
 
 

 

 

INTEGRAREA MIJLOACELOR TIC ÎN LECŢIILE DESPRE PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. 

LIMITE ŞI PERSPECTIVE 

prof. Marcel Bartic, Liceul Teoretic Little London, Voluntari, jud. Ilfov  

 

Incursiunea în cunoaşterea trecutului societăţii omeneşti nu a fost nicicând o misiune uşoară. Curiozitatea de a vedea 

dincolo de negura lăsată de trecerea timpului a însemnat dintotdeauna perseverenţă, spirit critic şi onestitate în 

înţelegerea vremurilor de altădată. De la an la an, informaţiiile istorice sunt tot mai numeroase impunând o 

reorganizare tematică şi, totodată, o strânsă colaborare interdisciplinară cu alte domenii de cercetare. Pe umerii 

profesorului de istorie apasă încă o povară şi mai grea. Aceea de a mijloci între noianul de concepte, noţiuni, 

evenimente istorice şi mintea copilului, prizonieră a prezentului şi vasală unei percepţii subiective a lumii 

înconjurătoare. Să recunoaştem, felul în care transmitem informaţia nu mai este demult o operaţiune facilă, obligând 

la diversificarea strategiilor didactice şi regândirea rolului, pe care dascălul l-a avut pînă acum în această ecuaţie. 

Evoluţia tehnologiilor moderne a schimbat însă paradigma tradiţională a actului de educaţie, făcând loc nu doar unor 

instrumente didactice noi ci şi conceptului de învăţare digitală. După etapa firească a ezitărilor, confuziilor şi 

tatonărilor, şcoala românească a înţeles că integrarea acestor inovaţii în procesul de predare-învăţare aduce mari 

beneficii permiţănd nebănuite oportunităţi de cunoaştere. Integrarea europeană le-a grăbit implementarea, inserând 

printre cele opt competenţe cheie, pe care trebuie să le deţină absolvenţii din spaţiul intracomunitar, şi pe cele 

digitale. Conform unor observaţii recente, acestea implică “utilizarea critică şi responsabilă a mijloacelor media şi 

de comunicare în educaţie, în procesul muncii şi în timpul liber; vizează în special dezvoltarea gândirii critice, a 

comunicării şi a gestionării informaţiei la standarde foarte înalte”1. La nivel operational, ele sunt facilitate de 

resursele şi mijloacele TIC, reprezentând, potrivit celor mai întâlnite opinii, “ansamblul de instrumente şi tehnologii 

necesare prelucrării informaţiei prin intermediul calculatoarelor şi transmiterea acestora prin mijloace electronice”2. 

Integrarea resurselor TIC în lecţiile de istorie ar îngreuna procesul de predare-învăţare în absenţa unor obiective 

clare, uşor de cuantificat şi de evaluat. Exemple în acest sens pot fi creşterea activităţilor de învăţare sau dezvoltarea 

competenţelor de comunicare şi studiu individual3. Concret, utilizând noile tehnologii, elevii vor reuşi, într-o mai 

mare măsură, să atingă cele patru elemente4 de bază ale societăţii bazate pe cunoaştere:  

- Know-what (a şti ce) – cu referire la informaţii şi cunoştinţe punctuale; 

- Know-why (a şti de ce) – privind înţelegerea realităţii pe baza cunoaşterii ştiinţifice, a legilor şi principiilor 

naturii etc; 

- Know-how (a şti cum) – indicând punerea în practică a diferitelor cunoştinţe; 

- Know/who (a şti cine) – informaţii despre cine şi ce trebuie să facă. 

Aspectele invocate sunt susţinute şi de noua programă şcolară pentru disciplina istorie, revizuită în 2016. Se pune 

accent nu numai pe folosirea resurselor susţinând învăţarea permanentă, ci şi pe maniera autonomă şi responsabilă 

