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Introducere 
 
 
De ce Instruirea asistată de calculator? 

 
 
 
 
 

Învăţarea cu ajutorul calculatorului şi a elementelor multimedia este o 
metodă didactică activă1. 
 
Instruirea asistată de calculator permite realizarea unei educaţii bazate pe 
profilul intelectual al elevului. Pune elevul în situaţii de interacţiune şi 
comunicare rapidă, realizate într-un mediu care permite o difuzare masivă 
a conţinuturilor şi o flexibilitate a timpului prin îmbinarea mijloacelor de 
comunicare sincrone cu cele asincrone. 
 
In cazul unei instruiri asistate de calculator, interactivitatea este 
generalizată, oferind celui care învată un feedback permanent, deoarece 
se produc efecte vizibile şi imediate pe ecranul calculatorului.  
 
Instruirea asistată de calculator presupune o cercetare a elevului 
supravegheată şi îndrumată de profesor, care îl ajută în realizarea 
operaţiilor tehnice, a celor de documentare, în identificarea legăturilor între 
informaţii, conducându-l către o nouă cunoaştere. 
 
Învăţarea cu ajutorul calculatorului permite instrumentarea de situaţii şi 
contexte favorabile realizării de formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor 
şi incurajează personalizarea actului educaţional prin oferirea unei libertăţi 
de acţiune. 
 

Obiectivele modulului 
 

După studiul modulului  Instruirea asistată de calculator, vei reuşi… 
 
 
 Identificarea conexiunilor dintre tehnologii ale  informaţiei şi societate 
 Identificarea principiilor de proiectare a aplicaţiilor multimedia pentru 

educaţie   
 Aplicarea noilor tehnologii în practica şcolară 
 Analizarea materialelor educaţionale AeL 

                                            
1 Bocoş, Muşata, Instruire interactivă – repere pentru reflecţie şi acţiune, Cluj, 2002 
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Materiale auxiliare  
 

Materialele auxiliare utilizate pentru modulul Instruirea asistată de 
calculator se înscriu într-o gamă largă a aplicaţiilor multimedia dedicate 
educaţiei. 
Folosirea lor sparge monotonia parcurgerii unor pagini tipărite şi adaugă o 
nouă dimensiune a procesului de comunicare. 
 
Materialele auxiliare recomandate pentru parcurgerea modulului Instruirea 
asistată de calculator sunt CD-urile din dotarea laboratorului informatizat 
din licee şi şcoli. Aceste Cd-uri conţin  

 lecţii AeL de biologie, chimie, fizică, geografie, informatică, istorie, 
matematică, tehnologii, limba şi literatura română, economie, limba 
engleză; 

 encicplopedii; 
 editor pentru scrierea formulelor matematice;  
 editor multimedia pentru chimie; 
 tutoriale. 

 
Pentru recunoaşterea acestora, exemplific grafic câteva elemente 
componente ale CD-urilor: 
 

 
 

Figura 1. Tutoriale 
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Figura 2. Lecţii AeL pentru liceu 
 

 
 

Figura 3. Enciclopedia Nichita Stănescu 
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Figura 4. Editor matematic 
 

 
Figura 5 Editor de formule chimice 

Structurarea modulului pe unităţi de învăţare 
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Modulul Instruirea asistată de calculator  este integrat mai multor domenii 
şi face parte din categoría disciplinele didactice studiate în semestrul al III 
– lea. Din totalul de ore destinat modulului Instruirea asistată de 
calculator, 50% din ore sunt alocate aplicaţiilor practice de laborator. 
 
Unitatea de învăţare este o parte componentă a modulului de studiu, 
care are următoarele caracteristici: 

 Integrează competenţe specifice 
 Determină formarea unui anumit comportament al cursantului, 

generat prin integrarea unor competenţe specifice 
 Este unitară din punct de vedere tematic 
 Se desfăşoară în mod sistematic 
 Se finalizează prin evaluare. 

 
Modulul este structurat pe următoarele trei unităţi de învăţare: 

• Software educaţional 
• Clasificarea aplicaţiilor de instruire asistată de calculator 
• Proiectarea aplicaţiilor multimedia pentru educaţie 

 
Pentru fiecare unitate de învăţare din acest modul, am construit câteva  
competenţe din perspectiva competenţelor generale vizate de domeniul 
de studiu. Formarea lor este urmărită sistematic, pe parcursul fiecărei 
unităţi de învăţare, iar pentru a determina gradul de formare a 
competenţelor specifice, la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare sunt 
prevăzute lucrări  de evaluare. 
 
Conţinuturile sunt informaţiile de diverse tipuri, transmise prin intermediul 
textului tipărit, al bibliografiei recomandate, al altor forme de transmitere 
precum Internet-ul, casete audiu sau video, CD-uri. Conţinuturile acestui 
modul au fost alese astfel încât să răspundă competenţelor specifice 
anterior formulate. 
 
 

    Temă de reflecţie  
 
Identificaţi cu ajutorul cuprinsului unităţile de învăţare ale modulului, apoi 
citiţi titlurile şi  competenţele specifice. 
 
 
 
 
 
 

Stabilirea 
unităţilor de 
învăţare 

Construirea 
competenţelor 

Construirea 
conţinuturilor 
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Cursurile destinate Proiectului pentru Învăţământul Rural au forme 
grafice asemănătoare. Astfel, pe fiecare pagină, în partea dreaptă a 
fost prevăzut un spaţiu alb care are un rol dublu, şi anume: 
 
1. adnotările înscrise aici (elemente grafice sau de text) atrag atenţia şi 

te ajută la identificarea sau consolidarea unor informaţii importante; 
2. spaţiul alb poate fi folosit pentru notiţe, completări, observaţii. 
 

 
 
    Atenţie! 
 

Foloseşte spaţiul alb! El are rolul de a te ajuta în învăţare. 
 
 
Conţinuturile sunt întrerupte din loc în loc de diverse sarcini de lucru. 
Sarcinile de lucru sunt cuprinse în chenar şi sunt anunţate prin titluri 
specifice şi prin imagini sugestive.  
 
De exemplu, în chenarul de mai jos este formulată o sarcină de lucru. 
 

    Temă de reflecţie 
 
Indetifică sarcinile de lucru formulate anterior. Ce rol crezi că au în 
această parte introductivă? 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foloseşte 
spaţiul alb 
pentru 
notiţe! 

Spaţiu 
pentru 
răspuns 
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Există  sarcini de lucru care necesită un răspuns. Pentru acestea am 
lăsat un spaţiu în care puteţi scrie. Dacă acest spaţiu este prea mic în 
comparaţie cu necesităţile, atunci  răspunsurile se pot da pe foi de hârtie, 
care pot fi ataşate ulterior cursului.  
Este util să răspunzi cu consecvenţă la întrebările formulate, imediat 
după ce ai parcurs conţinuturile tematice. În acest fel, îţi este mult mai 
uşor să sintetizaţi materia parcursă şi să te pregătişti pentru a răspunde 
la sarcinile de lucru, la lucrările de verificare notate de tutore, precum şi 
la evaluarea finală.  
 
Dacă aveţi neclarităţi în legătură cu sarcinile de lucru propuse, poţi folosi 
sugestiile de rezolvare ale acestora, care se află la sfârşitul fiecărei 
unităţi de învăţare. Pentru a identifica mai uşor răspunsurile, am 
numerotat sarcinile de lucru ale fiecărei unităţi de învăţare cu numere 
succesive.  

