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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR (I.A.C.),
TEHNOLOGIE AUXILIARĂ A PROCESULUI
INSTRUCTIV-EDUCATIV LA DISCIPLINA ISTORIE –
ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ
Alina Ramona ŢICU
COMPUTER ASSISTED LEARNING AS AUXILIARY TECHNOLOGY
INVOLVED IN THE PROCESS OF LEARNING HISTORY –
BETWEEN THEORY AND PRACTICE
(Abstract)
Taking into consideration the current focus of our society on the individual
needs, the history teacher needs to put into value his/her own teaching potential,
mainly when we talk about how we can develop it among the students over the study
years at school.
Nowadays, at the beginning of the new millennium, we are facing the need to
transform the teaching-learning activity of history into a practical one, and the most
important role when it comes to allowing students to understand history is played by
the teacher. He/she is the person who has to combine the dynamic strategies with the
learning tools, to make sure that he/she achieves the performance standards during
each class.
In the teaching-learning process of learning history the use of the computer is
identified as an auxiliary technology of the entire educational-instructive process,
which means that we define the notions by means of the computer assisted learning.
This concept refers to the area of using computers in a theoretical and practical
manner, with the remark that the activity of teaching history, in this article, refers to
a person – the teacher – who has the role to present a few of the theoretical aspects
regarding this perspective.
Keywords: learning history; the use of computer; teaching applications;
didactic activity; didactic recommendations.
La începutul mileniului III, învăţământul românesc trebuie să facă faţă noilor
provocări ale unei societăţi aflate în schimbare care se reflectă, printre altele, prin
trecerea de la naţionalism la europenism şi universalism, de la prejudecăţi etnorasiale la toleranţă, de la dictatură la democraţie, de la educaţia iniţială la educaţia
permanentă. Aceasta în contextul în care şcoala nu mai deţine monopolul informaţiei, nu mai este unicul ghid al descoperirii trecutului şi prezentului, fiind concurată
serios odată cu dezvoltarea mass-media1.

1

Profesor, Liceul Teoretic Novaci, judeţul Gorj.
Banu et alii, 2006: 3.

„Studii şi articole de istorie”, vol. LXXXVII, 2020, pp. 215-227.
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În societatea actuală se observă un fenomen foarte interesant în ceea ce
priveşte legătura între progresul ştiinţei şi învăţământ, legătură care nu reprezintă o
noutate, ea manifestându-se în toate epocile şi civilizaţiile, şi constând în transmiterea în cadrul lecţiei a schimbărilor treptate care au avut loc în domeniul ştiinţei şi
tehnicii. Acest aspect este valorificat în zilele noastre, iar prezenţa calculatorului şi
utilizarea acestuia în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile
dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei.
Tehnologiile şi sistemele multimedia, împreună, reflectă un enorm potenţial de
predare şi învăţare, care vine în sprijinul elevilor. Activităţile de predare mediate de
calculator sunt multiple şi oferă posibilitatea abordărilor transcurriculare, fie prin
utilizarea unei anumite tehnologii, fie prin combinarea acestora.
În acest context, utilizarea calculatorului creează posibilitatea reunirii textului,
imaginii, sunetului şi mişcării. Altfel spus, mijloacele tehnice suplimentează explicaţiile verbale, oferindu-le un anumit suport vizibil, intuitiv elevilor2.
La ora actuală, calculatorul reprezintă mijlocul didactic audiovizual cu cel mai
mare impact în sfera sistemului educaţional. Apariţia lui a impus o nouă viziune
pedagogică, care este exprimată prin intermediul sintagmei „informatizarea învăţământului”3.
În procesul de predare-învăţare a istoriei, utilizarea calculatorului este identificată ca tehnologie auxiliară a procesului instructiv-educativ, aspect ce se referă la
generalizarea activităţii cunoscute sub denumirea de instruire asistată de calculator
(I.A.C.). În această privinţă şi România, prin implementarea noilor reforme curriculare, ţine pasul cu alte state europene şi extraeuropene (Germania, Franţa, Anglia,
Suedia, Finlanda, Danemarca, Statele Unite ale Americii sau Japonia), în privinţa
utilizării calculatorului la orele de istorie, prin folosirea unor programe (soft-uri)
educaţionale, elaborate cu ajutorul şi sub îndrumarea Ministerului Educaţiei4.
Această metodă modernă încadrată de Ioan Cerghit în categoria metodelor de
raţionalizare a învăţării şi predării5, asigură o mai bună colaborare între cadru
didactic şi elev, ducând la transformarea primului în moderator sau îndrumător al
activităţii de învăţare.
Instruirea asistată de calculator îi oferă elevului posibilitatea de a învăţa prin
cercetare, prin descoperire, de a interacţiona şi de a răspunde la diverşi stimuli
vizuali sau auditivi. Calculatorul simulează procese şi fenomene complexe pe care
niciun alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Sunt oferite un set
variat de informaţii, de întrebări sau probleme, prezentate sub formă sonoră sau
vizuală, prin texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene sau grafice. În
acest mod, calculatorul devine un mediu interactiv, care menţine atent interesul şi
motivaţia elevului, indiferent de gradul de dificultate.
Ca orice metodă didactică, şi instruirea asistată de calculator are avantaje, care
trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a fi valorificate6. Utilizarea calculatorului
2