                                                           
1 Utilizarea Tic pentru activităţi educaţionale. Ghid pentru profesori, septembrie 2012, p.12, disponibil la 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2013/11/ghid-pentru-profesori.pdf, accesat 15.04.2017 (în continuare Ghid pentru 

profesori...) 
2 Laura Grindei, Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie, Cluj, disponibil la 

http://ctmtc.utcluj.ro/sites/didatec_/didatec_public_documente/Workshop_DidaTec_USAMV_11oct2013/01_TehniciTehnologii_Grindei.
pdf, accesat 15.04.2017 
3 Constantin Liliana - Violeta, Eficienţa utilizării TIC în procesul instructiv-educativ, , Conferinţa Naţională de învăţământ virtual, ediţia a IV-
a, 2006, disponibil la http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/1_12_constantin.pdf, accesat 15.04.2017  
4 Ghid pentru profesori..., loc.cit. 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2013/11/ghid-pentru-profesori.pdf
http://ctmtc.utcluj.ro/sites/didatec_/didatec_public_documente/Workshop_DidaTec_USAMV_11oct2013/01_TehniciTehnologii_Grindei.pdf
http://ctmtc.utcluj.ro/sites/didatec_/didatec_public_documente/Workshop_DidaTec_USAMV_11oct2013/01_TehniciTehnologii_Grindei.pdf
http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/1_12_constantin.pdf


 
 

în care se realizează acest lucru. Un argument în plus, aşadar, pentru a gândi metode şi procedee didactice care să 

ducă la folosirea resurselor TIC într-o manieră raţională şi cu un scop bine definit. 

Ne propunem să ilustrăm aspectele invocate anterior printr-o serie de aplicaţii, ce pot fi integrate în lecţiile 

referitoare la primul război mondial, urmărind dezvoltarea competenţelor menţionate în programa de istorie pentru 

clasele a VII-a şi a  VIII-a. Un prim exemplu îl constituie Google Docs, un instrument ce favorizează metoda 

proiectelor şi învăţarea colaborativă. Profesorul poate împărţi elevii în echipe, fiecare dintre acestea având 

repartizată o temă. Tema poate fi împărţită în subcapitole între membrii echipei, cu termen de realizare în câteva 

zile, utilizand cea mai importantă caracteristică a aplicaţiei, colaborarea în timp real. Proiectul poate fi distribuit, 

editat şi deschis de mai multe persoane în acelaşi timp. Profesorul de istorie beneficiază astfel de un instrument care 

înlesneşte obţinerea unei competenţe precum realizarea unor proiecte individuale sau de grup prin utilizarea 

resurselor multimedia. 

 

 

Fig. 1 – Exemplu de utilizare a aplicaţiei Google Docs la lecţia Primul război mondial 

Un alt exemplu îl reprezintă Google Slides, o aplicaţie care, de asemenea, susţine învăţarea prin cooperare. Elevii 

pot fi antrenaţi în clasă, utilizând texte istorice, fragmente din manual, imagini de arhivă din colecţiile online pentru 

a realiza documente, pe care, ulterior, să le prezinte în faţa colegilor. Sarcina poate fi dată pentru o durată de 10 sau 

15  minute unei echipe formate din 3-5 elevi, care, în timp ce editează documentul pot fi vizionaţi, în timp real, de 

colegii lor, de pe alte calculatoare, telefoane sau tablete. Aceştia pot interveni cu comentarii sau întrebări ce pot 

contribui la îmbunătăţirea prezentării. Din acest punct de vedere, Google Slides prezintă o serie de avantaje, ce nu se 

regăsesc la binecunoscutul Microsoft Office PowerPoint. Importantă devine, de această dată, nu doar  prezentarea 

finală cât, mai ales, timpul de lucru efectiv, parcurs într-o manieră interactivă şi dinamică. Un alt avantaj este 

simplitatea aplicaţiei, un beneficiu major în condiţiile în care, în PowerPoint, elevii manifestă tendinţa de a fi 

interesaţi mai degrabă de partea estetică decât de rezolvarea pe fond a cerinţei profesorului.  



 
 

 

 

Fig. 2 – Exemplu de utilizare a aplicaţiei Google Slides la lecţia Primul război mondial 

Nu toţi elevii se simt confortabil să prezinte în faţa clasei. Timiditatea, emoţiile sau, pur şi simplu, un temperament 

introvert poate lipsi un elev de satisfacţia de a-şi prezenta rezultatul cercetării în faţa colegilor. Pe site-ul propriu 

însă, o pot face foarte uşor, având siguranţa dată de un suport informational atractiv şi prietenos. 

