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REZUMAT 
Educaţia digitală este  una din preocupările 
învățământului românesc, prin formarea culturii 
informaţiei şi comunicării digitale la nivelul oricărui 
cetăţean.  Integrarea computerului în procesul de 
învăţământ nu mai este privită ca o mişcare 
avangardistă, ci ca o necesitate. În întreaga lume se 
observă convertirea conţinutului cultural într-o formă 
digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, 
oriunde şi oricând. Lecţiile digitale îi ţin pe elevi la 
şcoală,  îi fac să fie mai atenţi, să asimileze mai ușor 
informația? Care sunt neajunsurile utilizării TIC în 
educația copiilor?  Educaţia virtuală a devenit un 
adevărat fenomen în industria românească în ultimii ani, 
ale cărui efecte pe termen scurt, mediu și lung ar trebui 
să fie mai atent analizate. 

 
Cuvinte cheie:  
TIC (tehnologiile informaţiei şi comunicării), soft 
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INTRODUCERE 
În continuă dezvoltare, tehnologiile informaţiei şi 
comunicării au schimbat fundamental natura relaţiilor 
globale, sursele de avantaj în competiţie şi oportunităţile 
pentru dezvoltare economică şi socială. Tehnologii ca 
Internetul, computerele personale sau telefonia mobilă au 
schimbat întreaga lume într-o reţea globală de persoane, 
firme, şcoli şi guverne, ce comunică şi interacţionează 
între ele printr-o varietate de canale. Explozia acestei 
reţele globale mediate tehnologic a produs o lume în care 
oricine poate, virtual, să beneficieze de avantajele 
Integrării Digitale. 

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE ȘI 
INTERNAȚIONALE 
Într-un comunicat de presă al Comisiei Europene din 25 
septembrie 2013 („Dezvoltarea educaţiei digitale în 
Europa”, 2013) se menționează că între 50 % și 80 % 
dintre studenții din țările UE nu utilizează niciodată 
manuale de informatică, programe informatice, 
emisiuni/podcasturi, simulări sau jocuri didactice. 
Majoritatea cadrelor didactice la nivelurile primar și 
secundar nu se consideră „competente informatic” sau 
capabile să predea cunoștințe informatice în mod eficient, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Digital Education is one of the concerns of Romanian 
education, by creating information literacy and digital 
communication for any citizen. Integrating computers in 
the education process is no longer seen as an avant-
garde movement, but as a necessity. The conversion of 
cultural content into a digital form is observed 
worldwide, thus making the products available to 
anyone, anywhere, anytime. Do digital lessons keep 
students in school, cause them to be more attentive, and 
to assimilate information more easily? What are the 
drawbacks of using ICT in the education of children? 
Virtual education has become a phenomenon in the 
Romanian industry in recent years, and its effects on 
short, medium and long term should be evaluated more 
carefully. 
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INTRODUCTION 
In continuous development, information and 
communication technology have fundamentally changed 
the nature of global relations, the sources of competitive 
advantage and the opportunities for economic and social 
development. Technologies like the Internet, personal 
computers or mobile phones have turned the entire world 
into a global network of individuals, companies, schools 
and governments, which communicate and interact with 
each other through a variety of channels. The explosion 
of this technologically mediated global network produced 
a world where anyone can, virtually, benefit from the 
advantages of Digital Integration. 

NATIONAL AN INTERNATIONAL 
REGLEMENTATIONS 
In a press release of the European Commission of 
September 25, 2013 ("The development of digital 
education in Europe", 2013) it is stated that “between 
50% and 80% of the students from EU countries never 
use computer manuals, software, programs/podcasts, 
simulations or educational games. Most teachers at 
primary and secondary level do not consider themselves 
"IT proficient" or able to effectively teach computer 
skills, and 70% of them would like more training in ICT.  
"At the same time, higher education is also facing 
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iar 70 % dintre acestea ar dori mai multe cursuri de 
formare în utilizarea TIC. În același timp și învățământul 
universitar se confruntă cu provocări din această 
perspectivă. Având în vedere numărul în creștere al 
studenților UE, universitățile ar trebui să dezvolte cât mai 
multe posibilități de învățare, față-în-față dar și online, 
cum ar fi MOOCs (Massive Open Online Courses - 
cursuri online deschise și în masă), care permit oricărei 
persoane să aibă acces la educație oriunde, oricând și prin 
intermediul oricărui dispozitiv.  
Şcolile și universitățile trebuie să integreze mecanismele 
ICT (tehnologiile informaţiei şi comunicării)  în procesul 
de învăţare dacă doresc să fie parte a reţelei globale. 
Pregătirea unei instituții de educație în acest sens ar 
trebui să  țină cont de numărul de computere, accesul 
fizic la noi tehnologii, răspândirea reţelei, accesarea şi 
organizarea conţinutului electronic, calitatea şi viteza 
conexiunii intra- și inter - instituțională. Cadrele didactice  
trebuie instruite la rândul lor pentru a folosi Internetul, 
softurile educaționale şi computerele ca metode de 
predare în beneficiul elevilor.  
Odată cu aceste provocări au apărut și neajunsurile legate 
de inițiativele de promovare a noilor tehnologii în 
învățământul preuniversitar mai ales. Un aspect foarte 
important și de actualitate este cel legat de introducerea 
manualelor digitale.  

