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Abstract  
Current educational policy is directed to all resources 
which could improve the process of education, 
beginning with early education. The new curriculums 
concerning preschool education offer the 
opportunities/possibilities for using new technologies 
in the process of kindergarten education. More and 
more kindergartens are endowment with computers, 
are connected to the Internet and hold educational 
softest.  
For society is important to train the future citizens 
beginning with the preschool period. So that the new 
curriculum provides main direction for early 
education, which means an even earlier period of time, 
witch means from birth. For the development of the 
child's personality these first seven years belonging to 
the childhood period are the most important for their 
development. The dominant educational influence 
must be in accord with the child’s genetic 
potentialities and with his/her best interest. On the 
other way we must to remark that we live in a high 
technology era which could be prefigured by some 
elements which a modern education could not ignored 
if it want to be a competent one: 

• The increasing capacities of processing and 
storage information; 

• The diminishing dimension of technological 
equipments;  

• The friendly sight of interaction face. 
 
 
 
 
 

 
 
All these aspects are so important that becomes 
attractive for more users and the limit of the age are 
more and more diminished.    
The new informational technologies and 
communication are being directed to different types of 
instruction users, to children’ benefits in a direct or 
indirect way. We could say that nowadays the new 
technologies must be an important part of didactic 
activities, no doubt.  
There evaluation most frequently meant to help little 
children to achieve information, to develop their 
habits, abilities and aptitudes in all domains. They are 
at the disposal of all teachers and educators who are 
interested in a different kind of resources. Electronic 
books, beside multimedia application/educational 
supports are important education supports for a 
qualitative educational process at the preschool level.  
 

Keywords: preschool education process, multimedia 
application, internet connection, web supports 

 

Rezumat 
Articolul subliniază importanţa utilizării materialelor 
didactice multimedia şi a aplicaţiilor Internet în 
educaţia preşcolară. În acest fel obişnuim copiii să 
absoarbă şi să proceseze informaţii şi tehnologii, să 
dezvolte aptitudini şi cunoştinţe necesare în societatea 
viitorului. 
 
Cuvinte cheie: educaţia preşcolară, aplicaţii 
multimedia, suport web 
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1. Direcţiile educaţiei în societatea actuală 
 
Învăţământul preşcolar este parte a sistemului general de învăţământ, care are ca prim 

obiectiv socializarea copiilor şi pregătirea lor pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară 
şi în viaţa socială. Educaţia contemporană cunoaşte noi valenţe în ceea ce priveşte calitatea şi 
eficienţa procesului educaţional. Trăind într-o societate în permanentă transformare, în care 
cunoştinţele cunosc o perimare aproape instantanee datorită afluxului de informaţii suntem 
obligaţi să avem o nouă viziune în cea ce priveşte pregătirea copiilor pentru integrarea deplină 
într-o astfel de societate, astfel că pedagogia modernă introduce paradigma educaţia pentru 

schimbare şi dezvoltare. Acest tip de educaţie vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de 
adaptare rapidă şi responsabilă a personalităţii umane la condiţiile inovaţiilor şi ale reformelor 
sociale înregistrate în ultimele decenii ale secolului al XX-lea şi la început de secol XXI. Între 
cei trei factori care contribuie la formarea personalităţii copilului: ereditate, mediu educaţie, 
educaţia are rolul primordial, mai ales dacă avem în vedere şi înţelesul ei de “a scoate din”, “a 
ridica”, “a înălţa”. Acest ultim sens atribuie educaţiei un înţeles de transformare, de trecere de 
la o stare la alta, în sens calitativ, dar şi cantitativ. Educaţia prin cele două accepţiuni de 
informare şi formare determină transformarea individului de la starea de fiinţă biologică la cea 
de fiinţă socială. Importanţa educaţiei se relevă şi prin funcţiile ei: 

a) funcţia cognitivă prin care individul cu ajutorul educaţiei cunoaşte realitatea obiectivă 
pe care şi-o asumă; 

b) funcţia conştientizării de sine, prin educaţie individul are acces la cunoaştere şi 
autocunoaşte; 

c) funcţia socializatoare, prin care individul îşi formează abilităţi de socializare şi 
adaptare la realitatea socială; 

d) funcţia valorizatoare, de constituire a fiinţei uman-sociale pe baza unor opţiuni, 
alegeri, devenind parte integrantă şi valorizată a acestei societăţi; 

e) funcţia de construcţie prospectivă, datorită faptului că educaţia pregăteşte generaţii de 
oameni care să facă faţă provocărilor sociale viitoare. 
Cercetătorii în ştiinţele sociale, atenţi observatori ai dinamicii sociale, pot spune că, cu 

toate schimbările ce au loc în viaţa social, reprezintă o repetare a istoriei într-o formă sau alta. 
Devine evidentă împletirea în istorie, datorită acestei continuităţii şi discontinuităţi de ordin 
social, a vechiului cu noul. Un dicton spune că nimic nu este nou sub soare. Cu toate acestea  
au loc în viaţa socială schimbări remarcabile de ordin socio-economic, tehnologic, ceea ce 
determină o accelerare a ritmului de vehiculare a informaţiei, o accelerare a vieţii în general. 
Toate acestea aduc după sine o schimbare şi în modul de percepere a realităţii obiective. 
Educaţia prin pârghiile ei trebuie să intervină într-un mod subtil pentru formarea viitoarei 
generaţii astfel încât să nu mai repete greşelile trecutului, să se orienteze după adevăratele 
valori moral-sociale. Schimbarea indusă de accelerarea vieţii sociale impune dezvoltare. 
Educaţia este una din resursele esenţiale ale dezvoltării. Specialiştii observă şi apreciază că 
“educaţia este un domeniu în care nu se produce aproape niciodată o ruptură netă între nou 
şi vechi” (Huberman, 1973). 

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii 
şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de 
articulare (Chiș, 2005). Ne situăm la ora actuală într-o societate postmodernă, în care 
distanţele s-au diminuat şi accesul la informaţie a devenit la îndemâna tuturor celor interesaţi. 
Prestigiosul pedagog Emil Păun (1999) făcea o observaţie deosebit de pertinentă referitoare la 
faptul că şcoala contemporană a rămas încă în perioada modernismului, iar influenţele 
postmoderniste sunt încă timide în practica educativă, chiar dacă sunt resimţite tot mai des 
indicii teoretice interesate de orientări postmoderniste. Termenul de modern este folosit în 
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educaţie de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului în relaţie cu trecutul care a 
fost depăşit prin dezvoltare, iar modernitatea este opusă practicilor tradiţionale şi se 
caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. În 1987, S. Lash6 lansează propunerea de 
a înţelege termenul de “modern” nu ca modernitate, ci în contextul semantic al 
modernismului. În timp ce modernitatea este prezentată ca fiind inaugurată în secolele XVI–
XVII, modernismul este conceptualizat ca “ceva nou”, ca o schimbare de paradigmă mai întâi 
în arte, care începe la sfârşitul secolului al XIX-lea.  

