţionezi? 

5. Descrie o neînţelegere pe care ai avut-o cu un coleg. Cum ai rezolvat-o ? 

Atenţia dată comunicării în clasele primare nu este întâmplătoare, elevii sunt pregătiţi în 

şcoală pentru viaţă, în primul rând, ei au nevoie de competenţe de comunicare, adică de abilitatea de 

a exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, atât în scris cât şi oral, în cadrul întregului 

spectru de contexte sociale: muncă, familie şi timp liber. 

Se constată din ce în ce mai des că procesul comunicării în mediul familial, şcolar şi social a 

început să se degradeze tot mai mult. Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, 

să citească şi să calculeze, ci vizează şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare, de comportare 

civilizată cu ceilalţi. Arta comunicării  ajutată şcolarul mic să-şi formeze cele mai elementare norme 

ale comunicării verbale, nonverbale şi scrise şi să le aplice în viaţă, să se cunoască pe sine, să 
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gândească pozitiv faţă de colegi, părinţi, profesori, să-şi sporească randamentul şcolar, să se 

integreze mult mai uşor în societate. 

Cunoaşterea şi studierea unor tehnici şi metode de lucru, materiale şi stiluri, contribuie la 

dezvoltarea personală. Accentul va fi pus mai degrabă pe proces decât pe produs, deoarece scopul 

urmărit nu este atât calitatea produsului realizat, cât participarea efectivă şi afectivă la înfăptuirea 

acestuia. 
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ VERSUS ȘCOALA MODERNĂ – GENERAȚIA IT 

 

Prof. Varga Victor 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, jud.Sălaj 

 

Între influențele formative ale școlii, cea mai mare pondere o are cunoașterea și mulți autori 

consideră învățământul și școala tradițională ca un proces de predare și însușire a cunoștințelor 

fondat pe triada: învățare frontală, studiul manualului și chestionare, pe un model de învățare pasivă 

în cadrul căruia cadrului didactic îi revine rolul major și activ în cadrul procesului didactic (cel de 

emițător), adică acela de a transmite cunoștințele spre un receptor aproape pasiv, determinat să 

memoreze și să reproducă informația. În cadrul școlii tradiționale, elevul este reprezentat ca un 

receptor pasiv, ca un executant obedient al sarcinilor stabilite de profesor, el fiind nevoit sa se 

integreze unui curriculum prestabilit. În același timp,  în învățământul tradițional se cultivă 

competiția între elevi cu scopul ierarhizării acestora, precum și activitatea cu predilecție individuală. 

În cadrul școlii tradiționale se consideră că la o anumită vârstă copiii vor trebui să acumuleze  o 

anumită calitate și cantitate de cunoștințe  și să poată asimila anumite comportamente fiind nevoit 

să învețe după reproducerea modelului dat. În consecință, în școala tradițională educația este 

generalizatoare, egalizatoare și realizată după  un model care nu este întotdeauna înțeles de către 

copil, cu toate că este probat și acceptat de către adulți. 

În schimb însă, în școala modernă copilul învață prin descoperire în interacțiunea sa cu 

mediul iar în cadrul generației IT instruirea programată se înscrie în preocupările privind realizarea 

unui învățământ conștient, activ și independent. În cadrul școlii moderne reprezentată de generația 

IT nu se poate vorbi de o înlocuire completă a profesorului, ci de a suplini părți din activitatea sa de 

instruire, precum și momente auxiliare din munca elevului. În cadrul școlii moderne este necesară 

elaborarea unor seturi de programe adaptabile ritmurilor de lucru ale elevilor și care trebuie 

introduse în prealabil în memoria calculatorului însă trebuie avut în vedere și faptul că însușirea 

cunoștințelor și formarea abilităților trebuie să  fie și rezultatul unei activități personale a elevului, 

ceea ce trebuie avut în vedere în „dialogul elev-calculator”. În cadrul școlii moderne, avantajele 

generației IT este argumentat și de faptul că tot mai mulți cercetători susțin și demonstrează că 

există un paralelism între învățarea de a gândi logic și utilizarea unui calculator electronic, iar 

mijloacele IT pot simula o serie de  procese și fenomene complexe pe care nici un alt mijloc 

didactic nu le poate pune atât de bine în evidență. În cadrul școlii moderne, avantajele generației IT 
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sunt reprezentate și de faptul că prin mijloacele IT atributele definitorii ale noțiunilor abstracte pot 

fi „pregătite” pentru a fi observabile iar operațiile mintale cu aceste concepte ilustrate de mijloacele 

IT se dezvoltă mai repede decât în situația obișnuită de predare-învățare, în care informația 

neexemplificată solicită un efort de imaginație, de modelare, de presupunere și de deducție. Prin 

analogie cu funcționarea mijloacelor IT, în cadrul școlii moderne, pe baza programului de tip 

dicționar, funcția celui supus instruirii este redusă la compararea noilor informații cu cele înscrise în 

memorie și aplicarea acestora în situațiile la care ele se referă și procedând în acest fel, elevul învață 

să aplice „rețete” gata elaborate sau, cel mult, câteva principii generale la anumite situații cunoscute 

iar datorită multiplelor posibilități pe care le au mijloacele IT în înregistrarea, stocarea, prelucrarea 

și redarea informației, acestea și-au demonstrat pe deplin potențialul pedagogic. 

În consecință, într-o „dispută” a școlii tradiționale versus școala modernă, generația IT  

prezintă o serie de avantaje dovedite iar contextul favorizant al aplicării mijloacelor IT este susținut 

de faptul că în teoria și practica școlară apar neîncetat idei și modalități noi, promovate în 

permanență de teorii și experiențe inedite, specifice ca elemente ale unei școli moderne. 

 

 

 

 

ROLUL SOFTWARE-ULUI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Prof. Pană Mihaela, Prof. Dobre Marcela 

Liceul Tehnologic Căzănești, Ialomița 

 

Moto: „Educaţia este cea mai puternică armă ce poate fi folosită pentru a schimba lumea”- 

Nelson Mandela 

 Abstract: Această lucrare are ca obiectiv principal prezentarea importanței software-ului, al 

rolului său în procesul instructiv-educativ, a avantajelor precum: creșterea nivelului cunoștințelor, 

competentețelor și abilităților elevilor noștri. Articolul relevă unele provocări cu care se confruntă 

profesorii/elevii și aspecte care favorizeaza educația și cresc competiția. e-Learning-ul poate crea o 

viziune comună asupra viitorului educaţiei la nivel mondial. Şcoala viitorului face trecerea de la 

învăţare prin memorare la învăţare prin experiment - de la eLearning la Smart Learning. Viitorul aparţine 

acelora pe care şcoala şi munca proprie îi vor ajuta să devină experţi în învăţarea inteligentă. 

Potenţialul acestor metode moderne de predare și învățare este capabil să revoluţioneze întregul 

sistem de educație. În acest context, sistemul de învăţământ trebuie să preia rolul de promotor al 

tehnologiilor informaţionale.  

În toate timpurile școala a reprezentat o etapă importantă atât în educaţia cât şi în formarea 

unei persoane. Deşi de-a lungul vremii tehnologia s-a dezvoltat, metodele de predare au rămas 

tradiţionale. Pentru a-și îndeplini menirea învățământul este obligat să răspundă provocărilor 

mediului electronic ce poate produce transformări profunde la nivelul societății pe toate palierele 

sale. Noțiunea de societatea cunoașterii este utilizată astăzi în întreaga lume, ca societate bazată pe 

cunoaștere, care presupune diseminarea cunoaşterii către toţi cetăţenii prin Internet şi de învăţare 

prin procedee electronice (e-learning). 

 Comunicarea este una dintre noţiunile-cheie în societatea contemporană,  alături de concepte 

precum educația. Creșterea informației digitale disponibilă prin intermediul TIC înseamnă pentru 

guverne și administrații, servicii publice eficiente, transparente, rapide, mai putin costisitoare și 
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subsidiaritate. Principalele componente ale societății informaționale sunt: documentele electronice, 

rețeaua Internet și serviciile oferite, bibliotecile electronice și virtuale, centrele de informare, 

învățământul la distanță, comerțul electronic și plățile electronice, telefonia mobila etc. 

 Aportul calculatorului în procesul instructiv-educativ este să faciliteze elevilor 

achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să le permită să se adapteze 

cerinţelor societăţii aflate într-o permanentă transformare. Elevii trebuie să fie pregătiţi pentru 

schimbări, astfel ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă apariției noilor 

profesii. Smart Classroom (clasa viitorului cu videoproiector, laptop, ecran și conexiune la Internet 

de bandă largă), catalogul electronic, softul educațional, manualul digital acestea sunt în consecință, 

efectul informatizării societății. 

  O soluție pentru a-i determina pe elevi să învețe este instruirea asistată de calculator și a 

soft-urilor educaționale (platforma AeL, exploatarea resurselor de Internet, folosirea soft-urilor 

educaționale, utilizarea prezentărilor PowerPoint) în alternanță cu metodele activ-participative și 

tradiționale. Primele realizări au fost orientate mai mult pe învăţare prin verificarea cunoştinţelor, 

cu softuri complexe, care să asigure contexte semnificative pentru învăţare, să promoveze reflecţia, 

să elibereze elevul de rutină şi să stimuleze activitatea intelectuală. Software-ul educaţional este 

acel software ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un 

experiment, o lecţie, ca o alternativă la metodele educaţionale tradiţionale (tabla, cretă).  

O clasificare a soft-ului educaţional după funcţia pedagogică specifică pe care o poate 

îndeplini în cadrul unui proces de instruire este: prezentarea de noi cunoştinţe, simularea, exersarea, 

testarea, dezvoltarea unor capacităţi sau aptitudini, jocuri educative.  

 Soft-urile de exersare sunt un supliment al lecţiei din clasă, pentru exersarea individuală 

necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi specifice permițând 

fiecărui elev să lucreze în ritmul lui.  

 Soft-urile interactive pentru predarea de noi cunoştinţe creează un dialog între elev şi 

programul respectiv. Interacţiunea poate fi controlată de computer sau de elev. Profesorul este 

softul care controlează însuşirea unor noi cunoştinţe sau formarea unor deprinderi după o strategie 

stabilită de proiectantul softului.  

 Softul de investigare este un mediu de unde elevul poate să-şi extragă toate informaţiile 

necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse, pe baza unui set de reguli. În acest fel, calea parcursă 

depinde într-o mare măsură de cel care învăţă și de nivelul lui de cunoştinţe.  

 Soft-urile de simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau caz real, prin 

intermediul unui model cu comportament analog. Prin învăţarea asistată de calculator se oferă 

posibilitatea modificării unor parametri şi observării modului cum se schimbă comportamentul 

sistemului.  

 Soft-urile pentru testarea cunoştinţelor sunt cele mai variate întrucât specificitatea lor 

depinde de momentul/scopul testării, tipul interacţiunii. Aceste soft-uri apar independente, alteori 

făcând parte integrantă dintr-un mediu de educație complex.  