Cucoş, 2006: 301.
Marinescu, 2007: 57.
4
Marinescu, 2007: 57.
5
Cerghit, 2006: 297
6
Ionescu, Radu, 1995: 159-165.
3
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înseamnă o mare economie de timp şi stimulează unele fenomene şi procese, dar nu
înlocuieşte experimentele sau observaţia lor directă.
Dintre avantajele instruirii asistate de calculator amintim: posibilităţi mai mari
de transmitere de noi conţinuturi; tratarea interdisciplinară a conţinuturilor; interactivitate sporită; implicarea elevilor în rezolvarea unor probleme complexe; se permite
simularea unor procese sau fenomene naturale, se oferă feedback imediat, este
stimulată învăţarea şi este întreţinută motivarea; se oferă o altă perspectivă a individualizării instruirii şi astfel este permisă adoptarea unui ritm propriu în instruire şi
chiar apare o autonomie în învăţare; este dezvoltată perspicacitatea, atenţia, distributivitatea şi creativitatea; este permisă utilizarea eficientă a timpului în instruire şi
rapiditate şi permite implicarea activă a resurselor umane, cât şi utilizarea metodelor
active7.
Pe lângă avantaje, această metodă prezintă şi dezavantaje precum: costurile
ridicate ale componentei hardware; insuficienta instruire a resursei umane, fie
profesori, fie elevi; comunicarea elevilor are de suferit în cazul utilizării excesive a
acestui procedeu, astfel încât se pierde din capacitatea de a susţine cu argumente
anumite afirmaţii; nu toţi elevii agreează o astfel de instruire; dacă se au în vedere
stilurile de învăţare, cei cu stil practic preferă această metodă8.
În ceea ce priveşte disciplina istorie, în societatea actuală, se impune ca
profesorul să fie ancorat în realitate, iar acest lucru presupune implicit utilizarea
tehnologiilor informaţionale în procesul de predare-învăţare.
Prin intermediul internetului, atât profesorii, cât şi elevii, au acces la o mare
varietate de surse istorice de importanţă deosebită, documente oficiale, articole din
ziare, fotografii, afişe, caricaturi, scene din filme şi filme documentare de televiziune,
programe privind viaţa cotidiană şi alte materiale audiovizuale relevante.
Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ la istorie facilitează
realizarea scopurilor didactice şi a idealului educaţional. Astfel, se produce o sensibilizare a elevilor în vederea desfăşurării activităţii didactice, se realizează comunicarea, transmiterea, demonstrarea şi ilustrarea subiectelor noi, are loc aplicarea şi
exersarea noilor cunoştinţe teoretice şi practice, sunt fixate şi consolidate noile
cunoştinţe şi competenţe.
Asumându-şi o serie de roluri şi funcţii în cadrul realizării acestui tip de
instruire, calculatorul poate fi privit ca al treilea actor care, împreună cu profesorul şi
elevii, contribuie la căutarea şi găsirea unor soluţii mai bune la problemele specifice
activităţii didactice9.
Aşadar, profesorului i se oferă disponibilităţi de timp şi posibilităţi de a folosi
acest timp ocupându-se mai mult de organizarea învăţării, de structurarea conţinuturilor, de ceea ce numim „învăţarea învăţării”, de exersarea gândirii la elevi, de
stimularea creativităţii acestora, aspecte adeseori neglijate până acum. El va îndeplini
un rol de coordonator, canalizând şi orientând transmiterea fluxului comunicaţional
7