Termenul de postmodernism apare pentru prima dată în 1870, într-un context artistic, 
când pictorul englez John Watkins Chapman utiliza sintagma “pictură postmodernistă” pentru 
a denumi fenomenul plastic european ulterior picturii impresioniste. Către mijlocul secolului 
al XX-lea termenul dobândeşte o evoluţie spectaculoasă, extinzându-se în diferite domenii, 
instaurând un nou stadiu al istoriei. Postmodernismul nu este doar o mişcare filozofică, el 
poate fi regăsit, de asemeni, în arhitectură, în grafică, în arta dansului, în muzică, în artă şi 
teoria literară. Ca şi curent filosofic, acesta îşi trage rădăcinile din lucrările precursorilor 
Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger şi Georg Simmel, pentru a se consacra în partea a doua 
a secolului al XX-lea prin lucrările lui Jean-François Lyotard7, Jacques Derrida, Michel 
Foucault, Jean Baudrillard sau Richard Rorty8. Postmodernismul critică fundamentele 
filozofiei tradiţionale, impune renunţarea la fundamente, manifestă scepticism faţă de valorile 
tradiţionale9. Pentru postmodernism cunoaşterea nu mai este eternă şi universală, ea este 
produsul interacţiunii dintre concepţiile, ideile şi experienţele noastre despre lume şi viaţă. 
Postmodernismul respinge formele rigide, favorizând reflexivitatea, spontaneitatea şi 
descentralizarea, postmodernismul este preocupat de organizarea cunoaşterii. În societatea 
modernă cunoaşterea era echivalentă cu ştiinţa şi era importantă în sine, cunoaşterea 
enciclopedică era adevărata cunoaştere, numai astfel oamenii se puteau numi educaţi. În 
societatea postmodernistă, cunoaşterea  devine pragmatică, funcţională, utilă, înveţi nu doar 
pentru „a şti” şi a acumula cât mai multe informaţii din domenii, cât mai diferite, înveţi pentru 
a deveni util. Competenţele sunt necesare pentru a aplica în viaţa de zi cu zi cele învăţate, 
trebuie utilizate în mod productiv cunoştinţele teoretice, omul postmodern trebuie să ştie „să 
fie”10. Dezideratele educaţiei postmoderniste urmăresc stimularea moştenirii genetice prin 
influenţa mediului social şi aici facem precizarea importanţei şcolii ca factor constituent al 
mediului social în vederea dezvoltării optime din punct de vedere cognitiv a copiilor. Într-o 
societate postmodernă este necesară şi o pedagogie postmodernă cu valenţe multiculturale 
într-un context de globalizare socială. O ştiinţă a educaţiei postmodernă va aşeza agenţii 
cunoaşterii şi beneficiarii pe poziţii democratice, de deplin respect reciproc, procesul de 
învăţământ ar trebui să urmărească progresul educaţional prin diferenţiere şi nu prin 
uniformizare, pentru ca prin educaţie şi instrucţie fiecare individualitate, fiecare excelenţă 
umană să beneficieze de o tratare diferenţiată, care să ducă la dezvoltarea personalităţii proprii 
spre performanţe optime (Radu, 1978). 

Un alt concept vehiculat de noua filosofie a educaţiei este educaţia permanent (Jinga, 
1979), un concept identificat de mai multe decenii şi asupra căruia s-au oprit nenumăraţi 
specialişti şi s-au adoptat programe până la nivel UNESCO. Conform Institutului de Educaţie 
Permanentă al forului amintit, educaţia permanentă reprezintă un ansamblu de mijloace puse 

                                                      
6 Lash, S. (1994). Reflexive modernization. Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Polity 
Press. Cambridge. 
7 Lyotard, J.F. (1984/1979). The Postmodern Condition. trans. Geoff Bennington, Brian Massumi. Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 
8 Rorty, R. (1985). Postmodernist Bourgeois Liberalism. in Hermeneutics and Praxis. Hollinger, R. (ed.). Notre 
Dame, Indiana: University of Notre Dame Press. 
9 Vattimo, G. (1993). Sfârşitul modernităţii. Editura Pontica. Constanţa. 
10 Faure, E. (1974). A învăţa să fii. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 
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la dispoziţia oamenilor de orice vârstă, sex şi situaţie socială şi profesională pentru ca ei să 
nu înceteze să se formeze de-a lungul vieţii, cu scopul de a-şi asigura deplina dezvoltare a 
facultăţilor şi participarea eficientă la progresul societăţii11. Diverşi autori au completat cu 
idei care subliniază dimensiunea implicaţiilor fenomenului educaţiei permanente: inserţie în 
real nu doar o pregătire pentru existenţa activă şi responsabilă (René Maheu)12; posibilitate 
pentru individ ca acesta să devină „cât mai mult propriul subiect şi propriul instrument al 
dezvoltării sale prin intermediul multiplelor forme de autoinstruire“ (Delors, 2000)13. Noile 
tehnologii informaţionale ocupă un rol din ce în ce mai important în programele informatice 
din domeniul învăţământului. În ideea că individul va fi în stare să-şi continue dezvoltarea pe 
toată durata vieţii, scopul educaţiei permanente este de a cultiva atitudinea pozitivă faţă de 
schimbare, dorinţa de a fi mereu deschis şi de a accepta schimbarea. Conceptul de educaţie 
permanentă ne atrage atenţia, de asemenea, asupra faptului ca influenţele educaţionale trebuie 
să vizeze integralitatea persoanei umane. Se vorbeşte, de aceea, de „educaţie permanentă 
integrată”, termenul „integrată” desemnând, pe de o parte, integrarea tuturor instanţelor şi 
formelor de educaţie la diferite nivele (educaţie preşcolară, educaţie şcolară, educaţia 
adulţilor) şi, pe de altă parte, integrarea într-un sistem unitar a tuturor formelor sociale de 
educaţie (formală, nonformală şi informală). Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, 
sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare 
şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar preţios al 
unei educaţii permanente.  

Educaţia permanentă înseamnă deci un proces integrator al tuturor influenţelor 
educaţionale, într-un sistem coerent şi convergent, exercitate asupra individului - în modalităţi 
variate şi specifice - pe toată durata vieţii sale. Educaţia permanentă trebuie deci înţeleasă, 
mai degrabă, ca un principiu de organizare a educaţiei, având un caracter paradigmatic pentru 
organizarea educaţiei contemporane. În sprijinul programelor de educaţie permanentă a venit 
computerul. Tot mai frecvent apar, pe lângă noţiunea de învăţare permanentă, noţiunile de 
societate bazată pe învăţare (knowledge based society) și învăţare la distanţă (e-learning). 

Conceptul societate bazată pe învăţare este motto-ul actual pentru demersurile către 
învăţarea fără limite. Învăţământul clasic este costisitor, greu de aliniat la ritmul vieţii practice 
ca nivel de abordare, uzându-se moral tot mai rapid, alternativele fiind binevenite, iar 
profesorii prin îndrumare corectă pot facilita programe de accelerare a instrucţiei, în special, 
pentru copiii cu capacităţi performanţiale înalte indicându-le posibilităţile oferite de 
fenomenul e-learning. 

În cadrul activităţilor extraşcolare pe care profesorii le organizează cu copiii/şcolarii se 
performează influenţe educaţionale care contribuie la modelarea şi formarea unui 
comportament deschis învăţării şi formării în consens cu educaţia pentru schimbare şi 
dezvoltare. Prin diferitele acţiuni întreprinse: plimbări, vizite, cercuri, excursii, tabere, serbări 
copiii/tinerii dobândesc cunoştinţe, îşi formează deprinderi şi obişnuinţe necesare pe tot 
parcursul vieţii, astfel încât să fie capabili să ştie unde să caute şi să găsească informaţiile 
necesare.  

 

2. „Noile educaţii”- adaptare a învăţământului la schimbare 
„Noile educaţii” s-au impus în anii 1980, la nivelul programelor şi a recomandărilor 

UNESCO, constituite ca răspunsuri ale sistemelor educaţionale la provocările/imperativele 
lumii contemporane de natura economică, politică, ecologică, sanitară etc. 

