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REZUMAT 
Educația artistică apare în politicile educaționale de 
peste tot din lume. Cu toate acestea, educația artistică 
este abordată diferit în țări diferite. De exemplu, o 
caracteristică majoră a abordărilor curriculare din țările 
dezvoltate este accentul pus pe folosirea tehnologiei prin 
comparație cu țările în curs de dezvoltare, acestea din 
urmă fiind mai degrabă preocupate de transmiterea 
valorilor culturale prin mijloacele deja stabilite, 
cunoscute.  
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DIRECȚII DE EVOLUȚIE A EDUCAȚIEI PRIN 
INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI  
Tinerii din ziua de astăzi, „nativi digitali” cum îi numește 
Prenski [3], se mișcă cu mare ușurință între vizual și 
auditiv, de cele mai multe ori estompând granițele dintre 
cele două. Copiii se nasc înconjurați de notebook-uri, 
laptop-uri, computere, internet, smatrphone-uri și 
majoritatea interacționează cu cel puțin unul dintre ele de 
la câțiva ani. Participarea în spațiul virtual unde se pot 
încărca clipuri video personale, adesea realizate cu 
telefonul mobil, pagini de internet personalizate cu 
imagini și conținuturi original prelucrate devin realități 
omniprezente pentru mulți tineri. Site-uri precum 
YouTube și MySpace  sunt exemple contemporane de 
astfel de zone de interacțiune digitală.  
Elevii pot avea și dezvolta abilități și facilități tehnice 
care, prin raportare la un cadru didactic, pot determina 
schimbarea ierarhiei tradiționale dintr-o clasă. Profesorul 
devine „emigrant digital”, iar elevul „nativ digital”, iar 
dinamica elev-profesor este reconstruită. Aceste dinamici 
diferite pot determina posibilități de predare și învățare 
diferite și pot dezvolta aprige comunități de dezbatere.  
In contextul de mai sus profesorul nu mai este cel care 
coordonează în întregime câmpul cunoașterii. Cu toate 
acestea, este de dorit să rămână cel care facilitează 
învățarea și curiozitatea prin stabilirea oportunităților de 
învățare și dialogare dintre student/elev, câmpul 
disciplinelor de cunoaștere și aspectele pedagogice. 
Această dinamică reprezintă spațiul social al muncii 
profesorului.  
Tehnologia informației și comunicării (TIC) devine 
scopul principal al secolului 21 pentru a fi social, 
economic și cultural integrat. Economia cunoașterii [1] 
presupune integrarea fluxului de cunoștințe, persoane și 
servicii prin intermediul tehnologiei cunoașterii și 
comunicării, care la rândul ei presupune reconfigurarea 
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF 
EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY 
Art education occurs in educational policies all over the 
world. However arts education is approached differently 
in different countries. For example, a major feature of 
curricular approaches in developed countries is the 
emphasis laid on using technology in comparison with 
developing countries, the latter being more concerned 
with the transmission of cultural values  y already 
established and known means. 
Young people today, “digital natives”, as they are called 
by Prenski [3], move easily between visual and auditory, 
often blurring the boundaries between the two. Children 
are born surrounded by notebooks, laptops, computers, 
internet, smart phones, and most of them have been 
interacting with at least one of these for several years 
now. Participation in the virtual space where you can 
upload personal video clips, often made with a mobile 
phone, personalized websites with processed pictures and 
original content become ubiquitous realities for many 
young people. Sites like YouTube and MySpace are 
contemporary examples of such areas of digital 
interaction. 
Students can have and develop skills and technical 
facilities that, in relation to a teaching environment, can 
determine the change of the traditional hierarchy of a 
class. The professor becomes a “digital immigrant” and 
the student becomes a “digital native”, and the student-
teacher dynamic is rebuilt. These different dynamics can 
lead to different teaching and learning opportunities and 
they can develop fierce debate communities. 
In the above context, the teacher is no longer the one who 
coordinates the entire field of knowledge. However, it is 
desirable that he/she remains the one that facilitates 
learning and curiosity by setting dialogue and learning 
opportunities between student/pupil, the field of 
knowledge and pedagogical issues. This dynamic 
represents the social space of the teacher's work. 