Cerghit, 2006: 297.
Cerghit, 2006: 297.
9
Marinescu, 2007: 57.
8
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pe traseul profesor → elev → calculator. Profesorul însă nu poate fi înlocuit. Are loc
doar modificarea unora dintre rolurile şi funcţiile sale10.
În cadrul orelor de istorie, resursele informatice pot fi integrate eficient
indiferent de etapa lecţiei. Poate fi utilizată, atunci când se doreşte, vizualizarea unor
informaţii şi a unor imagini. Profesorul poate opta să supună atenţiei şi anumite
grafice, planuri, date statistice sau pentru vizionarea unor filme sau clipuri scurte în
vedere unor dezbateri sau susţinerii unor puncte de vedere.
De asemenea, profesorul de istorie poate asambla resursele informatice
(fotografii, scheme, imagini ale unor documente, filme scurte, hărţi, etc.) sub formă
de prezentări multimedia în Microsoft Power Point, prezentări însă care trebuie să
urmeze un plan stabilit în funcţie de subiectul sau subiectele ce urmează a fi
prezentate şi care trebuie să aibă coerenţă pentru a facilita o mai bună înţelegere a
acestora de către elevi.
Prezentările făcute de profesor, folosind noile tehnologii, creează cadrul pentru
demonstraţii, sintetizare de informaţii, vizualizare de fenomene, evidenţierea aspectelor majore avute în vedere într-o manieră interactivă. Se recomandă însă ca
introducerea resurselor informatice să se realizeze progresiv atât în lecţii cât şi în
activitatea independentă şi să fie conform criteriilor pedagogice şi metodice.
Prezentările realizate de elevi oferă indicii măsurabile ale performanţelor
acestora11. Profesorul însă trebuie să se asigure că activitatea de cercetare a elevului
pe internet are la bază un plan de lucru bine stabilit şi o strategie de căutare eficientă.
Astfel, la orele de istorie, se poate opta pentru utilizarea Microsoft Power Point
la: redarea documentelor istorice care atestă evenimentele, prezentarea vestigiilor
istorice, a participanţilor la diferite acţiuni precum revoluţii, războaie, mişcări populare
şi facilitarea analizei lor utilizând imagini de epocă, secvenţe din filme istorice sau
filme documentare. Nu trebuie uitate însă lecţiile în AEL care, la disciplina istorie, se
bucură de un real succes. În cele ce urmează sunt descrise aplicaţii ale instruirii asistate
de calculator în cadrul unor activităţi sau lecţii la disciplina istorie.
Activitate didactică la clasa a X-a – Personalităţi ale revoluţiei de la 18481849 în Ţările Române
Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui atelier de lucru în noiembrie 2017.
Au participat elevi din clasele a X-a C, profil uman, specializare filologie, istoria
studiindu-se în cadrul a trei ore pe săptămână, şi a X-a A, profil real, specializare
matematică-informatică, unde istoria se studiază doar o oră pe săptămână.
Unitatea de învăţare: Anul 1848 în Europa
Domeniul de conţinut: Oamenii, societatea şi lumea ideilor
Conţinut: Personalităţi ale revoluţiei de la 1848-1849 în Ţările Române
Tipul activităţii: Atelier de lucru
Locul de desfăşurare: Cabinet de istorie
10
11

