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Încă in a.1895  marele om de ştiinţă Albert Einstein începuse să se gândească la ideea 

relativităţii spaţiului şi a timpului: „spaţiul se contractă, iar timpul se dilată”[1]. În 1907 marele 

relativist şi-a patentat ideea[2]. Pe atunci nu ştia şi nici măcar nu avea viziune asupra faptului că teoria 

sa va ajunge să se aplice atât de bine printr-un mijloc de comunicare la care omenirea nici nu visa în 

acel moment -  Internetul. Nu au trecut nici 100 de ani şi oamenii au ajuns să folosească acest mijloc 

atât de important. După cum se ştie, în prezent una dintre cele mai semnificative evoluţii în educaţie şi 

ştiinţă este aceea a învăţării asistate de calculator. O altă modificare esenţilă pe care a produs-o 

internetul este realizarea unui nou ecosistem, în care procesul de învăţare este realizat din ce în ce mai 

mult în timp real, spaţiile de lucru devenind din ce în ce mai puţin însemnate. Astfel, astăzi e necesar 

deja să aliniem procesul de învăţare la tehnologiile avansate, la scopurile organizaţiilor şi instituţiilor şi 

la conceptul de dezvoltare susţinută.  

Tehnologiile Informaţionale ajută la creşterea adaptabilităţii sistemului educaţional la mediu. 

Din acest punct de vedere, ele au un impact benefic asupra relaţiilor dintre instituţia de învăţământ şi 

comunitatea educaţională mai largă, părinţi, autorităţile locale, firme, asociaţii, etc. Totuşi, cei care 

oferă şi cei care primesc educaţie sunt cei mai influenţaţi. 

Introducerea Tehnologiilor Informaţionale şi a Comunicaţiilor în educaţie prin folosirea 

internet-ului ca mijloc didactic oferă o perspectivă largă elevilor asupra a ceea ce înseamnă învăţare şi 

permite oricărui elev să obţină informaţiile necesare direct, acasă sau în altă parte. Totodată, 

tehnologiile informaţionale permit desfăşurarea unui proces complex de evaluare online a cunoştinţelor 

acumulate, fără obligativitatea comunicării directe profesor – elev.  

La sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980 în cadrul Uniunii Europene au fost demarate 

iniţiative publice în mai multe state, având ca scop implementarea tehnologiilor informaţionale în 

educaţie. În această perioadă, problema a fost privită ca încă o disciplină care trebuie predată şi care 

circumscrie în curriculum. În acest stadiu tehnologiile informaţionale nu au fost privite ca o resursă 

care trebuie folosită intensiv pentru predare sau ca putând fi integrată transversal în ansamblul 

curriculum-ului. 

Astăzi, cea mai mare parte a statelor europene s-au angajat în acţiuni legate nu numai de dotarea 

cu echipamente multimedia, dar şi de conectări locale în clase şi şcoli, cu acces la reţele regionale, 



 20 

naţionale şi internaţionale via Internet. Astfel, sistemele educaţionale pot stabili mai uşor parteneriate 

cu biblioteci, muzee, firme, asociaţii, etc. Începând cu 1983, Comisia Europeană a acţionat ca un 

catalizator şi ca un lider. Apoi, în 1986, a fost adoptat programul Comunităţii Europene COMETT[3]. 

Programul avea în vedere cooperarea dintre universităţi şi firme din Europa în vederea dezvoltării 

educaţiei şi formării în domeniul tehnologiei. În 1990 apare programul comunitar Eurotecnet[4]. 

Programul comunitar Eurotecnet a fost lansat pentru a promova inovaţia în formarea profesională 

pentru ca aceasta să ia în calcul schimbările tehnologice şi impactul lor asupra calificărilor şi angajării. 

