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Introducerea recentă a tehnologiilor informatice în aproape toate domeniile
societăţii contemporane a condus, pe de o parte, la creşterea considerabilă a cantităţii de
informaţie, iar pe de altă parte, la extinderea exponenţială a ariei ei de răspândire.

O cantitate mai mare de informaţie nu înseamnă în mod necesar mai multe
cunoştinţe bine structurate; de aceea rolul fundamental al informaticii în şcoală este nu
numai de a permite accesul tinerilor – cu sau fără dizabilităţi – la cunoştinţe, apoi la
dobândirea altora noi, ci mai cu seamă de a asigura dezvoltarea altor instrumente de
învăţare, asimilarea unei noi culturi care să uşureze reorganizarea permanentă a
cunoştinţelor.

Lecţiile interactive AeL concepute de SIVECO România şi activitătile cuprinse în
programa opţionalului Prietenul meu calculatorul au fost  utilizate în cadrul intervenţie şi
au răspuns cerinţei de stimulare a gândirii şi de sinteză, permiţând copiilor o
participare mai activă la propria lor formare.

Pornind de la aspectele menţionate şi având în vedere noile tendinţe în
metodologia didactică, pornind de la instrumentalizarea optimă a acesteia, ţinând
seama de aportul autentic în eficientizarea predării – învăţării, precum şi datorită
faptului că aplicaţiile informatice specializate sunt prea puţin folosite în practica
curentă, a fost aleasă această temă de cercetare.

Ipoteza generală necesară organizării şi desfăşurării experimentului formativ a fost
formulată astfel: ”prin utilizarea programului de aplicaţii informatice specializate se
obţine formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare ale subiecţilor din grupul
experimental. ”

Această ipoteză a experimentului impune centrarea demersului experimental pe
două coordonate principale:

a. testarea de lecţii şi teste interactive pentru predarea disciplinei Citire -
Scriere- Comunicare;

b. monitorizarea efectelor pe care le produce instruirea asistată de calculator
la nivelul elevilor prin implementarea conţinutului software la disciplina
menţionată mai sus.

Eşantionul de subiecţi a fost format din 28 de subiecţi din grupe paralele din
şcoli diferite – şcoala cu personalitate juridică (Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Şimleu Silvaniei) şi structura acesteia (‚,Speranţa’’ Zalău). Grupul experimental  a fost
format dintr-un număr de 14 copii cu deficienţă mintală moderată, clasa a VI-a, elevi ai
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei –Sălaj, iar grupul de control
este format dintr-un număr de 14 copii cu deficienţă mintală moderată, clasa a VI-a -
elevi ai Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei – structură
‚,Speranţa’’ Zalău.

Eşantionul de conţinut a cuprins conţinuturile programei disciplinei opţionalului
Prietenul meu calculatorul şi a 33 de lecţii AeL de Citire-Scriere-Comunicare şi Formarea
Abilităţilor de Comunicare – disciplină distinctă , fără rubrică în catalog, fără notare, dar



parte integrantă a ariei Limbă şi comunicare, conform O.M.E.C. nr 4928 din 08.09.2005
privind aprobarea Planului-cadru de învatamânt pentru clasele/grupele/unităţile de
învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave, severe,
profunde sau asociate.

Experimentul întreprins a fost unul psihopedagogic cu eşantioane independente
şi s-a realizat un design experimental intersubiecţi, lucrându-se la grupe paralele din
şcoli diferite, considerate în compoziţia lor naturală şi alese după media la Citire-
Scriere-Comunicare şi Prietenul meu calculatorul în perioada anterioară experimentului.

o V.I. (variabila independentă) – programul de exercitii-aplicaţii informatice
o V.D. (variabila dependentă) – mediile C.S.C. semestrul al II-lea 2012

 La grupul experimental a avut loc un proces de instruire programată, în timp ce la
grupul de control, procesul educaţional a decurs în mod obişnuit, după o metodică
obişnuită, neinfluenţat de modificarea introdusă la grupul experimental.

 Cadrele didactice care desfăşurau activităţile la grupul de control nu au cunoscut
amănunte în legătură cu metodica organizării situaţiilor educaţionale la grupul
experimental, pentru a nu fi influenţate în activitatea lor didactică.

 Metodica activităţii didactice la grupul experimental a fost următoarea: materialul
programat a suplinit în cea mai mare parte, în 45 de minute, lecţia orală, asigurându-se
însuşirea cunoştinţelor prin activitatea independentă a elevilor.

Materialul programat a constat în conţinuturile programei disciplinei
opţionalului Prietenul meu calculatorul şi a 33 de lecţii AeL de Citire-Scriere-Comunicare şi
Formarea Abilităţilor de Comunicare – disciplină distinctă , fără rubrică în catalog, fără
notare, dar parte integrantă a ariei Limbă şi Comunicare, conform O.M.E.C. nr 4928 din
08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învatamânt pentru
clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu
deficienţe grave, severe, profunde sau asociate.