                                                      
11 Institutul Român pentru Drepturile Omului, www.irdo.ro. 
12 Maheu, R. Director-General of UNESCO din 1961 până la 1974. 
13 Autorul celebrului raport UNESCO, a fost desemnat preşedintele Comisiei Internaţionale pentru Educaţie 
pentru secolul XXI. 
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Organizaţiilor internaţionale, liderii politici, diferite categorii de specialişti: 
economişti, pedagogi, medici, naturalişti, filozofi, ingineri promovau o viziune globală în 
analiza problematicii lumii contemporane. Lumea contemporană datorită dezvoltări fără 
precedent a tehnologiilor, a industrializării, a creşterii populaţiei, a transformărilor socio-
economice impuneau  noi provocări reflectate şi în modalităţile de realizare a educaţiei, 
demersurile monodisciplinare dovedindu-se deseori nesatisfăcătoare. 

Aceste noi provocări au declanşat şi sugerat o mulţime de reacţii şi de proiecte, ce s-au 
conturat treptat sub forma unor direcţii de acţiune. Una dintre aceste direcţii de acţiune o 
constituie educaţia ca proces de formare şi sensibilizare a tinerilor şi adulţilor pentru 
participare la abordarea şi soluţionarea problemelor cu care omenirea este şi va fi confruntată. 
Răspunsul a venit în implementarea în politicile educaţionale a unor noi educaţii, iar 
conţinutul lor a cunoscut îmbogăţire şi restructurare. 

Aceste „noi educaţii” reprezintă, de fapt, conţinuturi specifice, raportabile la oricare 
din cele cinci conţinuturi generale ale activităţii de formare-dezvoltare morală, intelectuală, 
tehnologică, estetică, psihofizică a personalităţii umane. 

„Noile educaţii”: educaţia ecologică, educaţia pentru sănătate, educaţia demografică, 
educaţia pentru pace, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia pentru schimbare  şi 
dezvoltare, educaţia pentru comunicare şi mass-media, educaţia economică şi casnică 
modernă, educaţia interculturală, educaţia privind drepturile fundamentale ale omului, 
educaţia pentru timp liber, se impun ca răspuns la problematica lumii contemporane şi propun 
obiective care dau şi denumirea fiecărei structuri de conţinut ştiinţific, realizată ca disciplină 
de studiu, concepută în plan disciplinar, dar mai ales interdisciplinar, pluridisciplinar şi chiar 
transdisciplinar.  

 

3. Tehnologia informaţională şi comunicaţională (TIC) şi rolul 

ei în educaţia preşcolară prin activităţile non-fomale 
 
3.1. Educaţia pentru tehnologie şi progres vizează formarea şi cultivarea aptitudinilor 

generale şi speciale, dar şi a aptitudinilor afective, caracteriale şi motivaţionale, deschise în 
direcţia aplicării tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale avansate (TIC), iar forma ei 
principală o reprezintă accesarea Internet-ului. Activităţile extraşcolare reprezintă modalitatea 
cea mai acceptabilă pentru atingerea scopurilor propuse de acest tip de educaţie. 
Desfăşurându-se în afara programului grădiniţei, copiii pot dobândi informaţiile necesare unui 
anumit domeniu spre care îşi manifestă un interes stabil accesând tehnologia de vârf. Fiecare 
copil manifestă aptitudini spre un domeniu sau altul pentru care este dispus să petreacă ore 
suplimentare pentru a se informa, pentru a-şi dezvolta abilităţile înnăscute.  

Internetul are un rol cheie în furnizarea de informaţii copiilor, reprezintă o posibilitate 
pentru noi oportunităţi, inclusiv prin accesarea celor mai diverse servicii, personalizate şi 
atractive, pe care tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii le fac posibile. Internetul 
schimbă semnificaţia distanţei şi timpului, în orice moment disponibil prin care preşcolarul 
poate ajunge la informaţia dorită. Educaţia în cadrul activităţilor extraşcolare nu poate fi 
concepută în secolul XXI fără mobilitatea pe care tehnica informaţională şi în general 
progresul tehnologic înregistrat în acest secol o pune la dispoziţia celor interesaţi. Educaţia 
prin Internet reprezintă un nou tip de învăţare la distanţă, care se amplifică pe zi ce trece 
datorită evoluţiei spaţiului virtual şi astfel computerul personal devine un instrument 
indispensabil oricărui fiinţe umane a societăţii informaţionale în care trăim. Astăzi este 
necesar ca toţi copii să aibă acces la Internet, iar instrumentele TIC au fost introduse în 
curricula şcolară în scopul pregătirii acestora pentru a putea învăţa în şcoală dar şi în afara 
orelor de şcoală, astfel încât să dobândească competenţe încât să fie capabili să înveţe pe 



 
83 

parcursul întregii vieţi (life long learning). Computerul cu ofertele sale: softwarele 
educaţionale, filme educaţionale, emisiuni şi documentare, cărţi online oferă alternative 
copiilor pentru realizarea unor proiecte din cadrul activităţilor extraşcolare.  

Aplicarea noilor TIC prin termenul e-Learning oferă o alternativă viabilă pentru 
activităţilor extraşcolare într-un context educaţional caracterizat prin fluiditatea rolurilor, 
demers didactic centrat pe copil, resurse distribuite, structuri de colaborare virtuale şi 
activităţi asincron. 

Utilizarea noilor tehnologii facilitează tranziţia de la modelul tradiţional al activităţilor 
extraşcolare la o modalitate mai interesantă şi mai accesibilă prin conţinutul mai variat, la o 
mai mare personalizare a conţinuturilor abordate şi un mai mare autocontrol al celui care 
învaţă asupra propriului proces de instruire. Este, de asemenea, vizibil faptul că utilizarea 
noilor TIC facilitează stabilirea de noi relaţii a copilului cu alţi semeni asemenea lui, cu 
instituţii, profesori, comunitate, familie într-un timp virtual care diminuează distanţele. TIC a 
determinat, prin ofertele sale, ca balanţa globală a educaţiei să se schimbe de la o abordare 
pedagogică închisă, încredinţată instituţiilor, şi strâns controlată de profesor, cu copii mai 
mult sau mai puţin pasivi, la una care este deschisă, transparentă, integrată în societate, care 
susţine iniţiativa copilului, facilitând colaborarea, cererea/întrebarea, interogarea, 
competenţele - deprinderile personale şi învăţarea continuă. Plasând copilul în centrul acestei 
noi paradigme a instruirii, chiar şi numai prin intermediul activităţilor extraşcolare se 
întrevede o schimbare de accent în educaţie trecând de la accentul pus pe conţinut (content-
based learning) la accentuarea contextului învăţării (context based learning).  

Pentru a se accede la acest tip de activitate extraşcolară bazată pe TIC, este evident că 
este necesară o pregătire prealabilă atât a cadrelor didactice, dar şi copiilor/elevilor pentru 
utilizarea eficientă a TIC în educaţie, altfel calitatea procesului educaţional extraşcolar nu 
poate fi garantat.  

