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1. INTRODUCERE
În ultimii ani dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiilor moderne informaţionale şi de
comunicare (TIC) au revoluţionat toate domeniile de activitate ale omului modern. Implementarea
noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare în sistemele educaţionale din lumea întreagă conduce
la schimbarea rolului profesorilor şi elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene, orientate către creşterea calităţii
educaţiei şi a competitivităţii resursei umane, face referire la competenţele digitale, una dintre
competenţele cheie europene şi, la importanţa utilizării TIC în formarea, dezvoltarea şi evaluarea
competenţelor din programele oricărei discipline. 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.
TIC 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. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiilor în sine, nu îmbunătăţeşte procesul de învăţământ, dacă accentul se pune doar pe aceasta.
Accentul trebuie pus pe ceea ce TIC poate face pentru procesul de învăţământ, în speţă pentru studiul
disciplinei Educaţie tehnologică. Rezultatele învăţării reprezintă ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte
şi este capabilă să facă la finalizarea unui proces de învăţare.
Şcoala românească modernă, are ca scop primordial oferirea tinerilor în formare, competenţele
necesare activităţilor lor ulterioare, elevii să obţină rezultate cât mai bune, să fie deschişi spre
cunoaştere, să-şi caute şi găsească drumul care li se potriveşte cel mai bine.
Educaţia tehnologică este o disciplină cu caracter interdisciplinar, care contribuie la deschiderea
orizontului elevilor pentru cunoaştere şi pentru stimularea creativităţii, la integrarea acestora în spaţiul
social-economic şi în cel istorico-cultural al societăţii. Ea reprezintă dimensiunea generală a activităţii
de formare-dezvoltare a personalităţii umane, proiectată şi realizată prin aplicarea raţională a
cunoştinţelor ştiinţifice în diferite domenii sociale, de natură economică, politică sau culturală.
2. ELEMENTE CARE INDIVIDUALIZEAZĂ ŞI DAU O NOTĂ DE SPECIFICITATE
DISCIPLINEI EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ÎN GIMNAZIU:
Elevul este familiarizat cu interacţiunea dintre om şi natură, cu un mediu făcut de om pentru
nevoile lui şi cu condiţiile şi instrumentele acţiunii umane eficiente.
Operează cu enunţuri descriptive sub formă de principii şi legi. Operează cu enunţuri
prescriptive: reguli şi procedee de acţiune, metode şi tehnologii de producere a energiei,
obiectelor, proceselor etc., care nu există în natură.
Are o viziune simplificatoare: prezintă ceea ce există în general, verificat, ordonat, bine
etichetat. Are în vedere faptul că tehnologia nu există în general, ci într-un cadru concret, în
continuă evoluţie şi reconsiderare valorică.
Educaţia tehnologică este prima disciplină din învăţământul obligatoriu românesc ale cărei
conţinuturi sunt interdisciplinare. Interdisciplinaritatea dă elevului o perspectivă unitară şi
coerentă asupra logicii proceselor tehnologice, indiferent de domeniul lor specific de aplicare.
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Conţinuturile sunt organizate pe module, modularitatea fiind definitorie pentru toate obiectele şi
procesele tehnologice.
Promovează cunoaşterea declarativă, ceea ce ţine de „a şti„. Promovează cunoaşterea
procedurală, centrată pe „a şti să faci”, cu o utilitate vizibilă. ”Munca este practicată ca un tip
specific de învăţare”. Educaţia tehnologică este o disciplină care încurajează acţiunea fizică,
adică un mod natural de a învăţa, metodologic şi experimental pentru constituirea şi exprimarea
opţiunii profesionale şi şcolare.
Favorizează competiţia, activitatea individuală şi presupune cooperare, activităţi de grup.
Valorifică experienţa de viaţă şi de învăţare a elevilor şi surse diferite de informare, spre
deosebire de alte discipline, la Educaţie tehnologică obiectul cunoaşterii este tangibil, este fizic
aproape de elev, este chiar în mâna lui.
