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Instruirea asistată de calculator completează activităţile didactice convenţionale și poate realiza: 

 -facilitarea  înţelegerii conţinuturilor de către elevi;  

 -creşterea motivaţiei pentru învăţare; 

 -creșterea  atractivității materiei şcolare; 

 -favorizarea activităţilor de instruire diferenţiată; 

 -o coordonare mai bună a activităţii didactice; 

 -activităţi colaborative, creative,centrate pe învăţare. 

 

Atributele TIC 

Utilizarea TIC favorizează procesul de învățare prin  următoarele atribute: 

           -prin activitățile provocatoare, multisenzoriale, multidisciplinare utilizarea TIC îi motivează pe 

elevi;  

           -oferă acces la resurse informaționale din afara clasei, școlii, disciplinei, culturii specifice, ariei 

geografice, momentului istoric etc.; 

           -prin recurgerea la imagini, sunete, animații, simulări, se facilitează înțelegerea / achiziția unor 

concepte abstracte; 

           -activitatea de căutare a surselor de informații stimulează curiozitatea, explorarea și cercetarea, 

favorizând formularea de ipoteze și de teme / subiecte / probleme de investigare proprie; 

           -prin interacțiunea personală cu softuri educaționale specifice se oferă posibilitatea exersării 

individuale și individualizate necesare pentru formarea unor deprinderi, atingerea unor nivele 

performative/standardizate, recuperarea unor segmente instrucționale, revederea unor capitole/ teme din 

propria arie curriculară sau a altei discipline etc.; 

          -prin diversele interacțiuni colaborative în rezolvarea unor probleme / sarcini de lucru / proiecte, se 

facilitează procesul de asimilare a cunoașterii.  

 

NIVELURI DE INTEGRARE/ASIMILARE ȘI UTILIZARE performativă a TIC în procesul educațional: 

            -primul nivel: utilizarea punctiformă a unor echipamente; 

             -al doilea nivel: integrarea în predarea tradițională; 

             -al treilea nivel: modificarea metodei de predare în dependență de TIC; 

            -al patrulea nivel: modificarea rolului profesorului; 

            -al cincilea nivel: proiectarea procesului plecănd de la un model, o teorie pedagogică selectată în 

raport cu obiectivele propuse.  

 

 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 

Relația dintre cele două componente: 
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CATEGORII MULTIMEDIA: 

1.HYPERMEDIA ȘI / SAU MEDIA EXPLORATORII-au ca fundament învățarea prin descoperire 

Elevului i se solicită să: 

1.caute informații utilizând resurse accesibile WEB; 

2.să înțeleagă utilizând  obiecte multimedia; 

3.să aplice, analizeze, evalueze utilizând resurse și obiecte multimedia din diverse medii virtuale; 

4 să creeze folosind mediile virtual flexibile orientate spre cercetare. 

 

Tehnologii asociate Modelul teoretic Strategii 

Animații  

Simulări  

Fișiere audio-video  

Interfețe interactive 

Hyperlinks/ Hypertext 

Materiale interactive  

Jocuri didactice 

 

Învățare prin descoperire 

Învățare prin studiu de caz  

Învățare contextuală Învățare 

prin experimentare directă   

Instruire individuală 

Interactivitate  

Învățare prin proiect și teme  

 

Auto reflecție 

Determinarea cauzei și a 

efectului 

Feed-back 

Rezolvare activă de probleme 

Promovarea învățării active 

Căutarea soluțiilor 

Încercare și eroare 

 

 

2. MEDIA COLABORATIVE / DE DIALOGARE  

Media colaborative / de dialogare bazate pe modele pedagogice ale comunităților de învățare, de construire 

a cunoașterii, de practică  și de învățare distribuită îl asistă / susțin pe elev în construirea noii cunoașteri în 

primul rând prin dialog ca formă a interacțiunii.  

Tehnologii asociate Modelul teoretic Strategii 

Asincrone (evenimente care 

au loc independent în timp)   

• Reţele de învăţare asincrone  

• Forumuri de discuţii  

• Schimbul de documente  

• Email, grupuri  

Sincrone (evenimente care au 

loc în timp real):  

Învățare colaborativă  

   

Comunicație on-line  

   

Audiere de conferințe   

 

Brainstorming  

Activități colaborative 

Interacțiune dinamică de grup  

Evaluare de grup  

Mentorat  

Modelare  

Negociere  

Reflecție  
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 • Clase virtuale  

• Videoconferinţe,  

• Dicuţii online  

• Comunităţi virtuale  

Sinteză  

 

 

3. INTEGRAȚIONAL MEDIA/ Aplicații informatice integratoare  

Media Integrative oferă oportunități de a încorpora variate strategii de instruire folosind elemente 

disponibile ale softurilor într-un design holistic.  