 Jocurile educative urmăresc atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă a unui set de 

reguli - îl implică pe elev într-un proces de rezolvare a unor probleme. Simularea unui caz real, îi 

oferă elevului diverse modalităţi de a influenţa atingerea scopului.  

 Una dintre caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea 

interacţiunii cu elevul: de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. O alta, este  flexibilitatea, 

evidenţiind o individualizare a parcursului în raport cu reacţiile elevului, cu posibilităţile de relevare 

a dificultăţilor în parcurgerea programului şi de reglare a instruirii, unele soft-uri sunt centrate pe 
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elev (cuprind şi sarcinile de lucru care să asigure învăţarea), altele sunt centrate pe profesor 

(prezintă conţinuturile, dar nu şi exersarea).  

 Este necesar să diferenţiem un soft educaţional de un soft utilitar sau de soft-urile de 

prezentare, deoarece softul educaţional are o strategie pedagogică care determină modul de 

interacţiune a elevului cu programul ce are ca obiectiv învăţarea.   

 Încă de la grădiniță pentru preşcolari sunt importante primele noţiuni pe care aceştia şi le 

însuşesc, învăţarea devenind mai plăcută prin intermediul calculatorului, cu imagini viu colorate şi 

expresive, care permit dezvoltarea limbajului si a vocabularului, lecţiile referindu-se la noţiunile de 

bază ce pot fi cu uşurinţă asimilate de cei mici. De la vârste mici, noţiunile elementare au un înţeles 

și totodată copilul se familiarizează cu calculatorul repetând părţi din lecţie până când înţelege 

noţiunile cuprinse în lecţia respectivă.  

 Proiectul SEI (Sistemul Educaţional Informatizat) este o soluţie eLearning cu impact 

pozitiv asupra sistemului educaţional românesc ce încurajează inovaţia fiind recunoscut drept 

exemplu de bună practică. Lecţiile interactive AeL folosite de elevii din România au transformat 

obligaţia de a învăţa în bucuria de a descoperi. Materialele digitale acoperă diferite materii: 

matematică, fizică, chimie, istorie, istorie, biologie, informatică, geografie. Lecţiile AeL oferă 

profesorului flexibilitate şi reprezintă o unealtă care promovează abordarea centrată pe elev. AeL 

permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de conţinut educaţional, precum: tutoriale, 

simulări, jocuri educative materiale interactive tip multimedia, ghiduri interactive, exerciţii, simulări 

şi teste. Acesta este un nou mod de a învăţa, complementar celui pe care-l folosim în mod 

tradițional, urmărindu-se ca învăţarea prin descoperire să înlocuiască învăţarea bazată pe memorare. 

AeL are la bază principii şi standarde educaţionale moderne, fiind conceput ca un instrument 

complementar metodelor clasice de predare/învăţare. Oferind suport pentru pentru toţi participanţii 

la procesul educaţional, AeL poate fi folosit în procesul de predare/învăţare, pentru testare/evaluare, 

şi monitorizarea rezultatelor procesului instructiv-educativ.  

 La nivel mondial, există o mişcare puternică de introducere a informaticii în curriculumul 

obligatoriu al şcolilor începând încă din ciclul primar, programarea fiind considerată o activitate 

strict necesară formării unei gândiri strategice, competenţa gândirii algoritmice fiind absolut 

necesară a fi dezvoltată la elevi încă din ciclul primar. Așadar, în atenţia societății a apărut un 

aspect important în educaţia copiilor și a tinerilor, acela legat de „competențele digitale”. În 

contextul modernizării învățământului dorim să adăugăm copiilor noștri competențe legate de 

structurarea gândirii prin algoritmi și programare. Învățăm programare prin utilizarea unui mediu 

integrat de dezvoltare IDE (Code::Blocks, Microsoft Visual Studio, Dev C++) ce permite scrierea 

sursei, compilarea acesteia, lansarea în execuție a programului executabil. Participarea la concursuri 

precum „Începe să programezi cu Alice” are scopul de a ajuta copiii români din gimnaziu și liceu să 

se apropie de tehnologie și să învețe bazele programării. Intuim oportunitatea unui nou tip de 

educație în Romania, e-learning și learning by doing (învățarea prin practică) deoarece în câteva ore 

oricine poate învăța principalele comenzi, crea animații 3D, filmulețe și jocuri. Astfel, atragem 

atenția elevilor asupra importanței domeniului IT prezentând tehnologia computerelor și 

programarea într-un mod aplicativ, diferită de predarea tradițională; Alice 3 este un soft distractiv 

realizat de către Carnegie Mellon University ce ajută la învățarea programării folosind personaje ce 

interacționează într-un mediu virtual. Cu Alice, putem plasa obiecte dintr-o galerie dată (drag and 

drop), într-o lume virtuală, iar apoi să efectuăm diferite secvențe pentru a anima aceste obiecte. 

Alice se adresează elevilor ce își doresc să descopere partea practică a informaticii, folosind nu 

numai cunoștințele de operare a calculatorului, ci și imaginația, creativitatea și lucrul în echipă.  
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Utilizarea platformelor educaționale - În parteneriat cu școlile programul CCNA furnizează  

o experiență de învățare pentru a ajuta cursanții să-și dezvolte abilitățile TIC necesare secolului al 

XXI-lea precum colaborarea, rezolvarea problemelor sau o carieră în variate industrii și certificarea 

carierei recunoscută la nivel global. Platforma educațională CISCO - Academia Locală Liceul 

Tehnologic - CA - 20026196  este un centru de training și formare profesională în domeniul IT&C 

care oferă cursuri de rețelistică ajutând cursanții să deprindă abilitățile necesare competiției în 

domeniul rețelelor de calculatoare și al Internet-ului. Marele producător de echipamente de rețea 

CISCO a construit platforma https://www.netacad.com/, iar  programul inițiat în anul 1997 de Cisco 

Systems Inc., a fost intitulat Cisco Networking Academy Program. Cuprinsul cursurilor legate de 

rețelele de calculatoare combină teoria cu practica pentru proiectarea, dezvoltarea și implementarea 

rețelelor ce stau la baza organizațiilor moderne. În momentul de față sunt deschise mai mult de 

10000 de academii în peste 150 de țări ce ajută sute de mii de cursanți să deprindă abilitățile 

necesare competiției în domeniul rețelelor și al Internet-ului având ca principal obiectiv organizarea 

de cursuri pentru a forma viitori specialiști în networking în noua era Internet.  

 Packet Tracer este un simulator de router  Cisco care poate fi utilizat în formare și educație, 

dar și în domeniul cercetării pentru simulari simple ale rețelelor de calculatoare. Instrumentul de 

învățare este creat de Cisco Systems și este prevăzut pentru distribuție gratuită în școli, pentru  elevi 

și absolvenții care au participat la programul Cisco Academy. Scopul Packet Tracer este de a oferi 

elevilor și profesorilor un tool pentru a afla principiile de bază ale rețelelor a-și dezvolta abilități 

specifice tehnologiei Cisco. Software-ul este centrat pe cursanții CCNA ca un instrument 

educațional pentru a-i ajuta să învețe conceptele fundamentale ale rețelelor de calculatoare. Packet 

Tracer este un simulator cross-platform dezvoltat de către Cisco Systems să ruleze pe Mac OS, 

Linux și Microsoft Windows permițând utilizatorilor să creeze toplogii de rețea simulate prin 

adăugarea routerelor, switch-urilor și diferitelor tipuri de dispozitive de rețea. Simulatorul suportă o 

mulțime  de protocoale ale nivelului Aplicație, bazele routării cu RIP, OSPF, EIGRP, BGP, cerute 

de curriculum actual CCNA. Relevant este rolul în educație și anume: Packet Tracer permite 

elevilor să dezvolte topologii de rețea complexe și mari, care adesea nu este realizabil cu hardware 

fizic datorită costurilor, însă datorită funcționalității limitate nu  poate inlocui un router sau switch.  

 CONCLUZII: 

Pornind de la cele prezentate mai sus, ne dorim un echilibru între şcoala tradiţională şi 

şcoala modernă, înglobându-se caracteristici dintr-una la cealaltă. Școala virtuală este o variantă a 

viitorului, dar aceasta nu o va putea înlocui pe cea reală. Inovarea didactică este un proces în 

derulare. Elevul trebuie pus mereu în situaţia de a face/a judeca/a da răspunsuri/a avea păreri/a 

analiza răspunsurile auzite/identificarea răspunsurilor corecte/descoperirea cunoştinţelor noi.  

Ce urmează? Ancorarea şcolii româneşti în secolul al XXI-lea, presupune utilizarea 

metodelor moderne. Pe termen lung, nu doar acestea vor fi folosite, în detrimentul celor clasice, ci 

un profesionist în educație va adapta demersul didactic. Sunt lecţii care produc performanţe şcolare 

cu ajutorul metodelor moderne, dar sunt şi cele în care prezenţa acestora nu este obligatorie. 

Interesul elevilor pentru lecţii creşte ori de câte ori sunt folosite astfel de metode în predare, dar în 

aproape toate școlile dotările laboratoarelor de informatică sunt insuficiente pentru a desfășura 

activitățile didactice prin metode moderne, ca principale unelte pentru o educaţie mai bună. 

Astăzi, în şcolile din România se practică în proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de 

cel modern, tinzându-se spre implementarea celui din urmă, dar fără eliminarea primului, ele fiind 

complementare. Metodele moderne nu vor fi eficiente fără baza celor tradiţionale. Profesorul 

trebuie să le combine şi să le demonstreze aplicabilitatea în diverse experienţe de învăţare. În 
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societatea modernă școala portă o imensă responsabilitate acesta fiind marea provocare a sistemului 

educaţional în prezent. Școlile trebuie să-şi adapteze metodele clasice să găsească procedee 

didactice noi care să permită producerea de elevi cu noi aptitudini: autonomie, flexibilitate, 

capacitate de cooperare şi dialog. „Supravieţuirea omului depinde de capacitatea sa de a învăţa, de 

a se recalifica, de a uita ce a învăţat cândva şi de a se instrui cu totul altfel pe viitor.” (Horst 

Siebert) Educația este ceea ce ne definește drumul în viață și tot ea reprezintă unul din factorii 

esențiali de dezvoltare și transformare a unei țări. 
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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE 

 

Prof. Lăcrămioara Împăratu 

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 

 

 În opinia mea, tehnologia este foarte utilă în viața de zi cu zi. Fără aceasta, spitalele nu ar 

avea aparatura necesară tratării bolnavilor, semafoarele ar lipsi, îngreunând traficul. Si acestea sunt 

doar câteva exemple de care viața noastră depinde într-o oarecare măsură. Eu, sincer, recunosc ca 

nu aș putea trăi sau nu mi-aș putea imagina o zi fără ajutor tehnologic în aproape tot ce facem. Cu 

alte cuvinte, tehnologia este o invenție pozitivă, un progres al omenirii, ea devenind un mijloc de 

dezvoltare personală.  