 
    Atenţie! 
 

Este recomandat să se păstreze legătura cu tutorele, căruia să îi 
adresezi întrebări, la una din întâlniri prevăzute prin programă. 
 
În fiecare secvenţă a unităţilor de învăţare sunt formulate unul sau mai 
multe Sarcini de lucru, Teste de autoevaluare şi  Aplicaţii practice.  
Ele sunt anunţate prin simboluri şi titluri specifice, după cum urmează:  

      Sarcină de lucru  
 

Enumeră minim 2 unităţile de învăţare cuprinse în acest curs. 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspuns. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Test de autoevaluare 
 
 
Alege răspunsul corect! 
Câte teste de autoevaluare se găsesc în Unitatea de învăţare nr. 1? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
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d) 1 
e) 8 
 
 
 

   Aplicaţie practică 
 

 
Vizitează Galeria foto din Enciclopedia Constantin Brâncuşi!  
 
 
 
 
Răspunsurile la aceste sarcini de lucru şi teste de evaluare se găsesc la 
sfârşitul unităţii de învăţare respective, în secţiunea Indicaţii şi răspunsuri 
şi sunt asociate simbolului alăturat. 
 
 
 
 

 
    Atenţie! 
 

În cadrul orelor de laborator, prezintă tutorelui pentru evaluare şi 
comentarii un portofoliu alcătuit din răspunsurile formulate pentru Temele 
de reflexie întâlnite în capitolele studiate. 

 
 
Pentru modulul Instruirea asistată de calculator, evaluarea are două 
componente: evaluarea continuă şi evaluarea finală. 
 
 
Evaluarea continuă este o modalitate de apreciere a activităţii 
cursantului, pe parcursul întregului semestru. Evaluarea continuă va fi 
făcută în principal pe baza Lucrărilor de verificare – notate de tutore. 
Aceste  teste se găsesc la sfârşitul fiecăreia dintre unităţile de învăţare 
ale modulului şi sunt anunţate în cuprins. Prin lucrarea de verificare este 
evaluat gradul de îndeplinire a competenţelor specifice fiecărei unităţii de 
învăţare.  
Pentru fiecare item de evaluare, sunt precizate modul în care trebuie 
formulat răspunsul şi baremul de notare. Lucrările de verificare, rezolvate 
individual, vor fi transmise tutorelui în modul şi la datele anunţate la 
începutul semestrului.  
 
 
 
 
 

 

Cum se face 
evaluarea? 
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    Atenţie! 
 

Notele obţinute prin transformarea punctajelor în note de la 1 la 10, în 
urma corectării acestor lucrări de verificare, reprezintă o parte importantă 
a  evaluării continue.  
 
 

    Temă de reflecţie 
 
Identificaţi cele trei lucrări de verificare - notate de tutore, pe care va 
trebui să le rezolvi.  Foloseşte spaţiul liber de mai jos, pentru a nota 
paginile la care se găsesc aceste lucrări.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

O altă parte a evaluării continue provine atât din portofoliul alcătuit din 
răspunsurile formulate la Temele de reflexie care va fi  prezentat tutorelui 
pentru evaluare şi comentarii în cadrul orelor de laborator, cât şi din 
aprecierea activităţii de-a lungul semestrului şi din timpul întâlnirilor cu 
tutorele.  Pentru aceasta, vor conta:  

 respectarea calendarului de lucru,  
 calitatea întrebărilor formulate,  
 modul în care colaboraţi cu tutorele,  
 alte aspecte, după caz. 

 
 
 
Evaluarea finală constă într-un examen a cărei dată şi modalitate de 
susţinere se va transmite la începutul semestrului. 
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    Atenţie! 
 

Nota finală se obţine din notă la evaluarea continuă, în proporţie de 40% 
şi nota obţinută la examen, în proporţie de 60%. 
 

 
 
Succes! 
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Obiectivele Unităţii de învăţare 1: 
 

După studiul acestei unităţi de învăţare, vei reuşi… 
 
 
 
 

 Analizarea conceptului de instruire asistată de calculator 
 Identificarea caracteristicilor proiectării sistemice şi metodice a instruirii  asistate de 

calculator 
 Identificare tipurilor de conţinut educaţional 
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1.1 Ce este Instruirea asistată de calculator? 
 

Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau 
o metodă de învăţământ , care valorifică principiile de modelare şi analiză 
cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice 
şi de comunicaţii , caracteristice societăţii contemporane . 
 
Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate şi 
disponibilităţile tehnologice ale calculatorului (sistemului de procesare a 
informaţiei) conferă acestei metode didactice  calităţi privind : 

 informatizarea activităţii de predare– învăţare–
evaluare; 

 îmbunătăţirea IAC prin intermediul unor acţiuni de: 
gestionare, documentare, interogare; 

 simulare automatizată interactivă a cunoştinţelor şi 
capacităţilor angajate în procesul de învăţământ, 
conform documentelor oficiale de planificare a 
educaţiei. 

 
 
Metoda IAC valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul 
unei acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activităţilor de predare–
învăţare–evaluare : 

 organizarea informaţiei conform cerinţelor 
programei adaptabile la capacităţile fiecărui student ; 

 provocarea cognitivă a studentului prin secvenţe 
didactice şi întrebări care vizează depistarea unor 
lacune, probleme, situaţii problemă 

 rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior 
prin reactivarea sau obţinerea informaţiilor necesare 
de la resursele informatice apelate prin intermediul 
calculatorului;  

 realizarea unor sinteze recapitulative după 
parcurgerea unor teme , module de studiu, lecţii, 
grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline 
şcolare ; 

 asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a 
creativităţii elevului; 

Proiectarea instruirii implică organizarea şi ordonarea materialului care 
urmează să fie predat →învăţat →evaluat la nivelul corelaţiei funcţional–
structurale dintre profesor şi elev . 
Profesorul sau instructorul proiectează o acţiune bazată pe patru operaţii 
concrete : 

 definirea obiectivelor pedagogice 
 stabilirea conţinutului 
 aplicarea metodologiei 
 asigurarea evaluării activităţii didactice, 

educative , respective . 
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Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definită ca 
fiind dezvoltarea sistematică a specificaţiilor procesului de instruire 
utilizând teoriile învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea calităţii 
procesului de instruire. 
Proiectarea instruirii este definită de un întreg proces: de analiză a 
necesarului de deprinderi şi cunoştinţe şi a obiectivelor învăţării; şi de 
concepere a unui sistem de transfer şi de livrare care să asigure 
satisfacerea acestor necesităţi . 
Proiectarea instruirii include : 

 dezvoltarea unor activităţi şi materiale de instruire ; şi 
 testarea şi evaluarea tuturor activităţilor de instruire 
şi învăţare  

 
Proiectarea Instruirii este considerată o Disciplină .  
 
Proiectarea Instruirii este acea ramură a cunoaşterii ştiinţifice care se 
ocupă cu cercetarea şi teoretizarea  strategiilor de instruire, cât şi a 
proceselor de concepere şi implementare a strategiilor de instruire . 
 
Proiectarea Instruirii este considerată o Ştiinţă .  
 
Proiectarea Instruirii este ştiinţa creării metodelor precise pentru 
conceperea, dezvoltarea, implementarea, evaluarea  şi exploatarea 
(menţinerea) structurilor funcţionale care facilitează învăţarea pentru 
unităţi mici sau mari de subiecte ştiinţifice, indiferent de complexitatea 
structurii acestor unităţi . 
 