Tehnologii asociate Modelul teoretic Strategii 

Aplicații de dezvoltare a 

softului educațional (pe web 

sau instalate pe computerul 

propriu)  

 EDU Integrator  

 Learning management  

AeL – instalat în școlile din 

România  

 

Dezvoltare de produse 

educaționale multimedia 

Colaborare   

Comunicare mediată de TIC 

Activități autentice   

Învățare ghidată  

Interactivitate  

Prezentarea cunoașterii 

Controlul cursantului  

Învățare individuală  

 

Brainstorming   

Activități colaborative 

Activități bazate pe un proiect  

Interacțiune de grup  

Testare online  

Negociere, construirea 

cunoașerii, reflecție 

Autotestare  

 Sinteză  

 Creație  

Analiză  

 

 

4.HYPERMEDIA  și  RESURSE PRIMARE 

Hypermedia și Resurse primare se referă la acele obiecte primare digitale care pot fi folosite pentru 

dezvoltarea unui soft educațional.  

Tehnologii asociate Modelul teoretic Strategii 

Animații (prezentări, hărți 

interactive, diagrame 

interactive etc.)  

Simulări (experiențe virtuale, 

proiecte etc.)  

Fișiere Video-Audio  

Materiale interactive 

Hypertext  

 Hyperlink  

Jocuri interactive  

Teste interactive 

Activități autentice   

Învățare ghidată  

Interactivitate  

Prezentarea cunoașterii 

Controlul cursantului 

 Învățare individuală 

Participare  

 

Brainstorming   

Activități colaborative 

Activități bazate pe un proiect  

Testare online  

Negociere, construirea 

cunoașterii,  

Autotestare  

Sinteză ., Analiză  

Creație  

Reflecție  

 

 

SOFT-ul EDUCAȚIONAL:  
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-este o aplicaţie care are obiective pedagogice clar definite;  

-poate identifica nivelul actual al cunoaşterii educabilului; 

-are o concepţie clară despre formele de învăţare necesare pentru a ajunge de la acest nivel actual la 

obiectivele vizate; 

-poate verifica fiecare etapă de învăţare corectând erorile.  

 

SOFT EDUCAȚIONAL 

 -tipuri,caracteristici, utilizare- 

 

TIPUL SOFTULUI CARACTERISTICI 

SOFT  DE  EXERSARE 
 

-exersarea individuală necesară însușirii unor 

date, proceduri, tehnici sau formării unor 

deprinderi specifice;  

-el permite fiecărui elev să lucreze în ritm 

propriu și să aibă un feed-back continuu prin 

aprecierea de către program a corectitudinii 

răspunsului dat.  

 

SOFT INTERACTIV PENTRU   

ÎNVĂȚAREA UNOR NOI CUNOȘTINȚE  
 

-creează un dialog (asemănător dialogului 

profesor-elev) între elev și programul (mediul) 

respectiv.  

-interacțiunea poate fi controlată de computer 

(dialog tutorial) sau de elev (dialog de 

investigare).  

-poate fi folosit pentru instruirea individuală, 

independentă sau la indicația unui profesor. 

-pentru recapitularea unor capitole, teme, 

cursuri, ca preachiziții la unele teme. 

SOFT  DE  EXERSARE 

 

-intervine ca un supliment al lecției din clasă, 

permițând exersarea individuală necesară 

însușirii unor date, proceduri, tehnici sau 

formării unor deprinderi specifice;  

-el permite fiecărui elev să lucreze în ritm 

propriu și să aibă un feed-back continuu prin 

aprecierea de către program a corectitudinii 

răspunsului dat.  

 

SOFT INTERACTIV PENTRU   

ÎNVĂȚAREA UNOR NOI CUNOȘTINȚE  

 

-creează un dialog (asemănător dialogului 

profesor-elev) între elev și programul (mediul) 

respectiv.  

-interacțiunea poate fi controlată de computer 

(dialog tutorial) sau de elev (dialog de 

investigare).  

-poate fi folosit pentru instruirea individuală, 

independentă sau la indicația unui profesor. 
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-pentru recapitularea unor capitole, teme, 

cursuri, ca preachiziții la unele teme. 

 

SOFT DE SIMULARE  

 

-permite reprezentarea controlată a unui 

fenomen sau sistem real, prin intermediul unui 

model cu comportament analog. 

SOFT  PENTRU  TESTAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 

-reprezintă   gama cea mai variată, întrucât 

specificitatea lor depinde de mai mulți factori 

- momentul testării, scopul testării, tipologia 

interacțiunii (feedback imediat sau nu). 

-aceste softuri apar uneori independente, 

alteori făcând parte integrantă dintr-un mediu 

de instruire complex.  

 

JOCURI EDUCATIVE 

 

-softuri care sub forma unui joc  contribuie  la 

atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă 

a unui set de reguli . 

-îl implică pe elev într-un proces de rezolvare 

de probleme.  

-de obicei se realizează o simulare a unui 

fenomen real, oferindu-i elevului diverse 

modalități de a influența atingerea scopului.  