 Chiar și jocurile de pe calculator au un rol pozitiv în completarea noastră ca și individ în 

societate, ele promovând ideea conectării alături de persoane din zone diferite și organizarea în 

echipe încercând să atingă diverse obiective. Tehnologia are un impact mult mai mare asupra 

omenirii decât orice altă descoperire din trecut. De aceea, în ciuda unor efecte secundare asupra 

sănătății oamenilor în cazul unor excese sau expunerii pe termen lung la tehnologie, epoca 

tehnologică este epoca schimbărilor în bine, a evoluției, a prosperității.  

Te-ai întrebat vreodată de ce tehnologia este atât de importanta la ora actuală? Aruncă o 

singură privire în jurul tău şi vei înţelege de ce. În fiecare moment al vieţii tale, eşti înconjurat de 

tehnologie, la modul cât se poate de practic. Chiar dacă munceşti sau te odihneşti, foloseşti mereu 
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tehnologie, întrucât aceasta se află în toate lucrurile, pe care le considerăm banale: de la 

telecomanda televizorului, la cuptorul cu microunde, cheia de la maşină până la obiectele pe care 

le considerăm cu adevărat tehnologice: telefonul mobil, laptop-ul, smart watch-ul. Toate au rolul 

de a ne face viaţa mai uşoară şi mai la îndemână, chiar dacă ne dăm seama sau nu. Mulţi dintre noi 

ne temem de tehnologie sau de ideea că aceasta ne controlează viaţa. Dar oare nu noi controlăm, de 

fapt, tehnologia? 

Nu vreau să neglijez nici tabăra celor care spun ca tehnologia ne controlează viaţa. Da, 

tehnologia creează dependenţă! Uşurinţa cu care poţi îndeplini anumite sarcini te face dependent 

de timpul câştigat şi de energia scutită. Să facem un exerciţiu: cine a fost Oliver Cromwell? E greu 

să îmi amintesc şi până găsesc o enciclopedie din care să iau index-ul şi apoi să aflu povestea, mă 

plictisesc sau uit.  

Accesibilitatea dă, de fapt, dependenţă! Lejeritatea cu care poţi să îţi alegi informaţiile, 

ştirile, uşurinţa cu care poţi comunica cu prietenii, simplitatea prin care poţi împărtăşi o idee sau o 

fotografie face din tehnologie un „drog” modern! Da, dependenţa tehnologică este adevărată. 

Dar nu tehnologia în sine dă dependenţă: nu microcipurile, diodele, plăcile video, 

tranzistorii, ecranele LED, bateriile sau procesoarele sunt cele care ne fac să ne întoarcem din 

drum când ne-am uitat „smart phone-ul acasă”, ci tocmai această partea „smart” din cuvântul 

compus. Inteligenţa dă dependenţă! Omul modern a devenit adeptul tehnologiei „smart”, aşa cum 

în antichitate filosofii aveau discipoli pentru că ei deţineau cunoaşterea. 

Azi, suntem obişnuiţi sa avem informaţia la un „touch sau la un click distanţă pentru că 

suntem însetaţi de cunoaştere, de informaţie. Chiar şi copiii deprind de mici acest mod de a 

relaţiona cu spaţiul înconjurător: totul e la un „touch” distanţă. Învăţaţi de părinţi cu tablete, ei 

ating lucrurile din jur aşteptând un feedback. De fapt, lucrurile se îndreaptă către „dependenţa de 

răspuns” de la mediul înconjurător, iar aici apar alte două noi concepte: „Virtual Reality” şi 

„Augmented Reality” care poate la început ne vor speria, dar pe parcurs vor deveni parte din viaţa 

noastră. Cum omul a evoluat de la agricultor la vânător, aşa va deveni din privitor pasiv, unul 

activ!  

 Tehnologia începe să semene din ce în ce mai mult cu o dependență. Ca in cazul oricărui tip 

de dependență, cu cât aceasta crește, anumite funcții personale scad. 

Certurile dintre părinți și copii cresc odată cu această nevoie de a avea mereu acces fie la 

telefon, la tableta, la laptop etc., un număr din ce în ce mai mare de ore pe zi. 

Iar copiii dependenți de tehnologie pot manifesta izolare socială, abilități de socializare 

reduse, stări emoționale schimbătoare, impulsivitate, stima de sine scăzută, chiar și probleme de 

somn. 

O soluție sună necesită impunerea unor limite și stabilirea unor reguli în privința obiceiurilor 

ce pot deveni nesănătoase. Faptul că accesul la tehnologie depinde de tine, poate preveni tendințele 

spre dependență. 

Iar daca vrei cu adevărat sa fii un bun exemplu pentru copilul tău, atunci când vă jucați 

împreună sau petreceți timp de calitate în orice alt mod, lasă telefonul deoparte. Îl poți pune pe 

modul silențios pentru a nu îl lăsa să îți distragă atenția. 

Copii au personalități diferite și ceea ce funcționează pentru unul, poate avea un efect total 

opus asupra altuia. Totuși, cu cât un copil devine mai dependent de tehnologie, cu atât va fi mai 

greu să î1 convingi să renunțe la ea. Ca și în alte aspecte ale vieții, prevenția este cea mai sănătoasă. 

Stabiliți intervale de timp în care nimeni din familie să nu utilizeze tehnologia. Petreceți 

timpul acesta făcând alte activități prin casă sau afară: jucati-vă, citiți, plimbați-vă, etc. 



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

393 
 

Creați un orar cu perioade delimitate pentru diferite activități (de ex: timp pentru realizarea 

temelor și timp pentru navigat sau jucat pe internet). 

Atunci când intervine un program fix, discuțiile legate de acest subiect se diminuează sau 

dispar. 

In general, părinții abordează, in privința jocurilor pe calculator, un program în timpul 

săptămânii și altul în weekend. Spre exemplu, în weekend doua ore pe zi iar in timpul săptămânii 

doar o jumătate de ora de stat la computer. 

Evitați sa aveți un televizor, computer sau laptop in camera copilului. Acestea si au locul 

intr-un spațiu comun (livingul, spre exemplu), in felul acesta putând supraveghea mai bine timpul 

petrecut de copil in compania lor. 

Nimic nu poate înlocui socializarea si comunicarea, iar timpul petrecut cu ochii intr-un ecran 

nu face decât sa favorizeze lipsa acestora. Cheia este echilibrul intre uzul de tehnologie si alte 

activitati, pentru a evita o viitoare dependență de aceasta. 

 

DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA ADOLESCENȚI 

 

Prof. Violeta Grecea 

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 

 

În fiecare moment al vieţii tale, eşti înconjurat de tehnologie, la modul cât se poate de 

practic. Chiar dacă munceşti sau te odihneşti, foloseşti mereu tehnologie, întrucât aceasta se află în 

toate lucrurile, lucruri pe care le considerăm banale: de la telecomanda televizorului, la cuptorul cu 

microunde, cheia de la maşină până la obiectele pe care le considerăm cu adevărat tehnologice: 

telefonul mobil, laptop-ul, smart watch-ul. Toate au rolul de a ne face viaţa mai uşoară chiar dacă 

ne dăm seama sau nu. Mulţi dintre noi ne temem de tehnologie sau de ideea că aceasta ne 

controlează viaţa. Dar oare nu noi controlăm, de fapt, tehnologia? 

Nu vreau să neglijez nici tabăra celor care spun ca tehnologia ne controlează viaţa. Da, 

tehnologia creează dependenţă! Uşurinţa cu care poţi îndeplini anumite sarcini te face dependent 

de timpul câştigat şi de energia scutită.  

Accesibilitatea dă, de fapt, dependenţă! Lejeritatea cu care poţi să îţi alegi informaţiile, 

ştirile, uşurinţa cu care poţi comunica cu prietenii, simplitatea prin care poţi împărtăşi o idee sau o 

fotografie face din tehnologie un „drog” modern! Da, dependenţa tehnologică este adevărată. 

Dar nu tehnologia în sine dă dependenţă: nu microcipurile, diodele, plăcile video, 

tranzistorii, ecranele LED, bateriile sau procesoarele sunt cele care ne fac să ne întoarcem din 

drum când ne-am uitat „smart phone-ul acasă”, ci tocmai această partea „smart” din cuvântul 

compus. Inteligenţa dă dependenţă! Omul modern a devenit adeptul tehnologiei „smart”, aşa cum 

în antichitate filosofii aveau discipoli pentru că ei deţineau cunoaşterea. 

Azi, suntem obişnuiţi sa avem informaţia la un „touch”sau la un click distanţă pentru că 

suntem însetaţi de cunoaştere, de informaţie. Chiar şi copiii deprind de mici acest mod de a 

relaţiona cu spaţiul înconjurător: totul e la un „touch” distanţă. Învăţaţi de părinţi cu tablete, ei 

ating lucrurile din jur aşteptând un feedback. De fapt, lucrurile se îndreaptă către „dependenţa de 

răspuns” de la mediul înconjurător, iar aici apar alte două noi concepte: „Virtual Reality” şi 

„Augmented Reality” care poate la început ne vor speria, dar pe parcurs vor deveni parte din viaţa 

noastră. Cum omul a evoluat de la agricultor la vânător, aşa va deveni din privitor pasiv, unul 

activ! 
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Din punctul meu de vedere, disciplina joacă un rol important în tratarea dependenței de 

tehnologie, pentru că dacă ne deconectăm de această lume virtuală si ne concentrăm asupra 

lucrurilor importante pentru noi, vom ajunge sa deținem controlul asupra lucrului care în prezent 

controlează majoritatea adulților, dar și adolescenții. Tratare dependenţei de tehnologie va contribui 

atât la creşterea productivităţii noastre şi a nivelului de energie de care dispunem, dar ne și reda 

controlul asupra modului în care ne folosim atât timpul liber, cât şi pe cel dedicat muncii. 

Deși exista multe opinii in legatura cu tehnologia, eu cred că este un lucru bun pentru noi, 

adolescenții, deoarece cu un simplu search pe Google, noi putem afla tot ceea ce vrem să știm și nu 

mai suntem nevoiți să stam ore în șir într-o bibliotecă pentru a căuta raspunsuri in cărți, dar și 

pentru adulți, fiindcă au aparut noi tehnologii care să le usureze munca. 

Un studiu recent al unui psiholog pe nume Yekaterina Murashova a gândit un experiment 

prin care a studiat efectele limitării la tehnologie timp de o zi. Participanții la experiment aveau 

vârste cuprinse între 12 si 18 ani și li s-a propus să se implice timp de 8 ore în activități clasice 

precum cititul, cântatul, dansul și pictatul. La prima vederea, experimentul pare unul făra consecințe 

morale, deși rezultatele au fost surprinzătoare. Doar de 3 tineri din cei 68 de participanti au reusit sa 

ajunga la capatul experimentului. Mai mult , 3 dintre subiecți au prezentat gânduri suicidare, 5 au 

experimentat atacuri de panică, iar 27 dintre copii au manifestat simptome psihosomatice. 

