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         Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor 

deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. 

Aceştia trebuie să fie pregătiţi, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât 

mai bine pentru a face fată noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la 

schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea.  

            Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a 

schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. Deci, 

introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de 

învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci 

rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.  

          Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective:  

 Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare  

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual  

      Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de 

atmosfera din clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea 

explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate. Utilizarea la 

întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit, a calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, 

monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi 

poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a 

calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la 

deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului 

elevprofesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se 

atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas. Totuşi 

utilizarea calculatorului are numeroase avantaje : 

 Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă 

  Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică 

  Conştientizarea faptului ca noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea  



 Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor  

  Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare  

 Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei  

 Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă  

 Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate 

 Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului  

  Dezvoltarea culturii vizuale 

 Formarea deprinderilor practice utile 

  Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea 

în funcţie de secvenţa anterioară 

  Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele  

  Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii  

  Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concreta  

 Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă 

(educaţia de-a lungul întregii vieţi) 

  Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat 

calculatorul si faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii  

 Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional 

               De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin 

intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale 

proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor 

experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a 

laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să 

modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient 

de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri 

concluziile, pot enunţa legi. De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea si prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea 

unor referate. Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea 

informaţiilor dobândite din diverse surse. Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele si 

posibilităţile elevului impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. 
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