 

 
 
Figura 1. Activitățile extrașcolare și TIC (adaptare după L-Change Report, 2002) 

 
În plus se cere cu necesitate ca fiecare copil, instituţie preşcolară să aibă acces la noile 

tehnologii şi să fie dotaţi cu computere cu accesare nelimitată la internet. Se impune cu 
necesitate ca viitorii cetăţenii ai acestei societăţi a cunoaşterii să fie pregătiţi pentru a trăi într-
o realitate informaţională, de aceea cu atât mai mult se constată necesitatea educării copiilor, 
încă de la cele mai fragede vârste pentru o societate informatizată, acesta este factorul cheie al 
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reuşitei întregului demers educaţional, fie el de tip formal sau nonformal. Accesul la 
tehnologie şi infrastructură, la învăţarea prin intermediul TIC constituie principalele 
demersuri didactice care asigură alfabetizarea digitală şi dezvoltarea acelor deprinderi 
necesare viitorilor actori ai societăţii viitoare. Copiii preşcolari s-a observat că sunt deosebit 
de receptivi la TIC dobândind cu mare interes şi uşurinţă deprinderile tehnice necesare 
operării pe computer. Este un fapt deja cunoscut că progresul social are nevoie de tineri cu 
gândire critică, capabili să stăpânească schimbarea continuă prin dobândirea de noi capacităţi 
şi deprinderi, pentru a se adapta într-o societate în perpetuă schimbare. Acest aspect determină 
o regândire profundă a sistemului de învăţământ în ceea ce priveşte eficientizarea lui 
continuă. Ne punem întrebarea de ce învăţarea asistată de noile tehnologii este atât de 
atractivă? În primul rând datorită faptului că acestea facilitează accesul la noi modele ale 
învăţării, bazate pe ideea de comunităţi de învăţare, care implică mai mult decât achiziţia de 
competenţă, ci şi implicarea emoţională pozitivă a copilului în procesul de învăţare, 
transformând astfel experienţa educaţională într-o experienţă plăcută şi dorinţa de a o repeta.  

Vom ilustra mai jos rolul TIC în activităţile extraşcolare şi impactul lor asupra 
actorilor procesului educaţional (profesor şi educat). Tabelul 1 prezintă o vedere de ansamblu 
asupra activităţilor extraşcolare care se pot distinge în cursul procesului de învăţare 
nonformală: pregătire, instruire, evaluare. Procesul didactic în cadrul acestui tip de activitate 
bazat pe TIC este orientat spre copil, acesta din urmă devine responsabil de cele mai multe 
dintre activităţile pe care le desfăşoară. 
 
Tabelul nr. 1. Activitățile procesului de învățare în cadrul activităților extrașcolare prin 
intermediul TIC 

 
Activităţi pregătitoare Activităţi de învăţare Activităţi de evaluare 

Pe plan cognitive Pe plan cognitiv Pe plan cognitiv 

Orientare spre scopuri şi 
strategii de învăţare 
Fixarea obiectivelor învăţării. 
Alegerea şi definirea sub 
obiectivelor. 
Alegerea şi definirea 
strategiilor de învăţare. 
Mobilizarea cunoştinţelor 
anterioare. 

Asimilarea cunoştinţelor. 
Demonstrarea noilor 
competenţe. 
Reflectare. 
Formularea concluziilor. 
Formularea unui punct de 
vedere personal asupra a 
ceea ce s-a învăţat. 
Definirea condiţiilor şi 
posibilităţilor de aplicare. 

Evaluarea progresului şi 
procesul de învăţare. 
Controlul progresului şi 
procesul de învăţare. 
Măsuri de consolidare a 
cunoştinţelor achiziţionate. 
Reflectare asupra procesului 
de învăţare şi progresului 
realizat. 
Evaluare. 

Pe plan afectiv Pe plan afectiv Pe plan afectiv 
Stimularea curiozităţii. 
Implicare emoţională. 
Trezirea interesului. 
Captarea atenţiei. 
Precizarea pertinenţei 
Mobilizare pentru efort. 

Controlul şi reglarea 
concentrării. 
Menţinerea motivaţiei. 
Menţinerea mobilizării 
pentru efort. 

Dorinţa de reluare a 
procesului. 
Compararea rezultatelor 
faţă de strategiile utilizate. 
Auto-evaluare. 

 
TIC oferă ocazia unei reformări a procesului educaţional non-formal în sensul 

reorientării spre copil prin implicaţiile psihopedagogice pe care le conferă. Un copil participă 
la activităţile extraşcolare numai atunci când este motivat, motivaţia sa poate veni şi de la 
cadrul didactic cu care are o afinitate intelectuală şi emoţională. În acest sens se vehiculează 
conceptul de „ucenicie” (apprenticeship), care a devenit extrem de modern în lumea 
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tehnologiilor informaţionale, un cadru didactic dotat cu tact pedagogic, cu dăruire şi pasiune 
pentru profesie, dar şi cu competenţe în domeniul TIC poate atrage copii spre activităţi dintre 
cele mai agreabile şi totodată cu rol educativ-formativ. Un cadru didactic competent care 
operează cu tehnologia informaţională de vârf determină şi la copii interesul pentru 
cunoaştere, formarea capacităţii şi plăcerii de a învăţa, învăţare care duce la progres personal, 
dar şi social prin implicaţii viitoare. Trezirea curiozităţii este vitală în învăţarea bazată pe TIC, 
deoarece fără ea nu ar exista acest tip special de învăţare care face ca ideile să prindă formă. 
Implicarea deplină a copilului în procesul de învăţare, răspunsul său emoţional la provocarea 
intelectuală sunt indispensabile, plăcerea oferită de actul cunoaşterii prin intermediul TIC 
reprezentând întotdeauna nucleul puterii sale de accedere la cunoaştere. Cadrele didactice 
competente în domeniul TIC şi care au vocaţia noului sunt capabile să transfere spre cei cu 
care lucrează copii mai mult decât informaţie într-o formă explicită: text, desen, diagramă etc. 
pentru că se instalează o relaţie specială, un transfer de la maestru la ucenic, ca într-un proces 
de osmoză şi care, de cele mai multe ori este un proces care emerge înspre aspecte mult mai 
profunde ce ţin de relaţiile interumane: empatie, încredere, înţelegere, compatibilitate, chiar 
prietenie etc. 

 
3.2. Educaţia la distanţă. O altă aplicaţie deosebit de valoroasă a tehnologiei 

informaţionale şi de comunicare o reprezintă educaţia la distanţă, care este o realitate 
complexă, impusă de evoluţia societăţii, motiv pentru care este definită din perspective 
diferite de către diverşi autori, în funcţie de domeniul abordat sau la care se face referire. 
Educaţia la distanţă are deja o lungă tradiţie şi coexistă în paralel cu învăţământul tradiţional, 
în cadrul căreia învăţământul tradiţional se bazează pe contactul direct dintre 
profesor/educator şi copii/elevi, iar învăţământul modern abordează educaţia la distanţă ca pe 
o alternativă necesară şi este caracterizată prin diminuarea semnificativă a contactului „faţă în 
faţă” între profesor şi educat. Copilul integrat într-un program de educaţie la distanţă îşi poate 
alege timpul şi locul de studiu, studiază urmând un ritm propriu, fiind permanent îndrumat şi 
primind asistenţă din partea educatorului/tutorelui. Aceste caracteristici fac ca educaţia la 
distanţă să fie cea mai accesibila formă de învăţare pentru acele persoane care, din diferite 
motive, nu pot sau nu vor să urmeze o forma de educaţie tradiţională, sau anumite condiţii 
obiective cum ar fi lipsa instituţiei şcolare într-un mediu izolat, sau incapacitatea de a 
frecventa o instituţie şcolară. Educaţia la distanţă apelează la diferite modalităţi sau tehnologii 
(corespondenţă/ tipărituri, audio, video, reţele de calculatoare) de furnizare a instrucţiei, ce 
presupune depărtarea fizică a actorilor educaţiei (educator-copil), care resimt acest proces ca o 
experienţă specifică de predare-învăţare, încercându-se suplinirea absenţei fizice cu o serie de 
strategii de încurajare a interacţiunii dintre cadrul didactic şi copil. Proiectele de educaţie la 
distanţă au fost perfectate şi rafinate în decursul mai multor ani, cu multe beneficii pentru cei 
interesaţi. Educaţia la distanţă cunoaşte mai multe ramuri specifice: 