Introducerea calculatorului în procesul de învăţământ, măreşte calitatea învăţării şi permite includerea
noţiunilor într-un corp coerent de informaţii. Algoritmizarea, modelarea, simularea sunt metode de
învăţare programată ce permit realizarea lecţiilor asistate de calculator.
3. CALCULATORUL CA MIJLOC DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Poate fi folosit în variate momente ale procesului instructiv–educativ dintre care mentionam:
Predarea unei lecţii sau a unor secvenţe ale lecţiei în scopul:
- optimizării procesului argumentării
- evidenţierii mişcării cu ajutorul desenului de animaţie
- efectuării unui calcul rapid
- dezvoltării muncii independente şi eficientizării învăţării.
Verificarea unei lecţii sau a unor secvenţe din lecţie, sau a unui capitol
Efectuarea de exerciţii pentru învăţarea unor operaţii şi formarea deprinderilor adecvate
aplicaţiilor corespunzătoare
Învăţarea asistată de calculator pe baza unor programe educaţionale adecvate învăţământului
autonom. Aceste programe pot fi prevăzute cu exerciţii de control, răspunsurile putând fi,
uneori, comparate cu variantele afişate pe terminal
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.
Acomodarea din şcoală cu tehnica de calcul poate influenţa formarea intelectuală a elevilor, prin:
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, captându-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 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 înţelegerea acestora.
Optimizarea randamentului predării prin exemplificări multiple.
Formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie.
Prin utilizarea calculatorului şi a mijloacelor moderne de învăţământ, elevii sunt mult mai atraşi de
studiu, îşi măresc interesul pentru şcoală, având în vedere marea lor pasiune pentru calculator.
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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, nu să îl îngreuneze. Calculatorul
trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care
să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta
trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi rezistenţă.
Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre
schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi
cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de
profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a
reacţiona la schimbare poate atrage după sine
pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el
însuşi într-o societate în schimbare, şi din
fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât
va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se
perfecţioneze continuu. Deci, introducerea în
şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne
duce la schimbări importante în procesul de
învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este
considerat a fi efectul demersurilor şi muncii
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu
calculatorul şi al colaborării cu profesorul.
4. SCHIMBAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT VIZEAZĂ URMĂTOARELE OBIECTIVE :
Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
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, metodele de evaluare, 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 predareînvăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de
calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.
Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje dintre care mentionam:
Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă
Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică
Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea
Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a
răspunsurilor elevilor
Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare
Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei
Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă
Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate
Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului
Dezvoltarea culturii vizuale
Formarea deprinderilor practice utile
Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea
în funcţie de secvenţa anterioară
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Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de
realizare de grafice, de tabele
Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii
Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme
elevul îşi gaseste 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
De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe
care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se
oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi
fenomenelor neobservabile sau observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente
imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a
laboratoarelor şcolare. 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. În acelaşi timp, calculatorul,
construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, permite verificarea soluţiilor unor
probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a unui nou experiment.
De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru
colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate.
Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor
dobândite din diverse surse. Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi
motivaţională pentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor
însuşite de către elevi, îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie posibilităţilor de
menţinere sub control a activităţii elevilor.
Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului impune
desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge materialul avut la
dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie
doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie.
Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască
exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de
sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţă capabilă de
autoinstruire.
Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai
scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare
care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale
didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să
cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane
responsabile capabile să se integreze social.
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile profesorului.
Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există
posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, 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.
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5. CONCLUZII
Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai
complexă formă 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 viaţă, tot ceea ce generează
interes şi cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta
trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiv educativ, în anumite etape. Deoarece
softul educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine
întotdeauna cel mai important rol în educaţie!
Utilizarea 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 educaţiei tehnologice
contribuie la formarea competenţelor necesare
dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în
care trăieşte.
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