 
 
Proiectarea sistematică şi metodică a procesului de instruire este 
avantajoasă deoarece : 
 
 
1. Susţine instruirea centrată pe învăţare 
2. Menţine o instruire efectivă , eficientă, şi atractivă 
3. Susţine comunicarea şi colaborarea dintre proiectanţi , profesori, 
specialişti în informatică aplicată  şi utilizatori 
4. Facilitează diseminarea cunoştinţelor pedagogice de către educatorii  
5. Oferă soluţii practice, posibile şi acceptabile pentru problemele de 
instruire 
6. Faza de analiză susţine de asemenea elaborarea ulterioară a unor 
alte tipuri de materiale didactice 
7. Asigură că ceea ce se predă este necesar pentru realizarea 
obiectivelor de învăţare ale elevilor 
8. Facilitează o evaluare corectă şi precisă a procesului de instruire 
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    Temă de reflecţie 1.1 
 
Învăţarea prin Descoperire este una din contribuţiile teoretice ale 
metodologiei proiectării instruirii în contextul utilizării tehnologiilor de 
procesare (prelucrare şi transmitere) a informaţiilor. 
 
Realizează un eseu liber pentru argumentarea afirmaţiei de mai sus. 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicaţiile se află la pag. 19 
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1.2 Software educaţional 
 

Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării favorizează dezvoltarea a 
numărate tipuri de aplicaţii pentru instruire. Acest lucru este în beneficiul 
direct şi indirect al celor care învaţă. 
Din punct de vedere al procesului de predare-învăţare-evaluare, toate 
aceste instrumente îndeplinesc unul dintre  rolurile: 

 resursă pentru activităţi de predare-învăţare; 
 suport în administrarea resurselor şi timpului; 
 ajutor în activitatea celor care învaţă. 

 
Distingem două tipuri de aplicaţii utilizate la clasă: 

 Software-ul folosit ca suport pentru activităţile de predare –
învăţare. În cadrul acestei categorii fac parte utilitarele şi 
materialele de referinţă, softul tematic. 

 Software-ul educaţional propriu-zis. Aceste aplicaţii sunt 
elaborate pentru a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească sau să 
dobândească anumite competenţe pentru demonstraţii, 
simulări, experimentări.  

 
Softul educaţional reprezintă un program informatizat , proiectat special 
pentru rezolvarea unor sarcini sau probleme didactice / educative prin 
valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator care 
asigură : 

 memorarea datelor, 
 organizarea datelor în fişiere , 
 gestionarea fişierelor , 
 simularea învăţării 
 realizarea învăţării 
 evaluarea formativă a învăţării 
 controlul reglarea / autoreglarea şi autocontrolul activităţii 

de învăţare / educaţie . 
 
Unitatea didactică reprezintă secvenţa de instruire, relativ autonomă, 
rezultată în urma divizării conţinutului unei discipline de învăţământ în 
vederea facilitării activităţii de învăţare. Unitatea didactică este 
caracterizată printr-o funcţie pusă în evidenţă de structura sa şi modul său 
de valorificare.  
 
Funcţia unităţii didactice / de instruire este relevantă la nivelul activităţii de 
învăţare, angajând procesul de asimilare rapidă a conţinutului proiectat în 
contextul unei "secvenţe de informaţii" care stimulează asigurarea saltului 
de la cunoaşterea simplă la cunoaşterea bazată pe înţelegere . 
 
Structura unităţii didactice / de instruire include un ansamblu de 
informaţii, deprinderi, priceperi, operaţii, etc. care trebuiesc realizate printr-
o temă dată . Relaţiile dintre aceste elemente, proiectate la nivelul 
interdependenţei necesare între latura teoretică şi latura aplicativă a 
învăţării, conferă unităţii didactice coerenţa şi consistenţa pedagogică . 
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Valorificarea unităţii didactice / de instruire este posibilă în diferite 
contexte de proiectare pedagogică a unor conţinuturi disciplinare, 
intradisciplinare sau chiar transdisciplinare . 
Operaţionalizarea obiectivelor la nivelul activităţii didactice (lecţiei, etc.) 
permite ierarhizarea acţiunilor de predare – învăţare – evaluare conform 
operaţiilor de divizare pedagogică a conţinutului instruirii propuse în 
contextul programei şcolare sau prin iniţiativa fiecărui profesor. Aceste 
operaţii presupun a bună cunoaştere a ceea ce urmează a fi învăţat; a 
celor care învaţă (a elevilor); a condiţiilor în care se produce învăţarea . 
 
Tipuri de conţinut educaţional: 
 
1) Utilitare şi materiale de referinţă 
 
Dicţionare, enciclopedii, editoare de expresii matematice, pentru chimie 
sau fizică, prin utilizarea cărora se răspunde eficient unei subcategorii 
tematice din curricula.  

 
  
 Exemplul 1.2.1 
 

 
Pentru scrierea  formulei matematice următoare se poate utiliza editorul 
matematic MathMedia: 

 

 
 

Figura 1.2.1 Editarea unei formule matematice 
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Figura 1.2.2  Editorul matematic MathMedia  
 
 
  
 Exemplul 1.2.2 

 
 
Pentru scrierea  structurii chimice următoare se poate utiliza editorul 
ChemMedia: 

 
 

Figura 1.2.3 Editarea unei structuri chimice 
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Figura 1.2.4 Editorul ChemMedia  
 

 
  
 Exemplul 1.2.3 
 

Pentru construirea unui circuit de curent continuu se poate utiliza editorul 
ElectroMedia: 

 
Figura 1.2.5 Editarea unui circuit de curent continuu 
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Figura 1.2.6 Editorul ElectroMedia 
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 Exemplul 1.2.4 
 

Enciclopedia C. Brâncuşi conţine galerii de imagini ale operelor de artă, 
ale atelierului de lucru, filme. 
 

 
 

Figura 1.2.7 Enciclopedia C. Brâncuşi 
 

      Sarcină de lucru 1.1 
 

Identifică enciclopediile aflate pe Cd-urile din dotarea laboratorului 
informatizat.   
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru scrierea răspunsului. 
 
 
 
 
 
 

 
Indicaţiile se află la pag. 19 
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2) Soft tematic 
 
Abordează subiecte/teme/ din diverse domenii ale curriculumului şcolar, 
altele propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului 
cunoaşterii în diverse domenii sau achiziţia independentă a unor 
competenţe profesionale; nu are integrată o strategie didactică, modul de 
lucru este stabilit de profesor. 
 
3) Soft de investigare 
 
Elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci 
un mediu de unde poate să îşi extragă singur informaţiile (atât cele 
declarative cât şi cele procedurale) necesare rezolvării sarcinii propuse 
sau pentru alt scop pe baza unui set de reguli. În acest fel calea parcursă 
depinde într-o mare măsură de cel care învaţă (atât la nivelul lui de 
cunoştinţe cât şi de caracteristicile stilului de învăţare). 
 