Avantajele tehnologiei sunt multiple pentru omenirea, dar fiecare avantaj poate deveni în 

același timp și un dezavantaj fiindcă tehnologia este o sabie cu două tăișuri. Firește că majoritatea 

indivizilor se gândesc numai la efectele pozitive însă totul trebuie văzut din cel puțin două 

perspective pentru a avea o imagine de ansamblu. 

Așadar, Omul trebuie să controleze tehnologie și nu tehnologia pe om însă va mai dura mult 

timp până când majoritatea oamenilor își vor da seama că nu au neapărat nevoie de tehnologie 

pentru orice, însă e posibil ca atunci să fie prea târziu. 
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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE 

 

Prof. Coritoru Roxana 

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea 

 

Tehnologia a devenit indispensabilă în viața de zi cu zi, ea procurându-ne foarte multe 

avantaje, iar adolescenții  sunt primii ce țin pasul cu aceasta. Ei au ajuns să prefere viața din spatele 

unui ecran, loc în care se pot exterioriza mult mai ușor și pot comunica mult mai rapid. Deși 

tehnologia ne oferă atât de multe oportunități, ea a devenit și o cauză a unei probleme extrem de 

grave, atât in rândul adulților, dar mai ales în rândul adolescenților: dependența de tehnologie, cel 

mai adesea ei nefiind conștienți ca suferă de acest lucru.  

La început eram fascinaţi de avantajele tehnologiei. Acum, abia dacă mai schiţăm un zâmbet 

în momentul în care testăm ultimul model de smartphone. Şi asta, pentru că este parte activă din 

viaţa noastră, fără de care cei mai mulţi dintre noi nu mai putem să îndeplinim activităţile obişnuite. 

Sau, cel puţin, aşa ni se pare. Stările noastre psihice sunt convertite în stări virtuale şi în emoticoane 

când primim şi trimitem mesaje. Adolescenții nu mai știu ce înseamnă socializarea în viața reală, ea 

fiind aproape în toate cazurile înlocuită cu socializarea pe anumite site-uri sau aplicații, astfel 

telefonul, tableta și calculatorul fiind obiecte indispensabile din activitatea acestora. 

Jocurile care nouă ne-au marcat copilaria au disparut complet, cele online înlocuindu-le cu 

mare ușurință și fiind primite foarte bine de către copiii de toate vârstele, incepând cu vârsta de la 

care abia pot vorbi. Totodata, până și în cadrul școlii tehnologia este promovată, în țările cele mai 

dezvoltate elevii făcându-și cea mai mare din teme pe calculator, renunțând astfel la scrisul de mână 

pe hârtie.          

În acest mod, aproximativ 67% dintre participanţii la un studiu au declarat că îşi verifică 

telefonul mobil chiar dacă acesta nu a emis niciun sunet sau nu a vibrat. Mai mult, 44% dintre 

respondenţi mărturisesc că dorm alături de telefonul lor mobil pentru că nu vor să rateze apeluri, 

mesaje sau alte informaţii care ar putea apărea în timpul nopţii, iar 30% susţin că nu-şi închipuie 

cum ar putea trăi fără acesta. 

Disciplina joacă un rol important în tratarea „dependenţei” de tehnologie, pentru că aceasta 

este cea care te ajută să îţi formezi ritualuri zilnice. Îndeplinite la o anumită oră stabilită, aceste 

obiceiuri se vor transforma, de-a lungul timpului, într-o rutină care nu necesită un consum 

extraordinar de energie. Aceste ritualuri te vor ajuta să te deconectezi şi să te concentrezi asupra 

lucrurilor cu adevărat importante pentru tine. De exemplu, dacă ţi-ai propus să îţi aloci o jumătate 

de oră pentru exerciţiile fizice, iar telefonul tău sună în acele moment, vei reuşi să ignori soneria şi 

să continui acea acţiune pe care o consideri valoroasă pentru tine. 

Luând în considerare dezvoltarea tehnologică si modernizarea jocurilor, acestea au început 

să fie din ce în ce mai realiste. Jocuri 3D, precum Counter Strike sau Unreal tournament, îi fac pe 

copii să nu mai diferenţieze realitatea de joc şi pot deveni violenţi doar pentru că aşa au văzut 

acolo.Dependenţa de calculator este dăunătoare nu doar copiilor, ci şi adulţilor. În China, un bărbat 

de 30 de ani a murit după ce a stat trei zile şi s-a jucat într-un internet cafe din Beijing. Bărbatul a 

fost dus la spital, însă nu a supravieţuit. 

Chiar dacă sunt o atracţie, mai ales pentru copii, jocurile pe calculator ar trebui folosite în 

anumite condiţii, cu anumite limite. Potrivit unui studiu realizat de UNESCO, majoritatea copiilor 

cu vârste între 7 şi 15 ani navighează pe internet nesupravegheaţi. Un alt studiu, realizat de 
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Intuitext, subliniază faptul că aproape 40% dintre copii sub vârsta de trei ani intră zilnic pe 

internet. Pe lângă faptul că lumina de la calculator afectează ochii, dependenţii de computer riscă o 

scădere a puterii de concentrare şi oboseală cronică. Mai mult decât atât, un timp foarte mare 

petrecut în faţa calculatorului va cauza sedentarismul, organismul nefiind stimulat de activităţi 

fizice. 

                Totuși, creativitatea tinerilor și activitatea cerebrală a acestora este stimulata cu 

ajutorul tehnologiei, aceștia ajungând sa utilizeze calculatorul pentru a crea ei înșiși jocuri online 

sau conținut pentru site-uri precum Youtube. Un mare avantaj al acestui lucru fiind dezvoltarea 

acestora de la vârste mici și câștigându-și proprii bani prin intermediul Internet-ului. Astfel de 

exemple se regăsesc atât in țara noastra, dar mai ales în străinătate: tineri care se filmează jucându-

se pe calculator sau pur și simplu vorbind despre anumite subiecte, ei numindu-se vloggeri și având 

extrem de mulți abonați pe canalul lor. 

Astfel, fară tehnologie viața ar fi radical schimbată negativ, deoarece activitățile uzuale ar fi 

mult mai greu de realizat, comunicarea făcându-se pe distanțe mult mai mici si renunțând la toate 

avantajele pe care aceasta ni le aduce. Consider că aceasta nu ar trebui eliminată complet, dar adulții 

și mai ales părinții ar trebui să monitorizeze activitatea tinerilor, deoarece poate avea consecințe 

grave când este utilizată excesiv, atât pe plan fizic, cât mai ales psihic.  
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DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

 

Prof. Andrei Simona 

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 

Ce înseamnă dependența de calculator? 

   Fiecare dintre noi trebuie să admită că internetul este un instrument de cercetare, de 

comunicare, de creativitate, de informare și de divertisment extraordinary. 

   Proiectat mai întâi pentru armata S.U.A , computerul va câștiga încet-încet teren și își va 

găsi utilitatea în toate domeniile de activitate. 

   Începutul anilor 90 coincide cu apariția internetul-ui, un englez inventând celebrul 

www.worldwide.web. Este momentul în care, la scară planetară, apare un nou mijloc de comunicare 

rapid și ieftin. 

   De-abi in 1996 psihologul americam Kimberly Young a prezentat la Toronto o conferință cu 

tema: ,,Adicția la internetȘaparitia unei noi tulburări clinice”. 

  Din punct de vedere epideomiologic,dependenta de calculator/de internet / de jocuri pe 

calculator afectează din ce în ce mai mulți tineri sub 20 de ani. Se estimează că peste 10% dintre 

utilizatorii de internet sunt în pericol să devină dependenți. 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2011/10/18/dependenta-de-tehnologie-afecteaza-grav-creierul-jocurile-pe-computer-pot-duce-la-dementa-studiu/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2011/10/18/dependenta-de-tehnologie-afecteaza-grav-creierul-jocurile-pe-computer-pot-duce-la-dementa-studiu/
http://semneletimpului.ro/stiinta/tehnologie/sunt-dependent-de-tehnologie-cum-ma-tratez.html
http://stiri.tvr.ro/cum-ne-afecteaza-dependenta-de-tehnologie_74354.html
http://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-evitam-dependenta-copilului-nostru-de-tehnologie-2151673
http://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-evitam-dependenta-copilului-nostru-de-tehnologie-2151673
http://www.worldwide.web/
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   Încă este dificil să se măsoare această dependență în termeni ca număr de ore petrecute în 

fața monitorului, dar este important să se țină seama de riscurile pe care utilizarea calculatorului le 

poate antrena în viața unei persoane. 

   Dependența de jocurile video este și ea o tulburare psihică, ce se caracterizează printr-o 

nevoie irezistibilă și obsesională de a juca un astfel de joc. La fel ca și în cazul drogurilor se mai 

poate vorbi de o adevărată dependență, remarcându-se tulburări psihice similare cu pierderea 

interesului și sărăciei vieții afective,intelectuale și de relație. Se pot constata chiar și tulburări fizice 

precum slăbirea accentuată la jucătorii supraponderali care își petrec tot timpul în fața monitorului, 

uitând să mai mănânce. 

   Se vorbește despre dependență sau adicție, când jocul video a devenit principalul centru de 

interes, chiar unicul, în detrimetrul altor activități ( care țin de relație, viața profesională, școlară, de 

petrecerea timpului liber etc ). 

   Această adicție devine mai preocupantă în perioada adolescenței, perioadă în care jocurile 

video și școlaritatea u fac casă bună împreună. 

   Tipul de jocuri electronice,care sunt în pericol să antreneze cu adevărat o dependență, sunt 

jocurile cu rol in linie, cu multiplii jucători, în cadrul cărora jucătorul evoluează într-un univers 

persistent, un univers care continuă să evolueze, chiar și atunci când nu se joacă efectiv, ceea ce 

incită să se joace și mai mult, la nesfârșit, pentru ca personajul să progreseze și să evolueze în acest 

univers virtual. 

   Nu toată lumea este predispusă să deviă dependentă de jocuri electronice, ci mai ales acele 

persoane care sunt mai fragile decât altele sub aspectul dezvoltării psihice. 

   Adolescentul care simte o dificultate în a-și dobândi autonomia în cadrul familiei, va căuta 

să-și arate diferența, independența, autonomia, jucând mult, tăind într-un fel legăturile cu lumea 

reală.Dar toate acestea fără a pleca într-adevăr, fără a închide la propriu ușa după el sau fără a căuta 

o confruntare directă, așa cum ar face alte persoane. Este un soi de evitare, de evadare din realitatea 

care nu convine,care pare ostilă. 

La un jucător, se disting diferite moduri de consum, mai mult sau mai puțin importante: 

   -Consum ocazional (neregulat, nu există abuz, nu se dezvoltă dependență. Este vorba despre un 

consum așa numit normal. Jucătorul se amuză din când în când , dar se poate opri cu ușurință.  

   -Consum regulat (este vorba de un joc regulat, uneori chiar zilnic, chiar mai multe ore pe zi. Dar 

nu avem încă de-a face cu un comportament adictiv.   