 

 

AVANTAJELE utilizării calculatorului în lecție 

Utilizarea calculatorului are numeroase avantaje:  

-stimularea capacității de învățare inovatoare, adaptabilă la condiții de schimbare socială rapidă; 

-consolidarea abilităților de investigare științifică; 

-conștientizarea faptului că noțiunile învățate își vor găsi ulterior utilitatea; 

-creșterea randamentului însușirii coerente a cunoștințelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor; 

-întărirea motivației elevilor în procesul de învățare; 

-stimularea gândirii logice și a imaginației; 

introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă; 

-instalarea climatului de autodepășire, competitivitate;   

-mobilizarea funcțiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 

-dezvoltarea culturii vizuale;  

-formarea deprinderilor practice utile; 

-asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcție 

de secvența anterioară;  

-facilități de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afișare a rezultatelor, de realizare de 

grafice, de tabele; 

-asigură alegerea și folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicații; 
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-dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme,  elevul își 

găsește singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

-asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educație permanentă (educația de-a 

lungul întregii vieți);  

-determină o atitudine pozitivă a elevilor față de disciplina de învățământ la care este utilizat calculatorul și 

față de valorile morale, culturale și spirituale ale societății; 

-ajută elevii cu deficiențe să se integreze în societate  și în procesul educațional.  

 

Proiectarea activităţilor didactice  

cu componentă TIC 

OBIECTIVE: 

 să elaboreze proiecte didactice în care să includă materiale suport în format digital şi  instrumente 

TIC;  

 să integreze soft educaţional relevant pentru obiectivele operaţionale, adecvat strategiei didactice 

alese, în concordanţă cu conţinutul predării;  

 să proiecteze instrumente de evaluare în format electronic;  

 să evalueze oportunitatea utilizării unor aplicaţii şi softuri educaţionale în secvenţe de instruire şi de 

evaluare.  

 

Cum putem realiza  documentele proiective, administrative și de management al clasei? 

Ce trebuie să 

realizăm? 

 

Cu ce? Adresă/ Link 

Planificări  

calendaristice 
 

Șabloane / formulare 

Editor de text Word 

 

didactic.ro  
 

Proiecte de lecție/ 

Planuri de lecție/ 

Scenarii didactice 
 

Șabloane/ formulare 

Editor de text Word 
http://netedu.ro - generator de proiecte 

didactice; 
 

Șabloane/ formulare 

Procesor de text 
Microsoft.Office-Info-Path2007;  
 

Managementul 

clasei de elevi 
 

Șabloane/ formulare 

Utilitar Excel 
Mapa Rabe  
 

Prezentarea 

conținuturilor 
 

Prezentare PPT 

Editor de formule 

chimice 

Prezentare PPT 

interactivă 

 Prezentare/Agendă 

digitală 

Pliant/ Broșură/ Revistă 

Organizatori grafici 

Microsoft Office PowerPoint 

ChemSketch  

 

Multiple-Mouse (instalează Microsoft Mouse 

Mischief); 

Microsoft Office OneNote2007 

 

Microsoft Office Publischer 2007 

Edraw Mind Map; 



 

7 

 

Vizualizarea  

informației 

Filme didactice 

Soft educațional 

 

 

Soft-creare de soft 

educațional 

Soft de exersare/ 

învățare 

 

Venn Diagram 

Flow Chart 

http://www.visual-

literacy.org/periodic_table/periodic_table.html 

- “tabelul periodic” al metodelor de 

vizualizare a informatiei 

http://www.teachertube.com  

 

AeL 

INTUITEXT 

Alte soft-uri  

Edu-Integrator  

Tabel periodic interactiv 

 

Simulare 

 

Laboratoare virtuale 

Experimente  

http://www.crocodile-clips.com  

 

Învățarea  prin 

colaborare 

 

Site colaborativ 

Blog 

E-mail/ grup 

 

 

Spatiu de depozitare on 

line și de comunicare 

wikispaces.com/  

easyclass.com 

http://Weebly.com  

http://www.edu20.org – platforma e-learning 

online 

http://edublogs.org – bloguri pentru profesori 

google.docs 

Evaluarea  

conținuturilor 

 

Test de evaluare  

Soft de evaluare 

 

Microsoft Office Word (forms-machete) 

Microsoft  Office  PowerPoint (Multiple -

Mouse)  

HotPotatos- http://hotpot.uvic.ca/  

INSAM,  

AeL 

 

 

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
http://www.teachertube.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.crocodile-clips.com/
Creating%20a%20Free%20Wiki-1.ppt
Creating%20a%20Free%20Wiki-1.ppt
http://weebly.com/
http://www.edu20.org/
http://edublogs.org/
Test%20de%20evaluare_alcooli.ppt
Test%20de%20evaluare_alcooli.ppt
http://hotpot.uvic.ca/

