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MULTIMEDIA 

Definitie:(< lat.) Ansamblu de tehnici (texte, imagini fixe sau animate, 
sunete, grafică) care permit recepționarea, depozitarea, prezentarea și 
prelucrarea informațiilor simultan și interactiv. 

 

• Termenul a fost inventat de artistul american Bobb Goldstein, în 
1965. În acel moment, se referea la lucrări sau spectacole care 
asociau mai multe medii. 

• Din anii ’90, utilizarea cuvântului a devenit obișnuită în industriile 
tehnologice. 

• După 2000, a pătruns din ce în ce mai mult în procesul instructiv-
educativ. 

 

 

 



 Richard E. Mayer  

 Psiholog american și profesor de psihologie la Universitatea din 
California, Santa Barbara (UCSB), Mayer a adus contribuții 
semnificative la teoriile cunoașterii și ale învățării. 

 

 Contribuția sa cea mai cunoscută, în domeniul psihologiei educaționale, 
este teoria învățării multimedia, conform căreia, învățarea optimă 
are loc atunci când materialele vizuale și verbale sunt prezentate 
împreună, în același timp. 



Principiile lui Mayer  
referitoare la învățarea multimedia 

 

Principiul coerenței – Oamenii învață mai bine atunci când cuvintele, imaginile și 
sunetele irelevante, pentru tema propusă, sunt excluse. Trebuie prezentat esențialul. 

 
Principiul contiguității spațiale – Oamenii învață mai bine atunci când cuvintele și 
imaginile corespunzătoare sunt prezentate aproape unele de celelalte pe pagină sau pe 
ecran. 

 
Principiul contiguității temporale – Oamenii învață mai bine atunci când cuvintele și 
imaginile corespunzătoare sunt prezentate simultan și nu succesiv. 

 
Principiul de segmentare – Oamenii învață mai bine dintr-o lecție multimedia 
prezentată în segmente adaptate utilizatorului. Mai bine mai multe secvențe video 
scurte, decât una singură, de mari dimensiuni. 
 

(au fost publicate în 2001 și probabil vor rămâne relevante pentru deceniile următoare) 



Principiile lui Mayer 
referitoare la învățarea multimedia 

 
 
Principiul multimedia – Oamenii învață mai bine din cuvinte și imagini 
decât doar din cuvinte. 

 
Principiul vocii – Oamenii învață mai bine atunci când narațiunea din 
lecțiile multimedia este rostită cu o voce umană. 

 
Principiul imaginii – Oamenii nu învață neapărat mai bine dintr-o lecție 
multimedia atunci când imaginea vorbitorului este adăugată pe ecran. 

 

(au fost publicate în 2001 și probabil vor rămâne relevante pentru deceniile următoare) 



 Multimedia în educație 

 În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia 
reprezintă un instrument important pentru crearea cursurilor  
moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale, 
formându-se astfel un spațiu nou de învățare. 

 

 Folosirea tehnologiilor multimedia, ca resurse de învăţare, este 
în strânsă legătură cu teoriile de învăţare constructiviste, în care 
educația este centrată pe elev. Elevii își dezvoltă noi cunoștințe în 
mod activ prin interacțiunile cu mediul, își formează abilități de a 
analiza și de a rezolva rapid o varietate de probleme. 

 



Academia Khan 

 Un exemplu de bună practică, în acest sens, este Academia Khan, o 
organizație educațională americană non-profit, creată în 2008, de Salman Khan. 

 

Această instituție produce lecții scurte, sub formă de videoclipuri. Site-ul său web 
include, de asemenea, exerciții practice suplimentare și materiale pentru profesori.  

Toate resursele sunt disponibile, gratuit, pentru utilizatorii site-ului și ai aplicației. 

 
 

despre academia Khan 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nTFEUsudhfs
https://www.youtube.com/watch?v=nTFEUsudhfs
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