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PARADIGMELE EDUCAȚIONALE  

VĂZUTE PRIN PRISMA NTIC 

Seminarul metodologic 
Interconexiunea paradigmelor didactice și 
metodologice în predarea limbilor străine 



Introducere  

 Arealul noilor educații este unul 
fierbinte, aflat în continuă mișcare și 
retsructurare. 

 Prezența și utilizarea computerului în 
sălile de curs este echivalentă cu 
descoperirea tiparului. 

 Noile educații au o puternică vocație 
inter- și transdisciplinară. 

 „Elevul viitorului va fi un explorator” 
(Marshall McLuhan). 
 



Principala urgență educativă: 
intervenția NTIC și includerea lor 
în sistemul educativ. 



Reforma curriculară 

 Marea Britanie, 1988: pentru prima 
dată Legea engleză stabilea 
imperativitatea educației pentru noile 
tehnologii și elabora programe bazate pe 
evoluțiile din NTIC care deveneau o 
componentă a curriculum-ului național. 

 Franța, 1989: Legea demarează prin 
redefinirea idealului educativ, a misiunilor 
educative și procedurilor de evaluare; 
organizarea modulară a conținuturilor.   

 



Reforma curriculară 

 România:  

Universitatea din București 
face parte din primele 10 
universități din lume care 
și-au creat centre de calcul 
acum 4 decenii, grație 
acad. Grigore Constantin 
Moisil (1906-1973), 
matematician român, 
considerat părintele 
informaticii românești.  

 



Definiţii 

 paradigma > lat. “paradigma” = exemplu. 

 un ansamblu de teorii și metode 
investigative cu un pronunțat caracter 
normativ care ghidează și orientează la un 
moment dat cercetările efective întreprinse 
într-un anumit domeniu. 

 „sloganul pedagogic” de ultimă oră  
considerat salvator pentru înțelegerea 
relației teorie-practică, „dintotdeauna 
călcâiul lui Ahile al cercetării pedagogice” 
(Bîrzea, 1995, p. 96-103). 

 “puzzle-solvers” (Kuhn, 1970, p. 36).  



Conceptul de paradigmă în accepţiune 
tridimenională  

Instrument al cunoaşterii  
Ştiinţifice; teorie dominantă  
utilizată de comunitatea şt. 

Forme flexionare ale unui  
cuvânt; 
totalitatea termenilor aparţi- 
nând aceleeaşi cat. gram. 

Exemplu /model al unui  
sitem de gândire. 

Lingvistică 

Filosofie 

Epistemologie 



Clasificarea paradigmelor 
educaţionale conform teoriei lui 

Getzels  

1. Paradigma clasei dreptunghiulare 

2. Paradigma clasei pătrate 

3. Paradigma clasei circulare 

4. Paradigma clasei deschise 



Paradigma clasei dreptunghiulare 

 paradigmă clasică, originară din 
sec. XIX-lea; 

 focusare pe autoritatea absolută a 
profesorului; 

 expresia viziunii pedagogice 
magistrocentriste axată pe 
predare, nu pe învățare; 

 reprezentanți: John Brubacher 
History of the Problems of 
Education (1966). 



Paradigma clasei pătrate 

 paradigmă apărută în anii 30, sec. 
al XX-lea; 

 expresia concepțiilor 
puerocentriste, a pedagogiilor 
active, centrate pe copil și 
necesitatile sale, propuse de 
autori ca M. Montessori, O. 
Decroly, E. Claparede, J. Piaget, 
A. Ferriere.  



Paradigma clasei circulare 

 apărută în anii 50 sec. trecut, este 

consecinta trecerii de la teoria 
asociaționistă la perspectiva 
structuralistă asupra învățării; 

 elevul este conceput ca un 
„organism social" plasat într-un 
câmp de influenţe reciproce 
(Kurt Lewin).  



Paradigma clasei deschise 

 paradigma anilor 70 sec. trecut, 
născută din teoria invățământului 
prin descoperire (Bruner, Hunt, 
Getzels, Gordon, Barth); 

 sloganul paradigmei derivă din 
pedagogia americană: „The Child 
is curious”; 

 apropierea școlii de realitate și 
eliberarea învățării de orice 
constrângeri spațiale. 



Tehnologia educaţiei 

Tehnici şi  
mijloace  

de predare 
Raţionalitatea  

tehnologică 
în organizarea  

artei  
predării 

Tehnologia  
didactică 



 “Tehnologia instruirii include întregul 
proces al formării obiectivelor, 
permanenta renovare a planurilor şi 
programelor, testarea strategiilor 
alternative şi a materialelor 
didactice, evaluarea sistemelor 
pedagogice în ansamblu şi 
redefinirea obiectivelor îndată ce 
devin cunoscute noi informaţii 
despre eficienţa sistemului”  

 (S. C. Spaulding). 