Programul intervenţiei a constat în - activităţi de 2 ore / pe parcursul a 33 de
săptămâni de intervenţie (1 octombrie 2011-15 iunie 2012) :

 1 oră/săptămână din activităţile planificate calendaristic la disciplina
PRIETENUL MEU CALCULATORUL

 1 oră/săptămână – lecţie AeL disciplina Citire-Scriere-Comunicare / alternativ
cu una de Formarea Abilităţilor de Comunicare

În urma intervenţiei pedagogice pe care am iniţiat-o s-a obţinut o imagine globală
asupra modalităţilor de lucru utilizate prin instruire asistată de calculator la nivelul
elevilor, la disciplina Citire-Scriere-Comunicare.

Analiza activitǎţii elevilor atât a celor din grupul experimental, cât şi din grupul
de control s-a axat pe baza de date numerice înregistrate, monitorizate şi comparate
(mediile obţinute de elevii claselor experimentale şi de control la disciplina Citire-
Scriere-Comunicare;

 Iniţial- în semestrul al II-lea, an şcolar anterior (2010-2011)
 Formativ- mediile la sfârşitul semestrului I – an şcolar curent (2011-2012)
 Final – mediile la sfârşitul semestrului al II-lea – an şcolar curent (2011-2012)

Datele cantitative numerice care s-au obţinut au fost prelucrate statistic în tabele,
grafice, diagrame de structurǎ şi de comparaţie, determinându-se indicii
statistici/caracteristicile numerice, date prelucrate cu ajutorul programului SPSS 15,
testul |t| student.

Pe parcursul celor trei secvenţe de derulare a intervenţiei (iniţial, formativ şi
final) s-a constatat o ameliorare semnificativă a rezultatelor elevilor din lotul
experimental.



Concluzionăm aşadar în baza analizei cantitative şi calitative a rezultatelor din
re-testare că experimentul didactic desfăşurat prin implementarea unui program de
instruire asistată de calculator cu este în măsură să producă un progres semnificativ în
învăţare, iar ipoteza cercetării a fost astfel confirmată.

Principalul obiectiv şi ambitia învăţământului special este ca fiecare copil să
atingă potenţialul maxim în scoală şi să aibă o tranziţie satisfăcătoare spre viaţa adultă,
spre munca independenţă şi inserare socială. Plecând de la observaţiile făcute în ultimii
ani chiar şi copii cu probleme severe, de diverse tipuri, răspund pozitiv la activităţile,
desfăşurate pe computer.

Valoarea experimentului constă în încurajarea şi sprijinirea învăţării cu
ajutorul programelor multimedia datorită faptului că ele dau posibilitatea elevilor să
interacţioneze cu mediul, încurajează şi acceptă autonomia şi iniţiativa elevului,
încurajează activitatea exploratorie a elevului, îi încurajează pe elevi să angajeze
dialogul cu alţi elevi şi cu profesorul, sprijină învăţarea prin cooperare, le asigură
elevilor oportunitatea de a-şi construi noua cunoaştere şi înţelegere printr-o experienţă
autentică şi mai ales le formează şi dezvoltă comunicarea.

Valoarea adaugată constă în prezentarea în detaliu (multe imagini) a
elementelor de design instrucţional şi vizual a eContentului AeL prin prezentarea
conţinutului educaţional dedicat utilizării computeriale a fluxului operaţional ce
cuprinde:
 definirea obiectivelor operaţionale;
 proiectarea scenariului didactic;
 analiza psihopedagogică a scenariului didactic;
 proiectarea design-ului funcţional;
 analiza organizării vizuale;
 analiza conformităţii ştiinţifice și de raportare la curricula şcolară;
 identificarea instrumentelor  informatice de  elaborare a   fiecărui  moment didactic;
 crearea aplicaţiei.

Astfel, cadrul didactic are elementele necesare construirii unui demers didactic
personalizat, în funcţie de cerinţe şi condiţii concrete, în funcţie de experienţa sa şi de
nivelul de achiziţii al clasei.

În funcţie de strategia didactică adoptată pentru o anumită lecţie din
programă, profesorii pot opta pentru includerea anumitor unităţi de învăţare în format
electronic din pachetul de resurse-suport. Fragmentarea curriculum-ului în obiecte
educaţionale reutilizabile în format electronic constituie astfel un avantaj, contribuind la
flexibilizarea procesului didactic: rescrierea şi adoptarea unor parcursuri de învăţare
personalizate, adaptabile şi reutilizabile.

În funcţie de resursele electronice disponibile şi potenţialul acestora,
profesorul poate recurge la varianta de scenariu didactic cel mai adecvat nivelului
clasei, structurat în aşa fel încât să favorizeze învăţarea cooperativă, învăţarea
individualizată, învăţarea prin joc, procese de   autoevaluare etc., înţelegerea, operarea
cu conceptele noi achiziţionate, formarea deprinderilor, întărirea prin exersare.