Cerghit, 2006: 302
Ionescu, Radu, 1995: 159-175.
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Competenţe specifice:
1.2. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;
4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate;
2.2. Alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau de grup
utilizând resurse diverse; 5.3. Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un
context istoric mai larg românesc, european sau universal prin căutarea şi prelucrarea
informaţiei12.
Strategii didactice:
Forma de organizare a activităţii: frontală, pe grupe
Metode şi tehnici didactice: investigaţia, proiectul, turul galeriei, expunerea,
dialogul.
Instrumente necesare în activitate: calculator, internet, aplicaţia de prezentare
Microsoft Power Point, fişă de personaj, fişă de evaluare.
Subiectul: Rolul personalităţilor istorice în desfăşurarea revoluţiei de la 18481849 în spaţiul românesc.
Cuvinte-cheie: revoluţie, revoluţionar, 1848, paşoptism, Nicolae Bălcescu,
Avram Iancu, Eftimie Murgu, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, Christian Tell,
Simion Bărnuţiu, Ion Heliade Rădulescu.
Organizarea şi descrierea activităţii
Elevii împărţiţi pe 4 grupe vor căuta imagini şi informaţii despre personajele
principale implicate în Revoluţia din 1848-1849 în spaţiul românesc. Se precizează
faptul că distribuirea numărului fiecărei grupe se va realiza prin tragere la sorţi, iar în
funcţie de numărul extras, fiecare grupă îşi va alege un personaj istoric. Timpul
dedicat prezentării fiecărei personalităţi este de 7 minute.
Fiecare grupă va avea în vedere o personalitate şi va realiza o prezentare Power
Point care conţine slide-uri cu imagini şi informaţii despre aceasta, relatând colegilor
importanţa sa. În timpul prezentărilor, celelalte grupe completează fişe de personaj
puse la dispoziţie de profesor (numele personajului, spaţiul istoric, importanţa sa în
cadrul Revoluţiei de la 1848-1849 etc.) urmărind expunerile colegilor. Pe baza acestora
elevii realizează comparaţii, indicând asemănări şi deosebiri între personajele
prezentate. La sfârşitul expunerilor aceştia vor completa fişele de evaluare primite.
Documentarea
Elevii folosesc internetul ca resursă pentru documentare, pornind de la
cuvintele-cheie sugerate de profesor. De asemenea, ei utilizează şi alte resurse în
vederea cercetării (enciclopedii, cărţi, articole ştiinţifice, manuale).
Timp de lucru
O săptămână pentru realizarea prezentării şi 50 minute pentru activitatea de prezentare, realizarea fişelor de personaj, completarea fişelor de evaluare şi a concluziilor.
Sugestii metodologice
Profesorul indică elevilor bibliografia, adrese ale site-urilor de unde se pot
descărca imagini şi informaţii despre tema proiectului şi numărul de personaje (4).
Elevii vor indica la sfârşitul prezentării bibliografia folosită.
12

Programa …, 2004: 5
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Tabel nr. 1: Evaluarea activităţii
Activitate
Selectarea personalităţilor reprezentative
Argumentarea alegerii personalităţii istorice
Formularea unui punct de vedere prin
folosirea a cel puţin un argument istoric
Claritatea prezentării
Creativitate în realizarea temei
Respectarea limitei de timp în prezentare
Realizarea bibliografiei
Împărţirea responsabilităţilor în echipă
Punctaj oficiu
TOTAL

Punctaj
10 puncte
15 puncte
20 puncte

Punctaj evaluare

20 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
10 puncte
10 puncte
100 puncte

