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TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE CA SUPORT INDISPENSABIL  

PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT EFICIENT 

Mihail PAIU 

LCŞ „Dezvoltarea politicilor educaţionale” 
 
L'article est consacré à la mise en place des TIC à l'école en tant qu'instrument clé pour l'efficacité du système 

éducationnel. On présente un court aperçu historique visant les étapes de mise en œuvre, les approches du curriculum 
TIC, ainsi que les concepts et les problèmes concernant les TIC dans un système éducationnel. 

 
 
Problema „calculatoarelor în educaţie” a devenit centrul de interes pentru factorii de decizie în politici 

educaţionale la începutul anilor 1980, atunci când preţul la calculatoare a devenit destul de accesibil pentru 
publicul larg. Încurajate de politicile nationale şi, de multe ori, conduse de teama de a pierde cursa în tehno-
logia informaţiei şi comunicării, multe ţări au decis să creeze propriul brand de microcalculatoare (BBC, 
Acorn, Tomson, UKNŢ, Corvet) şi să le distribuie în şcoli. Mai târziu, la sfârşitul anilor 1980, cuvântul 
„calculator” a fost înlocuit prin termenul „tehnologia informaţiei” (IT), marcând o sporire a interesului faţă de 
tehnica de calcul, pentru capacităţi de stocare şi prelucrare de date. Termenul „TIC” (Tehnologia Informaţiei 
şi Comunicării) a aparut în jurul anului 1992, atunci când e-mail a devenit disponibil pentru publicul larg.  

Introducerea computerelor în sistemul educaţional a generat mari aşteptări: a face educaţia mai eficientă 
şi a spori motivaţia pentru învăţare. Însă, a fost constatată o dezamăgire profundă a politicienilor, deorece 
numeroasele studii efectuate au indicat faptul că computerul a fost folosit mai mult ca un supliment la 
curriculumul existent, integrat în procesul de învăţare ca o disciplină tradiţională. Aproximativ între 1992 şi 1995, 
investiţiile efectuate în hardware, dezvoltarea profesională a personalului şi de cercetare în domeniul TIC s-au 
redus. Cu toate acestea, odată cu apariţia Internetului, politicienii au demonstrat un nou interes în domeniul 
TIC. În acelaşi timp, promovarea ideii că într-o societate informaţionalţ sistemele de educaţie ar trebui să 
pregătească cetăţenii pentru o învăţare de-a lungul vieţii a adus rezultatele sale. Teza dezvoltată în acest sens 
a fost urmatoarea:  

• Sub impactul TIC, multe companii vor deveni societăţi informaţionale (termenul „societate informaţională” 
este adesea asociat cu alte noţiuni, precum „economie a cunoaşterii”, „societate de învăţare” etc.); 

• În aceste societăţi informaţionale, cetăţenii vor avea competenţe noi, care încă nu au fost dezvoltate şi 
formate (sau sunt insuficient formate) în sistemele tradiţionale de învăţământ; 

• Inovaţiile educaţionale sunt necesare pentru a dezvolta aceste noi competenţe cu sprijinul TIC şi pentru 
a găsi un echilibru între obiectivele vechi şi cele noi ale educaţiei.  

Ţinând cont de cele menţionate, este necesar ca educaţia să se centreze mai mult pe modalităţile de a oferi 
elevilor şi studenţilor oportunităţi pentru ca aceştia să-şi formeze noi competenţe (autonomie de învăţare, 
competenţe de comunicare, de rezolvare a problemelor, munca în echipă, prin diverse tehnici de comunicare 
sincronă şi asincronă etc.). De asemenea, este important ca această abordare să fie parte indispensabilă a unui 
sistem şcolar care pune accentul pe autonomia şi responsabilitatea elevului/studentului în procesul de învăţare.  