În urma analizei, prelucrării şi interpretării rezultatelor, a rezultat că experimentul
a dovedit eficienţa lui în formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare ale
elevilor. Poate că vom reuşi să transformăm IAC, îmbunătăţind-o şi adaptând-o
condiţiilor concrete ale şcolii şi dizabilităţilor psihice (deficienţei mintale).



Se impune astfel interferarea de către cadrele didactice a cât mai multor procedee
care să asigure dezvoltarea competenţelor de comunicare. Încă din clasele mici trebuie
să se acorde atenţia cuvenită IAC.

De altfel există o uimitoare suprapunere între baza teoretică modernă a
strategiilor de asistare/învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale şi
posibilităţile pe care le oferă computerul din două puncte de vedere: manipulare
efectivă şi învăţare cu ajutorul resurselor multimedia.

Lecţiile multimedia  nu sunt produse IT ci se constituie în resurse
complementare a caror rol în viitoarea dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative
speciale îl prevedem a fi pozitiv. Impactul se va măsura în modul în care vom reuşi să îi
integrăm în societate şi uneori chiar şi familie.
Concluzii referitoare la grupul de elevi participanţi la experiment

 în cadrul activitǎţilor de predare-învǎţare-evaluare asistate de calculator elevii
demonstrează o motivaţie crescutǎ corelatǎ cu un grad ridicat de participare la
lecţii;

 elevii sunt stimulaţi sǎ se implice în rezolvarea sarcinilor de lucru  prin
elementele de joc, mascotele virtuale care le-au condus învǎţarea în paşi mici cu
grade diferite de dificultate, stimuli imagistici şi auditivi, recompense, penalitǎţi
şi bonusuri într-o gamǎ diversificatǎ, parcurgând integral secvenţa de învǎţare,
devenind mai motivaţi de a intra în posesia unor noi informaţii;

 individualizarea învǎţǎrii prin parcurgerea aceleaşi secvenţe de învǎţare în
aceeaşi locaţie şi acelaşi timp dă posibilitatea parcurgerii software-ului didactic
în ritm propriu (individualizarea învǎţǎrii) elevul intră în competiţie cu propriile
posibilitǎţi, dar şi în competiţie cu ceilalţi, se produce în consecinţă o autonomie
mult mai mare în învǎţare;

Concluzii referitoare la profesor – utilizator de software educaţional
 O funcţie importantă a software-ului educaţional este de a uşura rolul

profesorului de partener în învăţare, care asistă, moderează, ajută elevii să
înţeleagă şi să îşi formeze abilităţi necesare unei vieţi independente.

 instruirea asistatǎ de calculator dǎ o altǎ conotaţie expresiei de “actant/actor
educaţional”,
profesorul îndeplineşte alte roluri în contextul educaţiei digitale: expert în
conţinut, tehnician, tutore, resursă, autor şi evaluator;

 rezultatele obţinute sunt încurajatoare pentru implementarea unui program în
care profesorul de la clasǎ construieşte propriile aplicaţii software pentru a
obţine performanţe şcolare utilizând strategii novative în determinarea unui
optim motivaţional într-un tip de învǎţǎmânt centrat pe elev şi pe nevoile lui de
dezvoltare

 evaluarea şi autoevaluarea  criticǎ a produselor pedagogice  dupǎ fiecare
aplicare permit modificări operaţionale pe cele două nivele de proiectare:
pedagogică şi informatică pentru optimizarea funcţionǎrii (inserare de programe,
reconstrucţia link-urilor, etc.)

Impactul mereu crescând al tehnologiei informaţiei în câmpul educaţional
constituie o tendinţă constantă şi novatoare, conjugată cu includerea în didactica
modernă a tot mai multe tehnici şi mijloace de învăţare şi comunicare şi mai aproape de
dinamica psiho-socio-pedagogică a educatului din societatea contemporană.

Diversitatea tehnologiilor, a modelelor şi prototipurilor informaţionale
angajate în susţinerea şi optimizarea învăţării impun totodată din prisma calităţii



învăţământului o perspectivă coerentă, unitară şi constructivă asupra adoptării,
utilizării şi dezvoltării unui sistem informatic educaţional în condiţii determinate.

Astfel, de subliniat că semnificaţia datelor şi structurilor informatice capătă
valoare educaţională clară, întrucât respectă, îmbinat şi bine dozat, cerinţele practicii
didactice pe de o parte şi parametrii de performanţă tehnică pe de altă parte.

În toate cazurile, educatul, ca subiect al învăţării şi ideal al educaţiei
reprezintă elementul central de referinţă pentru concepţia, proiectarea şi finalizarea
unui sistem informatic educaţional.


