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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. 

 

"...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 

 

Repere generale privind utilizarea calculatorului în demersul instructiv-educativ. 

Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi. La orice disciplină se 

pot folosi softuri educaţionale, făcând posibilă o altfel de înţelegere a fenomenelor şi a 

cunoştinţelor. Deşi calculatorul este capabil să execute o multitudine de operaţii instantaneu, nu 

poate înlocui prezenţa cadrelor didactice la clasă, însă poate sa ajute pe toţi partenerii implicaţi în 

actul educativ. 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. 
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Cercetările asupra demersului instructiv-educativ, dacă se utilizează instruirea asistată de 

calculator au arătat că: 

 interesul şi implicarea elevului este crescută, indiferent de nivelul de studiu la care se află; 

 se stimulează fantezia, inventivitatea, rapiditatea luării deciziilor, reflexele; 

 elevul învaţă în ritm propriu, informaţiile prezentate pot fi reluate în orice etapă a procesului 

instructiv-educativ: predare, recapitulare, fixare, evaluare, pregătirea lecţiilor; 

 rezultatele şi progresele obţinute beneficiază de o apreciere obiectivă; 

 stimulează comunicarea, cu condiţia să fie corect utilizat; 

 se optimizează randamentul predării facilitând activităţile de învăţare; 

 creşte calitatea actului pedagogic; 

 cunoştinţele pot fi reluate sub alte forme, realizând astfel o consolidare  a noţiunilor cu care 

s-au întâlnit anterior; 

 substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat, sau ilustrează 

procese chimice care nu pot fi modelate altfel. 

Pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică trebuie să ne asigurăm că deţinem 

controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al conţinutului cât şi din punct de vedere 

tehnic. Nu trebuie să fim centraţi doar pe stilul atractiv şi animat de prezentare a informaţilor, 

pentru ca acestea dacă sunt folosite în număr prea mare, nu face decât să se piardă din conţinut, 

utilizatorii fiind atenţi pe această direcţie. Un bun prezentator nu are nevoie  de o prezentare 

complicată tehnic. E mai important să fie atractivă prin idee, mod de structurare şi grad de 

interactivitate. De exemplu, o prezentare  trebui să-l facă pe elev să gândească, nu trebuie să fie 

doar o înşiruire rapidă şi ameţitoare de slide-uri. Mai presus de orice, concentrarea trebuie să fie 

asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. Cel mai mare pericol în orice proiect de predare-

învăţare care include şi TIC e să fie centrat mai mult pe tehnologie/creativitate, nu pe elevul-

receptor şi pe nevoile lui de învăţare. În şcoală, succesul tipului de predare bazat pe TIC se 

măsoară prin satisfacerea nevoii de învăţare. Nu avem o definiţie clară a potenţialului acestei 

metode. Pentru înţelegerea şi implementarea TIC în procesul clasic de învăţare e nevoie de 

entuziasm, energie şi dedicare pentru a transforma teoria în soluţii reale bazate pe nevoile 

individuale ale elevilor. 

 

Exemplificarea metodei de folosire a calculatorului în predarea noţiunilor despre ioni- 

clasa a VII-a. 

Tema “Ioni. Formarea ionilor şi compuşilor ionici” face parte din programa şcolară de 

studiu a chimiei, în clasa a VII-a, gimnaziu, respectiv clasa a IX-a, liceu.  
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 Deoarece este o temă complexă care se bazează pe cunoştinţele teoretice însuşite în lecţiile 

de studiu a structurii atomului, în special a structurii învelişului electronic, dar şi faptul că elevii se 

întâlnesc cu o serie de termeni noi, prezenţa unui soft educaţional pe care partenerii educaţionali 

profesor-elev sa îl utilizeze ca auxiliar în procesul de predare-învăţare este bine venită. 

În sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat pentru a fi utilizat în 

procesul de instruire/învăţare. 

 Pentru studiul acestei teme, am proiectat un soft educaţional în proiectarea căruia am avut în 

vedere toate argumentele care le-am descris mai sus. 

Din punct de vedere a proiectării, softul parcurge toate etapele metodice desfăşurării 

demersului didactic: 

 Încadrarea activităţii didactice ( a lecţiei ) în sisteme de lecţii sau în planul tematic; 

 Stabilirea obiectivelor operaţionale; 

 Selectarea, structurarea logică, esenţializarea, adecvarea conţinutului şi transpunerea lui 

didactică; 

 Elaborarea strategiei instruirii; 

 Stabilirea structurii procesuale a activităţii didactice; 

 Prefigurarea strategiilor de evaluare; 

 Stabilirea acţiunii de autocontrol şi autoevaluare ale elevilor. 

Experienţa la clasă a dovedit că elevii sunt atraşi de poveştile care se crează în jurul unei teme, 

fie ea şi la ştiinţe. Astfel, povestea creată a fost o călătorie cu trenul de-a lungul parcurgerii 

noţiunilor despre ioni. 

 

Personajele principale au fost elevii, care s-au aflat în centrul activităţii, de-a lungul călătoriei 

primind sarcini specifice deducerii noilor noţiuni: 
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 Să completeze cerinţele unei fişe de lucru referitoare la structura atomului şi structurile 

stabile de dublet sau octet; 

 Să modeleze procese de ionizare, pe baza explicaţiilor şi modelării date la formarea 

ionilor de sodiu şi clor; 

 

 Să formuleze generalizări cu privire la tendinţa atomilor de a forma ioni; 

 Să explice modul de formare a compuşilor ionici; 

 

 Să enumere proprietăţi ale substanţelor formate din ioni; 

 

 Să se autoevalueze cu privire la noţiunile studiate. 

Pentru a realiza sarcinile propuse, utilizatorii softului primesc ajutor teoretic şi se pot verifica cu 

ajutorul calculatorului. 
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În urma utilizării softurilor educaţionale, deci a instruirii asistate de calculator, am desprins 

următoarele avantaje:  

 se reduce timpului de studiu;  

 atitudinea faţă de chimie se modifică pozitiv;  

 se formează deprinderi elementare şi deprinderi intelectuale de nivel superior;  

 elevii care învaţă încet şi cei rămaşi în urmă au de câştigat; 

 strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile inferioare. 

 

Evident că acest concept în educaţie nu poate înlocui metodele tradiţionale în mod radical. 

Există noţiuni care se studiază la chimie, în care metodele tradiţionale sunt de neînlocuit. Îmbinarea 

tradiţiei cu noul poate conduce însă cu mult mai multă siguranţă la rezolvarea actualei crize a 

educaţiei, care se manifestă nu numai în România, dar şi la nivel mondial. Este clar pentru toată 

lumea că la acest moment există un uriaş decalaj între România şi ţările occidentale la nivel 

economic. Dar acest decalaj se manifestă poate la fel de pregnant, deşi nu la fel de evident, la nivel 

cultural şi educaţional. Nu ne referim aici la cultura şi educaţia generală, ci mai ales la cultura 

tehnică şi la educaţia practică.  Învăţământul românesc actual oferă adaptabilitate foarte scăzută la 

nevoile individuale ale fiecărui participant la procesul de instruire, iar această stare de fapt nu este 

de natură să reducă decalajele existente între România şi lumea occidentală. Utilizarea noilor 

tehnologii îmbinate cu noile metode de educaţie ar putea conduce la reducerea acestor diferenţe.  
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