
17.- TEHNOLOGIA

Când ai privi un manual ca acesta, ca cel ce au unii colegi din vre-un centru, ai vedea că 
se defineşte ca fiind:  un cumul de cunoătinţe, abilităţi  şi  tehnici  care aplicate în mod 
coordinat  permit  fiinţei  omeneşti  satisfacerea  necesităţilor  sale  sau  rezolvarea 
problemelor sale.

Şi cum aş puta eu să-ţi explic asta?

Voi incerca să vă fac să intelegeţi ce a creat omul pentru a trăi mai usor. Atunci, ce este 
ceea ce folosim din jurul nostru, ce cunoştinţe avem pentru a crea aceste obiecte, şi 
inclusiv ce abilităţi manuale avem pentru a le face.

Ba chiar.... poate gândeşti că tu nu poţi proiecta nimic, crea nimic, dar nu este adevărat. 
Vei vedea că la această materie poţi dezvolta mult imaginaţia pentru ca profesorul sau 
profesoara ta îţi vor spune: “ia să vedem, de exemplu: fă un joc de masă pentru a te juca 
cu prietenii tăi”. Atunci vei începe a gândi..., să vedem...., ce cunosc, ce pot să fac, îţi vei 
da seama că deja cunoşti unele, şi atunci vei începe să proiectezi, dar eşti sigur obişnuit 
să faci lucrurile poate fără a le gândi prea mult.

La această materie vom încerca să te învăţăm o metodă, metoda este doar o formă de a 
munci ordonat:  prima dată te vei gândi la ceea ce cunoşti,  apoi vei proiecta ceva, în 
special îţi va servi mult dacă îl desenezi, adică ceea ce gândeşti că sunt ideile tale să le 
şi desenezi. Alte persoane îşi vor da seama de aceste detalii şi te vor putea ajuta.

Pornind de la aceasta, apoi va trebui să gândeşti, bine, asta-i ideea mea, poate fi foarte 
bună dar cum o voi construi? Atunci, va trebui să spui ce paşi trebuie să dai, va trebui să 
o desenez, nu ştiu ce material să folosesc, apoi poate că va trebui să o tai, poate că va 
trebui să o tai din nou încă puţin mai bine, să o vopsesc, să o decorez. De aceea este 
bine ca mai întâi să te organizezi,  şi aşa, apoi când vei lucra,  şi construieşti, îti va ieşi 
mult mai bine.

Este  sigur  că  dacă  iţi  voi  vorbi  de  informatică  te  vei  gândi  la  chaturi,  la  Internet,  la 
înregistrare de muzică, aproape sigur.

Poate că acasă nu ai calculator dar îţi pot spune că nu este necesar, în institut vei avea 
şi vei învăţă nu numai să faci aceste lucruri, care sunt cele pe care totdeauna le faceti, 
dar  şi să  profitaţi de tehnologie, această tehnologie atât de specială cum este cea a 
calculatorului, şi pentru alte lucruri: pentru a-ţi prezenta mai bine lucrările, pentru a căuta 
informaţii, căci uneori cu ceea ce avem în cărţile din jur nu ne este suficient, şi uneori, tu 
cel ce eşti din altă ţară, îti poate veni foarte bine pentru a te comunica cu alte persoane 
din  ţara  ta  într-un  mod mult  mai  simplu,  şi  aşa cum ti-am spus,  nu-i  necesar  să ai 
calculator. Şi nu trebuie să suferi pentru că nu-l ai, sunt mulţi băieţi  şi multe fete de aici 
care nu-l au şi nu se întâmplă nimic.

Nu ştiu, dacă aş fi lângă tine, ţi-aş spune că dacă vrei să mă întrebi ceva. Îţi pot răspune 
la fel.  În fine,  sper că-ţi  poate răspunde la  întrebare profesorul  sau profesoara ta ori 
colegii de clasă. Sper să te distrezi la această materie, căci eu cred că-i foarte frumoasă, 
care-ţi poate fi utilă, de exemplu de asemenea pentru viitor atunci când vei începe să 
munceşti.
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