PROVOCĂRILE UTILIZĂRII T.I.C. LA 
NIVEL PREUNIVERSITAR 
Schimbarea către tehnologia informatică în sistemul de 
învăţământ vizează ca obiective creşterea eficienţei 
activităţilor de învăţare și dezvoltarea competenţelor de 
comunicare şi studiu individual. Atingerea acestor 
obiective depinde de mai mulți factori cum ar fi: gradul 
de pregătire al profesorului în utilizarea calculatorului, 
stilul profesorului, numărul de elevi din clasa/grupa de 
lucru, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, 
tipul programelor folosite, timpul cât se integrează softul 
în lecţie, sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele de 
program utilizate. Utilizarea la întâmplare ori la un 
moment nepotrivit a calculatorului în timpul lecţiei duce 
la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării. 
Neparticiparea unor elevi la lecţie sau distragerea atenției 
de la obiectivele de atins prin utilizarea computerului fără 
un scop precis determină nerealizarea obiectivelor lecţiei. 
Pe de altă parte folosirea în exces a calculatorului poate 
duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de 
investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.  
„Tribuna învățământului – Revista națională de știință, 
educație și cultură” publică în data de 31 august 2014 un 
extras din comunicatul de presă al Ministerului Educației 
Naționale cu privire la manualele digitale. În articolul 
menționat este citat ministrul educației, care afirmă că din 
toamna anului 2014 „elevii claselor I şi a II-a vor avea 
manuale noi, inclusiv în format digital [...] Acest proces 
de modernizare a sistemului de învăţământ va continua în 
anii următori. Astfel, odată cu aprobarea noilor programe 
şcolare pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, toţi 
elevii din România vor putea beneficia, treptat, de 
manuale noi, în format digital.” 
Introducerea și dezvoltarea învățării prin intermediul 
suportului informatic ar putea favoriza interesul pentru 
învățare în condițiile în care manualul digital nu 
depozitează informațiile ci este gândit ca un instrument 

 

challenges from this perspective. Given the growing 
number of EU students, universities should develop as 
many learning opportunities as possible, face-to-face and 
online, such as MOOCs (Massive Open Online Courses - 
online courses open to masses as well), allowing any 
person to have access to education anywhere, anytime 
and through any device. 
Schools and universities should integrate ICT 
mechanisms (information and communication 
technology) in the learning process if they wish to be part 
of the global network. Preparing an educational 
institution in this regard should take into account the 
number of computers, the physical access to new 
technologies, the spread of the network, accessing and 
organizing the electronic content, the quality and the 
speed of the intra- and inter - institutional connection. 
Teachers should also be trained to use the Internet, 
educational software and computers as teaching methods 
for the benefit of students. 
Along with these challenges have also emerged the 
drawbacks related to the initiatives of promoting new 
technologies, especially in the university education. A 
very important and topical issue is related to the 
introduction of digital textbooks. 