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cunoștințelor despre societate. Politicile guvernamentale 
naționale și internaționale au aprobat și susțin nevoia 
cursanților pentru dezvoltarea abilităților TIC. Afirmația 
susținută este faptul că studenții trebuie să fie capabili să 
acceseze, integreze și evalueze informațiile, să-și 
dezvolte cunoașterea și să comunice cu alții pentru a 
putea fi cetățeni activi într-o lume din ce în ce mai 
complexă și bogată în informație. Un alt aspect vizat de 
politicile guvernamentale este considerația asupra 
faptului că folosirea tehnologiilor informației și 
comunicării în educație poate îmbogăți subiectele 
tradiționale din curriculă prin impactul pozitiv asupra 
motivației și implicării, angajamentului elevilor/ 
cursanților. TIC are potențialul de schimba felul în care și 
ceea ce studentul învață.  
Cercetările și rapoartele desfășurate individual de către 
guverne sau global de către diverse organizații relevă 
faptul că în țările dezvoltate s-a investit și se investește în 
continuare foarte mult în dezvoltarea educației prin 
intemediul TIC și se susține dotarea școlilor cu 
echipamentele necesare. Confortul utilizării TIC a 
determinat o creștere substanțială a pregătirii, planificării 
și administrării lecțiilor cât și o creștere a folosirii acestor 
tehnologii chiar în procesul de predare și învățare.  
Cu toată susținerea dezvoltării tehnologiei informației și 
comunicării în educație, pedagogii ridică semne de 
întrebare privind integrarea acestor tehnologii și efectele 
lor asupra formării capacității și disponibilității elevilor 
pentru învățarea pe parcursul vieții (life long lerning)[6] .  
Măsura în care TIC este folosit ca un catalizator sau ca un 
mijloc de schimbare reprezintă un aspect pe larg dezbătut 
în literatura de specialitate. În timp ce se naște întrebarea 
dacă TIC va determina transformarea școlilor și a 
educației, în realitate fenomenul nu este destul de intens 
măsurat și monitorizat, chiar și în țările dezvoltate, dar 
rezultatele acestui tip de educație încep să apară și ridică 
un semnal de alarmă. 
În ultimii ani Organizația pentru Co-operare Economică 
și Dezvoltare (OECD) monitorizează felul în care elevii 
accesează și folosesc tehnologiile informației și 
comunicării și explorează felul în care sistemele 
educaționale școlare integrează și TIC în experiențele de 
învățare ale elevilor. Raportul din partea OECD 
examinează impactul tehnologiei în școală pe baza 
rezultatelor la testele internaționale, cum a fi testul Pisa, 
din peste 70 de țări, teste care măsoară abilitățile digitale, 
matematice și de citire.  
Bazate pe rezultatele testului PISA din 2012 ultimile 
rapoarte publicate de pe site-ul organizației discută 
diferențele în accesarea și folosirea TIC, cunoscute 
generic ca „decalaj digital” , diferențe legate de statutul 
socio-economic, gen, locație geografică și scoală. 
Raportul evidențiază foarte clar faptul că mai întâi 
studenții trebuie să-și dezvolte foarte bine abilitățile de 
bază, de scris, citit și socotit pentru a putea participa în 
întregime la dezvoltarea societăților hiper-conectate și 
digitalizate din secolul 21 [12].  
Este relevat faptul că interacțiunea elevilor cu computerul 
la școală și acasă variază mult între țări. Cu toate acestea 
folosirea computerului nu reprezintă un factor 
proeminent în explicarea variațiilor din performanța 
studenților la testele de matematică, citire sau științe. 
Faptul că multe țări au investit multe fonduri în educația 
legată de tehnologia informației nu evidențiază o 
îmbunătățire a achizițiilor elevilor în ultimii zece ani. 
Studiul din 2012 relevă faptul că în general un copil 
petrece două ore online în fiecare zi. Elevii care petrec 
mai mult de 6 ore online mai degrabă se simt singuri la 

Information and communication technology (ICT) 
becomes the main purpose of the 21st century in order to 
be socially, economically and culturally integrated. The 
knowledge economy [1] involves integrating the flows of 
knowledge, people and services through the knowledge 
and communication technology, which in its turn 
involves reconfiguring knowledge on society. National 
and international government policies approved and 
advocated for students’ need to develop their ICT skills. 
