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           TIC-ul(Tehnologia informației și a comunicațiilor) este folosit pentru reținerea 

datelor, prelucrarea informațiilor cu ajutorul computerului astfel fiind transmisă informația. 

Pe plan mondial, tehnologia are rol în aplicarea variatelor domenii cum ar fi: software, 

hardware, procesoare, calculatoare, limbaje de progamare etc.  

         Combinația dintre software și hardware, suporturi și sisteme de distribuție nu sunt 

simple tehnologii care fac utilizarea internetului și a web-ului mai ușoară în viață cotidiană. 

Toate   aceste elemente fac parte din domeniul IT.   

          În prezent tehnologia IT joacă un rol important în viața oamenilor, incluzând toate 

categoriile de vârstă. În comparație cu trecutul, tehnologia este foarte avansată, existând o 

diferența foarte vizibilă între aceste două ere. Secolulul XXI aduce o mulțime de resurse 

folositoare în viață de zi cu zi, astfel având loc o dezvoltare majoră. Crearea diferitelor 

platforme precum rețelele de socializare (prin care putem comunica cu persoanele aflate la 

distanță prin sms-uri, video call, mesaje, sau ne putem posta viață personală pe anumite site-

uri de exemplu facebook sau instagram pentru a ține persoanele dragi la curent cu noutățile), 

programele folosite în diferite domenii (medicină, informatică, inginerie, educație etc) video 

sau audio (YouTube), robotică și comunicare mobilă.  Toate acestea compun modul în care 

tehnologia ne ușurează și distrează viață. Astăzi, ne putem conserva întregile amintiri cu 

ajutorul dispozitivelor de stocare a informațiilor, depozitând o cantitate consistentă de date pe 

stick-uri USB, care au o mărime mică cât un bob de fasole sau pe Hard Disc-uri externe care 

au o capacitate mare. Putem spune că tehnlogia salvează viață a mii de oameni de diferite boli 

sau accidente reușind să se găsească leacuri și metode pentru combatarea acestora. Suntem 

convinși că tehnologia a revoluționat toate domeniile posibile în care omul a acționat, de la 

medicină, mediu, educație, până la industriile constructoare de mașini și industria aero 

spațială, evoluția continuând cu diferite invenții ce nu pot fi concepute nici în prezent, viitorul 

fiind prezentat ca ceva prosper. 

           Dacă comparăm prezentul cu trecutul, vom fi foarte suprinși cât de mult am evoluat 

din punct de vedete tehnologic. Trecutul nu este atât de strălucit și bogat. Pe vremea aceea 

platformele prezente fiind la modul cel mai general sau neexistând deloc. Rețele de 

socializare erau înlocuite cu scrisorile, iar computerele de mașinile de scris. Prima mașină 

care a funcționat cu un program tehnologic a fost mașină enigmă, această fiind o mașină 

electromecanica criptografică cu rolul de a genera cifruri pentru criptarea și decriptarea de 

mesaje secrete, folosită din 1920 de către cadrele militare și serviciile guvernamentale. 

Desigur că și invențiile tehnologice sunt un important element, fără ele nu s-ar putea desfășura 

toate aceste prelucrări și transmiteri ale informaților. Dacă vorbim despre invențiile trecutului 

vom observa o schimbare destul de radicală de exemplu prima mașinărie electrică de printare 

din anul 1872, a devenit actuala tastatură folosită de calculatoare, iar fonograful schițat de 

această a devenit actualul sistem audio stereo la care ascultă muzică preferată. Trecutul 

subliniază cu linii evidente evoluția pe care omenirea a avut-o în decursul anilor. 
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Internetul 

Termenul internet provine din împreunarea artificială sau parțială a două cuvinte 

englezeșți: interconnected=interconectat  și network=rețea. 

Internetul face parte din tehnologie și contribuie în aplicații, programe și platforme. Fără 

internet tehnologia ar fi una simplă, precum cea precedentă anilor 1969, iar sms-urile sau 

email-urile nu ar mai exista. El compune o rețea care este folosită la nivel global formată din 

calculatoare interconectate cu scopul de a face schimb de informații, să ne informăm în 

legătură cu anumite subiecte și teme ce ne sunt interesante, putem comunica cu persoanele 

dragi aflate la distanțe mari, nu mai suntem nevoiți să stăm la cozile ghișeelor pentru 

efectuarea plăților facturilor, cu un singur click din fața calculatorului sau a telefonului ne 

efectuăm nevoile sau chiar să ne comandăm mâncarea favorită, iar în timpul liber ne putem 

relaxa pe diferite aplicații ce sugerează nevoia internetului precum YouTube , Netflix, Ebooks 

etc. Internetul este cel mai mult folosit în învățământ, astfel elevii au mai multe surse de 

informații și documentare, dar fiind folosit și în școliile virtuale care reprezintă o majoră 

diferența între cele clasice. 