 
  
 Exemplul 1.2.5 
 

Prin acest exemplu, elevul descoperă structura societăţii Egiptului antic: 
 

 
 
 

Figura 1.2.8 Călătorie imaginară pe Nil (1) 
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Figura 1.2.9 Călătorie imaginară pe Nil (2) 
 
 
 
 
4) Softul interactiv de învăţare  
 
Softul interactiv de învăţare are înglobată o strategie care permite 
feedbackul şi controlul permanent, determinând o individualizare a 
parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al subiectului. Acesta este 
genul cel mai complex, din punct de vedere pedagogic, pentru că îşi 
propune printr-o interacţiune adaptativă să asigure atingerea de către 
utilizator, prin rularea lui integrală, a unor obiective educaţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Software educaţional 
  

14 Proiectul pentru Învăţământul Rural 

 
 
  

Exemplul 1.2.5 
 

Exemplificarea elementelor unui trunchi de con circular drept: 
 

 
 

Figura 1.2.10 Elementele trunchiului de con circular drept 
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Figura 1.2.11 Calculul elementelor unui trunchi de con circular drept 
 

    Temă de reflecţie 1.2 
 

Pentru disciplina pe care o predai, identifică un soft de investigare şi unul 
interactiv de învăţare printre lecţiile AeL aflate pe CD- urile din dotarea 
laboratorului informatizat.  
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru scrierea răspunsului. 
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      Test de autoevaluare 1.1  
 

Răspunde cerinţelor de mai jos, folosind spaţiul liber dedicat. 
 
1. Care sunt operaţiile didactice integrate la nivelul unei acţiuni de predare 
– învăţare – evaluare pe care le dezvoltă IAC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Completează spaţiile libere din textul de mai jos:  
 
„ Proiectarea instruirii este acea ramură a cunoaşterii ştiinţifice care se 
ocupă de .................................................................. strategiilor de 
instruire, cât şi a proceselor de concepere şi implementare a 
.....................................................................................................................” 
 
3. Enumeră cinci avantaje ale proiectării sistemice şi metodice a 
procesului de  instruire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variantele corecte de răspuns se află la pag. 19 
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      Lucrare de verificare nr.1 
 

 
Răspunde corect cerinţelor de mai jos.   
Răspunsul fiecărei cerinţe valorează 10 de puncte. Punctaj minim: 80 
de puncte. 
 

1. Selectează răspunsul (le) corect (e)! 
 
Softul educaţional reprezintă: 

a) un program informatizat  
b) aplicaţie proiectată special pentru rezolvarea unor sarcini sau 

probleme didactice / educative prin valorificarea tehnologiilor specifice 
instruirii asistate de calculator. 
 

2. Selectează răspunsul (le) corect (e)! 
 
Proiectarea sistematică şi metodică a procesului de instruire este 
avantajoasă deoarece : 

a) Susţine instruirea centrată pe învăţare 
b) Nu menţine o instruire efectivă , eficientă, şi atractivă 
c) Susţine comunicarea şi colaborarea dintre proiectanţi, 

profesori, specialişti în informatică aplicată  şi utilizatori 
d) Facilitează diseminarea cunoştinţelor pedagogice de către 

educatorii  
e) Oferă soluţii practice, posibile şi acceptabile pentru problemele 

de instruire 
f) Faza de analiză susţine de asemenea elaborarea ulterioară a 

unor alte tipuri de materiale didactice 
g) Asigură că ceea ce se predă este necesar pentru realizarea 

obiectivelor de învăţare ale elevilor 
h) Nu facilitează o evaluare corectă şi precisă a procesului de 

instruire 
 

3. Din categoria Utilitarelor şi materialelor de referinţă fac parte mai 
multe tipuri de resurse utilizate în activitatea didactică.  Enumeră trei 
astfel de aplicaţii! 
 

4. Care sunt caracteristicile principale ale unui soft interactiv de 
învăţare? 
 
Alegeţi prin încercuire varianta corectă pentru următoarele afirmaţii: 
 
A – F   5. Proiectarea Instruirii este ştiinţa creării metodelor precise 
pentru conceperea, dezvoltarea, implementarea, evaluarea  şi 
exploatarea  structurilor funcţionale care facilitează învăţarea. 
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A – F  6. Profesorul  proiectează o acţiune bazată numai pe definirea 
obiectivelor pedagogice. 
 
A – F  7. Software-ul educaţional reprezintă aplicaţii care sunt elaborate 
pentru a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească sau să dobândească anumite 
competenţe pentru demonstraţii, simulări, experimentări. 
 
A – F  8. Softul de investigare nu îi prezintă elevului informaţiile deja 
structurate, ci îi furnizează un mediu de unde poate să îşi extragă 
singur informaţiile (atât cele declarative cât şi cele procedurale) 
necesare rezolvării sarcinii propuse. 
 
A – F  9. Proiectarea sistematică şi metodică a procesului de instruire 
facilitează o evaluare corectă şi precisă a procesului de instruire. 
 
A – F  10. Softul tematic are integrată o strategie didactică, modul de 
lucru este stabilit de profesor. 
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1.3 Indicaţii şi răspunsuri 
 

Sarcină de lucru 1.1 
 

Enciclopedia I. L. Caragiale 
Enciclopedia Nichita Stănescu 
Enciclopedia C. Brâncuşi 
 

Test de autoevaluare 1.1 
 
1.  

 organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la 
capacităţile fiecărui student ; 

 provocarea cognitivă a studentului prin secvenţe didactice şi 
întrebări care vizează depistarea unor lacune, probleme, situaţii 
problemă 

 rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea 
sau obţinerea informaţiilor necesare de la resursele informatice 
apelate prin intermediul calculatorului;  

 realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme , 
module de studiu, lecţii, grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, 
discipline şcolare ; 

 asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii 
elevului; 

 
Revenire UI nr.1 pag. 3 

 
2.  
Proiectarea Instruirii este acea ramură a cunoaşterii ştiinţifice care se 
ocupă cu cercetarea şi teoretizarea  strategiilor de instruire, cât şi a 
proceselor de concepere şi implementare a strategiilor de instruire . 
 
Revenire UI nr.1 pag. 4 
 
3.  
1. Susţine instruirea centrată pe învăţare 
2. Menţine o instruire efectivă , eficientă, şi atractivă 
3. Susţine comunicarea şi colaborarea dintre proiectanţi , profesori, 
specialişti în informatică aplicată  şi utilizatori 
4. Oferă soluţii practice, posibile şi acceptabile pentru problemele de 
instruire 
5. Facilitează o evaluare corectă şi precisă a procesului de instruire 
 
Revenire UI nr.1 pag. 4 
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În cadrul orelor de laborator, prezintă tutorelui pentru evaluare şi 
comentarii un portofoliu alcătuit din răspunsurile formulate pentru 
Temele de reflexie 1.1 şi 1.2. 
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Unitatea de învăţare nr.2 
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Obiectivele Unităţii de învăţare 2: 
 

După studiul acestei unităţi de învăţare, vei reuşi… 
 

 Identificarea caracteristicilor unui tutorial 
 Analizarea exerciţiilor practice 
 Identificarea rolului simulatoarelor şi experimentelor virtuale în procesul de învăţare 

– predare 
 Analizarea jocurilor didactice pentru instruire şi a testelor pedagogice 
 Realizarea unei comparaţii între  aplicaţii utilizate ca resurse de instruire asistată de 

calculator.  
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2.1 Tutorialul sau lecţia interactivă ghidată 

 
Tutorialul începe cu o secţiune introductivă care informează elevul 
asupra obiectivelor şi natura lecţiei, demersul didactic către achiziţiile 
finale ale elevului. 
 
Voi alege pentru exemplificare Microsoft EXCEL - una dintre secţiunile  
Tutorialului Office, care  conţine Microsoft WORD, Microsoft Excel şi 
Microsoft PowerPoint. 

