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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?
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Introducere:
Educatie si Tehnologie






Tehnologia este masina care conduce mecanismele unei
societati...nu este controlata de nici o persoana,tara sau
organizatie. Ca sa poti sa suravietuiesti trebuie sa te
adaptezi schimbarilor din viata de zi cu zi. Iar Educatia este
cea care pregateste liderii secolului XXI.
In contextul schimbarilor rapide de tehnologie si a
transformarilor conditiilor de pe piata muncii, sistemul
educational se modifica si el,prin oferirea de noi
oportunitati de pregatire.
In zilele noastre utilizarea internetului si a
telecomunicatiilor aduce schimbari importante in modul de
a invata. Invatarea trebuie sa treaca dincolo de sala de
clasa si sa inglobeze disciline si tehnologii complexe.

Implementarea Tehnologiilor in
Educatie.






In tehnologie si educatie se studiaza promovarea invatarii si
cresterea performantelor cu ajutorul proceselor tehnologice. Ce
inseamna de fapt tehnologie? Termenul se refera la obiecte
materiale pe care oamenii le folosesc in viata de zi cu zi,precum
masinile si hardware,sisteme ,metode de organizare si tehnici.
Este foarte usor sa demonstrezi cum un diapazon scoate sunete
vibrand,dar este mai greu sa arati elevilor ce este evolutia, cum
se comporta moleculele in diferite situatii sau cat de periculos
este sa combini doua substante chimice.
Odata cu aparitia constructivismului ,necesitatea folosirii
tehnologiei in educatie a devenit primara.
Invatarea bazata pe rezolvarea de probleme,pe proiecte si pe
cercetare ,sunt invatari active care fac parte din tehnologia
educationala ce faciliteaza procesul invatarii a evolutiei in lume
si in scoli

Beneficii si dezavantaje :


Ce ar fi educatia fara tehnologie? Aceasta este intrebarea la care
toti ne-am gandi,avand in vedere faptul ca in ziua de astazi nu
putem accepta o educatie fara baza tehnologica.

Beneficiile sunt multiple si as dori sa dau cateva exemple edificatoare.










Invatarea cu ajutorul calculatorului da posibilitatea obtinerii unui
feedback instantaneu. In acelasi timp comuterul este rabdator si
fara prejudecati,ceea ce da posibilitatea elevului de a-si continua
studiul.

Tehnologia educationala asigura mijloacele de concentrare
asupra participarii active a elevului.
Desi tehnologia in educatie are mai multe beneficii,exista si
cateva dezavantaje.
Lipsa de experinta
Accesul limitat la tehnologie si timpul in plus necesar pentru a
implementa instrumentele tehnologice car nu este folosita
intnsiv in salile de clasa

Educatia in era Tehnologiei




Educatia secolului XXI nu se refera strict la sistemul de
invatamint din scoli ori facultati, ci la tot ceea ce presupune
educatie si dezvoltare prin imbunatatirea performantelor unui
om,a unui grup ,sau a unei organizatii.

Pentru a fi un adevarat “student” al secolului 21 trebuie sa
acceptam faptul ca viata se contituie intr-un proces de
invatare,de acumulare a noi deprinderi si abilitati, dar nu intr-o
maniera rigida,mecanica, ci flexibila.



Trebuie sa realizam faptul ca nu putem sa adoptam o viziune a
viitorului in educatie,fara sa intelegem contextual istorico-social
in care ne aflam in momentul de fata. Si in momentul in care vom
reusi sa creem aceasta viziune vom putea sa aflam scopul
acestei educatii a viitorului si de ce avem nevoie pentru a atinge
acest scop









Evolutia tehnologiei in lume si in scoli vor fi prevazute cu
un curriculum bazat pe proiecte care sa dea posibilitate
elevilor,oamenilor sa fie interesati de dezvoltarea
tehnologiei din lumea reala, fiind importante pentru
umanitate.

Aceasta reprezinta de fapt un nou mod de a intelege
conceptul de “cunostiinte” o noua definitie a termenului
“persoana educata”!
Imaginati-va o scoala in care toti elevii sunt entuziasmati,in
care nu exista probleme a evolutiei unei tehnologii si
evident elevii sunt atat de absorbiti de studiile lor stiintifice
incat acele evolutii ar avea un nivel sporit.
Acest lucru se intimpla in multe scoli din lume atat timp cat
concluzioneaza cercetatorii, se implementeaza noile
concepte ale secolului prezent

Fapte reale




In ziua de azi evolutia tehnologiei in lume si in
scoli mai mult se aseamana cu a invata astazi sa-ti
procuri informatii actuale de pe internet, si sa faci
schimb cu altii de cunostiinte si idei in cadrul
tehnologiei.
Aceste aspecte sunt descrise si explicate in mod
detaliat in nenumarate publicatii,printre altele si in
excelentul volum al lui Will Richardson privind
utilizarea diferitor aplicatii.









Tehnologia inseamna aplicarea cunostiintelor
pentru a dezvolta instrumentele de care are nevoie
societatea noastrapentru a functiona.
Inseamna o combinatie ingenioasa de
stiinta,arta,inginerie,economie si studii sociale
care are menirea de a ne imbunatati calitatea vietii.
Tehnologie inseamna mai bine,mai rapid,mai
usor,mai economic si mai eficient.

Pe de alta parte tehnologia inseamna
schimbare,evolutie,progres,creativitate,munca in
echipa ,bucuria descoperirii ,inovatie dar si o
intreaga comunitate in plina performanta
educationala

Initiative si tehnologie


Iata cateva exemple de domenii de studiu in
tehnologie care sunt impartite pe categorii de materii
de studiu specifice: comunicare(publicitate si
identitatea corporativa,productii
multimedia,tehnologia teatrului) biotehnologie
(biosfera,ecologia planetara) industria erospatiala
(aerodinamica, teledetectare aeriana),design si
inginerie (material alternativ,arhitectura
alternativa,simulari virtuale), mijloace de transport
alternative (vehicule contruite din parti refolosibile,
vehicule electrice sau care folosesc energia solara
,combustibili alternativi), si in ultimul rand

dezvoltare personala( nutritie, mod de
viata,dezvoltarea carierei,studii de mediu etc).

Concluzii:










Datorita revolutiei din domeniul informatiei si tehnologiei
comuniationale, cunoasterea nu mai are limite. Totodata, ia a
devenit tot mai dezordonata ,mai arbitrara si mai discutabila.
Din aceasta situatie reiese necesitatea elaborarii unui nou
concept de educatie,bazat pe capacitatea de evaluare si
atitudine critica fata de informatiile primite.

Competenta reflexiva de a ajunge de la informatie la cunoastere
si de la cunoastere la sens, devine o tehnica culturala centrala
pentru conceputul de educatie,al carui evolutie reprezinta o
provocareinevitabila.
Societatea informationala creste accesul la date si fapte. Din
acest motiv,educatia trebuie sa ii ajute pe toti sa culeaga si sa
selecteze informatii, si sa invete sa le foloseasca.
Prin urmare educatia trebuie sa evolueze permanent in rand cu
tehnologia privind schimbarile sociale,ia trebuie sa transmita
mai departe realizarile si bogatia experientei umane.
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