Educaţia prin corespondenţă rămâne o modalitate de instruire viabilă acolo unde nu 
sunt încă dezvoltate infrastructurile necesare unei abordări moderne şi mai eficiente. Cursurile 
tipărite şi serviciile poştale au reprezentat baza de la care au evoluat toate celelalte sisteme de 
furnizare la distanţă a instrucţiei. Odată cu apariţia şi folosirea în masă a noilor tehnologii ale 
informaţiei şi comunicării, livrarea informaţiilor poate fi făcută şi în format electronic: CD-
ROM sau direct prin e-mail, ceea ce conduce la reducerea costurilor, a personalului şi 
spaţiilor de depozitare; 

Educaţia prin radio a avut o popularitate mai scăzută, fiind folosită odată cu 
dezvoltarea extraordinară a acestui nou purtător de informaţie şi dizolvându-se în celelalte 
funcţii ale comunicării prin mass-media: promovarea culturii, informarea, socializarea şi chiar 
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divertismentul. Fără îndoială, radioul şi-a avut perioada lui de predominanţă pozitivă în 
perimetrul instrucţiei şi educaţiei şcolare de tip informal; 

Educaţia prin televiziune se menţine ca o alternativă pedagogică ce beneficiază de 
avantajul familiarităţii şi este implementată prin emisiuni TV cu caracter educaţional general 
sau, ca formă alternativă de învăţământ, prin emisiunile proiectate şi realizate în funcţie de 
programe de tip şcolar ce prezintă caracteristici specifice educaţiei la distanţă: 

• un instructor poate conduce situaţii de învăţare pentru un număr mare de cursanţi; 
• sunt prezentate realităţi inaccesibile observaţiei directe; 
• atractivitatea materialelor prin îmbinarea imaginii cu sunetul; 
• conţinuturile transmise pot avea girul unor personalităţi prezente la lecţie; 
• anularea impedimentului distanţei. 
În ciuda răspândirii pe arie largă şi a interesului pe care o au pentru profesori aceste 

mijloace moderne de comunicare în masă prezintă mai multe neajunsuri: 
• imposibilitatea adaptării la cunoştinţele, ritmul şi personalitatea fiecărui cursant, 

receptorul fiind o masă mare şi eterogenă de oameni;  
• a te adresa oricui comportă riscul de a nu te adresa nimănui;  
• caracterul unidirecţional;  
• lipseşte conexiunea, inversă între emiţător şi receptor nu există un dialog 

permanent şi real. 
Educaţia prin Internet reprezintă un tip de predare-învăţare la distanţă, care câştigă 

teren pe zi ce trece datorită amplificării caracterului multimedia al spaţiului World-Wide 
Web, în condiţiile unui acces superior la Internet atât cantitativ (ca număr de persoane) dar 
mai ales calitativ (ca viteză de transfer). Educaţia prin Internet este o formă de instruire bazată 
de Web (on-line) care dispune de un mediu software accesibil prin reţeaua Internet oriunde în 
lume şi oricând. Browsere Web ce suportă realitatea virtuală 3D, animaţie, interacţiuni, 
conversaţii şi conferinţe, cât şi fluxuri audio şi video în timp real oferă posibilităţi de formare. 
Progresul tehnologic a făcut studiul din ce în ce mai interactiv şi mai natural, fără a necesita 
echipament sofisticat. Dimpotrivă piaţa oferă posibilităţi multiple şi preţuri acceptabile pentru 
fiecare. Principalele avantaje ale implementării instruirii bazate pe Web ca formă de educaţie 
la distanţă sunt: 

• reducerea costurilor şi a timpului legate de deplasare; 
• flexibilitate pentru cursant în sensul posibilităţii alegerii secvenţelor în format 

electronic; 
• acces rapid la informaţii exact când şi unde este necesar; 
• integrarea unei varietăţi de medii de învăţare: text, grafică, imagine statică şi 

animată, sunet, scurte filme, într-un cuvânt multimedia; 
• posibilităţi extinse de informare prin intermediul hiper legăturilor; 
• eliminarea izolării prin utilizarea facilităţilor de comunicare specifice Internetului; 
• controlul accesului la resurse prin autentificarea utilizatorilor; 
• oportunităţi pentru formare de grup (asincronă şi sincronă) ca şi pentru formare 

individuală.  
Pentru activităţile extraşcolare accesarea acestui tip de învăţare reprezintă o modalitate 

plăcută şi utilă copiilor. Având în vedere vârsta mică a copiilor preşcolari acest tip de educaţie 
necesită o oarecare supraveghere din partea adultului, pentru a nu da posibilitatea copiilor să 
aibă acces la site-uri care nu sunt corespunzătoare vârstei lor. Pentru accesarea acestui tip de 
educaţie cadrele didactice trebuie să deţină competenţe suficient dezvoltate pentru cursurile 
bazate pe Internet. Există două competenţe critice pe care o astfel de persoană ar trebui să le 
deţină în acelaşi timp: competenţe tehnice (cum pot fi utilizate mai bine noile tehnologii 
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pentru construirea de situaţii de învăţare extraşcolare bazate pe Web) şi pedagogice (cum pot 
fi create, transmise şi evaluate mai bine cursurile bazate pe Web folosind metode şi tehnici 
pedagogice disponibile unui instructor web); 

Instruirea on-line prezintă conţinutul în direct, împrospătat la moment şi modificat la 
dorinţă într-o structură ce permite autodirecţionarea şi autoritmarea pe orice subiect, fiind un 
tip de formare bogat în media complet capabil de evaluare, adaptare şi remediere, toate 
independente de platformă. Soluţiile Web sunt o opţiune în contextul procesului de 
învăţământ de tip extraşcolar prin care pot fi atinse obiectivele didactice, prin satisfacerea 
intelectuală a copiilor, tehnologia fiind folosită ca un mijloc şi nu drept scop. În cadrul 
activităţilor extraşcolare se urmăreşte la fel ca în cadrul activităţilor formale în primul rând 
asigurarea calităţii procesului educaţional, satisfacerea principiilor educaţionale, înlăturarea 
rigidităţilor aferente sistemelor clasice de învăţământ, armonizarea cerinţelor de educaţie ale 
copiilor conform cu interesele lor şi aptitudinile lor.  

Educaţia la distanţă oferă posibilitatea medierii dintre copii şi educatori în special prin 
Internet, ca utilizare a tehnologiilor multimedia şi a Internetului pentru îmbunătăţirea 
calităţii învăţării prin facilitarea accesului la resurse şi servicii, prin colaborare şi schimb de 
informaţii la distanţă. Semnificaţia conceptului e-Learning interferează cu şi se suprapune pe 
o multitudine de termeni ce surprind varietatea experienţelor didactice la care au acces copiii 
şi profesorii în cadrul activităţilor de învăţare formale sau non-formale şi care se bazează pe 
suport tehnologic: instruire asistată / mediată de calculator, digital/mobile/ on-line 
learning/education, instruire prin multimedia etc.  