 
  
 Exemplul 2.1.1 
 

  

 
 

Figura 2.1.1 Tutorial  Office – Microsoft EXCEL 
 

 
Informaţia este apoi prezentată într-o formă elaborată . Sunt adresate 
sarcini de lucru la care elevul trebuie să le execute.  
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 Exemplul 2.1.2 
 

 
 

Figura 2.1.2 Tutorial  Office – sarcina de lucru (1) 
 

Programul apreciază răspunsul  şi oferă reacţie care să întărească 
înţelegerea şi să crească performanţa elevului. 

 
  
 Exemplul 2.1.3 
 

 
 

Figura 2.1.3 Tutorial  Office – sarcina de lucru (2) 
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Se poate observa că elementele constitutive ale unui Tutorial sunt : 

 Introducerea ;  
 Asigurarea Controlului elevului asupra desfăşurării 

lecţiei; 
 Motivarea elevului 

- Prezentarea informaţiilor ;  
- Întrebări şi răspunsuri; 
- Analizarea răspunsurilor; 
- Îndrumări suplimentare în funcţie de 

corectitudinea răspunsurilor;  
 Remedierea cunoştinţelor asimilate ;  
 Secvenţierea / Segmentarea Lecţiei; 
 Încheierea tutorialului. 

 
 

 
 

Figura 2.1.4 Etapele de desfăşurare a unui tutorial 
 
Avantajele Utilizării Tutorialelor  
 
Tutorialele sunt recomandate pentru prezentarea informaţiilor faptice, 
pentru învăţarea unor reguli şi principii, precum  şi pentru învăţarea unor 
strategii de rezolvare a unor probleme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Încheiere 

 Remedierea 
cunoştinţelor 
asimilate 

    Analiza 
răspunsurilor 

  Prezentarea   
cunoştinţelor 

 Întrebări şi     
răspunsuri 

 
  Introducere 
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      Sarcină de lucru 2.1 
 

 
 

 
Ca în imaginea de mai sus, identifică şi apoi scrie tutorialele existente pe 
CD-ul destinat cursurilor interactive. 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru scrierea răspunsului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicaţiile se află la pag 63. 
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   Aplicaţie practică 2.1 
 

 
Parcurge secţiunile tutorialului destinate Predării Lecţiei AeL. 
 
 

 
 
 
 
 
2.2 Exerciţiile practice (Drill and practice) 

 
Exerciţiul şi Lucrările practice reprezintă o metodă didactică de 
învăţământ în care predomină acţiunea practică / operaţională reală . 
Această metodă valorifică resursele dezvoltate prin exerciţiu şi 
algoritmizare, integrându-le la nivelul unor activităţi de instruire cu 
obiective specifice de ordin practic . 
Metoda didactică de tip exerciţiu implică automatizarea acţiunii didactice 
prin consolidarea şi perfecţionarea operaţiilor de bază care asigură 
realizarea unei sarcini didactice la niveluri de performanţă prescrise şi 
repetabile, eficiente în condiţii de organizare pedagogică relativ identice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clasificarea aplicaţiilor de instruire asistată de calculator 
  

28 Proiectul pentru Învăţământul Rural 

 
Exemplul 2.2.1 

 
Pentru exemplificare voi alege un exerciţiu matematic. 
Să se realizeze o secţiune în piramidă, prin alegerea tipului secţiunii.  

 
 

 
 

Figura 2.2.1 Alegerea secţiunii diagonale  
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Figura 2.2.2 Secţiune diagonală în piramidă 
 

 
 

Figura 2.2.3 Alegerea secţiunii paralele cu baza  
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Figura 2.2.4 Secţiune paralelă cu baza în piramidă 
 

 
Exerciţiul susţine însuşirea cunoştinţelor şi capacităţilor specifice fiecărei 
trepte şi discipline de învăţământ prin formarea unor deprinderi care pot fi 
integrate permanent la nivelul diferitelor activităţi de predare–învăţare– 
evaluare . 
Orientarea cunoştinţelor şi capacităţilor spre o activitate cu finalitate 
practică urmăreşte transformarea realităţii abordate la nivel concret în 
condiţiile unei munci efective realizate în laborator . 

 
Structura unui exerciţiu practic este: 
 

 
 

Figura 2.2.5 Structura exerciţiului practic 
 

 
  Încheiere 

 
   Îndrumare     Analiza 

răspunsurilor 

  Selectarea 
subiectului 

 Întrebări şi     
răspunsuri 

 
  Introducere 
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Proiectarea şi realizarea exerciţiului presupune valorificarea 
pedagogică a etapelor angajate psihologic în procesul de formare şi 
consolidare a deprinderilor : 

a) familiarizarea elevului cu acţiunea care urmează să fie 
automatizată; 
b) declanşarea operaţiilor necesare pentru desfăşurarea acţiunii 
respective; 
c) integrarea operaţiilor antrenate în structura acţiunii , consolidată 
deja la nivelul unui stereotip dinamic; 
d) sistematizarea acţiunii în funcţie de scopul general şi specific al 
activităţii respective; 
e) integrarea acţiunii automatizate în activitatea respectiva ; 
f) perfecţionarea acţiunii automatizate în contexte diferite care 
asigură evoluţia sa în termeni de stabilitate şi de flexibilitate (Golu, 
Mihail 1978). 

 
  
 Exemplul 2.2.2 
 

Pentru exemplificare voi alege un exerciţiu chimic. 
Să se determinarea structura ionilor următoarelor elemente: Aluminiu, Bor, 
Argon, Potasiu, Oxigen. 
 

 
 

Figura 2.2.6 Procesul de ionizare: Argon 
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Figura 2.2.7 Procesul de ionizare: Potasiu 
 
Proiectarea exerciţiului presupune orientarea aplicativă a cunoştinţelor şi 
capacităţilor în vederea realizării unor produse didactice semnificative , în 
special la nivelul educaţiei tehnologice . 
Valoarea pedagogică a exerciţiului reflectă gradul de integrare al 
deprinderii obţinute în structura de proiectare şi realizare a activităţii de 
învăţare.  
Exerciţiul intervine permanent în secvenţe de instruire care solicită 
stăpânirea – recuperarea – aplicarea – analiza materiei în termenii unor 
obiective concrete care vizează nu numai consolidarea deprinderilor ci şi 
dezvoltarea capacităţilor operatorii ale 
Exerciţiile didactice pot fi clasificate: 

 în funcţie de gradul de complexitate (exerciţii 
simple, semicomplexe, complexe) sau  

 în funcţie de dirijarea acţiunii automatizate 
(exerciţii dirijate, exerciţii semidirijate, exerciţii 
autodirijate).  

Evoluţia pedagogică a exerciţiilor marchează saltul formativ, realizabil 
de la exerciţiul automatismelor (care are o sferă de acţiune limitată) la 
exerciţiul operaţiilor, care angajează un câmp aplicativ mai larg, perfectibil 
la diferite niveluri de referinţă didactică şi extradidactică. (Cerghit, Ioan, 
1980). 
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      Test de autoevaluare 2.1 
 
 

Completează spaţiile libere din următoarele afirmaţii.  
 
 
1. Tutorialele sunt recomandate pentru prezentarea informaţiilor faptice, 
pentru învăţarea unor ……………………………………………, precum  şi 
pentru învăţarea unor strategii de rezolvare a unor probleme. 
 
2. Exerciţiul şi Lucrările practice reprezintă o metodă didactică de 
învăţământ în care predomină acţiunea .............................. 
 
