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Într-o epocă în care totul este ”e” de la electronic și ”smart” nu ai prea multe opțiuni decât să alegi
să fii și tu ”e”: e-learner, e-reader, smart reader, digital pro și lista poate continua. De ce? În funcție
de vârstă și de preocupări răspunsurile pot varia și anume: pentru că vrei să ții pasul cu evoluția
tehnologică prezentă în aproape orice și oriunde, pentru că vrei să fii ”cool”, pentru că e nevoie,
pentru că și prietenii tăi au, pentru că îți impune șeful, pentru că e pretutindeni.
Ne limităm însă la categoria elevi și profesori, unde lucrurile par să fie mai clare deoarece elevii sau născut în această eră și astfel evoluția tehnologiei este în cazul lor o normalitate cu care ei se
descurcă foarte bine și par să mânuiască orice dispozitiv cu o dexteritate demnă de invidie. Acest
fenomen este cel mai bine resimțit în școli unde din păcate lucrurile nu se pot schimba cu așa mare
ușurință și nu toți profesorii sunt suficient de abili în ceea ce privește tehnica modernă.
Dar mai sunt și excepții. Una dintre ele sunt orele de limba engleză unde datorită manualelor noi și
a materialelor aferente disponibile majoritatea interactive sau a resurselor online inepuizabile elevii
au posibilitatea de folosi toată tehnica modernă existentă inclusive telefoanele mobile și de a profita
la maxim de toate informațiile puse la dispoziție.
Argumentul suprem în favoarea acestei situații este că sub o ghidare corespunzătoare și
monitorizată ei reușesc să învețe o limbă străină fără să simtă acest lucru ca o obligativitate sau o
cerință impusă și monotonă dar mai ales să creeze ei propriile lecții, propriile contexte și proiecte.
Activitățile realizate cu elevii mei în urma valorificării tehnicii moderne și a resurselor interactive și
on line indicate au fost copleșitoare atât datorită numărului mare de elevi implicați cât și a
impactului pozitiv vizibil și major asupra lor. Schimbările în comportament cât și atitudinea lor visa-vis de procesul educativ s-a schimbat dramatic, s-a redus în mod simțitor absenteismul, a crescut
interesul pentru învățarea unei limbi străine și conștientizarea importanței educației pentru viață și
pentru viitor. De asemenea elevilor le-a crescut stima de sine, au văzut rezultatele muncii lor și
impactul ei într-un timp rapid și acest lucru i-a motivat, i-a ambiționat și i-a impulsionat să
continue.
https://profesor-digital.weebly.com/digital-students.html
Sunt foarte încântată să aplic metodele noi și aplicative de predare, o să încurajez în continuare
elevii să folosească echipamentele interactive și aplicațiile on line și am să îi determin să devină tot
mai ambițioși, perfecționiști și să exploateze la maxim resursele lor și cele care le sunt oferite pe
toate căile. Nu neglijăm cartea dar profităm la maxim de sutele, miile de cărți on line!
Materialele despre care s-a vorbit în prezentarea de mai sus se regăsesc la următoarea adresă:
https://profesor-digital.weebly.com/

