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VALORIFICAREA INTERNETULUI CA RESURSĂ 
EDUCAŢIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Use of the Internet as a teaching resource in primary school 

 

Ioana MAGDAŞ1 

 

 
Rezumat. Publicat în anul 2001, raportul Eurydice intitulat Indicatori de bază asupra 
implementării tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în sistemele educaţionale europene 
scoate în evidenţă faptul că procentul profesorilor care utilizează internetul este mai mic decât 
procentul celor care utilizează calculatorul în procesul educaţional. Pornind de la această 
observaţie considerăm necesară familiarizarea profesorilor cu modalităţile prin care poate fi 
utilizat Internetul în procesul didactic, de aceea în articolul de faţă am evidenţiat posibile tipuri de 
astfel de activităţi precum şi o listă selectivă de adrese electronice utile profesorilor din 
învăţământul primar. O concluzie a acestui articol este aceea că Internetul poate fi o resursă 
educaţională valoroasă dacă profesorii ştiu cum să îl valorifice. 

Cuvinte cheie. raportul Eurydice; Internet; cursuri online; activităţi didactice. 

Abstract. The Eurydice report Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European 
Education Systems realized between 2000 and 2001 prove that the percent of the teachers who use 
the Internet in the classroom is less than the percent of those teachers who use the computers. 
Starting from this observation we consider necessary to familiarize teachers with the ways of using 
the Internet during classroom activities. We organized this article in four parts. In the first part we 
observe that the presence of the information communication technology in the real life make that 
computers interfere between the traditional couple: teacher-students. In the second part we present 
some details of the Eurydice report. In the third part we present the history and the utility of the 
Internet in the real life. As a conclusion of all these consideration, in the last part we give few 
examples of incorporation the Internet in the classroom activities. Some of these activities are: 
online contests, long distance contests, online courses, group activities, Internet searching 
activities, the realization of essays, projects by using information from Internet. A conclusion of 
this article is that the Internet can be a valuable educational resource if teachers know how to take 
advantage of it. 

Key-words. Eurydice report; Internet; online courses; classroom activities. 

 

 

Introducere 
Apariţia şi prezenţa calculatoarelor în viaţa fiecăruia dintre noi, face ca în cuplul tradiţional format din 
profesor şi elevi să intervină calculatorul atât ca mijloc de învăţare (prin programele de învăţare 
asistată de calculator) cât şi ca sursă de informaţii (prin DVD-uri, CD-uri, dicţionare electronice, 
Internet etc.). În ziua de azi putem astfel vorbi de cel de al treilea factor implicat în educaţie ca fiind 
multimedia. El se găseşte la intersecţia unor domenii majore ca: informatică, telecomunicaţii, presă, 
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produse audio-video, industria filmelor şi a televiziunii. Atuurile multimediei sunt: 

- combinarea modalităţilor de expresie: text, imagini, audio, video, grafică, animaţie; 

- interactivitatea utilizatorilor cu mediul de lucru în sensul că informaţia nu este recepţionată pasiv 
ca în cazul cititului sau vizionării programelor TV, ci oferă posibilitatea de deplasare în 
conglomeratul informaţional 

Astfel informaţia şi cunoştinţele circulă înspre şi dinspre fiecare din cele trei surse: profesor, elevi şi 
multimedia (vezi figura 1). 

 

 

 

 

 
Figura 1 

Elevii, dar şi profesorii se găsesc, de multe ori, în contacte online cu alţi transmiţători de informaţii, 
aflaţi în diferite zone geografice. Există deci o comunicare prin mijloace virtuale dincolo de orele de 
curs. 