În 1991 a fost publicat un Memorandum privind învăţământul deschis şi la distanţă în Comunitatea 

Europeană[5]. De atunci Comunitatea Europeană şi-a amplificat şi confirmat acţiunile în domeniul 

tehnologiilor informaţionale prin: 

- Task Force: Programe Educaţionale şi Multimedia. Iniţiativa Task Force: Programe 

Educaţionale şi Multimedia[6], care a apărut în Martie 1995 şi a durat până în 1998. Au fost deblocate 

fonduri de 49 milioane EUR folosite pentru a sprijini 46 de proiecte educaţionale multimedia, 

implicând peste 400 de firme şi instituţii, dintre care mai mult de jumătate au fost şcoli sau universităţi. 

- Planul de acţiune Învăţare în Societatea Informaţională. În 1996 Comisia Europeană a lansat 

un plan de acţiune denumit Învăţare în Societatea Informaţională [7]. Planul a presupus urmarea a 4 

linii de acţiune: încurajarea creării de reţele între şcolile din Europa; accelerarea dezvoltării resurselor 

educaţionale multimedia; promovarea formării profesorilor în domeniul utilizării tehnologiilor 

informaţionale; oferirea de informaţii privind potenţialul instrumentelor educaţionale şi resurselor 

multimedia şi audio-vizuale. 

- Programul Socrates. În Programul Socrates[8], acţiunea Învăţământ Deschis şi la Distanţă din 

prima fază a Programului (1995-1999) a ajutat la integrarea tehnologiilor informaţionale în sistemele 

educaţionale.  

- Iniţiativa şi planul de acţiune e-Learning. Iniţiativa e-Learning şi planul de acţiune, care a 

urmat pentru a explicita procedurile şi modalităţile de implementare, au constituit principala şi cea mai 

recentă acţiune comunitară în domeniul tehnologiilor informaţionale aplicată în învăţământ şi formare 

profesională. Utilizarea acestor elemente a dus la elaborarea unui nou termen: “e-learning”. Iniţiativa e-

Learning[9]  a fost adoptată de Comisia Europeană pe 24 Mai 2000 şi acceptată oficial de miniştrii 

educaţiei la Consiliul European de la Feira din Iunie acelaşi an. Acţiunea e-Schola, implementată ca o 

parte a iniţiativei e-Learning, completează Netd@ys, fiind o acţiune mai direcţionată şi mai concretă în 

domeniul educaţiei.  

Concomitent, însă, au apărut şi anumite probleme. În sine, tehnologiile informaţionale nu sunt 

susceptibile de a modifica radical sistemele educaţionale. Această afirmaţie se bazează pe anumite 
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ipoteze. Prima se referă la observaţia că progresul tehnologic a fost stăpânit pentru a servi la 

îndeplinirea aceloraşi scopuri ca şi resursele care l-au precedat (radio, televiziune, etc.). În acest fel, 

relaţia sa cu rădăcinile filozofice şi culturale ale sistemului educaţional este conservată.  

A doua este reprezentată de convingerea că tehnologia va modifica lucrurile în bine. Ca rezultat 

al tehnologiei, bunăoară, este posibil să se furnizeze şi să se asigure accesul la informaţie mai uşor şi 

mai rapid, să se rezolve anumite probleme şi să se permită crearea de noi instrumente, etc. Tehnologia 

poate, de asemenea, permite o redistribuire a efortului, astfel încât tot mai puţin timp şi energie să fie 

consumate pentru reproducere şi memorizare şi tot mai mult să fie dedicată rezolvării de probleme şi 

dobândirii de cunoştinţe utile. În plus, poate da naştere unei reorganizări a timpului de lucru în şcoli. 

Dar, tehnologia nu poate servi ca un cadru de referinţă sau un ghid pentru acţiunile noastre. 

Oportunităţile oferite de ea nu apar de la sine. Dimpotrivă, ele sunt rezultatul unui efort hotărât şi 

deliberat, bazat pe o vedere de perspectivă asupra a ceea ce educaţia ar trebui să îndeplinească. Luarea 

în considerare a tehnologiilor informaţionale, din punctul de vedere al semnificaţiei educaţionale şi al 

psihologiei umane, este un aspect crucial al acestei strategii de bază. Aceeaşi hotărâre este necesară 

pentru a evita ca tehnologiilor informaţionale să nu devină o sursă de inegalităţi, frustrări, pierderi de 

timp sau suspiciunii legate de asigurarea unui echilibru psihic necesar (când este vorba de timpul 

acordat lumii virtuale).  