 -Conduita adictivă (se caracterizează prin imposibilitatea de a controla comportamentul de 

consum. După o folosire repetată a jocului, se creează o obișnuință care poate să conducă la o 

aservire a subiectului față de activitatea în sine. Dacă dependența de droguri este explicată prin 

specificul ei de a antrena o farmacodependență, dependența de o activitate poate fi și ea explicată, la 

nivel fiziologic, printr-o secretare de endorfine în sânge, în funcție de plăcerea adusă  de această 

activitate.Din aceasta rezultă un supraconsum, un abuz care poate duce la o reală dependență 

psihică sau fizică). 

   -Consum abuziv sau excesiv (se caracterizează printr-un exces de consum, un supraconsum, cu 

toate consecințele negative pe care le antrenează-psihice,psihologice,relaționale , sociale și chiar 

fizice-dar fără dependență.Nu există limită netă între normal și exces,dar petrecerea în mod regulat 

a mai multor ore în fața calculatorului pentru jocuri, mai ales dacă o faci singur/ă, devine bineînțeles 

neliniștitoare și excesivă). 

   -Dependență (corespunde ultimului stadiu al consumului patologic.Apar tulburări ale funcționării 

individului în plan social,intelectual și afectiv, aceasta organizându-se numai în legătură cu jocul 
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video) . Dependența este de natură psihică (dorință arzătoare și persistentă de a se juca ce, uneori, se 

exprimă prin manifestări psihosomatice. Starea mentală caracterizată printr-un sentiment de 

satisfacție și o impulsiune psihică de a se dedica jocului video, petru a obține o plăcere sau pentru a 

elimina o tensiune sau o indispoziție ) și de natură fizică (tulburările fizice care apar atunci când se 

suspendă sau când este interzisă o activitate nu sunt neapărat specifice acestui gen de consum, ca în 

cazul dependenței de droguri, alcool sau tutun.Pot apărea astfel de tulburări, dar legate de implicații 

de natură psihologică:uitarea de a mânca, de a face lucruri care țin de igiena personală etc.) . 

Conștientizarea riscului: Studiile arată că jucătorii sunt pe deplin conștienți de riscul pe 

care îl reprezintă excesul în activitatea lor favorită. 50% dintre adepții unui joc de rol în linie cu 

parteneri multiplii se consideră ,,dependenți”. O altă anchetă arată ca 40% dintre jucători cred că 

entuziasmul lor irațional pentru un astfel de joc electronic a dăunat vieții lor sociale, iar 50% 

recunosc că,din această cauză, li s-a micșorat timpul afectat somnului. 

   Simptome și diagnosticul de dependență față de jocurile video se stabilesc numai în urma 

unui interviu. Nu există un consens cu privire la această patologie. Există criterii medicopsihiatrice 

ale adicției în general, apoi ale adicției la computer și numai în ultimul rând ale adicției la jocurile 

video.Acestea sunt: 

-imposibilitatea de a rezista timpului de a trece la act( de a face ceva care îți dorești); 

-senzația din ce în ce mai acută de tensiune care precedă începutul comportamentului; 

-ușurarea sau plăcerea în timpul dezvoltării activității; 

-pierderea controlului de la debutul crizei; 

-prezența a cel puțin cinci din cele noua criterii care urmează: gândirea este pur și simplu 

monopolizată de proiectul de comportament dependent( persoana se gândește numai la aceasta). 

Intensitatea și durata episoadelor mai importante, dorinte încă de la început. Tentative repetate de 

reducere, control sau abandonare a comportamentului. Cantitatea mare de timp alocat pregătirii 

episoadelor, realizării lor, revenirii la starea inițială. Angajarea în comportament este atât de mare 

încât persoana nu mai poate îndeplini activități normale ș i o conduce spre o evadare din social, 

profesional și familial. Survenirea frecventă a unor episoade specifice acestui tip de consum, atunci 

când subiectul trebuie să-și îndeplinească obligațiile profesioanle,familiale sau sociale. Urmărirea 

cu asiduitate a acestui comportament în ciuda agravării unor probleme ce țin de aspectul social și 

chiar dacă se cunosc consecințele negative. Toleranță accentuată, adică nevoia de a crește 

intensitatea sau frecvența pentru a obține efectul dorit. Agitație,iritabilitate și mai ales angoasă( 

neliniște) dacă trecerea la actul de care ești dependent este amânată, împiedicată. 

 

 

 

DEPENDENȚA DE CALCULATOR 

                             

Prof. Gaman Cristiana Maria  

C.N.I. „Matei Basarab” , Rm. Valcea 

 

Termenul de dependenţă de calculator se referă la dependenţa de un computer, nu doar de 

calculatorul personal, ci şi de jocurile video şi de internet şi poartă mai multe denumiri: 

cyberaddiction, cyberholism, netaddiction, netaholism, pathological internet use.  

              Dependenţa de calculator se referă la relaţia strictă cu computerul, fără a avea nevoie de 

prezenţa unei alte persoane, ci doar de programele sau jocurile de care este interesată persoana.  
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           Dependenţa de internet se referă la persoanele care utilizează internetul în mod excesiv ceea 

ce conduce la interferarea cu activităţile sociale şi profesionale. Deşi cercetările asupra efectelor 

utilizării calculatorului sunt încă puţine şi ambiguii totuşi au fost evidenţiate unele consecinţe 

pozitive şi negative. S-au urmărit efectele asupra: stării fizice; dezvoltării psiho-cognitive; 

dezvoltării relaţiilor şi a interacţiunii sociale; perceperea realităţii.  

 Consecinţele utilizării îndelungate a calculatorului asupra stării fizice: Este un important 

factor de risc pentru obezitate. Totuşi nu sunt cercetări clar sistematizate pentru a dovedi această 

legătură. Acestea în schimb au evidenţiat faptul că privitul excesiv la TV (peste 5h/zi sau mai mult) 

este o cauză a obezităţii.  Riscul creşte la copii care petrec mult timp în faţa calculatorului pe lângă 

cel din faţa televizorului.  

În concluzie, American Academy of Pediatrics avertizează părinţii să limiteze timpul 

petrecut de copii în faţa ecranului şi să le sublinieze activităţile importante ca sportul. 

Poate duce la disconfort/tensiune la nivelul muşchilor spatelui, poziţii vicioase ale coloanei 

vertebrale (scolioze, cifoze). 

Tendinite, numite chiar nintendinite, caracterizate prin durere severă la nivelul tendonului 

extensorului degetului mare drept ca urmare a repetatelor apăsări pe butoane în timpul jocului. 

Favorizează apariţia crizelor epileptice (epilepsia fotosenzitivă este determinată de “licăririle 

frecvente” sau imaginile rapide luminoase).  

Reprezintă 10% din cazurile noi de epilepsie la grupul de vârstă 7-19 ani. 

Atacurile sunt precipitate de stimuli luminoşi, cel mai des incriminat fiind televizorul. La 

acestea se pot asocia lipsa de somn, stresul sau alte cauze care scad pragul convulsivant.         

Determină tulburări de somn: reducerea duratei de somn, coşmaruri. Unul din cinci copii, dintre cei 

care deţin un computer, îşi petrece mai puţin timp dormind decât proprii părinţi la aceeaşi vârstă. 

Timpul fiind mai mic cu 2 până la 5 ore. Rezultatele au fost obţinute în urma interogării a peste 

1000 de părinţi care au instalat copiilor un calculator în dormitor. Deprivarea de somn cauzează 

oboseală excesivă ce interferă cu funcţionarea socială şi şcolară, poate duce la scăderea rezistenţei 

sistemului imun având ca consecinţă creşterea vulnerabilităţii pentru boală.  

Folosirea, în special de copii, a calculatorului mai mult de două ore pe zi poate duce la 

apariţia unor probleme specifice, printre care se numără: cefalee; tulburări de atenţie; senzaţii de 

oboseală a ochilor; vedere înceţoşată, diplopie (câmpul electrostatic din jurul ecranului şi radiaţia 

electromagnetică de frecvenţă joasă (30 Hz-300 Hz) emisă de acesta sunt studiate drept posibile 

etiologii); Aproximativ 80% dintre cei care lucrează în faţa unui monitor în fiecare zi sunt 

predispuşi să aibă tulburări minore de vedere. Aceste consecinţe apar ca urmare a faptului că 

percepţia caracterelor de pe videoterminal de analizatorul vizual este diferită de receptarea 

simbolurilor tipărite.  

Mulţi adolescenţi preferă să folosească computerul atunci când se simt abandonaţi de familie 

sau când stau mult timp singuri acasă, părinţii fiind la serviciu sau sunt ocupaţi cu diverse probleme.  

               Cercatătorii au ajuns la concluzia că cei care au probleme psihologice pot fi cei mai atraşi 

de interacţiunea anonimă de pe internet. Aceştia mai subliniază ca factori complementari ai utilizării 

nocive a calculatorului ca fiind depresia şi tulburările bipolare.  

Studii numeroase au arătat că utilizarea calculatorului îmbunătăţeşte performanţele 

cognitive. Cercetările s-au centrat pe evidenţierea dezvoltării unui set specific de aptitudini a 

inteligenţei vizuale, importante în utilizarea calculatorului: cea spaţială, iconică (sau reprezentarea 

imaginilor), atenţia vizuală. Aplicaţiile de la computer, în special jocurile, sunt proiectate să 

sublinieze imaginile vizuale mai mult decât informaţiile verbale. Utilizarea timpurie a calculatorului 
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de către copii duce la obţinerea unor scoruri mai mari la teste decât la ceilalţi. Un studiu realizat pe 

elevi din clasa a VII-a şi XII-a arată că cei care au acces la un calculator au note mai bune la 

matematică şi engleză decât cei care nu au.  

Desigur, elevii cu computer acasă fac parte din familii cu un nivel material şi social crescut, 

factor ce este înalt corelat cu performanţa şcolară. Dar între ei, cei care îl folosesc în mod frecvent 

au rezultate şcolare mai bune decât ceilalţi. S-a arătat că copii care participă la un program de 

utilizare a calculatorului după terminarea şcolii au făcut mari progrese la citire, matematică, 

gramatică, au cunoştinţe mai multe despre computer şi au obţinut rezultate mai bune la testele de la 

şcoală comparativ cu copii care nu au participat la acest program. Fetele folosesc calculatorul la fel 

de des ca băieţii şi chiar cu mai multăncredere decât aceştia. Dar acestea îl folosesc mai mult pentru 

alte activităţi decât pentru jocuri.  

Acestea preferă jocuri bazate pe realitate, o temă destul de rară, faţă de băieţi care le preferă 

pe cele bazate pe fantezie. Adolescentele preferă jocuri cu personaje atrăgătoare, cu subiecte 

complicate şi cu soluţie finală, faţă de cele violente, la care singurul obiectiv este distrugerea 

celorlalţi. Deci, jocuri non-violente cu feedback pozitiv pentru jucător. 