În funcţie de numărul extras, fiecare grupă a ales câte o personalitate istorică,
după cum urmează: Mihail Kogălniceanu, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu şi Eftimie
Murgu. Elevii au primit criteriile pe baza cărora va urma să fie realizată evaluarea
activităţii şi au încercat să respecte planul oferit de profesor. De asemenea, s-au
consultat permanent cu profesorul în ceea ce priveşte veridicitatea informaţiilor
găsite pe diferite site-uri.
În timpul desfăşurării activităţii, profesorul a fost coordonator, iar elevii
moderatori. Astfel, profesorul a orientat elevii în buna derulare a activităţii, încât a
împărţit sarcinile de lucru. Fiecare grupă a avut la dispoziţie 7 minute pentru a
prezenta materialul realizat în Power Point, iar modalitatea de prezentare a fost
stabilită de membrii grupei respective. În tot acest timp, membrii celorlalte grupe au
completat fişa cu informaţii despre personalitatea istorică prezentată. Aceste
informaţii au fost folosite pentru a răspunde cerinţelor de pe fişa de evaluare, fişă
dată de către profesor după încheierea fiecărei prezentări. Un exemplu în acest sens îl
constituie modelul de mai jos.
Exemplu:
Fişa de evaluare nr. 4 Eftimie Murgu
Pe baza fişelor de personaj completate, rezolvaţi următoarele cerinţe:
1. Unde s-a născut Eftimie Murgu?
2. Precizaţi numele localităţii în prezent.
3. Cu ce scop a plecat în Moldova în 1834?
4. Menţionaţi motivul pentru care Gheorghe Asachi l-a denunţat pe Eftimie
Murgu lui Mihail Sturdza.
5. Precizaţi evenimentul important la care Eftimie Murgu a participat în anul
1848.
6. Ce elevi ai săi din vremea când se stabilise la Bucureşti au devenit ulterior
revoluţionari şi oameni politici?
7. Ce s-a întâmplat cu Eftimie Murgu după înăbuşirea revoluţiei?
După prezentarea materialelor pregătite de fiecare grupă, se va face o evaluare finală
după modelul următor:
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EVALUARE FINALĂ
Faceţi corelaţia între informaţiile de mai jos şi personalităţile prezentate.
(Descriere: Pe flipchart se află imaginile celor 4 personalităţi prezentate. Elevii
vor extrage bileţele pe care sunt scrise informaţii diverse despre cele 4 personalităţi,
informaţii menţionate mai jos. Elevii vor face corelaţia între informaţia extrasă şi
personalitatea căreia îi corespunde, după care bileţelele vor fi ataşate pe flipchart în
dreptul imaginilor personalităţilor corespunzătoare.)
Magazin istoric pentru Dacia, Dacia literară, Catifea, Ţara Moţilor, „Frăţia”,
Rudăria, Combaterea dizertaţiei, Lugoj, Adunarea de la Lugoj, „Nu sunt supus al ţării
ungureşti”, Deputat în Dieta de la Budapesta, Craiul Munţilor, Tabla Regească, „Noi
vrem să ne unim cu ţara!”, Kogîlnic (judeţul Cahul), „Uitaţi-vă pe cîmp, românilor,/
sîntem mulţi, ca cucuruzul brazilor, / sîntem mulţi şi tari, că Dumnezeu e cu noi!”,
Munţii Apuseni, Arhiva Românească, Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova, Unirea
Principatelor, Steaua Dunării, 9 mai 1877, Transilvania, Reforma agrară, „Unirea
Moldovei cu Ţara Românească reprezintă cheia bolţii fără de care s-ar prăbuşi întreg
edificiul naţional”, Guvern provizoriu, Palermo, Istoria românilor supt Mihai Vodă
Viteazul, „Revoluţia generală fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române”, Banat etc.
Concluzii
Prezentările au fost realizate de către elevi iar profesorul nu a mai fost actorul
principal care dirijează întregul proces didactic. Putem spune în acest context că
profesorul a devenit un consultant, un coordonator şi un verificator al procesului
didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. De asemenea,
am putut observa o îmbunătăţire a colaborării la nivelul grupelor, a lucrului în
echipă, deşi grupele au fost formate din elevi de la clase diferite. Învăţarea asistată de
calculator are rolul de a capta interesul şi atenţia elevilor către rezolvarea de
probleme, gândirea critică şi colaborarea, trei concepte esenţiale în societatea bazată
pe informaţie.
Pot fi considerate puncte tari ale acestei activităţi în cadrul căreia s-a folosit
instruirea asistată de calculator:
– dezvoltarea stilului de muncă independentă;
– formarea deprinderilor practice utile;
– dezvoltarea gândirii logice astfel încât, pornind de la o modalitate generală
de rezolvare a unei probleme, elevul a putut găsi independent răspunsul
pentru o problemă concretă;
– consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;
– atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina istorie;
– instalarea unui climat de autodepăşire şi competitivitate.
Am observat şi o creştere a motivaţiei elevilor în procesul de învăţare şi, totodată,
a fost permisă o abordare complexă, interactivă şi centrată pe elev. De asemenea, atunci
când au avut posibilitatea de a accesa site-uri şi documente importante, elevii au devenit
mult mai motivaţi să cerceteze mai în amănunt o temă anume.
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Se pot menţiona şi puncte slabe:
– izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial (în ceea ce priveşte
activitatea prezentată mai sus, au fost momente în care s-a produs negarea
dialogului viu dintre profesor şi elev nu a avut loc deoarece cadrul didactic a
fost doar coordonator, trasând sarcinile de lucru, pe când grupele de elevi au
interacţionat mai mult unele cu altele);
– uneori, tutelarea excesivă a elevului i-a limitat posibilitatea de a-şi dezvolta
capacitatea creatoare.
Exemplu de aplicaţie la clasa a X-a, lecţia România în Primul Război Mondial
Am realizat o prezentare Power Point care cuprinde principalele etape ale
participării României la Primul Război Mondial, realizând astfel o transmitere
eficientă a informaţiilor într-un mod atractiv. La fiecare slide am oferit explicaţiile
necesare pe baza imaginilor sau textelor ce sunt prezentate însă, în acelaşi timp, am
adresat întrebări elevilor antrenându-i în acest fel în procesul didactic.
Figura nr. 1 : Slide 1 al prezentării Power Point