3. Proiectarea şi realizarea …………………presupune valorificarea 
pedagogică a etapelor angajate psihologic în procesul de formare şi 
consolidare a deprinderilor elevilor. 
 
4. Exerciţiile didactice pot fi clasificate în funcţie de 
………………………………….. (exerciţii simple, semicomplexe, 
complexe). 
 
5. Evoluţia pedagogică a exerciţiilor marchează 
saltul.........................................., realizabil de la exerciţiul automatismelor 
(care are o sferă de acţiune limitată) la exerciţiul operaţiilor. 
Variantele corecte de răspuns se află la pag 63. 
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2.3 Simulările şi experimentele virtuale 
 

Simularea este o metodă de predare prin care se încearcă repetarea , 
reproducerea sau imitarea unui fenomen sau proces real. Elevii 
interacţionează cu programul de instruire într-un mod similar cu modul de 
interacţiune al operatorului cu un sistem real, dar desigur situaţiile reale 
sunt simplificate . 
Scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model mental util a 
unui sistem sau proces real, permiţând acestuia să testeze în mod sigur şi 
eficient comportarea sistemului în diverse situaţii. 

 
  
 Exemplul 2.3.1 

 
Această metodă este  exemplificată prin referirea la lecţia de biologie” 
Alcătuirea unei plante cu flori”, cu referire la  „Organele de reproducere a 
unei plante cu flori”. 
 

 
 

Figura 2.3.1 Androceul 
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Figura 2.3.2 Stamina 
 

 
 

Figura 2.3.3 Secţiune în stamină 
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Figura 2.3.4 Grăunciorul de polen 
 

 
 

Figura 2.3.5 Gineceul 
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Faţă de tutorial şi de exerciţiul practic , simulările pot conţine toate cele 
patru etape ale modelului de predare: 

 Prezentare 
 Ghidare – îndrumare 
 Exerciţii practice 
 Verificare şi notare 

Simulările pot conţine: o prezentare iniţială a fenomenului , procesului , 
echipamentului; ghidează activitatea elevului; oferă situaţii practice pe 
care elevul trebuie să le rezolve şi atestă nivelul de cunoştinţe şi 
deprinderi pe care acesta le posedă după parcurgerea programului de 
instruire.  
Cele mai multe programe de simulare oferă o combinaţie ale primelor trei 
etape de predare sau sunt folosite numai pentru atestarea unor capacităţi. 

 
  
 Exemplul 2.3.2 
 

 
Un exemplu îl constituie simularea formării anotimpurilor. Lecţia de 
geografie „ Mişcările Pământului”. 

 

 
 

Figura 2.3.6 Formarea anotimpurilor 
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Figura 2.3.7 Simularea rotirii pământului în jurul soarelui 
 

 
 

Figura 2.3.8 Echinocţiul de primăvară 
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Figura 2.3.9 Solstiţiul de iarnă 
 

Care sunt avantajele utilizării activităţilor de simulare pe calculator?  
 creşterea motivaţiei; 
 transfer de cunoştinţe real prin învăţare; 
 învăţare eficientă; 
 control asupra unor variabile multiple ;  
 prezentări dinamice;  
 controlul asupra timpului. 

 

 
Figura 2.3.10 Structura simulărilor virtuale 
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Experimentul, valorificabil în activitatea de instruire, reprezintă o metodă 
didactică în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii în 
condiţii specifice de laborator, cabinet, atelier şcolar, etc. 

 
  
 Exemplul 2.3.3 

 
Se experimentează conductibilitatea electrică a compuşilor ionici. 

 

  
 

Figura 2.3.11 Conductibilitatea electrică a compuşilor ionici 
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Figura 2.3.12 Substanţele ionice sunt bune conductoare de electricitate 
 

Realizarea instruirii bazată pe experiment, desfăşurată sub îndrumarea 
profesorului , implică aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice în contexte 
aplicative, tehnologice, specifice fiecărei discipline de învăţământ .  
Experimentul devine efectiv o metodă de cercetare–descoperire, bazată 
pe procedee de observare provocată, de demonstraţie susţinută de obiecte 
reale (naturale) sau tehnice, de modelare cu funcţie ilustrativă, 
figurativă, sau simbolică. 

 
  
 Exemplul 2.3.4 
 

În acest exemplu se experimentează virtual acţiunea  forţelor în cazul 
pârghiilor de ordin I şi ordinul III. 
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Figura 2.3.13 Pârghie în echilibru 
 

 
 

Figura 2.3.14 Pârghie dezechilibrată prin adăugarea greutăţilor 
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Figura 2.3.15 Pârghia de ordinul III: greutatea urcă 
 

 
 

Figura 2.3.16 Pârghia de ordinul III: greutatea coboară 
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Figura 2.3.17 Pârghia de ordinul III: după coborârea greutăţii 
 

 
 
Proiectarea şi organizarea metodei de tip experiment implică parcurgerea 
următoarelor etape : 
 
 

 motivarea psihopedagogică a elevului pentru situaţii 
de experimentare; argumentarea importanţei 
experimentului care va fi realizat în cadrul activităţii 
didactice;  

 prezentarea ipotezei / ipotezelor care impun 
experimentul;  

 reactualizarea cunoştinţelor şi a capacităţilor necesare 
pentru desfăşurarea experimentului, cu precizarea 
condiţiilor didactice şi tehnologice;  

 desfăşurarea experimentului sub îndrumarea 
profesorului;  

 observarea şi consemnarea fenomenelor semnificative 
care au loc pe parcursul derulării experimentului;  

 verificarea şi analiza rezultatelor; definitivarea 
concluziilor în sens ştiinţific şi pedagogic. 
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      Test de autoevaluare 2.2 
 

Alege, prin încercuire, varianta de răspuns corect pentru următoarele 
afirmaţii. 
 
Adevărat / Fals 
 
A - F 1. Experimentul este o metodă de cercetare–descoperire, 
bazată pe procedee de observare provocată. 
 
A - F 2. Avantajele utilizării activităţilor de simulare pe calculator 
sunt: creşterea motivaţiei; transfer de cunoştinţe real prin învăţare; 
învăţare eficientă; control asupra unor variabile multiple ; prezentări 
dinamice. 
 
A - F 3. Simulările nu atestă nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe 
care elevul le posedă după parcurgerea programului de instruire. 
 
A - F 4. Scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model 
mental util a unui sistem real. 
 
A - F 5. Realizarea instruirii bazată pe experiment implică 
aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice în contexte aplicative,  specifice 
numai disciplinei  de învăţământ  fizica.  

 
Variantele corecte de răspuns se află la pag 63. 

 
 

 
 
 
 



Clasificarea aplicaţiilor de instruire asistată de calculator 
  

46 Proiectul pentru Învăţământul Rural 

2.4 Jocurile pentru instruire 
 

 
Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină 
acţiunea didactică simulată. Această acţiune didactică simulată valorifică 
la nivelul instrucţiei (instruirii) finalităţile adaptive de tip recreativ care sunt 
proprii activităţii umane. 

 
  
 Exemplul 2.4.1 
 
 

Prin acest joc inspirat  dintr-o lecţie de chimie, se construieşte, prin 
metoda drag and drop, instrumentarul folosit pentru distilare. 
 