Folosirea internetului poate interfera cu procesul de dezvoltare a psiho-sexualităţii. Găsind 

atâtea satisfacţii în legătura cu calculatorul copilul începe să renunţe la activităţile sale sociale, de la 

cele casnice, şcolare până la cele de recreere cu prietenii. S-a văzut o tendinţă de diminuare a 

autorităţii parentale, copii o acceptă mai puţin.  

Aceasta depinde de tipul de activitate realizată la calculator şi de timpul petrecut în faţa 

ecranului. Pentru a dezvolta competenţa socială necesară copii trebuie să interacţioneze cu alţii. S-a 

evidenţiat o creştere a numărului „prietenilor electronici” la utilizatorii de calculator odată cu o 

diminuare a relaţiilor de prietenie care implică interacţiunea socială. Mai mult, unul din cinci copii 

cu vârste cuprinse între 8-18 ani au declarat că au computer în dormitor. Aceasta duce la izolare şi 

scade timpul pentru alte activităţi sociale, interferând cu dezvoltarea şi menţinerea prieteniilor, 60% 

din ei petrec timpul singuri la calculator.  Într-adevăr, copilul este singur în faţa calculatorului, dar 

devine atât de pasionat de problemele virtuale încât face schimb de jocuri cu alţi prieteni, discută cu 

ei despre acestea, se abonează la reviste specializate, le povesteşte părinţilor şi profesorilor despre 

eroii lui preferaţi. Jocurile video sunt constructive şi pozitive", afirma doctorul Marc Valleur, 

specialist în dependente (adicţii) şi şeful secţiei de psihiatrie de la Spitalul Marmottan din Paris. 

            El confirmă faptul că unii jucători pot deveni dependenţi, dar aceştia sunt foarte puţini. Cei 

care cad în dependenţa, în general adolescenţi sau tineri, au deja probleme psihologice pe care 

jocurile video nu fac decât să le scoată la suprafaţă. "Dacă tânărul nu mai iese cu prietenii, nu mai 

vine la masa când este chemat pentru că nu vrea să se dezlipească de calculator, atunci trebuie ca 

părinţii să se îngrijoreze", recunoaşte dr. Marc Valleur. “Când copilul este vesel, comunicativ, 

puteţi sta liniştiţi. Este bine totuşi să instituiţi reguli în ceea ce priveşte jocul pe calculator.” De la 

micile calculatoare de buzunar, cu un joc sau două, pe care le vedem adesea butonate cu pasiune în 

mijloacele de transport în comun, pe strada, în parc, într-o sala de aşteptare sau la şcoală, până la 

cluburile dotate cu automate de jocuri sau calculatoare, chiar dintre cele mai performante, destinate 

în exclusivitate promovării jocurilor. Esenţa jocului constă în utilitatea sa ulterioară. Un joc ar 

trebui să-i deprindă pe cei care-l practică cu activităţi care să le dezvolte gândirea, capacitatea de 

concentrare sau cea de creaţie.  

Există jocuri de şah, de logică, de strategie, de creaţie, dar şi faimoasele jocuri de acţiune. 

Dacă primele categorii corespund teoriilor cu privire la necesitatea jocului ca mijloc de învăţare, 

cele din urmă solicită numai dexteritatea, capacitatea de reacţie şi, poate, de atenţie. Sigur, la urma 
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urmei nici asta nu e chiar aşa de rău, dacă aceste jocuri n-ar crea dependenţă. În 1998, s-a arătat că 

80% din copii sunt familiarizaţi cu jocul Duke Nuken (un joc ce conţine violenţă, sânge, sex) şi 

doar 5% din părinţi îl cunoşteau.  

 Adolescenţii îşi fac noi prieteni prin intermediul internetului în mod frecvent. Cercetările 

arată că efectele asupra competenţei sociale depind în parte de cât de dese sunt contactele cu familia 

şi prietenii sau cu străini şi noi cunoştinţe. Studiul recent HomeNet Project realizat pe 93 de familii 

cu copii (10-18 ani) ce au acces la internet se subliniază că aceştia folosesc internetul pentru scopuri 

sociale - comunică cu prietenii, se întâlnesc cu persoane noi, aderă la diverse grupuri, în special 

fetele, comparativ cu adulţii. Mai arată o creştere a utilizării internetului în primul an de conectare    

şi o scădere mică, dar semnificativă din punct de vedere statistic a declinului implicaţiilor sociale 

măsurate prin comunicarea cu familia, dimensiunea ariei sociale, sentimente de singurătate.   

Utilizarea crescută a internetului se asociază cu creşterea nivelului de depresie. 

      În concluzie, cercetările existente arată că efectele asupra aptitudinilor sociale ale utilizării 

calculatorului depind de timpul petrecut, tipul de activitate, şi natura informaţiilor sau conţinutul 

lor.  
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AVANTAJELE UTILIZĂRII CALCULATORULUI-GENERAŢIA IT 

                                                   

Prof. Perţa Mihaela Gabriela, Prof. Ceausoglu Anelice  

Şcoală Gimnazială Nr. 4 Rm.Vâlcea 

                                                   

 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 moderne.                      

  Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei informaţiei, calculatorul a devenit un instrument 

indispensabil oricărei persoane, instrument prin intermediul căruia putem avea acces la 

impresionante surse de informare.  

             Avansul tehnologiei informaţionale schimbă radical modul nostru de viaţă, de comunicare 

cu ceilalţi, de receptionare a informaţiilor. În viitor rolul calculatorului în viaţă noastră va fi 

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 viaţă să se vor desfăşura sub semnul ordinii. Este necesară 

dotarea şcolilor cu calculatoare pentru că elevul să beneficieze de această modalitate de a-şi croi 

drum spre viitor. Există multe programe interactive ce pot fi achiziţionate. Calculatorul este un 

mijloc foarte util pentru scrierea temelor pentru şcoală sau a altor sarcini asemănătoare; informaţiile 
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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 sălilor de 

informatică dar şi a altor cabinete - limbi străine, geografie, biologie, etc. - măcar cu un singur 

computer, reprezintă ocazia de a învaţă 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. 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 învaţă pe elev responsabilitatea pe care o implică luarea unei decizii.                                                                                                                   

 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; ineficientă învăţării prin neparticiparea unor elevi la 

lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei, izolarea elevilor şi chiar repulsie faţă 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.   

               Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunostiinte 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. 

               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 să 

didactică fundamenta.   

                 Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidenţă presupusă de această prioritate. Programul de calculator poate 

deveni un suport important pentru o predare eficientă. Prezentarea rolurilor şi funcţiilor multiple 

care pot apărea în cadrul unui sistem informatic de instruire considerând elevul, profesorul şi 

sistemul informatic. Elevii şi profesorul pot avea mai multe roluri şi/sau funcţii simultane în cadrul 

unui sistem de instruire, funcţii care nu sunt complet automatizate. Infrastructură sistemului de 

instruire poate, de asemenea, să îndeplinescă sarcini multiple. 

                Utilizarea calculatorului are numeroase avantaje: 

-Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 
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-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 independenţa; 

-Instalarea climatului de autodepăşire, 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 secvenţă anterioară; 

- Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele ; 

-Asigura 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 problema concretă; 

-Asigura pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă (educaţia 

de-a lungul întregii vieţi); 

-Determina o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplină 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. 

 

 

 

CALCULATORULUI IN SECOLUL XXI 

 

Prof. înv. primar Cumpănășoiu Lavinia Elena 

Liceul ,,Preda Buzescu” Berbești, Vâlcea 

                                                                                                                                                                                

Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea de informații  sub 

forma de mesaje, știri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise între două persoane, numite 

interlocutori, sau mai formal, emițător și receptor. Termenul de comunicare este legat de existența 

noastră ca oameni, mai apoi ca societate, fiindcă ființele umane și comunicarea sunt 

interdependente. Fărî comunicare și limbaj noi, ca ființe ce interacționăm și relaționăm în cea mai 

mare parte, sau chiar în întregime prin actul comunicării, existența noastră pe pamânt ar fi inutilă.                                                                                                               

Odată cu apariția internetului, computerele au devenit dispozitive de comunicare excelente. 

Comunicarea cu ajutorul calculatorului se poate face prin mai multe rețele de internet cum ar fi 

Yahoo! Messenger,Parlingo sau anumite rețele unde utilizatori pot cunoaște persoane noi și pot 

interacționa între ei cum ar fi Facebook, Twitter. Este bine că elevii comunică între ei nu contează 

prin ce mijloce, dar tot cei mai mulți dintre ei aleg calculatorul ca mijloc de comunicare. 

Folosirea calculatorului în comunicare are aspecte pozitive și aspecte negative. 

     Aspecte pozitive: 
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          Cu ajutorul calculatorului, elevii pot comunica mult mai ușor decât cu telefonul și 

pot să-și trimită unul altuia informații, site-uri și pot chiar să se ajute la unele teme. Elevii pot 

trimite mesaje de la calculatorul lor până la cineva aflat de cealalta parte a planetei. Sunt și unii 

copiii mai timizi care față în față se jenează să spună unele lucruri, dar pe calculator ei au mai mult 

curaj în ce spun. Pe calculator poți găsi și multe informații legate de diverse lucruri și asculta 

muzică, poți face multe proiecte și citi. 

     Aspecte negative: 

         Aproximativ 80% din cei care lucrează în fața unui monitor în fiecare zi sunt 

predispuși la tulburari minore de vedere. Folosirea, în special de copii, a calculatorului mai mult de 

două ore pe zi poate duce la apariția unor probleme specifice, printre care se numără cefalee, 

tulburări de atenție, senzația de oboseală a ochilor, vedere încețoșată și dureri la nivelul gâtului și al 

umerilor.                                                      

 Statul prea mult la calculator poate duce la dependență. Dependența este necesitatea de 

ordin psihologic de a folosi un anumit lucru, în cazul nostru vorbim de necesitatea de a avea 

anumite activități ce sunt legate de calculator. Dependența nu este dată de calculator (ca obiect fizic, 

sau cel puțin nu mereu), ci dependența o dau activitățile pe care le avem la calculator. Pot apărea 

dependențe față de Comunicarea prin intermediul PC-ulu, Întreținerea unui blog/site, Dependența 

de jocuri, Strangrea/descarcarea de informatii, Setea permanentă de a îmbunătățti performanțele 

hardware dar și software, urmărirea de filme și clipuri, ascultat muzica, Hacking/cracking și multe 

altele. 

În concluzie, folosirea calculatorului în comunicarea elevilor are și părți bune dar și părți 

rele. 

 

 

   

 ŞCOALA TRADIŢIONALĂ VERSUS ŞCOALA MODERNĂ – GENERAŢIA -IT 

 

                                                                       Profesor : Rachina Ana – Maria 

                                                                      Şcoala Gimnazială, sat Mădulari 

  

 De – a lungul timpului, omul a progresat pe toate planurile vieţii- de la  educaţie la 

tehnologie. 

