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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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Tehnologia este ansamblul metodelor, proceselor,
operațiilor făcute sau aplicate asupra materiilor prime,
materialelor și datelor pentru realizarea unui anumit
produs industrial sau comercial.

Astăzi toată lumea se întreabă dacă
tehnologia este bună sau rea, comparând
copilăriile trecute cu cele actuale,
societatea trecută cu cea prezentă,
oamenii de atunci și oamenii de acum.
Dacă tehnologia este “bună” sau “rea” pentru
felul în care copiii gândesc, nu putem spune
sigur. Dar putem spune cu siguranţă că
aceasta influenţează în mod direct felul în
care creierul copilului se dezvoltă.
Scriitorul Nicholas Carr spune că așa cum
lectura încurajează creierul să fie atent și
creativ, internetul ar fi întărit abilităţile
creierul de a analiza și de a filtra informaţia
rapid și eficient. Pentru că la vârsta copilăriei
creierul este încă în dezvoltare, deci maleabil,
noile tehnologii îl “aprind” în feluri foarte
diferite faţă de situaţia generaţiilor trecute.

Conform datelor unui recent studiu, cu cât petrec
mai puțin timp pe un smartphone, copiii și
adolescenții sunt în general mai fericiți.
Acest studiu a fost realizat pe mai mult de un milion
de adolescenți americani, a fost adunată o cantitate
imensă de informații pentru a înțelege modul în care
moralul celor mai tineri, în general, a ajuns să scadă
așa mult și să se înțeleagă exact această cauză.
Studiul a fost publicat în revista Emotion, dezvăluie
LosAngelesTimes. Psihologii de la universitățile din
San Diego și Georgia au folosit datele colectate
pentru a înțelege de unde vine și unde este
problema. Opinia experților: smartphone-ul este
vinovatul!
Concluzia psihologilor este clară, fără smartphone
viața este mai plăcută și relaxantă pentru
adolescenți. LosAngelesTimes concluzionează:
“Adoptarea rapidă a tehnologiei smartphone la
începutul anului 2010 ar putea marca foarte serios
psihicul tinerilor“

Transformarea
digitala
îmbunatateste
calitatea
învatamântului
românesc

Cred că suntem cu toții de acord că tehnologia a produs o
adevărată revoluție în modul în care tinerii din secolul XXI au acces
la educație și la cunoaștere. Internetul și noile tehnologii au
schimbat metodele clasice de predare în școli, reușind în același
timp să ofere o șansă la o educație mai bună și copiilor din mediul
rural, care nu beneficiază de aceleași condiții și resurse de
informare ca elevii din mediul urban.
Educația este ceea ce ne definește drumul în viață și tot ea
reprezintă unul din factorii esențiali de dezvoltare și transformare a
unei țări. România s-a clasat printre ultimele țări din Europa în
ceea ce privește calitatea educației și accesul la resurse specializate
de informare.

Istoria tehnologiei in lume
• Tehnologia in perioada medievala
• Tehnologia in perioada medievala poate fi descrisa cel mai bine ca fiind o
simbioza intre traditie si inovatie.Printre cele mai comune masinarii
realizate de om in perioada medievala sunt ceasurile mecanice, morile de
vant si busola, atat de necesara mai tarziu in perioada explorarilor.

• Renasterea:In secolele 14-16, a inceput revolutia stiintifica.In aceasta
perioada au fost inventate:presa cu tipar,primul ziar,termometrul cu alcool
si prima locomotiva cu aburi.

• Dezvoltarea accelerata a tehnologiei:Joseph Swan patenteaza becul
electric in anul 1878. In anii ce au urmat, tehnologia a avansat foarte mult.
In 1951 energia a fost generata pentru prima data de un reactor nuclear,
producand aproximativ 100 Kw. Calculatorul a revolutionat intreaga lume,
avand aplicatii in aproape toate domeniile. Una dintre cele mai
importante inventii din ultimul secol a fost World Wide Web-ul, in anul
1990.

In secolul 20 s-a dezvoltat tehnologia
comunicatiei, tehnologia transportului si a
fost imbunatatita implementarea metodei
stiintifice.Educatia a ajuns si ea la un nivel
fara precedent. In timpul celor doua
razboaie mondiale, datorita necesitatii
unor arme si tehnologii mai avansate, s-a
inventat radarul, radioul, ce mai apoi a
pavat drumul catre telefonul de astazi,
fax-ul, precum si diverse dispozitive de
stocare bazate pe banda magnetica.
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