De la finele secolului al XX-lea, multe ţări s-au angajat, din raţionamente logice, în proiecte inovatoare în 
domeniul educaţiei:  

• Într-o societate bazată pe cunoaştere tehnologiile se dezvoltă, iar cunoştinţele se învechesc ca durată de 
valabilitate; 

• Deoarece specializarea tinde să devină (sau devine) tot mai îngustă, lucrul în echipa va deveni din ce în 
ce mai necesar; 

• În cadrul educaţiei de bază, cetăţenii trebuie să fie pregătiţi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii prin 
implementarea tehnicilor de bază pentru a lucra împreună şi pentru realizarea de proiecte; 

• Inovaţiile în domeniul educaţiei sunt indispensabile educatiei de bază pentru a răspunde acestor noi pro-
vocari. Acestea valorizează importanţa pedagogică în abordarea didactică a facilităţilor oferite de TIC, cu accent 
pe elev/student, fiind tot mai mult dirijate de acestea, iar cadrele didactice joacă tot mai mult rolul de tutore.  
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Prin urmare, spre deosebire de anii 1980, când tehnologiile au fost prezentate în şcoală ca o nouă disciplină 
pentru a fi studiată de elevi, pentru a-i invăţa despre tehnologii este mai oportun ca TIC sa se dezvolte ca un 
instrument care facilitează realizarea reformelor educaţionale, necesare schimbărilor la nivel de sistem (naţional 
sau regional), şcoală şi sală de clasă.  

Implementarea TIC nu este în prezent o simplă cerere, aceasta este impusă pentru a contribui la procesul 
de învăţare al elevilor [1]. Astfel, răspunsul la întrebarea „Cum ar trebui să fie utilizate TIC în procesul de 
predare şi învăţare, astfel ca acestea să contribuie la învăţarea centrată pe elev/student?” devine tot mai important. 
Răspunsul la această întrebare poate varia în funcţie de punctul de vedere cu privire la integrarea TIC în 
procesul educaţional. Aceste puncte de vedere sunt, în general, luate în două grupuri. Primul este punctul de 
vedere tehnologic, care susţine integrarea infrastructurilor şi sistemelor tehnologice în mediul educaţional; al 
doilea este punctul de vedere pedagogic, care sprijină integrarea TIC în materiale şi programe educaţionale 
în termeni şi principii sociali de învăţare [2]. Convergenţa punctelor pedagogice şi tehnologice sprijină 
conexiunea eficientă între tehnologiile adecvate pentru conţinuturi şi principiile pedagogice la proiectarea 
mediilor de învăţare. În consecinţă, profesorii trebuie să ştie de ce şi cum să folosească aplicaţiile TIC şi 
resursele acestora. Cu toate acestea, s-a observat că, deşi profesorii au declarat că cred în beneficiile de 
integrare a TIC, ei nu ştiu cum să realizeze acest lucru. Bazându-ne pe premisa că „procesul de integrare TIC 
ar trebui să consolideze învăţarea elevilor/studenţilor”, trebuie de menţionat că utilizarea eficientă a TIC în 
cadrul activităţilor didactice depinde de gradul de conştientizare de către cadrele didactice a potenţialului 
TIC în procesul de predare şi învăţare, de selecţia adecvată a materialelor pentru elevi, de realizarea normelor 
de gestionare a timpului pentru depăşirea dificultăţilor întâmpinate în timpul lecţiilor, în care tehnologia 
sprijină mediul de învăţare [3]. 

În general, există trei moduri de abordare a curriculuului TIC:  
1) „învăţarea TIC” se referă la cazul în care TIC este un subiect de studiu separat, ca o introducere la TI 

(sau TIC), informatică teoretică şi o iniţiere în tehnologia informaţiei;  
2) „învăţare cu TIC” – cazul în care TIC, inclusiv multimedia, Internetul vor servi ca suport pentru îmbu-

nătăţirea procesului de predare sau vor înlocui alte mijloace media, fără a schimba strategiile şi metodele de 
predare-învăţare; 

3) „de învăţare prin TIC” – TIC este un instrument indispensabil şi integrat într-un curs/program, fără de 
care este imposibil a preda sau asimila acest curs/program.  