Adresele IP sunt niște adrese care se referă la legătura dintre diferitele rețele. Adresa 

IP sunt folosite în cea mai mare parte de calculatoare, imprimante și multe alte dispozitive. 

Cei care folosesc aceste servicii oferă diferite modalități prin care să fie folosit atât pe 

computer cât și pe telefoanele folosite zi de zi. 

În zilele noastre, de obicei furnizorul de internet este o firma de telefonie. Serviciul care oferă 

o conexiune mai bună și mai rapidă la internet se numește DSL(digital Subscriber Line). 

Internetul poate fi transmis atât prin cablu, furnizorul de servicii fiind de obicei o firma de 

televiziune. Pentru o viteză mai mare a Internetului se poate folosi și obțiunea Broadband, o 

opțiune care se referă la semnalele de voce și date, video-urile fiind transmise simultan pe 

același suport. Cum spuneam, Internetul poate fi transmis și prin alte forme, nu doar prin 

cablu, soluția fiind wireless. Serviciul wireless reprezintă transferul de internet către mai 

multe dispozitive fără legătura creată prin cablu. Fibrele optice ajută la transmiterea 

Internetului pe distanțe foarte mari, aceste ajutând astfel la conectarea dispozitivelor din 

casele oamenilor. Prin acea fibră optică nu trece curentul electric, ci doar lumina creată. 

O altă formă de transmitere a Internetului este prin stick. Această modalitate te ajută la 

conectarea dispozitivelor indiferent de locul unde te afli, fiind mai de folos în momentele în 

care Internetul wireless nu funcționează sau nu este prezent în locurile respective. Cel mai 

mare dezavantaj al acestei metode este dependentă de semnal, în funcție de zona de acoperire 

SERVICII INTERNET 

 WWW-simbolizează ansamblul documentelor de natură hypertext care sunt distribuite pe 

Internet si rețele locale. Aceste sunt scrise în limbaj HTML, fiind mai bine distribuite pe 

pagini web. 

 E-mail - mai este numită și poștă electronică care înfățișează transmiterea sau primirea 

anumitor mesaje prin Internet.yahoo! Mail, Microsoft (Hotmail), Google (Gmail) sunt uni 

dintre cei mai cunoscuți furnizori de servicii e-mail. 

 FTP(File Transfer Protocol) - este cel mai cunoscut mod de transfer al fișierelor, fiind 

utilizat între două computere între un computer și un server de date sau între două conturi pe 

același computer. 

Chat- este unul din cel mai utilizat serviciu. Cu ajutorul lui putem comunica cu persoanele 

aflate la distanță prin schimbul unor replici text scrise sau dialog vocal tansmise prin 

intermediul unui canal electronic de transmitere a informației numit internet. Chatul este 

realizat cu ajutorul broweser-ului ori anumite progame dedicate cum ar fi Yahoo!, Messenger, 

Skype, Instagram, Facebook etc. 

Operațiuni bancare prin internet-este un mod inovator al prezentului, astăzi având opțiunea 

de libertatea de transfer a fondurilor sau plăților, nefiind obligați să ne deplasăm la bănci.  
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 Portal - este un site folosit pe post de ușa de intrare în Internet sau că punct de plecare a 

multor altor site-uri și servicii online. 

 

Educația cu ajutorul tehnologiei  

       Tehnologia este la fel ca o mașină, care conduce mecanismele pe care o societate le 

prezintă. Tehnologia este un factor principal în educație, iar utilizarea Internetului și 

telecomunicațiilor ne ajută să înțelegem mai bine a lecțiile în timpul oreler de curs sau chiar în 

afară lor, documentându-ne despre temele studiate. Putem spune că tehnologia a pornit o 

revoluție care a produs schimbări radicale, ca urmare a vocabularului dezvoltat și plin de 

cunoștințe. De aceea învățământul a abordat modalități tehnologice în ținerea cursurilor și a 

prezentărilor, iar bibliotecile digitale, videoconferințele și universitățile virtuale compun un 

factor important în dezvoltarea mai ușuară a studenților și elevilor. 