 

Fig. 3 – Exemplu de utilizare a aplicaţiei Google Sites la lecţia Primul război mondial 



 
 

 

Posibilitatea de a-şi gestiona propriul site reprezintă o provocare pe termen lung. Numărul de vizitatori, comentarii, 

aprecieri pot fi o motivaţie deosebită pentru elevii care manifestă reţineri în a vorbi în public. În timp îşi vor forma 

abilitatea, aşa cum reiese şi din programa revizuită de istorie, de a construi mesaje publice pe o temă dată, folosind 

astfel de  resurse multimedia. Google Sites, bunăoară, facilitează posibilitatea ca elevii să-şi poată crea propriul site, 

pe teme sugerate de profesor, tratând teme istorice de interes general. Un avantaj al aplicaţiei este faptul că nu sunt 

necesare cunoştinţe avansate de programare sau HTML. De asemenea, proprietatea ca site-ul să poată fi editat în 

colaborare cu alţi elevi este valabilă şi în acest caz. Este un instrument foarte util în acele secvenţe de lecţie în care 

profesorul îşi propune să atingă competenţe precum aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează 

cooperarea, disciplina şi perseverenţa. Munca în echipă încurajează gândirea istorică, acceptarea altor puncte de 

vedere, familiarizarea cu regulile unei dezbateri civilizate, folosirea unui limbaj adecvat. Rolul cadrului didactic este 

esential, lui revenindu-i rolul de de moderator şi facilitator al procesului de învăţare. 

Oportunităţi similare sunt oferite şi de Google Forms. Elevii pot fi antrenaţi să răspundă la diferite chestionare, 

sondaje legate de subiecte sensibile sau pot fi abonaţi la un mic buletin informativ legat de evoluţia acestei teme de 

cercetare. Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea de proiecte individuale şi de grup valorificând diverse experienţe 

istorice devine astfel una din competenţele din programa de istorie de clasa a VIII-a ce pot fi abordate într-o manieră 

mult mai atractivă. 

 

Fig. 4 – Exemplu de utilizare a aplicaţiei Google Forms la lecţia Primul război mondial 

În sfera învăţării colaborative se înscrie şi aplicaţia Hypersay. Nou apărută în galeria instrumentelor multimedia 

disponibile online, aceasta propune o manieră inedită de a resuscita tradiţionalele prezentări PowerPoint. 

Disponibilă pe calculatoare, tablete sau telefoane, permite încărcarea lecţiilor în acest format pe o platformă, 

accesibilă elevilor prin inserarea unui cod în browser de pe device-ul propriu. În vreme ce o lecţie tradiţională s-ar fi 

desfăşurat prin vizionarea lecţiei pe ecranul unui videoproiector, integrarea acestui mijloc de comunicare permite 

participanţilor la activitate să urmărească activ conţinuturile propuse de profesor. Elevii au chiar posibilitatea, printr-

un simplu click, de a-şi manifesta aprobarea, simpatia, satisfacţia cu privire la problematica expusă. Pentru a spori 



 
 

caracterul interactiv al lecţiei dar şi pe cel al evaluării noţiunilor predate, profesorul are la dispoziţie butoane de 

inserare a unor exerciţii cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. Răspunsurile pot fi urmărite, corectate, validate în timp 

real de către cadrul didactic de la calculatorul propriu. 

 

Fig. 5 – Exemplu de utilizare a aplicaţiei Hypersay la lecţia Primul război mondial 

Astfel de aplicaţii circumcriu un adevărat mediu de învăţare5, accesibil elevilor fără a mai fi cantonat în sala de clasă 

şi ritmului impus de profesor. Procesul de cunoaştere se poate desfăşura oricând şi oriunde. De aceea, ar fi, poate, o 

oportunitate ca profesorul de istorie să abordeze cu mai multă convingere zone de comunicare precum reţelele 

sociale. Pe Facebook, Twitter sau Google Plus unde, uneori, se consumă energii deosebite în legătură cu teme 

istorice sensibile, elevii sunt expuşi naţionalismului exacerbat, xenofobiei sau antisemitismului. Rolul cadrului 

didactic nu va fi acela de a controla această agora virtuală, fiindcă este imposibil, ci de a da discuţiilor o notă de 

discernământ, raţiune şi gândire critică. Un mod de a exersa discuţiile din mediul online ar putea fi  iniţiativa creării 

unui grup cu ajutorul Google Groups. Oportunităţile educaţionale create prin aceste comunităţi de învăţare şi 

valenţele lor formative ilustrează modul prin care putem dezvolta folosirea perspectivelor multiple şi a capacităţilor 

de analiză critică pentru luarea deciziilor pe bază de argumente şi dovezi pertinente. Elevii percep mediul virtual ca 

un spaţiu în care se pot exprima cu mai multă uşurinţă şi siguranţă de sine. O condiţie sine qua non însă, pentru 

optimizarea activităţii, este prezenţa activă a profesorului, în măsură să asigure regulile unei dezbateri civilizate şi 

constructive. 