Alte tipuri de probleme şi dezavantaje care pot apărea în cazul învăţământului 

online/tehnologizat sunt:  

- un anumit nivel de frustrare şi insatisfacţie; 

- probleme tehnice şi logistice; 

- eventuale confuzii asupra cerinţelor; 

- interesul scăzut; 

- incapacitatea de a adresa întrebări legate de problemele neînţelese. 

 Să ne referim succint la entităţile implicate în învăţarea tehnologizată 

Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, 

evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc.). Încă din 2000 O. 

Istrate declara: ”În sens restrâns, e-learning-ul reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă 

planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine 

secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de elevi în maniera proprie. Medierea se realizează prin noile 

tehnologii ale informaţiei şi comunicării - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de 

distribuţie al materialelor, cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi”[10]. 
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Profesorii. Încă de la începutul secolului XX şi în special după al Doilea Război Mondial, mai 

multe generaţii de profesori au fost confruntate cu dezvoltarea de noi mijloace de comunicare. 

Adoptate mai întâi în viaţa de zi cu zi şi apoi, treptat, în lumea educaţiei, s-au dezvoltat alte mijloace de 

comunicare a informaţiilor, diferite de cărţile clasice.  

Un învăţământ, integrând tehnologiile informaţionale chiar pe scară largă, nu trebuie să reducă 

exigenţele profesionale vizavi de profesori – ba dimpotrivă. În plus, faţă de o formare mai 

cuprinzătoare şi actualizată, redefinirea rolului profesorilor poate consta şi într-un nou set de 

responsabilităţi, precum şi în reorganizarea timpului acordat lecţiilor şi pregătirii acestora, precum ţi 

găsirea modalităţilor psiho-pedagogice adecvate transmiterii şi consolidării informaţiilor. Atâta timp 

cât elevii au acces practic la orice informaţie, rolul intermediarilor, incluzându-i aici pe profesori şi pe 

cei care controlează accesul la informaţii, cunoaştere şi cultură, trebuie regândit şi îmbunătăţit.  

Cercetătorii în psihologia învăţării online/tradiţionale  au descoperit că acest tip de învăţământ 

poate fi la fel de competitiv ca şi cel desfăşurat în stil tradiţional. Pentru realizarea acestui deziderat, se 

impun câteva condiţii: 

- respectarea unor planificări stricte;  

- realizarea în cadrul lecţiei a unor provocări intelectuale şi a unor obstacole ce necesită efort în 

soluţionarea lor; 

- stabilirea unor grupuri de studiu; 

- acordarea de asistenţă elevilor în înţelegerea şi utilizarea tehnologiei.  

Profesorii implicaţi în predarea tehnologiilor au o mare libertate în proiectarea şi organizarea 

lecţiei, transformându-se în consilieri, îndrumători, parteneri şi colaboratori ai elevilor în descoperirea 

adevărului ştiinţific, dar şi în evaluatori ai performanţelor şi în ai propriilor elevi. Activitatea de 

pregătire a profesorului este necesară pentru ca rezultatele să fie eficiente. Astfel, libertatea oferită 

elevului reprezintă un drum cu două sensuri, deoarece dacă un elev nu este suficient de motivat şi nu 

are o voinţă adecvată, poate abandona cu uşurinţă această modalitate de formare. De asemenea, este 

deosebit de importantă şi o interfaţă estetică. Prin urmare, trebuie ca activitatea online sau cea 

tehnologizată să fie atractivă şi să ofere satisfacţii intelectuale, elevul să simtă plăcerea lucrului bine 

efectuat, dar şi satisfacţia socializării sau „întâlnirii” şi comunicării cu semenii. Este util ca informaţia 

să fie variată, exerciţiile să aibă diverse aplicaţii, şi interacţiunea cu profesorul să fie adecvată. 