E-learning este termenul generic care desemnează situaţii educaţionale la distanţă în 
care se utilizează semnificativ tehnologiei informaţiei şi comunicării. Rolul e-learning-ului se 
extinde şi devine tot mai prezent în învăţământul preşcolar pe măsură ce tehnologia 
avansează, fără a elimina însă metodele tradiţionale de instruire, ci cu rol complementar. 
Educaţia la distanţă oferă flexibilitate maximă, însă necesită anumite competenţe ce ţin şi de 
aspectul formativ al educaţiei: autodisciplină, elementare abilităţi tehnice, curiozitate pentru 
cunoaştere şi motivaţie puternică. Copiii care urmează cursuri la distanţă îşi formează 
deprinderea de a studia independent şi autonom, ceea ce reprezintă un avantaj important 
pentru etapele următoare ale pregătirii lor pentru integrarea în activitatea şcolară, în care 
aceste abilităţi elementare dobândite în perioada preşcolară se vor dezvolta, se vor diversifica, 
intervenind de acum şi posibilitatea de a citi şi de a scrie. Spaţiul limitat din instituţii precum 
şi diversele dificultăţi legate de frecventarea unor cursuri într-un sistem tradiţional de 
învăţământ, în joncţiune cu necesitatea pregătirii pe tot parcursul vieţii, au condus la luarea în 
considerare a învăţământului la distanţă ca o alternativă viabilă, mai ales pentru activităţile 
extraşcolare. Prin integrarea activităţilor extraşcolare în anumite programe de educaţie la 
distanţă, se formează deprinderea de a studia independent şi autonom, ceea ce le conferă 
copiilor preşcolari un avantaj important pentru etapele următoare ale vieţii de şcolar. 

 
3.3. Oportunităţi şi posibilităţi de utilizare a noilor tehnologii în educaţie. Utilizarea 

noilor tehnologii în educaţie reprezintă o necesitate indiscutabilă impusă de anumite avantaje: 
creşterea capacităţii de prelucrare şi stocare a datelor, reducerea semnificativă a dimensiunii 
echipamentelor, precum şi apariţia interfeţelor prietenoase de interacţiune cu utilizatorul. 
Noile tehnologii în activitatea didactică extraşcolară se materializează prin: 

• resurse pentru activităţile de învăţare; 
• aplicaţii suport pentru activitatea practică; 
• sisteme de instruire bazată pe Web. 
Cele mai utilizate resurse IT pentru activităţile de învăţare sunt produsele software 

educaţionale (didactice), aplicaţii ce conţin sarcini didactice şi care se adresează direct celor 
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aplicaţie TIC valoroasă şi necesară, prin intermediul lor se pot transmite anumite mesaje, 
elocvente în acest sens fiind desenele. În etapa actuală pot fi folosite imagini în miniatură 
(clip-art), fotografii digitale, diagrame şi chiar imagini 3D pentru a ilustra date şi tendinţe, 
pentru a descrie concepte, pentru a face corespondenţa cu descrierile sau doar pentru decorare. 
Înlocuirea unor explicaţii cu o reprezentare grafică elocventă poate structura mai bine 
informaţia şi are un impact mai mare pentru copilul aflat în perioada gândirii concret 
operaţionale.  

Principalul avantaj al utilizării reprezentărilor grafice este uşurinţa cu care este reţinută 
o imagine care poate exprima destul de mult într-un spaţiu restrâns, memoria vizuală fiind 
considerată superioară celei lexicale de către mulţi psihologi, fiecare animaţie putând fi 
întreruptă şi reluată în orice moment. În scop educaţional, animaţiile pot fi corelate cu un 
comentariu vocal. Pentru a înlătura monotonia, prin impactul vizual pe care îl generează, 
efecte de animaţie pot fi adăugate proprietăţi diferite precum înălţime, poziţie, culoare etc. 

Imagini în direct (live cameras) pot fi folosite în scop educaţional atât pentru 
observarea diverselor aspecte ale lumii reale, cât şi pentru înlăturarea sentimentului de izolare 
pe care îl poate resimţi educabilul aflat la distanţă şi înscris într-un proces de instruire bazată 
pe Web. Există multe utilizări ale formatului audio în instruire. Nu de puţine ori înţelegerea 
este mai uşoară dacă explicaţiile sunt auzite şi nu citite, beneficiind de aportul intonaţiei şi al 
dicţiei. Sunetul, deşi cel mai vechi şi cel mai subtil dintre toate mediile de comunicare este cel 
mai eficient mijloc de a atrage atenţia. Muzica se poate utiliza pentru a crea atmosfera propice 
prezentării, pentru a intensifica emoţiile sau pentru a ilustra şi evidenţia un anumit punct de 
vedere sau aspecte pe care dorim să le punctăm.  

Folosirea înregistrărilor video în activităţile de învăţare extraşcolare, nu numai că 
motivează copiii, dar le şi oferă posibilitatea de a primi informaţii care nu pot fi prezentate 
altfel. Resursele video permit prezentarea de scene reale, realizarea de demonstraţii, ilustrarea 
unor procese şi proceduri, în general concretizează idei care uneori pot fi abstracte.  

Activităţile bazate pe aplicaţia audio-video are, totuşi, limitările ei, imaginile pot fi 
prea rapide şi anumite detalii pot fi trecute cu vederea, sonorizarea uneori lasă de dorit, 
activitatea ca atare are un aport redus din partea copiilor de aceea, trebuie avute în vedere 
următoarele aspecte: 

• înregistrările să fie scurte; 
• copiii să aibă controlul derulării (înainte, înapoi, pauză); 
• să fie încorporate pauze care să permită reflectarea asupra secvenţei prezentate; 
• includerea anumitor întrebări, în aceste pauze, care să focalizeze atenţia copiilor 

asupra detaliilor importante ale aplicaţiei respective. 
Prezentările reprezentă alternativa digitală a diapozitivelor folosite în instruirea 

tradiţională ca mod de organizare a informaţiei şi de prezentare vizuală a acesteia. 
Calculatorul facilitează folosirea acestei tehnici didactice, cel mai popular software de 
prezentare fiind Microsoft PowerPoint ce permite exportul unei prezentări în format HTML, 
sau al unui singur diapozitiv ca fişier imagine (GIF, JPEG), dar şi folosirea fişierelor audio în 
prezentare. Într-o prezentare pot fi stabilite atât efecte de tranziţie între diapozitive, dar şi 
efecte de animaţie asociate diferitelor componente prezente în diapozitive. 
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Figura 3 Prezentarea unor jocuri didactice pentru domeniul Om şi societate la preşcolari 

 
O alternativă avansată la Microsoft PowerPoint o reprezintă Macromedia Flash, care 

deşi considerabil mai dificil de utilizat, oferă prin Action Scripts mai multe instrumente de 
lucru. 

Hiperlegăturile reprezintă una din componentele instruirii asistate de calculator care 
nu se regăseşte în metodele tradiţionale de instruire, devenite disponibile după apariţia 
tehnologiei Web. Nu numai că oferă cursantului posibilitatea de a participa activ la propria 
instruire, dar îl conduc pe acesta spre o aprofundare a informaţiei prezentate. Acestea pot fi 
folosite pentru explicaţii suplimentare, pentru trimiterea către exemple, oferind în general 
oportunităţi de explorare a unor informaţii adiţionale care să faciliteze înţelegerea 
materialului. Prin hiperlegături informaţia poate fi accesată într-o formă neliniară.  

Email-ul, forumurile de discuţii, chat-urile atenuează sentimentul de izolare al 
copiilor implicaţi în învăţământul la distanţă, sentiment cauzat de eliminarea interacţiunii 
clasice. Discuţiile, rezolvarea problemelor, interacţiunea cu colegii şi cu cadrele didactice sunt 
doar câteva din activităţile care oferă copilului o posibilitate de interacţiune socială canalizată 
spre învăţare. Instruirea bazată pe Web diminuează consecinţele izolării fizice a educabilului 
prin comunicare asincronă (e-mail şi forumuri de discuţii) sau sincronă (camere de chat).  