Profesorul trebuie să conştientizeze că are roluri multiple în procesul de predare-învăţare-evaluare: 
transmiţător de cunoştinţe, ghid, sfătuitor, colaborator sau chiar receptor de informaţii din partea 
elevilor. Sarcina actuală ce revine profesorului, prin diversele roluri pe care şi le asumă, este de a-i 
face pe elevi să dobândească competenţe şi nu cunoştinţe punctuale care, în ziua de astăzi, pot fi în 
scurt timp perimate. În acest context, profesorul trebuie să realizeze activităţi didactice care să 
stimuleze o învăţare conştientă şi activă utilizând noile mijloace ale tehnologiei informaţiei. 

Profesorul trebuie să-şi lărgească strategiile didactice pentru a le adapta societăţii informaţionale. El 
trebuie să încurajeze activităţi în echipă chiar şi cu echipe care colaborează numai online, activităţi de 
căutare de informaţii, concursuri pe Internet, chiar şi activităţi de învăţare la distanţă etc. Scopul unor 
astfel de demersuri este ca elevul să devină capabil de a căuta şi selecta informaţii, să devină 
responsabil pentru propria sa dezvoltare şi totodată propriul său evaluator. În acest context reţeaua 
Internet trebuie exploatată ca resursă educaţională. 

Studiul Eurydice cu privire la utilizarea calculatorului şi a Internetului în procesul 
didactic 

Eurydice (reţeaua de informare asupra educaţiei în Europa) a fost înfiinţată în 1980 de către 
Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene pentru a intensifica cooperarea, 
printr-o mai bună înţelegere a sistemelor şi politicilor educaţionale. Din 1995, Eurydice a 
devenit parte integrantă a programului de acţiune comunitară Socrates. 
Reţeaua Eurydice este angajată, în primul rând, în furnizarea către persoanele cu funcţii de decizie, 
precum şi către toţi cei implicaţi în domeniul educaţional, a unor informaţii şi studii corespunzătoare 
nevoilor acestora. În acest scop Eurydice elaborează şi publică: 

- monografii asupra organizării sistemelor educaţionale, actualizate regulat şi care permit realizarea 
de comparaţii; 

- studii comparative privind subiecte specifice de interes comunitar; 

- indicatori. 

Reţeaua Eurydice este formată dintr-o unitate europeană cu sediul în Bruxelles şi unităţi naţionale 
înfiinţate în fiecare ţară care participă la programul Socrates. Unităţile Naţionale furnizează informaţii 

Profesor Elev 

Multimedia 

informaţia

informaţia

informaţia



 
Valorificarea Internetului ca sursă educaţională în învăţământul primar 

 
 

 
Volume 1 number 1  39 

şi sunt implicate în prelucrarea datelor pe care se bazează activităţile reţelei şi asigură diseminarea 
rezultatelor către grupurile ţintă din ţările lor. Acestea pot fi situate în ministere, centre de 
documentare, centre de cercetare sau organisme administrative. În România unitatea naţională a reţelei 
Eurydice este ANPCDEFP (Agenţia naţională pentru programe comunitare în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale). 

Între 2000-2001 Eurydice a realizat un studiu intitulat Basic Indicators on the Incorporation of ICT 
into European Education Systems (Indicatori de bază privind integrarea Tehnologiei Informaţiei şi a 
comunicaţiilor - TIC - în sistemele educaţionale europene). Prin acest studiu s-au căutat răspunsuri la 
următoarele întrebări: 

• Ce scopuri sunt urmărite prin încorporarea TIC în sistemele educaţionale? 

• Care sunt nivelurile de informatizare a şcolilor din învăţământul primar şi secundar? 

• În ce măsură folosesc profesorii facilităţile calculatorului în activitatea de predare? 

• Cum sunt incluse tehnologiile de informare şi comunicare în curriculum? 

• Care sunt măsurile introduse pentru formarea profesorilor în vederea utilizării calculatorului pentru 
scopuri didactice? 

Raportul utilizează 32 de indicatori pentru a trece în revistă situaţia din 30 de ţări europene. 

În tabelul de mai jos prezentăm câţiva indicatori de bază care ne interesează din prisma integrării 
calculatorului şi/sau a Internetului la clasă. 