Elevii. Marea majoritate a celor care se pronunţă în favoarea încorporării tehnologiilor 

informaţionale în procesele educaţionale atrag atenţia asupra numeroaselor avantaje pentru elevi: 

accesul la surse numeroase şi variate de informare, respectul pentru ritmul individual de învăţare, o mai 
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mare autonomie şi, în anumite cazuri, faptul că este mai bine să înveţi folosind facilităţile tehnologiilor 

informaţionale decât având contact cu profesorii, etc. [11]. 

Indiferent de potenţialul tehnologiilor informaţionale, există anumite restricţii cu care elevii 

trebuie să înveţe să opereze. Tehnologiile informaţionale trebuie să relaţioneze cu cerinţele de 

informare ale elevilor, care pot varia în funcţie de ţintele, competenţele şi strategiile acestora privind 

obţinerea informaţiilor sau, cu alte cuvinte, cu relevanţa unei cerinţe specifice pentru acţiunea 

respectivă formulată de utilizatorul implicat. Dar mai ales, trebuie să opereze cu aspectele psihologice 

care sunt implicate în transmiterea, însuşirea şi aprofundarea informaţiilor. 

Care aspecte psihologice sunt implicate când elevilor le place Instruirea asistata de calculator 

sau cea online? Unii cercetători au descoperit o listă de motive pentru care elevilor le plac mai mult 

activităţile de învăţare tehnologizată, în comparaţie sau faţă de metodele tradiţionale de învăţare[12]. 

Aceste preferinţe ale elevilor ne ajută să înţelegem, de ce învăţarea tehnologizată măreşte 

performanţele şcolare şi, de asemenea, care aspecte psiho-pedagogice sunt implicate. 

Elevii recunosc că le place să lucreze cu calculatoarele în scopuri didactice, deoarece: 

- individualizează învăţarea; 

- merg în ritmul celor care îl folosesc; 

- sunt destul sau chiar foarte răbdătoare; 

- nu au simptome adverse de oboseală; 

- nu se înfurie/enervează niciodată; 

- nu uită niciodată să ”critice” sau să ”laude”; 

- sunt distractive; 

- le dă voie să lucreze în particular ; 

- folosesc ”apostrofări” amuzante; 

- oferă o stare de control asupra celor învăţate; 

- învaţă puţin câte puţin; 

- sunt mult mai obiective decât profesorii; 

- nu stânjenesc elevii care au greşit; 

- fac posibilă experimentarea cu diferite opţiuni fără ”pagube”; 

- oferă feedback imediat; 

- sunt imparţiali faţă de rasă sau etnie; 

- sunt mari motivatori; 

- sunt excelente pentru exerciţii şi practică; 

- folosesc mai multe simţuri, printre care văzul, auzul şi ”atingerea”; 
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- îi ajută pe elevi să-şi îmbunătăţească scrisul; 

- îi şcoleşte în folosirea calculatorului, care o sa-i ajute mai târziu în viaţă; 

- elimină truda de a face anumite activităţi de învăţare cu mâna (de ex. desenarea unui grafic, 

tabel, desen prestabilit, etc); 

- lucrează mult mai apropiat de rata gândirii omeneşti; 

- oferă momente plăcute sau amuzante de relaxare/desconcentrare parţială de la tema care se 

rezolvă. 

Pe lângă aceste aspecte, învăţarea online şi cea tehnologizată dezvoltă, în mod sistematic, 

deprinderile metacognitive, elevul fiind concentrat pe modul de rezolvare a sarcinii, întrucât este 

conştient că se va mai confrunta cu astfel de situaţii şi este posibil ca la următoarea ocazie să nu mai 

beneficieze de suport. Astfel, îşi conştientizează şi reţine cât mai mulţi paşii care îl conduc spre un 

rezultat eficient.  

Procesul învăţării tehnologizate sau online implica, totuşi, anumite paradoxuri de ordin 

psihologic[13]. 