The supported statement is that students should be able to 
access, integrate and evaluate information, to develop 
their knowledge and to communicate with others in order 
to be active citizens in a world ever more complex and 
rich in information. Another issue targeted by 
government policies is the consideration that the use of 
ICT in education can enrich traditional curriculum 
subjects through the positive impact on motivation and 
on involvement, on the commitment of pupils/students. 
ICT has the potential to change how and what the student 
is learning. 
Surveys and reports undertaken individually by 
governments or globally by various organizations show 
that developed countries invested and still invest heavily 
in the development of education through ICT and in 
providing schools with the necessary equipment support. 
The comfort of the use of ICT has led to a substantial 
increase in the preparation, planning and management of 
lessons, and also to a growth of the use of these 
technologies even in the teaching and learning process. 
Despite supporting the development of ICT in education, 
educators raises questions concerning the integration of 
these technologies and their effects on forming the 
students’ capacity and availability for lifelong learning6. 
The extent to which ICT is used as a catalyst or as a 
means of change is an aspect widely discussed in 
specialised literature. While the question arises whether 
ICT will transform schools and education, in reality the 
phenomenon is not measured and monitored enough, 
even in developed countries, but the results of this type of 
education begin to appear and raise an alarm signal.  
In recent years the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) monitors the way 
in which students access and use information and 
communication technologies, and it explores the manner 
in which educational systems integrate ICT as well in 
students' learning experiences at school. The report from 
the OECD examines the impact of technology in schools 
based on the results of international tests, such as the Pisa 
test, in over 70 countries, tests that measure the digital, 
mathematic and reading skills. 
Based on the PISA test results in 2012, the last reports 
published on the organization's website discuss the 
differences in accessing and using ICT, generically 
known as 'digital gap'7, differences related to the socio-
economic status, gender, geographic location and school. 
The report very clearly highlights that students must first 
develop good basic skills in reading, writing and 
numerical order to participate fully in the development of 
hyper-connected and digitalized societies in the 21st 
century [12]. 
It has been revealed that students' interaction with the 
computer at school and at home varies widely between 
various countries. However, the use of the computer is 
not a prominent factor in explaining variation in student 
performance in mathematics, reading and science tests. 
The fact that many countries have invested large funds in 
education related to information technology does not 
indicate an improvement in students’ acquisitions over 
the last decade. The 2012 study shows that generally a 
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școală, au tendința de a întârzia sau de a lipsi de la școală 
[12]. Tehnologia are potențialul de a îmbunătăți 
performanțele școlare ale elevilor, totuși folosirea foarte 
frecventă a computerului în clasă dar și acasă determină 
capacități de învățare scăzute, în acord cu rezultatele 
evaluării PISA din 2012. Chiar și în țările în care s-a 
investit foarte mult în educația prin intermediul TIC nu se 
vede o îmbunătățire notabilă a rezultatelor. Raportul mai 
relevă faptul că 96% din elevii de peste 15 ani au un 
computer acasă, dar ca 72% din elevi folosesc 
computerul la școală. Per ansamblu, elevii care folosesc 
moderat computerul la școală tind să aibă rezultate mai 
bune decât cei care folosesc computerul rar dar elevii 
care folosesc computerul foarte des la școală au rezultate 
mult mai slabe decât cei care-l folosesc mai rar sau 
moderat, chiar și dacă se iau în considerare aspectele 
sociale și demografice. Sistemele școlare cu cele mai 
mari rezultate la test sunt cele care folosesc puțin sau 
moderat tehnologia, cum ar fi Coreea de Sus, Shanghai, 
China și Singapore care se află pe primul loc în ceea ce 
privește performanțele testate. În nici o țară unde 
internetul este folosit frecvent la școală de majoritatea 
elevilor nu s-a constatat vreo îmbunătățire a 
performanțelor. Mai mult, în ceea ce privește șapte dintre 
țările cu rata cea mai mare de folosire a internetului, s-a 
constatat la trei dintre ele o scădere semnificativă în 
performațele de citire – Australia, Noua Zeelandă și 
Suedia și trei la care rezultatele au stagnat – Spania, 
Norvegia și Danemarca [14].  