CHALENGES OF USING I. C.T. AT THE 
PRE-UNIVERSITY LEVEL 
The shift towards computer technology in education aims 
at increasing the efficiency of the learning activities and 
at developing communication and self-study skills. 
Achieving these goals depends on several factors such as: 
the degree of preparation of the teacher in using the 
computer, the teacher's style, the number of students in 
the class/work group, their interest, knowledge and 
abilities, the type of programs used, the time it takes to 
integrate the software in the lesson, the synchronization 
between the explanations and the used program 
sequences. Using the computer at random or at the wrong 
time during the lesson, leads to boredom, monotony, 
inefficient learning. The non-participation of some 
students in the lesson or distracting them from the goals 
to be achieved, by using the computer without a precise 
purpose, causes failure in achieving the learning 
objectives. On the other hand, excessively using the 
computer may result in the loss of practical, computing 
and reality investigation skills, in the deterioration of 
human relations. 
Education Tribune – the national magazine of science 
education and culture published on August 31, 2014 an 
excerpt from the press release of the Ministry of National 
Education related to digital textbooks. The article quoted 
the minister of education, who stated that from the fall of 
2014 "pupils in the 1st and 2nd grades will have new 
textbooks, including digital ones [...] This process of 
modernization of the education system will continue in 
the coming years. Thus, with the approval of the new 
curricula for primary, secondary and high school 
education, all students in Romania will gradually receive 
new textbooks in digital format." 
The introduction and the development of learning 
through IT support could foster the interest for learning 
given that a digital manual does not store information, 
being rather conceived as a tool that gives meaning and 
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care conferă semnificație și determină prelucrarea 
informațiilor. Abordarea și chiar trecerea către 
învățământul digitalizat presupune o schimbare majoră de 
curriculum, iar acest lucru nu este posibil într-un an sau 
doi. Orice modificare sau intervenție majoră în sistemul 
educațional își dezvăluie efectele benefice sau nu abia 
peste un număr suficient de ani de la implementare. De 
aceea, un bun curriculum gândit pe termen lung 
presupune analiză, testare, evaluare și reorganizare, etape 
care se desfășoară pe o perioadă de mai mulți ani. 
Pedagogul ieșean Constantin Cucos (2003) afirmă pe 
bună dreptate ca expedierea manualului tipărit la „groapa 
de gunoi a istoriei” nu este înțeleaptă. Totodată ridică 
întrebarea „de la ce vârstă (clasă) ar deveni optimă 
introducerea învățării pe bază de manual informatizat”. 
Autorul afirmă că manualul digital favorizează 
dezvoltarea structurilor metacognitive, a competențelor 
de asociere și integrare a cunoștințelor pe orizontală, 
verticală sau interdisciplinare, dar asta presupune ca 
elevii să posede deja bine dezvoltate competențe bazale, 
de citire, recunoaștere, interpretare a semnelor etc., ce pot 
fi achiziționate prin intermediul suporturilor tradiționale.  

CONCLUZII 
Deocamdată nu se cunosc studii care să arate dacă 
învățatul scris-cititului este potrivit spre a fi achiziționat 
prin intermediul manualelor digitale. În schimb, cercetări 
de psihologia învățării dovedesc  faptul că studiul pe bază 
de suport real este mai profund și asigură o durabilitate 
mai mare a ceea ce se învață, determinând o reținere mai 
puternică și o procesare mai mare a ideilor supuse 
atenției.  Mai mult, interacțiunea analizatorilor auditivi, 
vizuali, kinestezici cu suportul digital presupune precauții 
și uneori chiar restricții de ordin medical.  Autorul mai 
sus menționat afirmă că forum-urile decizionale nu ar 
trebui să se grăbească adoptând prin „decret” trecerea 
dintr-o dată la manualul digital, chiar și în paralel cu cel 
tipărit, înainte de derularea unor serii de studii sau 
programe pilot pentru evaluarea consecințelor.  
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determines information work-up. The approach and even 
the transition to digitized education involves a major 
curriculum change and this is not possible in a year or 
two. Any change or major intervention in the educational 
system discloses its beneficial or negative effects only 
after a sufficient number of years after its 
implementation. Therefore a good long-term curriculum 
involves analysis, testing, evaluation and reorganization 
steps that take place over a period of several years. 
The pedagogue Constantin Cucos from Iasi (2003) rightly 
says that sending the printed manual to the "garbage hole 
of history" is not wise. He also raises the question "from 
what age (grade) the introduction of the digital manual 
would be optimal". The author states that the digital 
manual favors the development of metacognitive 
structures, of association skills and skills of knowledge 
integration on a horizontal, vertical or interdisciplinary 
level, but that demands that students already possess 
well-developed basal skills of reading, recognition, sign 
interpretation, etc. that can be acquired through 
traditional means. 

CONCLUSIONS 
So far there are no studies that show whether it is 
appropriate to learn to read-write through digital 
textbooks. Instead, learning psychology researches prove 
that study based on real support is deeper and it provides 
greater durability to what is learned, causing a stronger 
memorization and greater processing of ideas brought to 
attention. Moreover, the interaction of the analyzers with 
the digital media requires caution and sometimes even 
medical restrictions. The above mentioned author rightly 
states that the decision forums should not rush to vote by 
"decree" to pass abruptly to the digital manual even in 
parallel with the printed one before conducting a series of 
studies and pilot programs assessing the consequences. 

 