  Ȋnainte de a accede la tehnilogie, omului i- a trebuit educaţie. Fără acesata, omul nu ar fi 

avut posibilitatea de a atinge anumite niveluri de cunoştinţe şi de a le îmbunătăţi. 

  Educaţia reprezintă activitatea de îndrumare, de orientare, de formare la educabili a 

anumitor deprinderi, comportamente, de transmitere a cunoştinţelor din diverse domenii. Educaţia, 

ca proces de predare- învăţare într-un mediu instituţional ( şcoala ), a cunoscut diverse moduri de 

realizare, diferite metode si strategii. Pe lângă tehnici sau metode, educaţia presupune o relaţie între 

educabil şi educator. În această  „ ecuaţie”, educatorul trebuie să se adapteze timpurilor ( evoluţiei 

societăţii ) şi mai ales nivelului educabilului, să ţină cont de interesele acestuia. 

   Educaţia de acum a elevilor/ adolescenţilor a cunoscut unele modificări faţă de educaţia 

de altădată a acestora. Aceste modificări se referă mai ales la evoluţia tehnologică, la apariţia 

computerelor, a telefoanelor mobile, a softurilor educaţionale. 

   Vorbim aşadar de modificări în procesul educaţional ce ne fac să „delimităm” şcoala 

tradiţională de  şcoala modernă. 
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      Şcoala  reprezintă instituţia cea mai importantă unde elevii/ adolescenţii primesc  

educaţie şi petrec o bună parte din timp. Se pune problema ca şcoala să – şi focuseze activităţile pe 

nevoile edcuabililor, aceştia trebuie plasaţi în centrul activităţilor instructiv-educative. Elevii trebuie 

atraşi spre şcoală mai ales prin intermediul gadgeturilor şi a internetului., prin lecţii AEL. 

    Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a 

elevilor în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile 

pe care le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-

deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode.  Reevaluarea 

permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la 

evoluţia ştiinţei. 

     Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 

1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu 

manualul, exerciţiul; 

2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul 

de caz, metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 

 Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie 

expunerea profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, 

susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la 

atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă 

tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt 

ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea 

elevilor. 

 

    Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în 

antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si 

exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii. Elevii  sunt un receptor de informaţii, ci şi un 

participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului 

participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a 

face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-

participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a 

emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o 

gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o 

gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea 

rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi 

utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi 

discutate şi evaluate, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele metode de 

dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda Cubul; metoda 

Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Pălăriile gânditoare; metoda Frisco; metoda 

Schimbă perechea; metoda Explozia stelară; diagrama Venn; metoda Cauză-efect. 

Literatura de specialitate oferă o imagine asupra antitezei care se creează între metodele 

tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale se caracterizează prin: 

• accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,; 

• centrarea pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al 

instruirii, asadar comunicarea este unidirectionala; 

• predominanţa comunicării,; 
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•s orientarea, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunostintelor; 

•caracterul formal şi stimularea competiţiei; 

•stimularea motivaţiei extrinseci pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode 

generează pasivitatea în rândul elevilor. 

     La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 

•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativa; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă 

din modul de organizare a lecţiei.Prin metodele moderne se incurajeaza participarea elevilor, 

initiativa si creativitatea. 

Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi 

metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie 

permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea 

managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 

psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou 

sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

 

Bibliografie: 

1. Dumitru, I., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, 

Timişoara, 2001 

2. Guţu, V., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: 
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IMPACTUL TEHNOLOGIEI ASUPRA GENERAŢIILOR DE ELEVI-AVANTAJE ŞI 

LIMITE 

 

 prof. Tudor Veronica  

Liceul Teoretic „Dunărea” Galaţi 

 

  Ca şi profesor pot spune că Tehnologia informaţiilor şi Informatica în general, una  dintre 

cele mai avangardiste discipline, este caracterizată de o evoluţie spectaculoasă atât în ceea  ce 

priveşte  impactul acesteia asupra activităţii noastre cotidiene, dar şi din punctul de vedere al 

dezvoltării profesionale. Calculatorul înglobează tehnologii la care, în urmă cu  două, trei decenii 

omul nici nu visase, astăzi importanţa şi utilitatea calculatorului în orice domeniu de activitate, nu 

mai poate fi ignorată.  Un computer, o tabletă, un smartphone,  a ajuns în zilele noastre ceva 

indispensabil, de care cu greu ne putem lipsi.   

De la preşcolari până la cei mai mari, toţi utilizăm zilnic  aplicaţii ce au la bază soluţii 

hardware şi software oferite de  spectaculoasă dezvoltare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor  

Aşa cum societatea noastră s-a transformat esenţial datorită evoluţiei din domeniul IT, aşa şi 

generaţiile de elevi se diferenţiază  faţă de generaţiile cărora ne adresam acum 10-15 ani, aceştia din 

urmă fiind mult mai informaţi încă de la vârsta  preşcolară fiind familiarizaţi cu  tablete, telefoane şi 

chiar calculatoare.  

Dacă cu câţiva ani în urmă aveam elevi ce proveneau din mediul rural şi ajunşi la liceu în 

clasa a IX-a atingeau pentru prima dată tastele unui calculator, în ultimii  10 ani nu am mai întâlnit 

elevi care nu au utilizat un calculator sau care nu au folosit aplicaţiile unui telefon, vârsta la care 

copiii interacţionează cu lumea virtuală fiind din ce în ce mai mică.  Astăzi, în timp ce se joaca pe 

Internet cu personajele favorite de desene animate, copiii învaţă să recunoască literele şi cifrele, sau 

personaje din poveşti  şi astfel computerele devin o parte din viaţa lor. 

Un prim avantaj  al  familiarizării cu aplicaţii informatice încă de la vârste fragede este 

rapiditatea cu care elevii îşi însuşesc cunoştinţe din domeniul IT şi capacitate mai mare de a se 

adapta la situaţii noi. Astfel elevii  din clasele de început de ciclu gimnazial sau liceal sunt 

familiarizaţi cu mouse-ul şi tastatura, cunosc multe combinaţii de taste, aplicaţii ale sistemului de 

operare Windows şi nu este necesar să se insiste pe obiectivul familiarizării elevilor cu sistemul de 

operare. Aceiaşi „generaţie Google”, foloseşte cu uşurinţă aplicaţii de tehnoredactare, de desenat 

dar şi soft-uri specializate, cunoştinţele de operare fiindu-le  foarte familiare acestora.  Acestea ar fi 

doar câteva dintre avantajele integrării tehnologiei informaţiei în procesul educaţional. 

Dar apare fireasca întrebarea dacă inserţia calculatorului în viaţa copiilor conferă doar 

avantaje dezvoltării lor. După o analiză comparativă a generaţiilor de elevi pe care le-am avut la 

început de carieră(acum 15-20 de ani) şi a elevilor din ultimii 5 ani, şi am ajuns la concluzia ca 

aceştia din urmă sunt  şi dezavantajaţi deoarece:  

 sunt din ce în ce mai puţin dispuşi să acorde timp studiului individual, majoritatea nu mai au 

răbdarea necesară să stea câteva ore  şi să studieze o anumită temă. 

 din acuza faptului că pot obţine foarte uşor informaţii din mediul virtual sunt tentaţi să nu 

mai acorde importanţa cuvenită studiului de caz, analizei comparative şi să intre în 

profunzimea problemelor. 
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 se plictisesc repede de o lecţie (temă, subiect) şi vor tot timpul să înveţe altceva, fără a 

aprofunda cunoştinţele lecţiei, consideră că este suficient să aibă o vagă idee despre aceasta 

şi fără a acorda suficientă atenţie conexiunii cu lecţiile anterioare.  

 sunt mai superficiali,  tratează temele pentru acasă ca pe o povară nu mai au răbdare să le 

redacteze, chiar dacă ştiu să le rezolve şi  preferă să le preia de la colegi prin  intermediul 

reţelelor de socializare. 

 refuză în general să-şi folosească capacitatea de memorare, din cauza faptului că accesul la 

Internet a devenit facil, iar telefoanele mobile inteligente le  permit accesul la orice 

informaţie  în aproape orice moment. 

 preferă să studieze mai  mult vizual decât generaţiile precedente, deoarece lumea lor e 

bogată în stimulare vizuală.  

Din cele prezentate anterior reiese ideea că se impune adaptarea metodelor de învăţare în 

vederea eficientizării procesului educativ în deplină concordanţă cu aşteptările pe care le au elevii 

generaţiilor actuale. Societatea noastră „ne solicită” pregătirea unui alt fel de elevi decât a celor din 

generaţiile anterioare. 

 În acest sens consider că este important să îi motivăm să înveţe integrând în activitatea 

didactică a oricărei discipline tocmai ceea ce îi fascinează pe ei: calculatorul,  în cel puţin o etapă a 

lecţiei (predare, învăţare sau evaluare). Profesorul poate „specula” dependenţa elevilor de mediul 

virtual, postând pe grupul clasei tema pentru acasă, teme de proiect individuale sau grup, 

răspunzând astfel la dorinţa lor de a nu mai pierde timpul să noteze, dar  nu trebuie „să cadă în 

capcana” de a primi rezolvarea temei  doar în format electronic, în acest caz existând posibilitatea  

că elevul să o  preia de la colegi sau din alte surse. 

Folosirea IT în procesul de educaţie conduce la un  învăţământ centrat pe nevoile, dorinţele 

şi posibilităţile elevului şi  impune desfăşurarea unor activităţi diferenţiate pe grupe de elevi în 

funcţie de nivelul acestora.  Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi 

numai este nevoit să memoreze multe  informaţii. Trebuie doar să-şi formeze o  gândire logică, să 

localizeze informaţia de care are nevoie şi să facă conexiuni între informaţii de la diverse discipline. 

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat 

astfel încât el să devină dependent de învăţarea pe calculator. Nu trebuie să „abuzăm” de folosirea 

exagerată a  instrumentelor TIC, aici intervenind rolul profesorului în alternarea metodelor moderne  

cu metodele de învăţare tradiţionale, astfel încât să maximizăm capacitatea de învăţare a elevilor.  

Elevii trebuie să realizeze când este posibil aplicaţii concrete, şi nu să privească, sau să urmărească  

la video-proiector rezolvarea acestora,  deoarece rezolvarea concretă a aplicaţiilor îi dezvoltă  

inteligenţa, spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea, atenţia şi formarea 

abilităţilor practice.  

Învăţarea într-un învăţământ modern face apel la experienţa profesorului, promovează 

învăţarea prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii şi prezintă o serie de avantaje, între 

care menţionăm stimularea interacţiunii dintre elevi, creşterea stimei de sine, încredere în forţele 

proprii, diminuarea anxietăţii faţă de şcoală,etc. Totodată există şi nişte limite, cum ar fi: metodele 

activ-participative aplicate în activitatea pe grup sunt mari consumatoare de timp şi necesită 

experienţă din partea cadrului didactic. Profesorii trebuie să încurajeze elevii să utilizeze 

calculatorul/smart-phonul cu scopul de a căuta informaţii, să compare diferite metode de rezolvare, 

să analizeze şi sintetizeze diferite surse de informaţie şi să poată trage propriile concluzii despre 

tema studiată.  



Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 8 

409 
 

Tehnologiile IT pot  astfel oferi ce nu pot mijloacele tradiţionale - informaţie ce este 

permanent accesibilă, întotdeauna actualizată, prezentă într-o formă stimulativă. Calculatorul 

permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi, crearea de 

instrumente de testare a cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi, dar acesta trebuie utilizat 

doar pentru optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape ale lecţiei.  

Un rol important în acest sens îl are perfecţionarea continuă a profesorului, cunoaşterea şi 

utilizarea noilor cunoştinţe de specialitate şi integrarea noilor tehnologii în  activitatea didactică 

trebuie să fie preocuparea permanentă a fiecărui cadru didactic. Şi sub acest aspect, Informatica şi 

Tehnologia informaţiei, oferă tehnologii e-learning şi Software educaţional din ce în ce mai divers 

în ultimii ani.  

 Deoarece soft-urile educaţionale nu pot răspunde întrebărilor neprevăzute venite din partea 

elevilor, profesorul are rolul de a dirija modul de însuşire a informaţiilor. Pentru a realiza un 

învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate trebuie sa folosim atât metodele 

clasice de predare, învăţare, evaluare cat si metodele moderne.  

 Cum nimic nu este perfect, ci totul este perfectibil, continuăm să ne adaptăm metodele de 

predare, an de an, generaţie după generaţie, pentru a fi în concordanţă cu nevoile elevilor noştri, 

astfel încât aceştia să aibă cunoştinţe cât mai solide în domeniu, şi să ne mândrim cu rezultatele lor. 
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Un opţional de informatică foarte îndrăgit de către elevi este opţionalul de FLASH. Acest 

C.D.Ş. oferă elevilor posibilitatea de a învăţa metode pentru a crea animaţii interesante, atractive şi 

educative. Pentru a veni în sprijinul lor, împreună cu ei am  creat un tutorial folosit deja cu succes 

de către elevi. Acesta conţine aplicaţii numeroase şi diverse, astfel încât elevii să înveţe elemente de 

bază în FLASH şi totodată să-şi poată dezvolta  imaginaţia, iniţiativa şi spiritul creativ. Iniţiativa 

noastă doreşte deopotrivă să încurajeze şi dezvoltarea materialelor de predare şi învăţare în format 

digital, pentru a asigura calitatea ofertelor educaţionale online. Considerăm că poate fi un exemplu 

simplu de soft educațional, atractiv şi căutat de către elevi. Elevii sunt stimulaţi să studieze noul soft 

deoarece aplicaţiile realizate îi pregătesc pentru a fi competitivi şi în perspectiva diverselor 

concursuri, conferinţe și chiar, a  unei cariere posibile.  

Cunoscutul cărturar francez Andre Malraux ar fi spus: ,,Secolul 21 va fi unul mistic sau nu 

va fi deloc!”. Malraux a folosit cuvântul ,,mistic” pentru a evoca acel ,,elan al începuturilor 

inteligenţei pe pământ”, fără de care nimic bun nu-l aşteaptă pe omul secolului 21. Este inevitabilă 

conexiunea cu nesfârşitele posibilităţi create de inteligenţa umană, prin construirea unui adevărat 

univers virtual. Parafrazându-l pe Malraux, ne-am permite să spunem: Omul secolului 21 va  fi  

stăpânul sau sclavul calculatorului! Ceea ce a constituit o victorie uriaşă a minţii omeneşti poate 

reprezenta o primejdie, dacă nu este bine gestionată. Calculatorul are o imensă putere de seducţie. 

Copiii, adolescenţii, renunţă cu prea mare uşurinţă la jocurile, divertismentele din lumea reală, 

pentru a se lăsa antrenaţi într-o lume virtuală, pe care au impresia că o pot controla. Este deja 

evident că se creează o dependenţă periculoasă. Într-un asemenea context, rolul adultului, mai ales 

al educatorului şi al profesionistului în domeniul informaticii, este hotărâtor. Aceştia au 

responsabilitatea socială de a colabora pentru a identifica strategii, metode, instrumente care să 

limiteze ori să împiedice acest transfer (din real în virtual) însă fără a-i crea copilului, tânărului 

sentimentul de frustrare, de privaţiune. 

Această constatare a avut drept rezultat preocupare pe care o avem pentru că dorim ca elevii 

noştri şi proprii noştri copii să folosească calculatorul ca pe un partener capabil să-i ajute în 

rezolvarea unor probleme din lumea reală. Am dorit să găsim o soluţie. Se ştie că perfecţionarea 

unui cadru didactic constă şi în participarea de-a lungul activităţii didactice la numeroase cursuri de 

formare, conferinţe, seminarii naţionale şi europene care abordează dinamica problematicii învăţării 

electronice. Pentru noi, cursurile online au constituit oportunitatea şi sursa cea mai importantă şi cea 

mai bogată în informaţii de specialitate. Am descoperit valenţele formative ale acestui sistem şi ne-

am convins de beneficiile şi nenumăratele posibilităţi de valorizare. În acest context ne-am propus 

să experimentăm puţin câte puţin, împreună cu elevii noştri, crearea unor cursuri online destinate 

elevilor. Acestea  nu exclud utilizarea metodelor tradiţionale, ci propun completarea acestora prin 

utilizarea metodelor moderne bazate pe instruirea asistată de calculator. Astfel, soluţia optimă 

pentru  atingerea tuturor obiectivelor propuse în cadrul lecţiilor o reprezintă desfăşurarea 

activităţilor de învăţare sub îndrumarea profesorului, în clasă şi continuarea acasă a instruirii. 

Un exemplu în acest sens îl constituie opţionalul de FLASH, un opţional foarte îndrăgit de 

elevi. Acest C.D.Ş. oferă elevilor posibilitatea de a învăţa metode pentru a crea animaţii interesante, 
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atractive şi educative. Pentru a veni în sprijinul lor, împreună cu ei am  creat un tutorial folosit deja 

cu succes de către elevi. Acesta conţine aplicaţii numeroase şi diverse, astfel încât elevii să înveţe 

elemente de bază în FLASH şi totodată să-şi poată dezvolta  imaginaţia, iniţiativa şi spiritul creativ. 

Iniţiativa noastă doreşte deopotrivă să încurajeze şi dezvoltarea materialelor de predare şi învăţare 

în format digital, pentru a asigura calitatea ofertelor educaţionale online. Considerăm că poate fi un 

exemplu simplu de soft educațional, atractiv şi căutat de către elevi. Elevii sunt stimulaţi să studieze 

noul soft deoarece aplicaţiile realizate îi pregătesc pentru a fi competitivi şi în perspectiva diverselor 

concursuri, conferinţe si chiar, a  unei cariere posibile.  

Pentru a beneficia de lecțiile Flash existente pe site-ul competentedigitale.ro/flash, elevii 

trebuie să-și creeze cont și să confirme înscrierea dând click pe link-ul care le este trimis prin e-

mail. După ce au confirmat înscrierea, le va fi afișată o parolă cu ajutorul căreia se vor putea 

conecta la site timp de o lună sau de maxim 20 de ori. 

De fiecare dată când un elev își face cont pe site, profesorul este înștiințat prin e-mail, având 

și el posibilitatea să activeze înscrierea elevului și să obțină parola (în cazul în care, din diverse 

motive, elevul nu a primit e-mailul de confirmare). 

Site-ul cu lecții Flash, a fost realizat cu ajutorul limbajelor PHP, HTML, CSS, MySQL, iar 

filmulețele au fost făcute cu aplicația Screen Capture. 

După ce s-a conectat pe site, elevul are acces la mai multe lecții care au rolul de  a-l învăța 

să utilizeze, în mod practic, aplicația Macromedia Flash 8. Fiecare lecție prezintă animația care va fi 

realizată, pașii necesari pentru realizarea ei și un filmuleț în care se arată efectiv cum se realizează 

animația. 

Softul educațional poate fi utilizat nu numai de către elevii de liceu ci și de  cei de gimnaziu 

sau de către orice utilizator care dorește să-și însușească noțiuni elementare de Flash. 

Aplicația  este organizată foarte simplu pe baza unui meniu minimal care cuprinde: HOME, 

CONT NOU, LOGIN si LOGOUT.  

Încă  din fereastra de Home, utilizatorii sunt avertizați că „Pentru a avea acces la lecțiile din 

această pagină, trebuie să vă conectați!!!” și sunt prezentați pașii care trebuie urmați  pentru a avea 

acces la lecții (Fig.1.). 

 

 
Fig.1. Paşi acces lecţii 

 
Fig. 2. Lecţii Flash 

 

După cum se prezintă sugestiv prin imagini se pot parcurge lecții dintre cele mai diverse: 

 Noțiuni teoretice introductive 

 Prima mea animație (Fig.3.) 
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 Animație bazată pe modificare de cunoare și dimensiune 

 Crearea și folosirea măștilor 

 Glob care se rotește 

 Glob pământesc care se rotește 

 Realizarea unui buton simplu (Fig.2.) 

 Cerc 3D 

 Realizarea unui buton animat care deschide site-ul Yahoo (Fig.4.) 

 Text strălucitor 

 Efect zoom în Flash 

 

 
Fig.3. Lecţie Flash 

 
Fig.4. Lecţie  Flash 

Fiecare lecţie conţine paşii necesari pentru realizarea aplicaţiei, un film video în care se arată 

realizarea efectivă a animaţiei, precum şi fişierul Flash original.  

Informaţiile sunt foarte detaliate astfel încât pot fi parcurse şi de către utilizatori care au 

abilităţi de bază în utilizarea calculatorului (Fig.5., Fig.6.).   

 

 
Fig.5. Lecţie Flash 

 
Fig.6. Lecţie Flash 

      

Interfaţa aplicaţiei este atractivă, uşor de utilizat şi butoane intuitive în ceea ce priveşte 

acţiunea. Lecțiile sunt prezentate gradat în funcție de nivelul de dificultate. 

Animațiile  au fost alese astfel încât să fie  atractive pentru copii si să ii ajute să rețină cu 

ușurinţă toate informațiile prezentate. 

 Toate aceste lecţii au fost folosite la clasă cu mult succes, uşurând procesul de predare – 

învăţare - evaluare. S-a observat o participare mai activă a elevilor la ore şi a scăzut absenteismul.  
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În viitor se doreşte completarea tutorialului separând conturile pentru elevi şi profesori, 

elevii să poată să-şi încarce animaţiile realizate pe contul profesorului pentru a fi analizate şi 

evaluate.  

 

Concluzii 

 

În urma parcurgerii lecțiilor existente pe site, elevii vor fi capabili să-și realizeze propriile 

animații și li se va deschide “apetitul” de a explora și mai mult acest tărâm minunat al aplicației 

Flash. 
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