Astăzi este foarte ușor să ți un curs într-un mod interactiv și distractiv din care elevii pot 

rămâne cu o cantitate mare de informații chiar din clasa. S-au conceput numeroase  aplicații 

destinate planurilor pentru lecțiile interactive, fișe de lucru individuale sau de grup pentru 

elevi, compunerea testelor, gestionatea documentelor didactice și a portofolilor elevilor, 

organizarea de ședințe cu părinții. 

- Sites 

- Slides 

- Gmail 

- Drive 

- Google plus 

- Classroom 

Pe lângă acestea, sunt prezente și site-uri web, ca de exemplu: 

- www.didactic.ro 

- www.mate.info.ro 

- www.ecursuri.ro 

- www.limbalatina.ro  

- www.ase.ro 

TIC-uri în educație pentru elevi și desfășurarea coeerentă a unui curs de către un profesor 

realizează  aspecte importante spre exemplu: 

• O aplicare mai bună a metode pedagogice 

• Înțelegerea mai ușoară a lecțiilor, fiind explicate mult mai concis și mai clar  

• Economisirea timpului, elevii înțelegând lecțiile mai ușor prin prezentările însoțite de 

imagini  

• Munca în echipa bazată pe diverse proiecte educaționale realizate de către elevi 

• Dezvoltarea programelor de învățământ  

În antiteză cu trecutul, prezentul are parte de mult mai multă deschidere în ceea ce înseamnă 

educație. În trecut copiii, adolescențiii și nu numai, nu aveau parte de lecții interactive precum 

sunt în secolul nostru. Lecțiile erau clasice și urmau o structura simplă: dictare - scriere. 

Manualele în acea perioadă erau indispensabile, lecțiile fiind greu de înțeles de elevi în cazul 

în care profesorul nu era pe placul lui. În zilele noastre tehnologia a avansat foarte mult astfel 

prezența Internetului și a diferitelor programe care ajută la crearea unei prezentări sau a unui 

scurt desen ajută foarte mult în reținerea mai ușoară a informației. Profesorii din zilele noastre 

se ajută din ce în ce mai mult de aceste servicii, astfel aceștia creează diferite prezentări care 

explică mult mai scurt și concis lecțiile pe care elevii le au de învățat. Tehnologia avansează și 

a apărut realitatea virtuală pe care atât elevii cât și profesorii pot să le utilizeze în viitorul 

apropiat.  

Școala virtuală este o altă formă a școlii clasice care oferă un sistem avansat de informare. 

Rezultatele performanțe sunt date de către cele mai bune practici și metode folosite în diverse 
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domenii educaționale. Beneficiile aduse de această inovatoare soluție sunt îmbunătățirea 

eficacității procesului educațional, părinții pot accesa lucrările copilului lor dar și notele 

oricând, elevii pot avea acces la vizualizarea notelor, la teme, vacanțe și anunțuri prin 

intermediul progamelor. Toate acestea fac mai ușoară prezența elevilor și implicare lor în 

activități și educație, indiferent de distanță sau cazurile favorabile. 

Nu în cele din urmă informațiile de pe internet  pot fi greșite de aceea trebuie să avem o sursă 

sigură de informație. Printre informațiile bune scrise din surse sigure, se numără și 

informațiile care nu sunt scrise dintr-o sursă concretă. Acestea pot duce cititorii în eroare 

informând greșit persoanele interesate de un subiect anume. 

Un contraargument asupra tuturor celor bune este și subiectul care se referă la daunele create 

de tehnologie. În ultimii ani, procentul persoanelor care devin dependențe de  tehnologie încă 

crește. Această poate dauna atât fizic, deteriorarea și radierea ochilor, cât și moral, unele 

informații fiind destul de eronate sau greu de înțeles pentru unii cititori. 

 

Rezumat 

În acest simpozion este vorba despre evoluția tehnologiei și a educației care a avut loc 

pe parcursul câtorva ani. Prin intermediul ideilor și a informațiilor colectate, am vrut să 

subliniam faptul că tehnologia joacă un rol foarte mare în viețile oamenilor, în special al 

elevilor.  

Am vorbit despre unul dintre cele mai importante subiecte, Internetul, fără de care 

toată această tehnologie nu ar funcționa la cote maxime.  

            Am prezentat modalitățile prin care tehnologia actuală poate avea acces la internet. 

Aplicațiile și site-urile prezentate îmbunătățesc educația și rolul ei în zilele noastre, elevii 

folosind foarte mult aceste servicii. 

În concluzie, considerăm tehnologia ca o mâna de ajutor în viețile noastre. 
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