Forumul de discuţii este un instrument de comunicare asincronă ce permite copiilor şi 
cadrelor didactice să schimbe informaţii legate de modulele de curs, de temele propuse dar şi 
păreri despre curs, această aplicaţie nu se pretează la vârsta preşcolară decât prin asistarea de 
către un adult. Pentru un management efectiv şi eficient al instruirii bazate pe Web este nevoie 
de stocarea, gestionarea şi urmărirea aprecierilor reale ale educabililor. În acelaşi timp, prin 
acest mod de comunicare, cadrul didactic poate sprijini şi coordona activitatea educabililor.  



 
91 

Liniile de chat permit un grad ridicat de individualizare a relaţiei dintre copii şi cadre 
didactice. Prin acest instrument, interlocutorii pot comunica direct, în timp real, folosind 
tastatura. Acum tehnologiile Web oferă şi un sistem de chat ce încorporează comunicarea 
audio şi video, în plus faţă de comunicarea scrisă. În măsura în care este posibilă analiza 
viitorilor educabili, alegerea suportului de prezentare a informaţiei trebuie să ţină cont şi de 
particularităţile acestora - nivelul de dezvoltare cognitivă, capacitatea intelectuală, aspecte ale 
stilului de învăţare, factori motivaţionali şi atitudinali. Fiinţa umană este capabilă de şapte 
moduri diferite de procesare a informaţiei (Gardner, 1999): bazându-se pe cuvinte, punând 
întrebări, privind imagini, ascultând, vizionând filme, discutând cu alţii, prin studiu 
individual. Concluzia specialiştilor precizează că modurile active de învăţare implementate 
printr-o combinaţie dintre a face şi a vorbi amplifică puterea de a acumulare a copiilor, 
determinând retenţia într-o mai mare măsură decât modurile pasive de învăţare: a vedea, a citi 
şi a asculta. TIC oferă posibilitatea ca pentru transmiterea aceloraşi informaţii să se utilizeze 
mai multe tehnici de prezentare, lăsând la latitudinea copilului alegerea celui optim conform 
stilului său de învăţare. 

 
3.2.4. Aplicaţii software educaţionale. O aplicaţie software educaţională sau produs 

software educaţional este un program proiectat în raport cu o serie de cerinţe pedagogice 
(obiective comportamentale, conţinut specific, particularităţile de vârstă) şi tehnice 
(asigurarea interacţiunii individualizate, a feedbackului secvenţial şi a evaluării formative) 
(Noveanu, 1997). Utilizarea produselor software educaţionale în sistemul de învăţământ 
formal şi non-formal este o necesitate dictată de cerinţele pedagogiei moderne. În acest 
context este important ca educatorii să-i înveţe pe copii cum să înveţe, promovând autonomia 
în lucru, flexibilitatea gândirii, capacitatea de cooperare şi dialog, de anticipare a 
schimbărilor, adaptabilitate, stimularea autoinstruirii, păstrarea unui echilibru între 
individualism şi socializare.  

Produsele software educaţionale pot fi clasificate după funcţia pedagogică specifică pe 
care o îndeplinesc în cadrul unui proces de instruire: 

1). Produsele software de exersare (Drill-and-Practice) pot fi folosite ca un supliment 
al activităţii din clasă, facilitând însuşirea unor date, proceduri, tehnici sau formarea unor 
deprinderi specifice, oferind avantajul lucrului în ritm propriu şi validarea imediată a 
răspunsului dat. 

2). Produsele software interactive pentru predarea / învăţarea de cunoştinţe noi 
creează un dialog între copil şi programul (mediul) respectiv, interacţiunea putând fi 
controlată de calculator (dialog tutorial) sau de instruit (dialog de investigare). Parcursul 
educabilului este controlat integral de computer, conducându-l spre însuşirea unor noi 
capacităţi sau formarea unor deprinderi după o strategie stabilită de proiectantul produsului. 
Dacă un tutor îl obligă pe ecopil să urmeze un anumit drum în învăţare, un produs software de 
investigare foloseşte o altă strategie: copilului nu i se prezintă informaţiile deja structurate 
(calea de parcurs), ci un mediu de unde acesta îşi poate extrage toate informaţiile (atât cele 
declarative, cât şi cele procedurale) necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse sau pentru alt 
scop, pe baza unui set de reguli. În acest fel, calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel 
care învaţă, atât de nivelul lui de cunoaştere, cat şi de caracteristicile stilului individual de 
învăţare. Astfel se determină o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire 
al fiecărui cursant printr-o interacţiune adaptivă care să asigure atingerea obiectivelor 
operaţionale stabilite.  

În ultimii ani se proiectează şi se experimentează medii de învăţare cu o interacţiune 
extrem de complexă, bazată pe utilizarea inteligenţei artificiale; demersul este cunoscut sub 
numele de "instruire inteligentă asistată de calculator". 



3). Produsele software de simulare 
sau sistem real, prin intermediul unui model cu comportament analog, oferind posibilitatea 
modificării unor parametri şi observ

4). Produsele software pentru testarea cuno
variată, întrucât specificitatea lor depinde de mai mul
testării, tipologia interacţiunii (feedback imediat sau nu)
independente, alteori făcând parte integrant

5). Jocurile didactice implic
aplicarea inteligentă a unui set de reguli.

 

 
Figura 4. Joc educativ puzzle pentru disciplina Geografie

 
 

 
Figura 5. Jocuri didactice pentru învăţă
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Produsele software de simulare permit reprezentarea controlată
sau sistem real, prin intermediul unui model cu comportament analog, oferind posibilitatea 

şi observării comportamentului sistemului. 
Produsele software pentru testarea cunoştinţelor reprezintă poate gama cea mai 

, întrucât specificitatea lor depinde de mai mulţi factori - momentul test
ţiunii (feedback imediat sau nu) - aceste aplica

când parte integrantă dintr-un mediu de instruire complex.
implică utilizatorul într-un proces de rezolvare de probleme, prin 

 a unui set de reguli. 

 

oc educativ puzzle pentru disciplina Geografie, învăţământ primar 
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�� DacDacăă ll--aiai descoperitdescoperit, , spunespune ccâât de t de 

important important esteeste acestaacesta pentrupentru mijloacelemijloacele

de transport!de transport!

Jocuri didactice pentru învăţământ preşcolar 

 

 

permit reprezentarea controlată a unui fenomen 
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Figura 5 (continuare) 

CeCe şştiitii despredespre………….?.?

   

CeCe a a gregreşşit it pictorulpictorul îîn n 

acestacest tabloutablou??

       
 
Jocul didactic este o metodă de învăţământ care „dinamizează acţiunea didactică prin 

intermediul motivaţiilor ludice care sunt subordonate scopului activităţii de predare – 
învăţare - evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă”. Resursele ludice ale jocului pot fi 
valorificate pedagogic în învăţământului preşcolar atât în cadrul activităţilor formale cât şi 
non-formale, atât în instruirea tradiţională cât şi în produsele software educaţionale. Prin joc 
se angajează capacitatea de acţiune a copilului, spiritul său de competiţie şi sunt amplificate 
posibilităţile de explorare euristică a realităţii. Armonizând inovaţiile din educaţie cu cele din 
tehnologie, dezvoltarea unui produs software educaţional trebuie să urmărească în primul rând 
asigurarea calităţii procesului educaţional, satisfacerea principiilor didactice şi înlăturarea 
rigidităţilor aferente sistemelor clasice de învăţământ, tehnologia fiind folosită ca un mijloc şi 
nu drept scop. 