Andreas Schleicher, directorul educațional al OECD 
oferă o interpreatre a rezultatelor din două perspective 
[15]. Școala poate nu a devenit încă pregătită să integreze 
pedagogia care presupune multă tehnologie, aducerea 
tehnologiei secolului 21 în practicile de predare existente 
determină diluarea eficacității învățarii. Dacă elevul 
folosește întrebări și răspunsuri gata construite prin 
intermediul smartphone-ului și al internetului este prea 
puțin probabil că va deveni mai inteligent și își va 
dezvolta mai bine competențele. Prin urmare educatorii 
trebuie să se interogheze cu privire la pedagogia pe care o 
aplică și la mijloacele și metodele pe care le folosesc. O 
altă perspectivă de interpretare care ar trebui să invite 
foarte mult la meditare o reprezintă luarea în considerare 
a faptului că realizarea unei fundații educaționale 
echilibrate presupune înțelegerea conceptuală și 
dezvoltarea unei gândiri solide, iar acest lucru se 
realizează prin  interacțiune intensă și directă între elevi 
și profesori. Tehnologia de cele mai multe ori distrage 
atenția de la aceste angajamente umane valoroase.  

POLITICI DE PREGĂTIRE A PROFESORILOR 
Tehnologia reprezintă modalitatea cea mai facilă de a 
determina extinderea rapidă a accesului la cunoaștere. În 
același timp conferă platforme de colaborare unde 
profesorii creează, îmbunătățesc și împart cunoștințe și 
materiale. Prin urmare tehnologia oferă acces la materiale 
din afara cărților, în formate multiple, cu puține 
constrângeri legate de spațiu și timp. Un alt aspect, care 
este poate și cel mai important, este faptul că tehnologia 
poate susține noile pedagogii care se axează pe cei ce 
învață ca fiind participanți activi ai procesului de 
învățare.  
Pentru a-și asuma rezultatele pozitive relevate de 
integrarea tehnologiei în procesul de educare este nevoie 
de strategii convingătoare și eficiente de dezvoltare a 
capacității profesorilor de a integra eficient noile mijloace 
tehnologice. Datorită incertitudinilor datorate 
schimbărilor în general și schimbărilor și evoluției 

child spends two hours online every day. Students who 
spend more than 6 hours online feel rather lonely at 
school, they tend to be late or absent from school [12]. 
Technology has the potential to improve students' 
achievements at school; however, using the computer 
very frequently in the classroom and at home determines 
low learning capacities, according to the PISA 
assessment results in 2012. Even in countries that have 
invested heavily in education by using ICT, a noticeable 
improvement in the results was not noticed. The report 
also reveals that 96% of students over the age of 15 have 
a computer at home, but only 72% of students use 
computers at school. Overall, students who use the 
computer moderately at school tend to have better results 
than those who rarely use the computer; but students who 
use the computer very often at school have much poorer 
results than those who use it less often or moderately, 
even if the demographic and social issues are taken into 
account. 
School systems with the highest test results are those that 
use technology little or moderately, such as North Korea, 
Shanghai, China and Singapore, which rank first in terms 
of tested performances. In no country where the Internet 
is used frequently at school by most of the students was 
any performance improvement found. Furthermore, 
referring to seven of the countries with the highest rate of 
Internet usage, it was found that in three of them there 
was a significant drop in reading performances - 
Australia, New Zealand and Sweden, and in three of 
them, the results have stagnated - Spain, Norway and 
Denmark [14]. 
Andreas Schleicher, OECD's education director provides 
an interpretation of the results from two perspectives [15] 
Maybe school may not be yet ready to integrate pedagogy 
which involves a lot of technology; bringing 21st century 
technology in existing teaching practices determined a 
dilution of the learning effectiveness. If the student uses 
already built questions and answers through smart phones 
and the internet, it is unlikely that he/she will become 
more intelligent and that he/she will develop better skills. 