Întrebări adresate elevilor:
Cine a câştigat războiul?
La ce vă gândiţi mai întâi în momentul în care auziţi „România în Primul Război
Mondial”? De ce? Argumentaţi răspunsul.
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Figura nr. 2: Slide 3 al prezentării Power Point

Întrebări adresate elevilor:
Ce înţelegeţi prin neutralitate?
De ce credeţi că România a ales expectativa armată în perioada 1914-1916?
Având în vedere prerogativele conferite de Constituţia din 1866, regele Carol I era
obligat să se supună voinţei majorităţii participanţilor la Consiliu?
Prin argumente pro şi contra menţionaţi de ce nu a intrat România în război în 1914
de partea Puterilor Centrale.
Figura nr. 3: Slide 8 al prezentării Power Point etc.
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Întrebări adresate elevilor:
Care sunt teritoriile locuite de contaţionalii noştri pe care România le putea obţine de
la Austro-Ungaria?
Care ar fi fost cererile teritoriale ale României în eventualitatea unei alianţe cu
Puterile Centrale?
De ce Antanta avea nevoie de intrarea României în război de partea sa?
În acest caz, calculatorul intervine direct în procesul instructiv, preluând multe
dintre sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau profesorului. S-a asigurat o facilitare în
înţelegerea şi învăţarea noţiunilor noi, dificile dar şi un feedback permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioară.
În prezent, informatizarea a devenit o strategie naţională. Calculatorul este un
mijloc tot mai folosit în procesul didactic atât pentru lecţii întregi cât şi pentru diferite momente din acestea. Este un instrument absolut necesar care valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea elevilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp
volumul de muncă.
Şi în acest caz, utilizarea calculatorului a trezit interesul elevului pentru
subiectul respectiv, oferindu-i posibilitatea de a analiza evenimentele într-un context
mai larg şi, prin intermediul surselor primare, să înţeleagă ceea ce gândeau oamenii
în trecut şi cum reacţionau la unele evenimente în curs de desfăşurare.
Exemplu de aplicaţie la clasa a XI-a
O altă activitate abordată în anumite momente ale lecţiei este utilizarea unor
scurte filmuleţe, care prezintă tema dezbătută la clasă.
Unitatea de învăţare: Relaţii internaţionale – Cooperare si conflict
Tema: România în Tratatul de la Varşovia
Competenţe specifice13:
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice;
4.2. Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru
investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric;
1.4. Susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie/ într-un referat pe
teme de istorie investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric.
Strategia didactică: inductivă, cognitivă, semidirijată
a) metode şi procedee: explicaţia, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire,
lucrul cu documentul istoric, comparaţia, dezbaterea
b) forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală
Descriere
După verificarea însuşirii cunoştinţelor din lecţia anterioară (România şi
conflictele regionale în secolul XX), folosind Metoda R.A.I. ce constă în întrebări
autoadresate (profesorul oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea, va avea rolul de profesor-observator şi va monitoriza cu atenţie activitatea
13
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elevilor), cadrul didactic va realiza trecerea la lecţia nouă folosindu-se de două
imagini proiectate cu ajutorul videoproiectorului şi care îi redau pe Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu. El solicită elevilor să exemplifice pe baza
cunoştinţelor dobândite o acţiune politică în care a fost implicată fiecare dintre
personalităţile din imagine. În acest fel, se realizează dirijarea atenţiei şi pregătirea
pentru noua activitate.
Într-un moment al noii lecţii, profesorul va supune atenţiei elevilor cu ajutorul
videoproiectorului filmul 21 august 1968, ziua în care România începe să conteze pe
plan extern si solicită elevilor să identifice atitudinea membrilor Pactului de la
Varşovia faţă de „Primăvara de la Praga”, dar şi să stabilească poziţia României faţă
de intervenţia trupelor Pactului de la Varşovia în Cehoslovacia.
Exemplu de aplicaţie la clasa a XII-a
Domeniul de conţinut: Relaţiile internaţionale
Tema: Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii
Lecţia: Rezistenţa antiotomană a Ţărilor Române în secolele XIV-XV
Competenţele specifice ale disciplinei istorie14:
2.1. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situaţii şi contexte
economice, sociale, politice, culturale;
2.4. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor
judecăţi proprii;
4.3. Analizarea punctelor de vedere similare, opuse şi complementare în legătură cu
fenomenele istorice studiate;
Elevii vor avea de realizat o cercetare pornind de la o întrebare adresată de
profesor şi câteva cuvinte cheie.
Întrebare: De ce nu au reuşit turcii să transforme Ţările Române în paşalâcuri?
Cuvinte-cheie: Expansiunea otomană, capitulaţii, Mircea cel Bătrân, secolul
al XV-lea, Europa de Sud-Est, Alexandru cel Bun, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel
Mare.
Activitatea elevilor:
a) Stabilirea planului cercetării
Elevii au următoarele sarcini de lucru:
– stabilesc de comun acord cu profesorul categoriile de documente/ surse istorice pe
care le vor utiliza în realizarea proiectului: scrierile cronicarilor români şi otomani,
documente diplomatice, lucrări ale istoricilor români şi străini.
– precizează caracteristicile politicii externe a Imperiului Otoman din secolele XIVXVIII.
– identifică exemple de state medievale din Europa de Sud-Est care au fost cucerite
de Imperiul Otoman şi transformate în paşalâcuri.