Indicator Învăţământ primar 
(p) 

Învăţământ secundar 
(s) Observaţii 

Nr. elevi / calculator 13 8,6 
Luxemburg: 2p ; 6,3s 

Danemarca: 4,2 p ; 1,5s 

Grecia: 29,4 p ;  15,2s 

Nr. elevi / calculator conectat 
la Internet 32,9 14,9 

Luxemburg: 5,1p ; 6,7s 

Danemarca: 6p ; 2s 
Grecia: 80,6p ; 39,5s 

Procentajul de profesori care 
utilizează regulat calculatorul 
la clasă 

71% 60% 
Luxemburg:27%p;41%s 

Danemarca:88%p;86%s 

Grecia:12%p;26%s 

Procentajul de profesori care 
utilizează regulat Internetul la 
clasă 

34% 42% 
Luxemburg:27%p;41%s 

Danemarca:69%p;79%s 

Grecia:4%p;14%s 

Numărul de ore de utilizare a 
calculatorului la clasă 5  

S-au luat în considerare 
doar acei profesori care 
utilizează calculatorul în 
mod regulat la clasă 

Motivele invocate de profesori pentru faptul că utilizează mai puţin Internetul sunt: dificultăţi 
de acces la Internet (93%), informaţiile de pe Internet nu stârnesc interesul sau au puţină 
relevanţă pentru subiectele abordate la clasă (34%), dificultăţi în utilizarea Internetului - 
incapacitatea profesorilor sau a elevilor de a utiliza Internetul (14%). Totuşi nu pare a fi o 
legătură între vârsta profesorilor sau sex şi utilizarea calculatorului la clasă. 

Internetul – istoric şi utilitate 
Departamentul Apărării S.U.A. (DoD), prin Agenţia pentru Proiecte de Cercetare Avansată (ARPA), a 
creat în anul 1969 o reţea de calculatoare bazată pe linii telefonice. Din această reţea iniţială s-a născut 
ARPANet, unul din strămoşii Internet-ului. ARPANet permitea oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor şi 
personalului militar din diverse locuri să comunice prin poşta electronică sau prin conversaţii în timp 
real. Curând alte locaţii care nu erau conectate la ARPANet au început să vadă avantajele 
comunicaţiilor electronice. Multe din aceste locaţii au găsit căi pentru a-şi conecta reţelele lor 
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personale la ARPANet. În anii `70, ARPA a elaborat un set de reguli, numite protocoale, care au 
ajutat ca această comunicare să aibă loc. În anii `80, reţelele conectate la ARPANet au continuat să 
crească. În 1982, ARPANet s-a unit cu MILNet (reţeaua militară) şi alte câteva reţele. Internetul s-a 
născut din această consolidare de reţele, iar pe măsură ce tot mai multe colegii şi companii de 
cercetare se legau la Internet, rolul ARPA s-a diminuat. Internet este o prescurtare pentru Internetwork 
system (sistem de interconectare de reţele). Studiile au arătat în 2002 că aproximativ 500 milioane de 
persoane utilizau Internetul. 

Internetul reprezintă aşadar, o reţea de reţele de calculatoare la care se poate conecta orice 
utilizator care posedă o legătură cu un nod al reţelei. 
Internetul oferă o serie de servicii ca: 

- navigarea pe Internet: constă în conectarea la alte sisteme de calcul şi folosirea resursele gazdelor 
aflate la distanţă: universităţi, agenţii guvernamentale etc.; 

- poşta electronică: este cel mai răspândit şi popular serviciu Internet, poate fi folosită pentru a 
transmite mesaje şi fişiere între diferite persoane; 

- căutarea de informaţii: prin utilizarea motoarelor de căutare utilizatorii pot avea acces la informaţii 
din aproape toate domeniile. Cele mai cunoscute motoare de căutare sunt: 

www.google.com, www.altavista.com, www.excite.com; 
www.yahoo.com, www.netscape.com,  

- grupurile de discuţii: utilizatorii au posibilitatea de a comunica între ei pentru a-şi împărtăşi 
propriile idei şi interese; 

Aceste servicii pot fi exploatate în activităţile educaţionale, după cum se va vedea în exemplele din 
paragraful următor. 