În ceea ce priveşte integrarea TIC în curricula şcolare, orientările politice şi strategiile de implementare a 
acestora, ele variază considerabil în funcţie de faptul dacă aceste curricula implică o anumită abordare peda-
gogică, presupunând dispunerea de tot mai mult timp pentru învăţarea independentă, pentru a lucra la un 
proiect etc. În cazul curriculumului tradiţional şi al proceselor didactice tradiţionale (bazate pe tehnici de repetiţii 
şi de predare frontală, în cazul în care toţi elevii lucrează în acelaşi ritm şi la aceleaşi conţinuturi), este probabil 
că utilizarea TIC va fi limitată la activităţi foarte structurate, efectuate în temei de profesor (profesor de sprijin 
pentru toate activităţile din clasă sau de remediere rezervate pentru unii elevi), fără mari oportunităţi pentru a 
provoca curiozitatea elevilor/studenţilor. În cazul utlizarii unui curriculum fix în procesul de aplicare a TIC – 
cursuri obligatorii în domeniul TIC, integrate în curriculum – sau a procedurilor de evaluare specifice prin 
utilizarea explicită a TIC, acestea pot stimula sau inhiba anumite utilizări ale TIC de către profesori sau de 
către elevi/studenţi. Invers, în cazul în care elevul/studentul decide care metode de învăţare va aplica, se va 
recurge şi la alte forme de utilizare a TIC pentru a promova noi practici didactice. Aceasta va necesita ca 
profesorii care au competenţe în domeniul TIC să fie pregatiţi şi din punctul de vedere al practicilor inovatoare 
de predare. Utilizarea TIC în programa de bază (trunchiul comun) sau în activităţile extracurriculare va afecta 
deciziile politice cu privire la eventualele ajustări/adaptări necesare pentru a fi introduse în curriculumul formal.  

Una dintre problemele cele mai presante pentru planificatorii în educaţie constă în evaluarea impactului 
TIC asupra rezultatelor procesului de învăţare (inclusiv, dar care nu se limitează doar la cunosţintele în 
domeniul TIC), atunci când elevii părăsesc şcoala. Este o problemă foarte dificilă atât în abordare, cât şi în 
rezolvare. În cazul în care metodele de evaluare a rezultatelor elevilor/studenţilor sunt relativ bine înţelese şi 
acceptate în programele şcolare tradiţionale, abordările inovatoare de predare în contextul învăţării pe parcursul 
intregii vieţi solicită metode cu totul noi în cadrul învăţământului de bază. Metodologia tradiţională de 
evaluare se bazează în principal pe criterii standardizate. În cazul noilor didactici, sunt necesare tehnologiii  
noi de evaluare/adaptate pentru elevi/studenţi, dar şi de context, care să evalueze abilităţile de a rezolva 
probleme reale.  
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Principalele probleme ce apar în termeni de performanţe ale elevilor/studenţilor:  
1. Care sunt performanţele academice esenţiale pentru cetăţenii secolului XXI? 
2. Care ar fi dovada impactului utilizării TIC asupra rezultatelor şcolare? 
Orice remaniere sau reformă care vizează integrarea TIC în programele şcolare ar trebui să ia în considerare 

următoarele chestiuni:  
• În ce măsură reforma poate şi ar trebui să ia în considerare evoluţia tehnologică rapidă a TIC? 
• Care sunt contribuţiile TIC la schimbarea rolului elevului şi al profesorului în sistemul educaţional? 
• În ce masură practicienii din domeniul educaţiei au adoptat conceptul învăţării pe parcursul întregii 

vieţi şi care este impactul acestuia asupra educaţiei? 
• Care sunt elementele curriculumului tradiţional suprimate/reduse pentru a face loc conţinutului şi pro-

ceselor didactice noi?  
Aşa cum este acceptat, infrastructura TIC includ hardware, software şi conexiunea de reţea, menţinând 

ideea expusă anterior că TIC sunt utilizate nu doar pentru a facilita „învăţarea TIC”, dar şi pentru a facilita 
„învăţarea cu TIC” şi „învăţarea prin intermediul TIC”.  