Un prim paradox al acestei învăţări îl reprezintă faptul că, deşi comunicarea este facilitată de 

tehnică, totuşi, această tehnologie a comunicării în anumite forme predispune la izolare. În unele cazuri 

elevii nu interacţionează cu profesorul sau cu ceilalţi elevi tocmai din aceste motive. Aceste motive au 

la bază anumite particularităţi personale, de grup sau ale profesorului. Mai pot fi amintite şi anumite 

conţinuturi ale problemelor de rezolvat, care pot avea formulări mai ambigue sau pot conţine cuvinte 

neasimilate încă în vocabularul elevului. 

Un alt paradox este evidenţiat de următorul fapt. Deşi învăţarea online şi cea tehnologizată 

reprezintă trecerea de la o psihologie a învăţării centrată pe conţinut la o psihologie centrată pe nevoile 

şi interesele elevilor, accentul este pus, în principal, pe informarea şi formarea unor abilităţi 

intelectuale, eliminându-se însuşirea  deprinderilor practice. Nu se pot realiza, în cazul învăţământului 

online sau tehnologizat, experimente de laborator complexe sau diverse alte tipuri de operaţii, ci le 

putem doar simula virtual. În felul acesta, practica efectivă este înlocuită de învăţarea sau observarea pe 

simulator. Prin urmare, nu toate disciplinele se pretează învăţământului tehnologizat sau online. Aceste 

tipuri de experimente ”virtuale” mai au şi alte neajunsuri sau privări de natură psihologică pentru elev.  

Dintr-un alt punct de vedere, învăţarea tehnologizată şi cea online dezvoltă capacităţi şi 

deprinderi care, în învăţământul tradiţional, sunt minimalizate: capacitatea de auto-formare 

(autoînvăţare şi autoevaluare), capacitatea de aplicare, analiză şi sinteză (sarcinile elevilor din cadrul 

învăţământului online/tradiţional fiind în totalitate aplicative sau reflexive, nemaiexistând, în cazul 

testărilor, subiecte de ordin reproductiv). Se dezvoltă, de asemenea, şi responsabilitatea elevului. 
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       În general, utilizărea calculatorului în educaţie are anumite avantaje psiho-pedagogice, cum ar fi:  

- trezirea interesului faţă de noile descoperiri sau invenţii; legea de bază ce guvernează educaţia asistată 

de calculator o reprezintă implicarea elevului în acţiunea de prezentare şi transmitere de cunoştinţe, 

captându-i atenţia şi eliminând riscul plictiselii sau rutinei; 

- stimularea imaginaţiei; jocurile pe calculator pot dezvolta abilităţi de utilizare, imaginaţie si viteză de 

reacţie; sunt des întâlnite şi prezentări grafice atractive, sau posibilităţi de a crea propriile instrumente 

cu ajutorul softurilor; 

- dezvoltarea gândirii logice; împărţirea unei teme în etape de rezolvare organizate secvenţial, 

elaborarea paşilor necesari parcurgerii şi organizarea logică a raţionamentelor reprezintă demersuri 

cognitive ce au repercusiuni asupra profunzimii şi rapidităţii judecării unei probleme;  

- simularea pe ecran a unor fenomene si procese poate avea efecte multiple asupra elevilor; aceste 

simulări pot ajută la o mai bună înţelegere a acestora şi pot revela anumite segmente asupra cărora 

trebuie insistat sau care necesită îmbunătăţiri;  

- randamentul predării poate fi ajutat prin exemplificări multiple şi implicări raţionale, posibil 

emoţionale; 

- elevul participă la propria formare prin autoeducaţie şi conştientizează propriile neajunsuri, nevoi, fie 

educative, fie psihologice, necesare însuşirii unei mai bune educaţii;  

- elevul învaţă în propriul ritm, fără a avea emoţiile aferente şi o anumită stare de stres care sa-i 

modifice atitudinile şi reacţiile; 

- aprecierea obiectivă (profesori, colegi, părinţi şi, în unele cazuri, specialişti în domeniu) a rezultatelor 

şi progreselor realizate;  

- autoaprecierea şi creşterea sentimentului de satisfacţie faţă de munca bine făcută sau dusă până la 

capăt;   

- creşterea încrederii în capacităţile proprii;  

- aspiraţii mai mari pe viitor combinate cu dorinţa de ”aventură” tehnologică; 

- dorinţa de a-şi oferi ajutorul, combinată cu dorinţa de a demonstra ce ştie; 

- un anumit statut dobândit în cadrul clasei/grupului în urma rezolvării anumitor dificultăţi nedepăşite 

de alţii. 