 “Tehnologia educaţională reprezintă 
un proces complex, integral, 
incluzând oameni, idei, utilaje şi 
organizare, pentru analiza 
problemelor, instrumentarea, 
implementarea, evaluarea şi 
monitorizarea soluţiilor la temele 
care vizează aspectele învăţării”  

 (Association for Educational 
Communications and Technology, 

USA). 



ÎAC 
 Computerele au început a fi aplicate 

în procesul de învățământ cu aprox. 
50 de ai în urmă. Începutul erei 
înstruirii computerizate este anul 
1958 când la Universitatea din 
statul Illinois (în 2009 s-a clasat a 
25-a din peste 1000 de instituții 
internaționale recunoscute), SUA, a 
fost realizată prima lecție 
computerizată. 

 



Activităţi ÎAC 
 Dicţionare electronice bilingve şi 

explicative, glosare terminologice 

 Portofolii electronice (e-folio) 

 Tandem-ul 

 HotWords 

 Exerciţii (Hot Potatoes) 

 Programe de gramatică 

 Traducerea automată 

 Yahoo Groops 

 Moodle 

 Blog-ul educațional 



Paradigma E-learning 

• E-learning este o industire relativ 
nouă și puțin explorată, care 
presupune acoperirea unui set vast de 
aplicații și procese bazate pe 
învățarea cu ajutorul calculatorului. 

• E-learning înseamnă distribuirea 
conținutului informației pe cale 
electronică.  



e-learning înseamnă convergența dintre 
învățare și Internet 



Paradigma E-learning: Avantaje  

 Cel mai rapid mod de invățare, cu 
cele mai reduse costuri, care 
permite creșterea accesului la 
educație pentru toți participanții; 

 Posibilitatea de învățare oriunde și 
oricând; 

 Mai puțin stress; 

 Structurarea informației pe module 
– învățare progresivă; 

 Capacitatea mare de stocare a 
informației. 



Semnificația prefix. E- 

e-learning 

explorare experiență 

angajament 
facilitatea 
utilizării 



Paradigma E-learning: dezavantaje  

 Dificultății în determinarea cerințelor 
unui curs academic, lipsa accesului 
rapid la un profesor sau cunoștințe 
precare despre tehnologia utilizată 
pentru transmiterea cursurilor la 
distanță. 

 obstacole privind integrarea unor 
persoane în sistemul e-learning. 

 factori psiho-sociali, imposibilitatea 
de a frecventa centre de specializare 
în utilizarea TIC. 

 neadaptarea cadrelor didactice la 
noile tehnologii.  



Paradigma E-learning în cazul 
limbilor străine 

 O sursă virtuală pentru limbile moderne 
este OpenLearn – cu lecţiile de aici poți 
ajunge la un nivel mediu.  

 Sistemul e-learning este utilizat şi de 
firmele care organizează cursuri de limbi 
străine.  

 Limbile străine fără profesor se pot învăţa 
şi printr-un sistem deja tradiţional, 
Pimsleur, ceea ce presupune ascultarea de 
înregistrări în limba respectivă, repetarea 
cuvintelor şi realizarea de mici conversaţii.  
 



Paradigma E-learning în cazul 
limbilor străine 

 O completare, și nici într-un caz o 
substituire a învățământului tradițional; 

 O formă de evaluare a lucrului individual, 
prevăzut în programele analitice; 

 Un hobby pentru studierea unei limbi, 
cunoașterea acesteea la nivelul „tourist 
clever”;  

 dorinţa de a cunoaşte culturi diverse, 
nevoia de a se integra sau pur şi simplu 
pasiunea pentru o anumită civilizaţie.  



Paradigma E-learning în cazul 
limbilor străine 

 Absolvirea unei specializări la Litere 
reprezintă un paşaport pentru un post de 
traducător. 

 NTIC – condiție sine qua non în predarea 
traducerii, însă rolul profesorului în sala de 
curs rămâne primordial. 

 Învățarea și asimilarea unei limbi străine 
are la bază în primul rând comunicarea, 
care „plutește peste aproape toate 
științele” (Bourgnoux, 2000, p. 17). 



Concluzii  
 NTIC sunt indispensabile, își au rolul și 

partea lor meritorie, însă trebuiesc 
combinate cu metodele și strategiile 
tradiționale de predare/învățare a unei 
limbi străine. 

 Secolul XXI va continua această dezbatere, 
o va intensifica, va sta sub semnul acestor 
probleme deschise. Țara noastră se 
aliniază țărilor europene care au depășit 
stadiul de „alfabetizare digitală”, cu un 
tineret foarte receptiv în domeniul noilor 
tehnologii. 
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Vă mulțumesc 
pentru 
atenție! 