 

                                                           
5 Elena-Maria Mărginean, Eficienţa metodelor de e-learning, în Simpozion cu tema: Metode de învăţare şi de utilizare a internetului în 
procesul educaţional, din cadrul proiectului educativ judeţean “Interacţionez, mă adaptez, comunic şi învăţ”, Liceul Tehnologic “Aurel 
Vlaicu” Cluj-Napoca, martie, 2014, disponibil la https://gsavlaicu.files.wordpress.com/2014/05/carte-final.pdf, accesat la 17.04.2017  

https://gsavlaicu.files.wordpress.com/2014/05/carte-final.pdf


 
 

 

Fig. 6 – Exemplu de utilizare a aplicaţiei Google Groups  la lecţia Primul război mondial 

Avantajele utilizării resurselor TIC în lecţiile de istorie sunt, după cum se observă în studiul de caz abordat, 

numeroase şi uşor de introdus în procesul de predare-învăţare. Potrivit unor autori6, elevii îşi consolidează astfel 

abilităţile de investigare ştiinţifică, creşte motivaţia pentru învăţare, este stimulată gândirea logică şi munca 

independentă.Un beneficiu foarte util este şi acela că noile tehnologii  susţin învăţarea individualizată, în funcţie de 

interesele şi particularităţile fiecărui elev, inclusiv pentru cei cu cerinţe speciale sau dificultăţi de învăţare7 . Permit 

un proces de cunoaştere în acord cu ritmul fiecărui copil, contribuie la dezvoltarea gândirii istorice şi dezvoltă 

capacităţi de comunicare pentru colectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor într-o manieră constructivă şi 

eficientă8.   

Se cuvine să dăm atenţie şi limitelor, inerente în economia folosirii acestor mijloace. Una din provocări o constituie, 

în continuare, rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice9 şi neînţelegerea rolului de facilitator în procesul de 

predare-învăţare. Critica excesivă a resurselor invocate ascunde, de cele mai multe ori, necunoaştere şi nesiguranţă. 

Pe de altă parte, entuziasmul iacobin al utilizării lor, fără un obiectiv clar sau doar pentru entertainment, trădează  

tratarea superficială a responsabilităţilor, pe care actul de educaţie le presupune. Calculatorul nu trebuie şi nu poate 

să acapareze asimilarea informaţiei10. Elevii vor avea, întotdeauna, nevoie de cineva care să inspire pasiune, 

atitudine, curiozitate şi frământări iar acela trebuie să fie, desigur, profesorul. Până la urmă, într-o lecţie referitoare 

la primul război mondial, o poveste spusă cu emoţie despre Constantin Muşat sau Ecaterina Teodoroiu va rămâne 

neîndoielnic în memoria copilului şi îi va sădi în inimă respect şi recunoştinţă faţă de înaintaşii noştri. 

 

 

  

 

                                                           
6 Constantin Liliana – Violeta, loc.cit. 
7 Olimpius Istrate, Efecte şi rezultate ale utilizării TIC în educaţie, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, 2010, disponibil la 
https://www.academia.edu/3356979/Efecte_si_rezultate_ale_utiliz%C4%83rii_TIC_%C3%AEn_educatie, accesat 21.04.2017 
8 Alina Manuela Huma, Avantajele integrării TIC în activitatea didactică, în revista iTeach: experienţe didactice, disponibil la 
https://iteach.ro/experientedidactice/avantajele-integrarii-tic-in-activitatea-didactica, accesat 21.04.2017 
9 Ibidem 
10 Ibidem 

https://www.academia.edu/3356979/Efecte_si_rezultate_ale_utiliz%C4%83rii_TIC_%C3%AEn_educatie
https://iteach.ro/experientedidactice/avantajele-integrarii-tic-in-activitatea-didactica
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