 

 
  

Figura 2.4.1 Instrumentarul utilizat pentru distilare 
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Figura 2.4.2 Construirea pas cu pas a instalaţiei 
 

 
Figura 2.4.3 Descrierea instalaţiei şi a modului de funcţionare 
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 Exemplul 2.4.2 
 

 
Să construim acum un puzzle!  
Prin metoda drag and drop, să refacem harta Americii de Nord punând în 
evidenţă principalele forme de relief. 

 
 
 

 
 
 

Figura 2.4.4 America de Nord  
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Figura 2.4.5 America de Nord – principale forme de relief 
 

 
 

Figura 2.4.6 America de Nord  
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Jocurile pentru Instruire  pot fi incluse în cadrul mai multor situaţii de 
instruire în vederea creşterii motivării elevului şi a creşterii nivelului de 
efort pentru realizarea unor activităţi didactice specifice. Implică activ 
elevul în procesul didactic şi încurajează interactivitatea socială prin 
intermediul realizării comunicaţiilor necesare dintre participanţi 
Jocul educativ include: 

 
 obiectivul jocului – definite foarte clar; 
 utilizarea jocului în instruire; 
 reguli – bine formulate;  
 număr de participanţi; 
 echipament necesar; 
 proceduri; 
 penalizări 

 
 
 

 
Figura 2.4.7  Structura jocului de instruire 

 
 

 
  
 Exemplul 2.4.3 
 

Acum voi completa un „rebus”, urmărind  instrucţiunile date. 
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Figura 2.4.8 Completarea rebusului 
 

 
Figura 2.4.9 Completarea rebusului şi apoi validarea răspunsurilor  

prin activarea butonului R 
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    Temă de reflecţie 2.1 
 

Prezintă în maxim 300 de cuvinte un eseu despre modul în care presupui 
că lecţiile asistate de calculator schimba metodele de predare şi impactul 
acestei schimbări avut asupra elevilor.  
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru scrierea eseului. 
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2.5 Testele pedagogice 

 
Testele pedagogice desemnează, în general, testele de cunoştinţe care 
sunt probe standardizate utilizate în procesele de instruire pentru a 
măsura progresele sau dificultăţile din activitatea de învăţare . 
Obiectivele testelor pedagogice vizează măsurarea cunoştinţelor şi a 
capacităţilor fundamentale proiectate în cadrul programelor şcolare. 
Această acţiune presupune implicit aprecierea gradului de înţelegere, 
aplicare, analiză şi sinteză a informaţiei , calitatea de apreciere fiind 
obţinută într-o anumită perioadă de timp determinată, într-un domeniu al 
cunoaşterii generale, de profil, de specialitate / profesionale. 

 
  
 Exemplul 2.5.1 
 

 
Testul următor exemplifică modalitatea de testare a cunoştinţelor elevilor 
pentru lecţia “Piramida regulată dreaptă”. 
 

 
 

Figura 2.5.1 Test:  Tetraedrul regulat 
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Figura 2.5.2 Validarea răspunsurilor  
 

Interpretarea testelor pedagogice ca teste de cunoştinţe angajează o 
anumită concepţie de elaborare a probelor pentru a permite fie un 
pronostic al reuşitei, fie un inventar al situaţiei sau al achiziţiei, fie un 
diagnostic de localizare a unei dificultăţi, eventual indicând şi sursa 
acestei dificultăţi . 
În această accepţie testele pedagogice pot fi definite ca teste de 
prognoză, teste de achiziţii, teste de diagnoză, aplicabile în calitate de 
teste de cunoştinţe instrumentale sau de teste de cunoştinţe profesionale . 
Clasificarea testelor pedagogice, angajate în cunoaşterea fondului 
informativ–formativ obţinut de elev în cadrul activităţii didactice / 
educative, presupune deosebirea acestor teste de testele docimologice, 
folosite doar la concursuri, examene. 
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 Exemplul 2.5.2 
 
Cunoscând alcătuirea unei plante cu flori, elevul realizează prin acest test 

concordanţa dintre noţiunile scrise în partea stângă şi definirea lor – scrise 
în partea dreaptă a ferestrei active a ecranului.  
 

 
Figura 2.5.3 Test: Alcătuirea unei plante cu flori 

 

 
Figura 2.5.4 Validarea răspunsurilor 
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Testele pedagogice pot fi clasificate în funcţie de două criterii 
complementare:  
 
a) criteriul obiectivului operaţional prioritar 

 teste de sondaj iniţial (aplicate la începutul unui curs , 
semestru , anului şcolar, ciclului şcolar);  

 test pentru anumite teme, capitole (aplicate după 
parcurgerea anumitor teme, capitole); teste de sinteză 
(aplicabile la sfârşitul anului şcolar, după parcurgerea 
tuturor temelor, inclusiv a temelor de sinteză); 

 
b) criteriul metodologiei angajate prioritar:  

 teste de lucru sau de simulare;  
 teste bazate preponderent pe memorie sau pe gândire,  
 teste cu răspunsuri standardizate sau deschise. 

 
Avantajele utilizării activităţilor de testare pe calculator: 
 
Testările sunt utile în următoarele situaţii: 
 
 

1. Înaintea Instruirii trebuie să aibă loc o pre–testare pentru: 
 a identifica deprinderile practice pe care le posedă 

elevul înainte de a începe instruirea propriu-zisă şi 
nivelul de competenţă (capacitatea de a parcurge 
materia de studiu);  

 a concentra atenţia elevului asupra importanţei 
subiectelor care trebuiesc învăţate;  

 a stabili nivelul iniţial de la care se începe asimilarea 
de cunoştinţe  

2. Pe parcursul Instruirii se va proceda la o testare–formativă care  
 să evalueze progresul înregistrat de elev;  
 să ofere îndrumare corectivă;  
 să determine necesitatea acordării unor îndrumări 

adiţionale;  
 să asigure reconcentrarea atenţiei elevului asupra 

rezultatelor dorite de programul de instruire. 
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 Exemplul 2.5.3 
 
Exemplificare unei testări formative la  matematică. 

 

 
 

Figura 2.5.5 Evaluare formativă 
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  Exemplul 2.5.4 
 
Fixarea noţiunilor se realizează aici printr-un test despre rezistenţa 
electrică. 
 

 
 

Figura 2.5.6 Evaluare formativă cu 3 itemi 
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Figura 2.5.7 Rezolvarea itemului 2 al testului 
 

 
 

Figura 2.5.8 Validarea răspunsului pentru itemul 2 
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3. După terminarea Instruirii are loc o evaluare sumativă care 
cuprinde : testarea calitativă şi cantitativă a învăţării de către elev 
a materiei predate; luarea unor decizii privind: acreditarea 
cunoştinţelor acumulate de către elev, continuarea la un nivel 
avansat a procesului de învăţare şi instruire, sau remedierea 
cunoştinţelor insuficient sau greşit acumulate şi înţelese de către 
elev. 

 
Care sunt caracteristicile unui Test?  
La realizarea unui test trebuie să se precizeze: 

 Scopul testului şi conţinutul de materie studiată care 
este verificat;  

 obiectivele testului; 
 numărul de întrebări şi durata de timp a sesiunii de 

testare a cunoştinţelor; 
 întrebările pot fi generate aleatoriu sau sunt aceleaşi; 
 întrebările trebuie să testeze obiectivele procesului de 

instruire; 
 în cadrul desfăşurării sesiunii de testare profesorul 

poate acorda sau nu îndrumări suplimentare;  
 valoarea procentajului sau scorului de promovabilitate 

ca urmare a efectuării testului; 
 trebuie introdusă sau nu o limită de timp;  
 pot fi sau nu colectate date privind modul de 

parcurgere a testului de către elev; 
 trebuie prevăzută sau nu modalitatea de prezentare a 

rezultatelor. 
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      Test de autoevaluare 2.3 
 
Alege, prin încercuire, varianta(le) de răspuns corect(e) pentru următoarele 
afirmaţii.  
 