 

3.2.5. Cărţile electronice. Ritmul accelerat de dezvoltare din industria tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor a condus la apariţia unei noi aplicaţii care redefineşte cartea  din 
perspectiva disocierii între conţinut şi suportul material al acesteia. Conţinutul unei cărţi poate 
fi astfel publicat atât pe hârtie, cât şi în format electronic. Cartea electronică (e-book) este 
varianta digitală a unei cărţi tipărite, care poate fi citită pe calculator, laptop, pe dispozitive 
portabile de lectură sau chiar pe ecranul telefonului mobil, devenind astfel un mijloc modern 
de informare.  

Avantajele cărţilor de tip e-book au numeroase avantaje pentru cei interesaţi: 
• accesare gratuită sau la preţuri reduse prin descărcare imediată (download) de o 

gamă variată de cărţi pregătite pentru livrare; 
• actualitatea cărţilor, datorită eliminării timpul scurs de la încheierea scrierii şi până 

la apariţie fiind foarte scurt se elimină dezavantajul cărţilor clasice de a se referi la 
o tehnologie deja depăşită; 

• au acces la volume care sunt în număr extrem de mic sau chiar unicate; 
• pot utiliza diverse instrumente (adnotări, semne de carte, evidenţieri, căutări etc.) 

care să le faciliteze asimilarea informaţiilor prezentate în format electronic. 
Printre formatele de cărţi electronice cel mai des utilizate se află PDF, LIT şi HTML. 

Formatul PDF (Portable Document Format) este independent de platformă fiind disponibil 
atât pe calculatoare PC şi Macintosh, cât şi pe PDAurile PalmOS. Adobe Acrobat şi Acrobat 
Reader sunt două aplicaţii distincte care permit deschiderea şi vizualizarea documentelor 
PDF. Adobe Acrobat permite însă şi crearea documentelor, adăugarea semnelor de carte, a 
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comentariilor scrise sau vorbite, schimbarea setărilor de securitate şi modificarea 
documentelor PDF. Acrobat Reader este o aplicaţie gratuită ce permite doar deschiderea, 
vizualizarea şi imprimarea documentelor PDF. O carte electronică în format PDF este un 
fişier PDF al cărui conţinut este protejat prin Adobe DRM (Digital Right Management), 
tehnologie care urmăreşte protecţia conţinutului prin stabilirea drepturilor de utilizare: 
deschidere, copiere, imprimare etc. şi prin managementul utilizatorilor. Cărţile electronice în 
format PDF pot fi protejate atât printr-un acces securizat cât şi prin stabilirea unei perioade în 
care poate fi vizualizat conţinutul, opţiune ce permite şi împrumutul cărţilor electronice 
asemenea celor clasice. Încercând să anuleze avantajul vizual al tipăriturii, Microsoft a 
dezvoltat tehnologia tipografică ClearType care este implementată în formatul LIT, format 
proprietar ce necesită pentru vizualizare Microsoft Reader, aplicaţie ce poate fi descărcată 
gratuit de pe site-ul Microsoft. Acest format este disponibil atât pentru calculatoarele cu 
sisteme de operare Windows cât şi pentru Pocket PC-uri. Crearea cărţilor electronice în 
format LIT se realizează folosind Word 2002 (sau mai nou) cu condiţia să fi fost instalat 
instrumentului adiţional gratuit RMR (Read în Microsoft Reader). Principalele avantaje 
oferite de Microsoft Reader sunt instrumentele pentru configurarea lecturii precum 
însemnările, semne de carte de diverse culori, sublinieri, schimbarea tipului şi mărimii 
literelor etc. 

Mai mult decât atât, există posibilitatea ca textul să fie citit de către calculator, în 
funcţie de motoarele de interpretare vocală instalate, utilizând una din vocile predefinite la 
alegerea cititorului care acum are posibilitatea de a deveni ascultător. Această tehnologie, 
denumită TTS (Text To Speech) se află într-un plin proces de dezvoltare şi va avea cu 
siguranţă efecte spectaculoase în domeniul educaţional, cărţile, indiferent de format, fiind o 
resursă didactică esenţială. Datorită acestei aplicaţii copiii preşcolari pot fi şi ei beneficiari, cu 
atît mai mult cu cât ei nu au încă formate deprinderile de citire şi scriere. 

HTML este un format utilizat în special pentru a citi direct pe Internet, sau ca bază 
pentru compilatoare care transformă cărţile în executabile ce pot fi ulterior descărcate pe 
propriul calculator în vederea lecturii. Acest format beneficiază de aportul hiperlegăturilor şi 
celorlalte componente Web, însă se îndepărtează destul de mult de cartea tradiţională.  

Accesul on-line al resurselor informaţionale permite consultarea acestora de la 
distanţă, din confortul propriei locuinţe sau de la centrele de informare din biblioteci, dincolo 
de bariere geografice sau diferenţe de fus orar. În acest context, rolul bibliotecarilor, 
specialişti în ştiinţa informării se schimbă, ei redactează webliografii pe diverse teme, în 
scopul de a-i ajuta pe cititori să acceseze site-uri de încredere, a căror autoritate a fost deja 
verificată de bibliotecar. Webliografiile (îndrumare, liste de resurse on-line grupate pe teme) 
sunt puse la dispoziţia publicului atât în format tipărit, cât şi în format electronic, printr-o 
hiperlegătură, de la pagina de web a bibliotecii.  

 
3.2.6. Resurse şi portaluri educaţionale. O modalitate deja consacrată, prin care 

instituţiile oferă acces centralizat la informaţii şi facilitează crearea unei comunităţi este 
portalul, ca formă de integrare într-o singură construcţie a mai multor aplicaţii Web. Portalul 
este „un site Web care oferă o gamă largă de servicii şi resurse, şi care serveşte ca punct de 
intrare şi de informare generală pe Web”14. 

Portalurile pot reprezenta puncte de lansare pentru utilizarea eficientă a tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie. Pe plan european există iniţiative majore în acest 
sens. O realizare importantă o constituie portalul European Schoolnet, unde ministere ale 
educaţiei din 24 de ţări încearcă să determine direcţii originale de reflecţie asupra bunelor 

                                                      
14 http://www.arond.ro/ro/resources/glossary.html  
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practici şi politici în utilizarea TIC în educaţie, să adune laolaltă comunităţile de profesori şi 
cursanţi de pe întreg continental. 

Pe plan naţional există multiple demersuri de a facilita accesul la o gamă variată de 
informaţii, instrumente şi resurse educaţionale. Ilustrative în acest sens, pentru învăţământul 
preuniversitar, sunt Portalul SEI şi Portalul profesorului modern, http://web.mit.edu; 7http:// 
www.eun.org;  http://portal.edu.ro/;  http://didactic.ro/  

 
În concluzie … 
Între educaţie şi sistemul tehnologic informaţional şi de comunicare există de multă 

vreme legături indisolubile, care s-au întărit continuu în ultimul timp, îndeosebi o dată cu 
dezvoltarea reţelelor informatice. Interacţiunile dintre cele două domenii constituie o 
preocupare pentru pedagogi, şi nu numai pentru ei, deoarece impactul comunicării de masă 
asupra personalităţii umane nu poate fi ignorat.  

În condiţiile diversificării nevoilor educative în lumea modernă, sistemul tehnologic 
informaţional şi de comunicare reprezentă o veritabilă resursă pentru învăţare. Este vorba 
despre oferta de programe şi de suporturi informative şi formative valorificabile din 
perspectiva educaţiei formale sau non-formale, dar şi despre influenţele difuze, spontane, 
neintenţionate exercitate prin mesaje al căror conţinut nu a fost conceput în scop explicit 
educativ, dar cu efecte pozitive în planul dezvoltării personalităţii copiilor.  
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