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Denumire webinar:

Evoluția tehnologiei în lume și în școli

Descriere: Calculatorul, laptopul, tableta smartphone-ul sunt cateva din cele mai folosite mijloace ale tehnologiei care
ne ajută să facem educația mai interactivă și mai plăcută.
Cum au evoluat ele si care sunt avantajele/dezavantajele prezenței acestora in lume și în școli?
Spațiu de lucru: https://agora.reteauaedu.ro/open/YqR9bTYRcfmsOoz.html
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Evolutia calculatoarelor
Inca din cele mai vechi timpuri omul a incercat sa-si usureze munca
de evidenta a animalelor sau a hranei. Si asa a aparut calculatorul.
Un prim calculator a fost inventat in China pe la 1000 i.e.n. cand a
aparut pentru prima data abacul . Acela era o forma rudimentara de
calculator.
Vremurile au trecut si omenirea a evoluat si a aparut apoi pe
timpurile lui Newton un alt tip de calculator – unul mecanic – care
facea calcule primare. De fapt acest calculator era numit “Moara de
calcul a lui Newton” numele este sugestiv pentru a ne putea da
seama de energia ce il punea in miscare.
Dupa ani de evolutie, dupa ce au aparut primele piese electronice a
mai fost creat un calculator. Acesta era de dimensiuni foarte mari si
avea in componenta sa lampi catodice (asemanatoare cu cele de la
televizoarele cu lampi).
Omenirea nu a stat in loc si a evoluat odata, ar cu ea au evoluat si
calculatoarele care, la ora actuala, au devenit o afacere de
dimensiuni foarte mari.

Acestea au inceput sa-si micsoreze
dimensiunile pana cand au ajuns sa
poata incapea intr-o servieta.
Ei bine odata cu micsorarea
dimensiunilor capacitatea de lucru a
calculatoarelor s-a marit. De la
cateva operatii pe ora cate putea sa
faca Moara lui Newton la cateva
milioane de operatii pe secunda cate
poate sa faca un calculator modern.
Schema din figura alaturata
ne arata o evolutie a calculatoarelor
moderne.

Avantaje

•

Principalul avantaj este acela ca, copilul invata, in
joaca, sa stapaneasca calculatorul ca un instrument fara
de care viata lui de viitor adult va fi de neconceput.
• In plus, manevrarea tastaturii perfectioneaza coordonarea
,, maini-ochi,, si accelereaza viteza de reactie a corpului.
• Calculatoarele si Internet-ul au schimbat in mod
semnificativ moodul in care cetatenii pot avea acces la
serviciile publice.

Dezavantaje
• O povitie incomoda in fata tastaturii, mentinuta ore in sir,
poate afecta pozitia corpului, iar privitul ecranului ii poate
mari dioptriile.
• Adolescentii care petrec prea mult timp pe Internet, intrand
in legatura cu necunoscuti, au trecut prin etape de deprimare
si singuratate, ca sa nu mai vorbim ca risca sa divulge prea
multe informatii despre ei.
• Baietii care se dedica jocurilor violente vor avea
manifestari de agresivitate.

Evolutia laptopului

• Unul dintre modele au fost realizate in anul 1979 de catre William
Moggridge, pentru Grid Systems Corporation.
• Grid Compass era de cinci ori mai usor cu performanta echivlenta si a
fost folosit de catre NASA in programul navelor spatiale in anul 1980.

Avea o memorie de 340 Kbyte, o carcasa din magneziusi un
ecran electroluminiscent care putea fi rabatat.

• Anul urmator, IBM a anuntat lansarea
calculatorului personal portabil IBM
5155. Acest model, asemanator cu
Osborne1, detinea o memorie de 640
Kbyte RAM si un monitor monocrom.

• Acum la mai bine de 25 de ani de la
aparitia primului laptop, acesta cunoaste
o evolutie la care cei care au realizat
primele prototipuri nici macar nu ar fi
visat.

LAPTOP-UL
• AVANTAJE
• Atata timp cat are baterie, oricand il putem lua si petrece pe net cateva ore in mijlocul naturii, fara nici o sursa de curent
• Il putem folosi in masina, in tren si in avion pentru ca are dimensiuni reduse.
• Are consum foarte redus de energie comparativ cu un calculator de birou (desktop).
• DEZAVANTAJE
• Pretul destul de mare comparativ cu un desktop de performanta asemanatoare
• Solutiile profesionale costa foarte mult.
• Durata de viata a bateriei scade in timp.

Evolutia tabletei
• Pe linia aceasta, am găsit un grafic simpatic ce aduce în prim plan avantajele utilizării acesteia.

AVANTAJE
Dimensiuni reduse
Ecran rotativ, spre deosebire de laptop
Design modern
Pot fi conectate la o tastatura
Foarte bune pentru iregistrarea audio
Autonomie mare a bateriei
DEZAVANTAJE
Se pot defecta relativ usor
Nu sunt intotdeauna foarte ieftine
Nu au unitati optice pentru folosirea CD/ DVD
Numar mic de porturi

Evolutia smartphone-ului
• În ultimii zece ani, smartphone-urile au cunoscut o evoluţie extrem de rapidă, trecând de la un telefon mobil
butucănos la un aparat chic şi la modă, de la un dispozitiv dificil de folosit la unul care poate satisface o multitudine
de nevoi şi cerinţe ale utilizatorului.

AVANTAJELE UNUI SMARTPHONE

•

1.Cu un smartphone putem citi stirile, ne putem juca , putem asculta muzica sau putem viziona un film.

• 2.Cu un smartphone, este mult mai simplu sa ne verificam e-mailurile sau chiar contul bancar in timp ce ne
deplasam.
• 3. Telefoanele inteligente sunt excelente pentru soferi. Se pot utiliza aplicatiile smartphone, cum ar fi Google Maps,
care ne ajuta sa ajungem la destinatie si sa evitam blocajele de trafic.
• 4. Smartphone-urile pot fi instrumentul ideal pentru a gasi concertul sau restaurantul perfect. Folosind aplicatiile
telefonului , putem obtine informatii despre unde sa mergem si ce sa facem – toate bazate pe locatia curenta.

• 5. Deoarece un smartphone este in esenta un computer cu ecran mic, inseamna ca putem efectua o gama larga de
activitati atunci cand ne deplasam

DEZAVANTAJE UNUI SMARTPHONE

• 1. Telefoanele pot genera cheltuieli mari si ne pot izola de lumea reala.
• 2. Exista anumite situatii sociale in care nu este acceptabil sa avem un telefon. De exemplu, nu este considerat
politicos sa intrerupem o conversatie pentru a verifica un text primit, iar multi oameni nu considera ca este potrivit sa
luam un telefon la masa.
• 3. Telefoanele inteligente sunt scumpe. In plus, exista costuri pentru diferite servicii si taxe pentru achizitionarea de
aplicatii.
• 4. De asemenea, exista riscuri de securitate cu telefoanele smartphone. Daca telefonul nu are o protectie adecvata,
parola sau blocarea ecranului, atunci toate aceste informatii sunt in pericol.
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