Collis [4] distinge mai multe dimensiuni importante de clasificare a infrastructurii TIC în educaţie:  
• Ca dimensiune autonomă, spre deosebire de dimensiunile de distribuire a energiei electrice: în funcţie 

de software-ul care este disponibil doar pe plan local sau accesat de la distanţă prin intermediul Web, Intranet 
sau Internet); 

• Ca dimensiune de producere, spre deosebire de dimensiunea de consum: în funcţie de materialele digitale 
care sunt create de către elevi/studenţi şi profesori sau de alte persoane şi care  sunt accesibile pentru elevi/ 
studenţi şi cadrele didactice; 

• Ca dimensiune structurată, spre deosebire de dimensiunea controlată de către elev: în funcţie de o cale 
de învăţare predefinită care este încorporată în hardware (lecţii private şi simulări), sau că TIC sunt utilizate 
ca medii de explorare, cum sunt enciclopediile sau ale resurse articulate în hyperlink-uri.  

În ceea ce priveşte planificarea resurselor educaţionale, este necesar de răspuns la urmatoarele întrebări:  
• Ce tipuri de echipamente trebuie utlizate şi în ce masură? 
• Care sunt infrastructurile TIC necesare pentru o navigare cât mai armonioasă şi în condiţii de siguranţă 

on-line? 
• Care sunt cele mai utile sfaturi pentru a ghida internauţii în utilizarea Internetului şi cum pot ei asigura 

întreţinerea acestuia?  
Răspunsurile la aceste întrebări depind de conţinutul altor componente. De exemplu, în cazul în care 

curriculumul promovează o învăţare centrată pe elev/student şi asistată de TIC, acest lucru va avea un impact 
decisiv asupra numărului de echipamente pe care o şcoală trebuie să le aibă disponibile, precum şi de asigu-
rarea accesului pentru elevi de la domiciliu, dar şi de parametrii tehnici, de amplasarea acestui echipament în 
şcoală. La fel de important este şi faptul că cadrele didactice sunt dispuse pentru integrarea TIC în educaţie. 

Este un fapt bine cunoscut că dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este un element-cheie pentru 
integrarea cu succes a TIC în procesul de predare şi învăţare. Potrivit lui Carlson [5], profesorii rămân uşierii 
accesului elevilor/studenţilor la oportunităţile educaţionale oferite de tehnologie; aceştia nu trebuie ignoraţi. 
Mai mult, în procesul de formare a cadrelor didactice doar competenţele tehnice în utilizarea tehnologiei nu 
sunt de ajuns. Profesorii au nevoie de dezvoltare profesională în aplicarea pedagogică a acestor competenţe 
pentru a îmbunătăţi procesul de predare şi învăţare. Punctul de plecare al unei clase digitale este profesorul. 
Profesorii trebuie să fie instruiţi în mod eficient în ce priveşte folosirea tehnologiei pentru planificarea 
instruirii elevilor/studenţilor. Rolul profesorului a fost subtil schimbat: din unicul „furnizor” de cunoştinţe –  
într-un facilitator al procesului de explorare independentă de către elev/student a lumii în expansiune a 
cunoaşterii. Astăzi, învăţarea pe parcursul întregii vieţi a devenit un factor determinant şi crucial al succesului.  