Valorificarea reţelei Internet ca resursă educaţională în învăţământul primar 
Pornind de la studiul prezentat anterior observăm necesitatea de a familiariza profesorii cu 
posibilităţile pe care le au în a utiliza Internetul în procesul didactic. În această idee, în cele ce 
urmează ne propunem să prezentăm câteva exemple de activităţi care se pot realiza în învăţământul 
primar prin intermediul Internetului: 

- Concursuri online şi la distanţă; 

- Cursuri online - învăţare la distanţă; 

- Activităţi în grup realizate prin intermediul Internetului: 
Acest tip de activităţi se pot realiza între şcoli partenere. Echipele de lucru comunică şi realizează 
produsul final prin intermediul Internetului, urmând ca fiecare elev din grup să prezinte produsul 
final în şcoala sa, să adune impresii şi sugestii pe care apoi să le împărtăşească cu partenerii de 
lucru. O variantă este ca grupurile de lucru să prezinte produsul final în cadrul unor activităţi 
desfăşurate în comun de şcolile partenere; 

- Activităţi de căutare pe Internet: 
Profesorul dă un cuvânt cheie pentru căutare pe Internet, elevii lecturează independent paginile care 
li se par a fi relevante, după care se organizează o activitate bazată pe discuţii şi se formulează 
concluzii; 

- Realizarea de referate, proiecte, eseuri utilizând informaţii de pe Internet: 
Profesorul dă o adresă a unei pagini de Internet şi solicită elevilor elaborarea unui referat pe baza 
materialului citit. O variantă este aceea de a da o temă, elevii caută pe Internet informaţii cu privire 
la tema dată şi apoi elaborează un referat, proiect sau eseu. 

Dintre site-urile utile în învăţământul primar am selectat următoarele: 

 www.academicleagues.com – concurs internaţional online (cu taxă) de matematică (clasele a 
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II-a - XII-a), desfăşurat de trei ori într-un an şcolar, cu rezultatele afişate pe site. Există 
exemple de subiecte din anii anteriori; 

 www.sheppardsoftware.com – jocuri matematice online pentru clasele I-a - V-a, soft-uri 
gratuite pentru 30 de zile; 

 www.cut-the-knot.org – site de matematică creat de Alexander Bogomolny, profesor asociat la 
Universitatea din Iowa. Site-ul este de foarte bună calitate, conţine o mulţime de teme de 
matematică, majoritatea însoţite de ilustraţii Java, o parte din ele interactive; 

 www.aplusmath.com – site cu jocuri matematice până la clasa a V-a - VI-a; 

 www.geonext.de – program pentru matematică dinamică. Oferă posibilităţi de vizualizare a 
unor figuri geometrice şi nu numai; 

 www.pro-didactica.ro – site-ul conţine: forum, probleme propuse spre rezolvare şi la care pot 
fi vizualizate rezolvările etc. 

Concluzii 
Prin aceasta lucrare dorim să sensibilizăm profesorii din învăţământul primar în legătură cu: 

 Importanţa diversificării ofertei educaţionale prin trecerea de la lecţiile tradiţionale la lecţii cât 
mai interactive utilizând mijloacele TIC; 

 Luarea în considerare a Internetului ca resursă educaţională viabilă în procesul de predare-
învăţare-evaluare a matematicii şi informaticii; 

 Proiectarea de activităţi didactice utilizând mijloacele TIC şi/sau Internetul este punctul de 
pornire în crearea profilului de personalitate al elevului zilelor noastre. 
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