- ş. a. 

SRI International a întocmit pentru Departamentul Educaţiei al Statelor Unite un raport, care are 

o concluzie relevantă: în medie, elevii care au învăţat într-un mediu online au avut rezultate mai bune 

decât cei care au beneficiat de instruirea faţă-în-faţă cu profesorul[14]. 
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Raportul a luat în calcul o serie de studii comparative cu privire la educaţia online şi cea 

tradiţională, din sala de clasă, pe perioada 1996 - 2008. Pentru această perioadă au fost identificate 99 

de studii în care au fost realizate comparaţii cantitative între rezultatele educaţiei online şi cele ale 

educaţiei tradiţionale. Analiza realizată a arătat că, în medie, elevii care au urmat o parte sau toate 

cursurile online înregistrează la testare o rată de succes de 59%, în comparaţie cu rata medie de succes 

a elevilor din sala de clasă, care este de 50%. Aceasta este o diferenţă modestă, dar semnificativă din 

punct de vedere statistic. 

 

                      Rata succesului în învăţarea tradiţională şi online 

 

Studiile demonstrează că „educaţia online este în prezent nu doar mai bună în lipsă de altceva, 

ci tinde, de fapt, să fie mai bună decât instruirea convenţională”, susţine Barbara Means, coordonatorul 

psiholog educaţional la SRI International[15].  

„Trecem printr-un moment de creştere în ceea ce priveşte educaţia online”, a afirmat Philip R. 

Regier, decan al programului Online and Extended Campus al Universităţii de Stat din Arizona[16]. 

Cea mai mare creştere în viitorul apropiat, după cum anticipează Philip R. Regier, se va 

înregistra în rândul programelor de educaţie continuă [idem]. ”Tehnologia va fi folosită pentru crearea 

unor noi feluri de comunităţi de învăţare ale elevilor. Oamenii au dreptate atunci când spun că prin 

educaţia online lucrurile nu se vor mai petrece în sala de clasă. Însă greşesc, cred eu, când presupun că 

prin aceasta învăţarea va deveni o activitate independentă, personală. Învăţarea trebuie să se desfăşoare 

într-o comunitate” [17]. 

Învăţarea eficientă într-un sistem e-Learning este posibilă numai în prezenţa unui complex de 

condiţii, care trebuie asigurate în prealabil. Se pot enumera, printre altele, existenţa unei infrastructuri 

de comunicaţii corespunzătoare, a unui sistem de reglementări în domeniu, a aplicaţiilor pentru suport, 

a conţinutului, a cunoştinţelor şi, nu în ultimul rând, a unui context social propice.  

Mediul social trebuie să permită dezvoltarea procesului de creştere a capacităţii indivizilor sau a 

grupurilor de indivizi de a alege forma de instruire cea mai potrivită în raport cu particularităţile 

psihologice de vârstă, individuale, sociale etc. şi de a transforma alegerile respective în acţiuni şi 

rezultate. Esenţiale în acest proces sunt acţiunile care conduc la creşterea bagajului de componente (atât 
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de particularităţile psihologice, cât şi de infrastructură), necesare desfăşurării eficiente a activităţilor e-

Learning, atât la nivel individual cât şi de grup. 

 

Summary 

Since school was some kind of mirror of society, in which were reflected the good and the bad, 

the society itself, with her lights and shadows. In these conditions, though limited to the changes and 

accused, often by conservatism, the school has taken, however, many of the technological innovation of 

time and they also spread the knowledge to educate members of the society for their professional 

training economic and social development. Online education is just a form of expression of these 

truths. It remains to be seen what it transmits and if the form will have concrete results in time and 

space or just another form of virtual. 
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