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TECHNOLOGIE – PARTIE DE L’ÉVOLUTION HUMAINE
RÉSUMÉ: Le travail que j’ai développé met en évidence un sujet d’actua‑
lité: technologie qui s’empare. Il est nécessaire d’investir dans le progrès 
de l’humanité autant d’énergie que dans le développement de la tech‑
nologie. Pour la plupart, tout ce qui peut être numérisé, automatisé et 
robotisé, nous sommes presque certains qu’il se produira d’une manière 
ou d’une autre. Il est toutefois important de ne pas essayer de numériser 
et d’automatiser ce qui nous définit en tant qu’êtres humains. L’avenir, 
en soi, dépend de ce que nous faisons dans le présent, et pour vraiment 
avoir un avenir, nous devons vivre consciemment. 
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Epoca în care trăim este controlată, în cea mai mare parte, de tehno‑
logie. Fie că vorbim de medicină, educaţie, sport, dezvoltare personală sau 
comunicare, orice domeniu este supus unor schimbări odată cu evoluţia 
acesteia. Varietatea de programe, servere, baze de date prezintă algoritmi 
bine conturaţi în realizarea diferitelor tipuri de comenzi dorite. Acest lucru 
duce, în timp, la fenomenele de robotizare și automatizare a proceselor de 
producţie. Întreg mecanismul de modernizare nu ar fi posibil fără existenţa 
internetului și a aparatelor digitale, precum gadget‑urile, televizoarele inte‑
ligente, electrocasnicele de înaltă atribuire ș.a.m.d. În ceea ce urmează, voi 
prezenta atât aspectele pozitive ale tehnologiei, cât și riscurile la care ne 
supune această parte integrantă a omului.

În opinia mea, este foarte important să fim în concordanţă cu noile 
schimbări și să fim deschiși la nou, dar orice evoluţie trebuie să se reali‑
zeze treptat și cu anumite limitări. Tehnologia este extrem de benefică, 
fără doar și poate, ne ușurează practic existenţa. Dar oare de aceasta avem 
noi nevoie? De dispozitive care să facă munca în locul nostru sau care 
să gândească pentru noi? Eu tocmai aici cred că este problema societăţii 
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în care trăim. Avem acces la orice tip de informaţie și cu toate acestea 
suntem prea puţin informaţi. E mai ușor să dăm search pe Google și să 
obţinem rezultatul dorit. Tehnologia ar trebui să pună mai mult accent pe 
inventivitate, pe creaţia proprie, astfel am putea îmbina utilul cu plăcutul. 
Informaţii concrete și corecte, de pe orice fel de platformă online, ar avea 
altă valoare dacă ar fi îmbinate cu idei personale, susţinute de exemple la 
fel de riguroase.

În primul rând, unul dintre cele mai avantajoase lucruri în privinţa 
utilizării internetului îl constituie accesibilitatea, la un click distanţă, pen‑
tru orice domeniu de activitate. În acest mod economisim timp, energie 
și chiar bani. De asemenea, avem posibilitatea construirii unei biblioteci 
digitale în funcţie de preferinţele proprii în materie de cărţi, documente, 
reviste, articole, manuale. Un al doilea avantaj considerabil este oportuni‑
tatea de a alege un job online, care să ne permită prestarea muncii într‑un 
timp real, chiar de la noi acasă. În ultima perioadă, având în vedere situaţia 
critică în care am fost puși din cauza pandemiei, tehnologia a permis clădi‑
rea unor platforme pedagogice ce au facilitat accesul la educaţie și la tot ce 
înseamnă interacţiune între cadrele didactice și elevi. Cum spuneam, teh‑
nologia avansează pe orice plan, iar situaţia medicală este, de altfel, supusă 
unui proces îndelungat de modificări. De la o simplă prescripţie medicală 
la un adevărat mecanism folosit în intervenţiile chirurgicale, orice acţiune 
depinde de internet.

În al doilea rând, nu putem vorbi doar de aspecte benefice, din păcate, 
există și o serie de dezavantaje cu care evoluţia digitală vine la pachet. 
Dependenţa este cea mai cunoscută boală provocată fie de jocuri, fie de 
reţelele sociale sau chiar de filme. Această expunere continuă la emisiile de 
raze emanate de orice fel de dispozitiv electronic nu face decât să distrugă 
neuronii aflaţi în proces de formare la copii, afectează vederea, postura 
corporală și capacitatea de concentrare. Aceste activităţi, mai mult sau mai 
puţin interactive, nu ar cauza atât de multe probleme dacă timpul petrecut 
în faţa telefoanelor, laptopurilor ar fi gestionat cu mai multă atenţie. Tot 
un dezavantaj major este reprezentat de promovarea inteligenţei artificiale, 
faptul că roboţii înlocuiesc tot mai mult fiinţa umană produce un dezechi‑
libru considerabil la nivel social. De exemplu, multe locuri de muncă au 
fost ocupate de funcţiile prestigioase ale roboţilor, ceea ce duce la o putere 
de muncă în scădere și la tot mai multe persoane șomere.

În altă ordine de idei, reţele sociale reprezintă, din punctul meu de 
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vedere, un caz aparte. Nu le putem eticheta ca fiind cea mai bună inven‑
ţie, dar nici ca pe cel mai dezastruos lucru. Cu siguranţă, ușurinţa cu care 
se realizează comunicarea și, mai mult, reducerea telepatică a distanţei 
propriu‑zise îmbunătăţește relaţiile interumane, creează legături strânse 
cu persoane necunoscute sau, dimpotrivă, se menţine vie legătura dintre 
două sau mai multe persoane aflate în colţuri diferite ale lumii. Pe de altă 
parte, toată această lume virtuală ne‑a individualizat, uităm de empatie și 
nu mai punem preţ pe cooperare fizică, cum ar fi ieșirile în aer liber, plim‑
bările, jocurile de echipă și bucuria efectivă pentru natură și prieteni. Poate 
această ușurinţă de a tasta un mesaj are și efecte mai puţin plăcute. Nu 
mai optăm pentru comunicarea liberă, faţă în faţă, iar acest lucru duce, în 
timp, la formarea de copii sau chiar și persoane adulte introvertite, care 
au probleme în a‑și expune emoţiile și în a‑și da frâu liber sentimentelor.

Concluzionând, tehnologia a avut întotdeauna suișuri și coborâșuri. 
În egală măsură, procesul digitalizării economice, sociale, miliare, medi‑
cale, industriale dispune atât de avantaje, cât și de dezavantaje, înclinarea 
balanţei depinde doar de modul cum decide omul să‑și valorifice acest stil 
de viaţă. Orice persoană are nevoie de internet și dispozitive electronice, 
iar o posibilă eșuare a acestor căi tehnice ar crea un dezechilibru total. Atât 
timp cât nu facem exces de aceste performanţe digitale, evoluţia tehnologie 
nu aduce decât beneficii omenirii.
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