Profesorii joacă un rol esenţial în adoptarea şi implementarea TIC în educaţie, fiind pilonul principal în 
procesul de învăţare. Studiile anterior efectuate [6] au constatat că lipsa de cunoştinţe şi abilităţi la cadrele 
didactice în domeniul TIC a fost un obstacol major în implementare, subliniindu-se astfel necesitatea de a 
asigura o formare continuă a profesorilor în acest domeniu. Este cunoscut faptul că introducerea calculatoarelor 
în şcoli este mult mai simplă decât implementarea noilor tehnologii educaţionale. Această inovare complexă 
este o mare provocare pentru cadrele didactice în activitatea lor cotidiană. Conceptul definit privind implemen-
tarea TIC în educaţie implică reforme educaţionale care atribuie roluri noi profesorilor şi elevilor/studenţilor, 
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mai multe responsabilităţi directe în învăţare. Profesorii vor consilia şi îndruma elevii într-un proces de învăţare 
mai autonom şi independent, exercitând un control sporit asupra gradului de asimilare a programelor de studii. 
Pregătirea cadrelor didactice pentru aceste noi funcţii este o provocare majoră pentru dezvoltarea personalului 
din învăţământ, deoarece formarea iniţială trebuie să meargă mână în mână cu dezvoltarea profesională. Este 
esenţial ca profesorilor să li se creeze toate posibilităţile pentru actualizarea periodică a cunoştinţelor şi 
abilităţilor în domeniul TIC, pentru schimbul de opinii cu privire la dezvoltarea programelor şi practicilor 
pedagogice privind integrarea tehnologiilor în domeniul educaţiei.  

Dacă profesorii constituie obiectivul principal în dezvoltarea profesională, ei nu sunt singurii care au 
nevoie de formare profesională suplimentară pentru a gestiona implementarea TIC în şcoli. În primul rând, 
numărul şi diversitatea materialelor tehnologice în şcoli necesită prezenţa specialiştilor coordonatori şi sprijin 
tehnic. Suportul tehnic şi pedagogic este vital pentru a asigura aplicarea eficientă a TIC.  

La fel de important este un alt aspect de dezvoltare profesională: consolidarea abilităţilor de management 
educaţional în domeniul TIC, în special în dezvoltarea profesională a managerilor şcolari care joacă un rol-
cheie în evoluţia structurilor şi în conducere. Managerii şcolari decid implementarea resurselor (de personal, 
infrastructură), precum şi evaluarea personalului care activează în şcoală. În unele ţări, dezvoltarea profesională 
a managerilor şcolari constituie prima prioritate în strategia de implementare naţională a TIC.  

Principalele chestiuni pe care planificatorii din educaţie trebuie sa le abordeze în dezvoltarea profesională 
şi de sprijin:  

• Care sunt noile competenţe pe care trebuie să le posede cadrele didactice pentru a face faţă schimbărilor 
induse de implementarea TIC? 

• Care sunt principalele obstacole în implementarea TIC şi în dezvoltarea profesională? 
• Care sunt cerinţele pentru dezvoltare profesională care vor produce efectul dorit asupra practicilor 

pedagogice? 
• Care sunt modelele de dezvoltare profesională adoptate pe parcursul ultimilor ani?  
Ca şi orice schimbare care poate influenţa practicile educaţionale, schimbarea organizaţională poate avea 

succes numai în cazul în care aceasta este parte componentă a altor priorităţi instituţionale. Studiile de caz 
efectuate în mai multe ţări cu privire la implementarea TIC în şcoli denotă că scopul şi viziunea asupra unui 
astfel de proiect au fost foarte diferite, chiar şi în şcolile care au fost ferm orientate spre inovarea practicilor 
educaţionale [7]. Deşi se poate considera că o schimbare nu întotdeauna aduce modificarea priorităţilor sau 
concepţia actuală a educaţiei, ea este uşor de pus în aplicare. Însă, conform studiilor de caz realizate [8], dacă 
o schimbare legată de implementarea TIC în şcoli este operată fără a se ţine cont de contextul socioeconomic, 
ea are toate şansele de a eşua. Este evident că schimbarea curriculumului în contextul unui nou concept de 
învăţare necesită o schimbare totală în practicile de predare, în cultura educaţională şi cea organizaţională. 
Şcoala trebuie să devină o „organizaţie de învăţare”, adică o organizaţie care anticipează provocările şi 
schimbările viitoare şi care adoptă o strategie orientată spre reînnoire şi dezvoltare permanentă. În acest sens, 
aspectele centrale se referă la următoarele chestiuni:  

• Care sunt dificultăţile structurale majore, pe care trebuie sa le confruntăm, dacă dorim ca şcoala să 
devină un teren privilegiat pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi? 

