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„Tehnologia” – un must have al educaţiei, sau o resursă necesară? 

Noua generaţie aproape ca a uitat de vechile pixuri, scrisori sau chiar caiete. Până şi viaţa lor 

socială depinde de tehnologie. Eşti „tehnologizat”, trăieşti, în caz contrar, eşti marginalizat. 

Dar privind mai atent la toate neajunsurile ce le aduce noul val social ce abundă în tehnologii 

care mai de care mai avansate, putem distinge valenţe educaţionale, firave acum, ale folosirii unor  

instrumente actuale prin care informaţia capătă o formă mult mai plăcută şi accesibilă copiilor.  

Acest lucru să fie posibil în cadrul educaţiei timpurii, de ce nu? Gândind logic unde oare ar 

putea aceste noi tehnologii informaţionale să fie mai bine utilizate decât la preşcolari, unde 

predomină gândirea concret intuitivă şi unde informaţia vine pe toate căile şi este absorbită  ca un 

burete. 

De la vechile şi greoaiele CD Playere, la  smartphoneurile micuţe dar foarte deştepte, de la 

vechile proiectoare mari,care se incingeau prea repede, la noile smartTVuri, de la vechile carţi la 

noile ebukuri, de la imaginile îngălbenite la imaginile colorate digitale, de la CDuri cu capacitate 

mică la minicarduri de memorie sau stikuri cu capacitate foarte mare, de la calculatoare mari la 

tablete performante, s-au făcut progrese uriaşe care uşurează accesul la informaţie. Spre exemplu o 

simplă activitate de transmitere de informaţii se poate realiza utilizând rapid un fond muzical de pe 

un telefon cu o pereche de boxe, o prezentare power point folosita în captarea atenţiei sau 

reactualizarea cunoştinţelor, sau un soft educaţional care i-ar provoca pe copii să lucreze efectiv cu 

multe cunoştinţe. 



Aşadar iată cum noile tehnologii se pot introduce în toate etapele unei activităţi. Ba mai mult 

poate scuti cadrul didactic de un efort financiar destul de mare şi în acelaş timp poate asigura 

informaţie de calitate prezentată într-o formă atractivă.  

Cu toate astea în special la preşcolari, este importantă manipularea suportului didactic care 

îmbinat cu noile mijloace didactice asigură reuşita demersului educaţional. 

Nu de mult, am reuşit să achiziţionăm  pentru grupa noastră de program prelungit un monitor 

destul de mare cât să se poată viziona la el imagini de bună calitate din orice colţ al sălii de grupă. 

L-am montat la o unitate PC destul de veche dar care face suficient de bine ceea ce avem noi 

nevoie, ba i-am mai adăugat un CD writer şi un adaptor wireless. Din acel moment calitatea actului 

educaţional s-a schimbat radical. Beneficiile sunt multiple atât pentru noi cadrele didactice cât şi 

pentru preşcolari. Avem o mare varietate de materiale didactice gratuit, avem acces la informaţie 

prin intermediul internetului, şi nu în ultimul rând, micuţii noştrii sunt interesaţi de acest nou 

domeniu. Activităţile au devenit mai atractive, mai dinamice şi implicit mai bune.  

Am hotărât să încercăm o abordare diferită a predării şi le-am oferit câtorva dintre ei 

posibilitatea să desfăşoare activităţi susţinute de calculator în cadrul activităţilor pe centre de 

interes. Am rămas uimite de posibilitatea lor de a se organiza pe grupe, de a stabili o ordine în 

echipă, de a răspunde sarcinilor în mod concret şi corect.  

Rezultatele obţinute după o perioadă au fost impresionante. Cei care au lucrat cu calculatorul 

ştiau: să mânuiască mouseul, să deschidă şi închidă ferestre, să pornescă calculatorul, să pornescă 

un CD, să realizeze sarcini dificile, pe lângă acumularea de cunoştinţe noi şi exersarea celor deja 

dobândite. Multe dintre aceste cunoştinţe le-au dobândit singuri fără nici un fel de sprijin, doar prin 

descoperire, altele au avut nevoie de iniţiere. Au folosit un soft educaţional prin care puteau învăţa 

într-un mod atractiv literele de mână, de tipar, mici şi mari.   

Într-un timp scurt progresele lor au fost foare mari comparativ cu preşcolarii care nu au lucrat 

în acest mod. Nu numai că recunosc literele cu care au lucrat, dar folosesc cunoştinţele în mod 



concret în joaca lor sau în alte activităţi transdisciplinare. Un alt aspect pro calculator este interesul 

de care dau dovadă cerând în mod constant să lucreze cu soft educaţional.   

Am decis în urma celor observate să introducem cât mai multe softuri educaţionale în prcesul 

educaţional, ţinând cont desigur de timpul petrecut în faţa calculatorului şi de beneficiile pe care le 

avem.  

Este ştiut faptul că prea mult timp petrecut la calculator dăunează, însă cu puţin  control din 

partea adulţilor, cu suport informatic bun, şi realizând sarcini în echipă, calculatorul aduce foarte 

multe beneficii. 

Am constatat nevoia de a ne alinia la tendinţele societăţii încă de la ciclul preşcolar, unde 

jocul, care este principala activitate de învăţare, poate îmbrăca diverse forme, de ce nu jocul pe 

calculator? 

Pe lângă faptul că ne scuteşte de multe materiale didactice scumpe, asigură nevoile copiilor de 

a se alinia societăţii. 

În România, în mediile rurale şi nu numai, încă suntem pionieri la acest aspect, dar judecând 

după ce dinamică au luat lucrurile poate ajungem la un stadiu acceptabil faţă de ţările occidentale 

unde copiii beneficiază de laptop individual şi unde tablele interactive sunt deja un fapt obişnuit 

fără de care nu concep procesul educaţional.  

Dacă nu se înţelege importanţa investirii în educaţie, vom fi un popor condamnat la ignoranţă. 

 

 

 

       

  

  

 