14
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– urmăresc principiile generale ale politicii externe dusă de domnitorii români în
secolele XIV-XVIII prin notarea lor într-un jurnal al cercetării, acesta urmând a fi
verificat de profesor.
b) Repartizarea sarcinilor de lucru în echipă
Elevii îşi organizează activitatea pe echipe pe studierea relaţiilor internaţionale
dintre Ţările Române şi Imperiul Otoman în timpul domniei a trei voievozi din
secolul al XV-lea: Mircea cel Bătrân, voievod al Ţării Româneşti (1386-1418); Iancu
de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (1441-1456); Ştefan cel Mare, voievod al
Moldovei (1457-1504).
c) Documentarea
Elevii folosesc Internetul ca sursă pentru documentare, pornind de la
cuvintele-cheie sugerate de profesor, utilizează şi alte surse pentru documentare
(enciclopedii, cărţi, articole ştiinţifice, manuale), dar toate informaţiile obţinute
trebuie să le prelucreze în format digital.
Timp de lucru
O săptămână pentru efectuarea cercetării şi 50 minute pentru dezbatere pe baza
materialelor realizate de fiecare grupă în parte. Pe întreaga durată a cercetării a
existat o permanentă comunicare profesor-elevi realizată prin intermediul e-mailului.
Sintetizând toate aceste aspecte teoretice şi practice ale instruirii asistate de
calculator, pot conchide că, prin exemplele de bună practică, am încercat să justific
utilitatea aplicării ei la clasă.
Din experienţa didactică personală, consider că utilizarea calculatorului se poate
face cu eficienţă în orice moment al lecţiei: pentru captarea atenţiei, în activitatea de
predare-învăţare, pentru consolidarea cunoştinţelor, dar şi în evaluarea acestora.
Ca profesor de istorie, utilizez adesea această metodă, I.A.C., deoarece ea pune
elevul în situaţii de interacţiune şi comunicare rapidă, oferă un feedback permanent,
permite realizarea unei educaţii bazate pe profilul intelectual al acestuia, ajută în
realizarea operaţiilor de documentare, în identificarea legăturilor între informaţii,
elevul este condus către o nouă cunoaştere, dar mai ales încurajează personalizarea
actului educaţional prin oferirea unei libertăţi de acţiune.
În concluzie, se poate spune că învăţarea asistată de calculator este benefică şi
determină o creştere a performanţelor şcolare, condiţia fiind ca elevii să posede
cunoştinţe de utilizare a calculatorului, clasele să fie dotate cu calculatoare conectate
la Internet, iar profesorii să posede abilităţi de utilizare TIC.
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