• Care sunt condiţiile esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească şcoala ca să devină organizaţie de învăţare? 
• Care sunt calităţile specifice de leadership pentru a facilita punerea în aplicare a TIC în curricula 

şcolara şi punerea în aplicare a inovaţiilor digitale durabile?  
Daca ne referim la politicile şi strategiile educaţionale privind implementarea TIC la nivel naţional, 

concepţia actuală a rolului TIC în educaţie ridică multe întrebări. Pe parcursul ultimilor ani, multe ţări au 
elaborat şi implementat strategii pentru depaşirea dificultăţilor menţionate mai sus. Aceste strategii, planuri 
de acţiuni prezintă multe poziţii comune, cu orientari generale şi în cea mai mare parte sunt pentru a introduce 
reforme care orientează spre o tranziţie la învăţarea centrată pe elev/student, mai puţin controlată de profesor. 
Natura şi domeniul de aplicare a strategiilor folosite pentru punerea în aplicare a acestor planuri de acţiune, 
definirea cadrului de aplicare variază de la o ţară la alta, în funcţie de diversitatea mediilor socioeconomice. 
În general, aceste strategii vin să raspundă la următoarele intrebari:  

• Care sunt obiectivele în domeniu stabilite de autorităţile publice naţionale? 
• Care sunt strategiile naţionale ale tuturor actorilor pentru a promova utilizarea TIC în programe şcolare?  
• Care sunt poziţiile şi problemele luate în considerare de către factorii de decizie pentru formularea 

politicilor şi strategiilor naţionale în ceea ce priveşte aplicarea TIC în educaţie?  
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În concluzie, se mentionează că implementarea TIC este un proces global de aplicare a tehnologiei în 
sistemul de învăţământ pentru a îmbunătăţi predarea şi învăţarea. Succesul depinde nu doar de disponibilitatea 
de tehnologie, dar şi foarte mult de designul pedagogic. Deşi nu există o formulă unică pentru determinarea 
nivelului optim de integrare a TIC în sistemul educaţional, profesorii creativi de la toate nivelurile de educaţie 
au gasit întotdeauna modalităţi de a încorpora în mod inovator TIC în strategiile didactice. Cu toate acestea, 
TIC ar trebui să fie utilizate într-o bună legatură cu planificarea predării în clasă. Jhurreev [9] susţine că reforma 
educaţiei are loc în întreaga lume şi una dintre dogmele ei constă în introducerea şi integrarea TIC în sistemul 
de învăţământ. Succesul integrarii TIC în sala de clasă solicită o planificare atentă şi depinde în mare măsură 
de modul în care şi factorii de decizie politică înţeleg şi apreciază dinamica implementării. Integrarea TIC în 
educaţie a fost o problemă controversată [10], considerându-se că tehnologia va schimba pentru totdeauna 
peisajul educaţional şi va genera o creştere dramatică a performanţelor celor care învaţă [11]. Alţi savanti 
sint convinşi că TIC, dacă sunt corect integrate, au potenţialul de a spori eficienţa predării şi învăţarii [12]. 
Levine [13] subliniază importanţa unui plan care se bazează pe nevoile reale ale şcolii, unul care este realist, 
realizabil şi eficient. Planul ar trebui să fie elaborat nu pentru singurul scop de a pune tehnologia în sala de 
clasă, ci pentru a reflecta nevoile reale ale şcolilor, în vederea dezvoltarii unor tehnologii eficiente şi pentru a 
produce medii de învăţare mai bune.  
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