Therefore teachers must interrogate themselves about the 
pedagogy that they apply, the means and methods that 
they use. Another interpretation perspective that should 
call a lot of reflection is taking into account the fact that 
achieving a balanced educational foundation recalls 
conceptual understanding and the development of a solid 
manner of thinking, and that this is achieved through 
intensive interaction and direct contact between teachers 
and students. Technology often distracts people from 
these valuable human commitments. 
 
TEACHER TRAINING POLICIES 
Technology represents the easiest way to determine the 
rapid expansion of access to knowledge. At the same 
time, it confers collaboration platforms where teachers 
create, enhance and share knowledge and materials. 
Therefore technology provides access to materials other 
than books, in multiple formats, with few constraints 
related to space and time. Another aspect that is perhaps 
the most important is that technology can support new 
pedagogies which focus on learners as active participants 
in the learning process. 
In order to take on the positive results revealed by the 
integration of technology in the education process, 
convincing and effective strategies are needed to increase 
teachers’ capacity to effectively integrate new 
technological means. Due to the uncertainties related to 
changes in general, and technological changes and 
developments in particular, teachers manifest the normal 
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tehnologice în particular, profesorii au tendința normală 
de a menține status quo. Prin urmare, pe lângă politici de 
susținere care să determine dezvoltarea tehnologică a 
școlilor, este vital ca profesorii să devină agenți ai 
schimbării nu numai prin implementarea noilor inovații 
tehnologice, ci și prin consultarea lor constantă în 
vederea proiectării lor.    
 
CONCLUZIE 
Impactul tehnologiei în educație este în mod evident sub 
nivelul optim din mai multe cauze: supra-estimarea 
abilităților digitale atât ale elevilor cât și ale profesorilor; 
politici nerealiste în ceea ce privește design-ul și 
implementarea strategiilor; slaba înțelegere și pregătire 
din punct de vedere pedagogic; calitatea scăzută a 
cursurilor și soft-urilor educaționale. Conexiunile dintre 
elevi, computere și învățare nu sunt nici foarte simple, 
dar nici foarte încurcate. Contribuția pe care TIC o poate 
aduce procesului de învățare nu a fost pe deplin 
exploatată.  
În primul rând, nu trebuie pierdut din vedere faptul că 
asigurarea măcar a nivelului de bază pentru fiecare copil 
în ceea ce privește competențele matematice și de citire 
pare soluția cea mai bună în a crea oportunități egale într-
o lume digitală, mai mult decât extinderea sau oferirea de 
fonduri mari pentru accesul la serviciile și dispozitivele 
tehnologice.  
În ceea ce privește educația vizuală, rămâne provocare 
fundamentală și anume între predarea cunoștințelor 
existente și formarea capacităților, care în general 
conservă formele și tradițiile culturale deja stabilite și 
practicile artistice care se angajează în diferite forme de 
interogare și reprezentare în era post-digitală. Aceasta 
este o preocupare consistentă pentru toate artele unde 
performanțele contemporane se intersectează cu vizualul, 
auditivul, virtualul și toate sunt încorporate.  
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tendency to maintain the status quo. Therefore, in 
addition to supporting policies that determine 
technological development of schools, it is vital for 
teachers to become agents of change not only through the 
implementation of new technological innovations, but 
also by constantly consulting them in order to design 
them. 
 
CONCLUSION 
The impact of technology in education is clearly 
suboptimal for several reasons: over-estimating the 
digital skills of both students and teachers; unrealistic 
policies regarding the design and implementation of 
strategies; poor pedagogical understanding and training; 
poor quality of courses and educational software 
products. Connections between students, computers and 
learning are neither very simple nor very tangled. The 
contribution that ICT can bring to the learning process 
has not yet been fully exploited. 
First of all, it should be kept in mind that ensuring even 
the basic level of mathematic and reading skills for each 
child seems the best solution in creating equal 
opportunities in a digital world, rather than extending or 
offering large funds to access technological services and 
devices. 
Visual education remains the fundamental challenge in 
terms of choosing between teaching existing knowledge 
and building capacities, which generally preserve forms 
and cultural traditions already established, and artistic 
practices that engage in various forms of interrogation 
and representation in the post-digital era. This is a 
consistent concern for all arts where contemporary 
performances intersect with the visual, the auditory, the 
virtual and they all are incorporated. 


