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METODOLOGIA UTILIZĂRII TIC ÎN FORMAREA  

COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ LA ADULȚI 
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Integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul de predare – învățare – evaluare a devenit o 

necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluție conceptuală în educațe, iar TIC au devenit un mediu 

pentru învățare. 

Adaptarea la cerințele societății bazate pe cunoaștere solicită regândirea procesului educațional, oferind formabilului 

posibilitatea de a explora, rezolva probleme prin intermediul propriilor activități de cercetare/investigare, de a relaționa  

cu ceilalți în diferite medii culturale și educaționale, de a-și exprima opinii și păreri argumentate. În cazul când TIC sunt 

orientate corespunzător, ele contribuie la o învățare activă, centrată pe formabil și la dezvoltarea creativității și a gândirii 

critice.  
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METHODOLOGY OF USAGE OF ICT IN DEVELOPING  

      ADULT’S COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE 

The integration of information and communication technologies in the teaching-learning-assessment process has 

become a necessity today. The last years have brought a real conceptual revolution in education and ICT has become an 

environment for learning. 

Adapting to the requirements of the knowledge-based society requires rethinking the educational process, giving the 

trainee the opportunity to explore, solve problems through their own research/ investigation activities, to relate to others 

in different cultural and educational environments, to express opinions and justified views. If ICTs are properly targeted, 

they contribute to active student focused learning and to the development of creativity and critical thinking. 
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