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Integration of educational technologies in the formative education 
requires the school to focus on the development of thinking, by selecting this 
content, methods, forms and training and assessment criteria, i.e. to develop 
educational technology that develops a certain style of learning with lasting 
effect. 
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1. Introducere 
 

În noile orientări ale învăţământului, problema interacţiunii 
profesorului cu elevul este una fundamentală.  

În acest context apare necesitatea unui sistem educaţional 
centrat pe elev, axându-se pe nivelul de dezvoltare a potenţialului 
acestuia, aplicând tehnologii adecvate.  



 „Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm 
copilului cunoștințele generale de care bineînțeles va avea nevoie să 
se servească: aceasta este instrucţia.  

Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi 
aceasta este educaţia”1 – Gaston Berger 
 

Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului 
formativ presupune ca şcoala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, 
selectând prin acesta conţinutul, metodele, formele şi criteriile de 
formare şi evaluare, adică să elaboreze aceea tehnologie educaţională 
care dezvoltă un anumit stil de învăţare cu efect durabil. 

 
În condiţiile societăţii informaţionale bazate pe utilizarea 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC), în sistemul de 
învăţământ devine un imperativ necesitatea centrării procesului 
educativ pe elev, el devenind subiectul acestui proces presupunând 
individualizarea acestuia.  

 
Utilizarea tehnologiei informaţionale reprezentând posibilitatea 

reala de individualizare a acestui sistem de învăţământ bazat pe clase 
şi lecţii. 
 

2. Consecinţe pedagogice ale instruirii asistate  
pe calculator din punct de vedere al stimulării  
imaginaţiei, dezvoltării gândirii logice şi a creativităţii 

 
Modernizarea pedagogică presupune existenţa echipamentelor 

hardware (calculatoare) şi software (existența programelor de 
calculator)  şi a capacităţii de adaptare a acestora, de receptare şi 
valorificare în mediul instrucţional. 

 
Calculatoarele introduse în procesul educaţional, oferă celor 

care învaţă libertate şi flexibilitate mult mai mare, dar şi individualitate 
în clasă.  

 
Folosirea internetului de către elevii le conferă acestora o 

afinitate naturală ce a dat naştere la realizarea unor proiecte orientate 
spre elevii/studenţi, iniţiate de aceştia sau chiar conduse de 
elevii/studenţi. 

                                                            
1 Gaston Berger (1 oct. 1896 - 13 nov.1960) responsabil de învăţământ terţiar la 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi care a modernizat sistemul universităţilor franceze. 



  În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne a 
dus la schimbări mari în procesul de învăţământ. Astfel, acum învăţării 
nu mai este considerat ca fiind un demers al profesorului şi muncii 
acestuia, ci fiind rezultatul interacţiunii elevilor/studenţilor cu 
calculatorul şi al colaborării acestora cu profesorul. Toate acestea au 
dus la creşterea eficienţei activităţilor de învăţare precum şi a 
dezvoltării competențelor şi studiului individual al studenților/ elevilor. 

 
Un avantaj în utilizarea instruirii asistate de calculatore încă de 

pe băncile şcolii este acela că influenţează formarea intelectuală a 
elevilor/studenţilor prin: 

 
● Stimularea interesului faţă de nou prin implicarea 

elevului/studentului interactiv în prezentarea cunoștințelor, captându-i 
atenţia asupra subiectului discutat şi eliminând riscul plictiseli sau 
rutinei. 

 
● Stimularea imaginaţiei prin dezvoltarea de abilităţi de 

utilizare, imaginație şi viteză de reacție în reprezentările grafice 
atractive, determinând elevul/studentul la utilizarea calculatorului prin 
crearea propriilor lui softuri. 

 
  ● Dezvoltarea unei gândiri logice prin descoperirea unor teme 
și etape de elaborare organizate secvenţial şi logic după 
raţionamentele sale, reprezentând câștiguri în ceea ce priveşte 
profunzimea gândirii şi viteza de rezolvare de probleme.  
 
  ● Dezvoltarea creativităţii prin simulare pe monitorul 
calculatorului a diferitelor fenomene şi procese, care în cadrul unui 
laborator ar fi destul de dificil de realizat şi costisitor. 

 
De asemenea se realizează o optimizare a randamentului 

predării prin exemplificări multiple, întărirea motivaţiei elevilor legat de 
procesul de învăţare. 

 
Cu ajutorul calculatorului elevul conştientizează faptul că 

noţiunile învăţate îşi vor găsi utilitatea, precum şi dezvoltarea gândirii 
astfel încât pornind de la modalitatea generala de rezolvare a unei 
probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul. 

 



 
 

Fig. 1 Avantajele instruiri asistate de calculator 
 

În figura 1 sunt prezentate alte avantaje legat de utilizarea şi im 
portanţa utilizării IAC  

 
● Un alt avantaj îl constituie acela că instruirea asistată de 

calculator în sălile de curs pot  servi ca tutore. Profesorii pot fi de ajutor 
elevilor/ studenţilor numai în procesul de învăţare şi să acţioneze ca 
tutori pentru elevii care rămân în urmă. 
   
  Utilizarea IAC pe lângă avantajele mai sus menţionate, prezintă 
şi unele dezavantaje, cum ar fi: 
 

▪ Informaţiile nu pot fi de încredere. De exemplu Wilkipedia este 
un site pe care elevii/ studenţii îl utilizează des. Informațiile afișate pe 
acesta de multe ori pot fi nesigure sau chiar inexacte; 



▪ Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea 
abilităților practice de calcul sau chiar de comunicare umană; 

 
▪ Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea 

dialogului dintre cei doi parteneri de studiu profesor – elev; 
 
▪ Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis 

poate duce la monotonie sau plictiseală; 
 
▪ Tehnologia nu are adaptabilitatea uni profesor. Acesta poate 

să modifice în timpul activităţii de învățare predare unele aspecte şi 
elemente noi în funcţie de reacţia studenţilor/ elevilor. 

 
3. Concluzii 

 
Metoda instruirii asistate pe calculator poate valorifică mai 

multe operații didactice individualizate de predare – învăţare – evaluare 
cum sunt: 

 
■ Organizarea informaţiilor conform programei şcolare; 
 
■ Provocare elevilor/studenţilor prin activităţi didactice şi 
întrebări ce vizează depistarea lacunelor, situaţiilor problemă; 
 
■ Asigurarea (auto)evaluării rezultatelor elevilor/studenţilor prin 
medierea resurselor existente la nivelul calculatorului; 
 
■ Realizarea de sinteze recapitulative după parcurgerea unor 
teme  capitole, discipline şcolare; 
 
■ Asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a 
creativităţii elevilor/studenţilor.  

 
În concluzie se poate observa că avantajele tehnologiei 

informatice depăşesc dezavantajele care sunt în general de ordin 
tehnic. 

 
Tehnologia instruirii asistate de calculator fiind un supliment 

pozitiv care face legătura între educație şi lumea tehnologică în care 
trăim. Instruirea asistată de calculator oferă elevilor şi studenţilor acces 
la informaţii, o motivaţie mai mare pentru învăţare, precum şi un ritm 
adecvat de învățare pentru fiecare elev. 
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