
 

  

De exemplu, naziștii au fabricat dovezi pentru a acuza un fost comunist olandez pe nume Marinus van der Lubbe 

de a fi incendiat parlamentul Germaniei (Reichstagul), fapt care, în realitate,  fusese opera unor membri ai 

organizațiilor S.A. 

La fel a procedat regimul stalinist împotriva celor acuzați în marile procese de la Moscova. În 1937 se poate 

vorbi chiar despre o colaborare dintre Hitler și Stalin în fabricarea dovezilor false pentru a scăpa de mareșalul 

Tuhacevski.  Mareșalul rus reprezenta un pericol pentru Hitler , căci acesta susținea ideea războiului preventiv 

împotriva Germanei naziste, iar URSS trebuia să lupte alături de marile puteri din Vestul Europei.  Tuhacevski era 

periculos și pentru Stalin , căci , deși aparent îi respecta autoritatea , putea constitui cândva, ca un prestigios 

militar ce era, un rival formidabil.  Berlinul a furnizat Moscovei materialul care îi lipsea. Serviciul  de Securitate al 

Reichului a falsificat documente care îl acuzau pe Tuhacevski, acesta fiind arestat la 26 mai 1937, iar la 11 iunie, 

același an, a fost executat. 

În lunile ce au urmat, au mai fost executați alți doi mareșali,  Blucher și Iegorov, opt amirali, 430 generali și mai 

mult de 30.000 de ofițeri. Această manevră, bazată pe  falsuri, a fost un succes remarcabil pentru Stalin, dar 

pentru Rusia a fost un dezastru, deoarece a slăbit capacitatea de rezistența în fața inamicului. 

Și  japonezii au falsificat realitatea istorică. în 1931, pentru a justifica atacul lor în Manciuria , armata japoneză a 

montat un atac, în realitate inexistent, pentru a crea imaginea unui incident în Manciuria . 

Apoi, au repetat aceasta mișcare în 1937, odată cu așa zisul incident de la Podul Marco Polo, cu scopul de a 

arunca pe umerii chinezilor responsabilitatea atacului.  

Dorința  de a falsifica adevărul  poate merge pana la distrugerea vestigiilor trecutului, pâna la distrugerea de 

dovezi materiale. 

Masacrul ofițerilor polonezi la Katyn , astăzi Bielorusia, a fost atribuită de 

către sovietici, trupelor germane, deși el fusese comis de către cele sovietice. 

Populațiile deportate din ordinul lui Stalin pe cuprinsul URSS la sfârșitul 

războiului (WWII) au fost sistematic acuzate că au colaborat cu germanii, deși 

acuzația era de multe ori o pură fantezie.  

Cei care au fost implicați în revoltele anticomuniste de la Berlin din 1953 sau 

de la Budapesta în 1956 au fost descriși drept fasciști, deși, în realitate, luptau 

ei înșiși pentru a se elibera de sub asuprirea comunistă..... 

Așadar, trebuie să sprijinim elevii pentru a face față unor posibile falsificări 

ale istoriei, să contribuim la formarea capacităților de gândire critică a 

elevilor.  Istoria este doar o reconstituire a trecutului și nu a fost redactată 

odată pentru totdeauna. Elevii trebuie să  ințeleagă semnificația faptelor din 

trecut, să selecteze în ceea ce privește diferitele surse de informație. Istoria 

trebuie să rămână deschisă și tolerantă. 

 

 

 



 

  

 

Perspective asupra utilizării tehnologiilor digitale, 

 în procesul instructiv-educativ 

 

„Tehnologia este natura omului modern.” 

Octavio Paz  

Prof. înv. primar, Anghel Aurora Georgiana 

 

Evoluția accelerată a tehnologiilor digitale influențează felul în care gândește, vorbește și 

acționează tânăra generație. Manuale digitale, lecții digitale, informarea on-line fac parte din regândirea 

sistemului educațional, astfel încât să fie adaptată cerințelor sociale actuale și tendințelor viitorului.  

Folosirea calculatorului, respectiv a internetului, în procesul de învăţare, este o abordare în plin 

proces de dezvoltare, care oferă multiple oportunități. Sunt opinii pro şi contra, sunt avantaje și 

dezavantaje. Cu toate acestea, digitalizarea procesului instructiv-educativ este pasul firesc pe care 

încearcă să îl facă și sistemul de învățământ românesc pentru a putea îndeplini misiunea de a pregăti 

copiii pentru societatea actuală și viitoare. 

Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. Îi responsabilizează pe elevi și îi 

face mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile. Astfel, actul învăţării nu mai este considerat a fi 

efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu tehnologiile digitale şi al 

colaborării cu profesorul. Instrumentele și tehnologile digitale permit elevilor să dezvolte abilități 

eficiente de autoînvățare. Ei devin capabili să identifice de ce au nevoie pentru a învăța, reușesc să 

găsească și să utilizeze resursele online pentru soluționarea unei probleme și, ulterior, își pot autoevalua 

rezultatul. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea. În plus, instrumentele și tehnologiile 

digitale le sporesc abilitățile de gândire critică ce stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii 

care operează cu întrebări deschise, cu imaginație și logică învață să ia decizii, spre deosebire de 

memorarea temporară a unui material.  

Instrumentele și tehnologia digitală de învățare umplu golurile care predomină în 

învățământul tradițional în clasă. De fapt, unele dintre avantajele pe care aceste instrumente le aduc 

sunt pur și simplu incomprehensibile prin tehnicile tradiționale de învățare. Din impactul asupra 

mediului, recunoscut prin nevoia de mai puțină hârtie pentru materiale și cărți și pentru economisirea 

timpului prin accesul rapid la informații și ușurința cercetării, reiese că învățarea digitală oferă o 

modalitate eficientă de reducere a costurilor, de maximizare a resurselor și de sporire a impactului 

pentru elevi și educatori, deopotrivă. 

https://www.adservio.ro/secretariat/profile/modal-profesor/306150