1. Testele pedagogice desemnează, în general: 
a) teste de cunoştinţe  
b) progresele in activitatea de învăţare 
c) dificultăţile din activitatea de învăţare 
 
2. Testările dinaintea instruirii au drept stop: 
a) să asigure concentrarea atenţiei elevului asupra rezultatelor dorite de 
programul de instruire 
b) a stabili nivelul iniţial de la care se începe asimilarea de cunoştinţe 
c) remedierea cunoştinţelor insuficient sau greşit acumulate şi înţelese de 
către elev 
 
3. Testele de sinteză, aplicabile la sfârşitul anului şcolar, după parcurgerea 
tuturor temelor, inclusiv a temelor de sinteză vizează prioritar: 
a) metodología  
b) obiectivul operaţional 
 
4. Testele se caracterizează prin: 
a) numărul de întrebări şi durata de timp a sesiunii de testare a 
cunoştinţelor; 
b) poate fi sau nu impus modul de parcurgere a testului de către elev; 
c) calitatea de apreciere obţinută într-o anumită perioadă de timp 
determinată; 
d) obiectivele testului; 
 
Variantele corecte de răspuns se află la pag 63. 
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      Lucrare de verificare nr.2 
 

Răspunde corect cerinţelor de mai jos.   
Răspunsul fiecărei cerinţe valorează 10 de puncte. Punctaj minim: 80 
de puncte. 
 

Alege, prin încercuire, varianta(le) de răspuns corect(e) pentru următoarele  
afirmaţii:  
 
1. Aplicaţiile folosite în instruirea asistată de calculator sunt: 

a) tutorilalul 
b) jocurile didactice 
c) drill and practice 
d) testele pedagogice 
e) simulările virtuale 
f) experimentele virtuale 

 
2. Pe parcursul Instruirii se va proceda la o testare–formativă care 

a) să evalueze progresul înregistrat de elev;  
b) să ofere îndrumare corectivă;  
c) să determine necesitatea acordării unor îndrumări adiţionale;  
d) să stabilească nivelul iniţial de la care se începe asimilarea de 

cunoştinţe 
e) să asigure reconcentrarea atenţiei elevului asupra rezultatelor dorite 

de programul de instruire. 
 
Alege, prin încercuire, varianta de răspuns corect pentru următoarele 
afirmaţii: 
 
Adevărat / Fals 
 
A – F 3. Jocurile pentru Instruire  pot fi incluse în cadrul mai multor situaţii 
de instruire în vederea creşterii motivării elevului şi a creşterii nivelului de 
efort pentru realizarea unor activităţi didactice specifice. 
 
A – F  4. Experimentul reprezintă o metodă didactică în care predomină 
acţiunea de cercetare directă a realităţii în condiţii specifice de laborator. 
 
A – F 5. Unul din dezavantajele utilizării activităţilor de simulare pe 
calculator este acela al prezentărilor dinamice. 
 
A – F  6. Metoda didactică de tip exerciţiu implică automatizarea acţiunii 
didactice prin consolidarea şi perfecţionarea operaţiilor de bază care 
asigură realizarea unei sarcini didactice la niveluri de performanţă 
prescrise. 
 
A – F  7. Tutorialele nu sunt recomandate pentru prezentarea informaţiilor 
faptice sau  pentru învăţarea unor reguli şi principii. 
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8.  Precizează care sunt diferenţele dintre tutoriale, exerciţiul practic şi 
simulările virtuale. 
 
9.  Enumeră categoriile de clasificare a exerciţiului didactic. Scrie câte un 
exemplu pentru fiecare categorie în parte. 

 
10. Care sunt caracteristicile unui test? 
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2.6 Indicaţii şi răspunsuri 
 

Test de autoevaluare 2.1 
 
Răspunsuri corecte: 

1. reguli şi principii  
2. practică 
3. exerciţiului 
4. gradul de complexitate 
5. formativ 

Revenire UI nr.2 pag. 25,27,30,32 
 

Test de autoevaluare 2.2 
 
Răspunsuri corecte: 

1. A 
2. A 
3. F 
4. A 
5. F 

Revenire UI nr.2 pag. 38,40,43 
 

Test de autoevaluare 2.3 
 

1. a), b), c) 
2. b) 
3. b) 
4. a), b), c), d) 

 
Revenire UI nr.2 pag. 55,59 
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Sarcină de lucru 2.1 
 

 TUTORIALE OFFICE 

 TUTORIALE INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI

 STRUCTURA UNUI SISTEM DE CALCUL

 TUTORIALE ASM 

 TUTORIALE AeL 
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Obiectivele Unităţii de învăţare 3: 
 

După studiul acestei unităţi de învăţare, vei reuşi… 
 
 

 Identificarea caracteristicilor principale de proiectare a aplicaţiilor dedicate IAC 
 Examinarea  criteriilor de elaborare a software-ului educaţional pe baza lecţiilor AeL 
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3.1. Proiectarea aplicaţiilor multimedia pentru educaţie 
 

 
 
 
Proiectarea strategiei didactice şi designului general din cadrul aplicaţiilor 
software dedicate educaţiei pot fi abordate din diferite unghiuri.  
Iată câteva dintre ele. 
 
Structura şi dialogul. Sunt doi factori care analizează o experienţă 
didactică la clasă. Prin structură se înţelege extensia prin care profesorul 
este sensibil la nevoile şi dorinţele elevului, iar prin dialog putem referi la 
extensia  ce defineşte modalitatea prin care elevul poate influenţa şi 
controla unitatea de instruire prin interacţiune cu profesorul. În designul 
unui software educaţional structura poate fi convertită operaţional în 
navigare – acea funcţie care facilitează accesul şi orientarea în materialul 
de curs ale cursantului, iar dialogul în feedback – acele indicaţii pentru 
utilizator prin care se răspunde la o iniţiativă şi se obţine o evaluare a 
activităţii. 
 
 
Organizarea cunoştinţelor. Ordonarea şi structurarea cunoştinţelor unui 
conţinut trebuie să ţină cont de unitatea dialectică dintre psihologic şi logic, 
dintre organizarea internă a cunoştinţelor şi structura lor formală1. Putem 
diferenţia următoarele tipuri de reprezentare a conţinuturilor: 

 Reprezentarea activă – realizată printr-un ansamblu de acţiuni 
 Reprezentarea iconică – realizată printr-un ansamblu de imagini 

grafice 
 Reprezentarea simbolică – realizată printr-un ansamblu de reguli şi 

legi de transformare. 
 

 
Mesajul unui material didactic. Accentul în designul propriu-zis al 
materialelor suport se pune pe manipularea laturii perceptibile a mesajului 
acestora – examinarea codului folosit şi alegerea optimă, în concordanţă 
cu conţinutul, a imaginii, sunetului sau textului – acoperindu-se astfel  
parţial funcţia metalingvistică a comunicării didactice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Neacşu, Ioan, Instruire şi învăţare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990 
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Exemplul 3.1.1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.1.1Enciclopedia I. L. Caragiale – Galeria video 
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Figura 3.1.2 Enciclopedia I. L. Caragiale – Galeria foto 
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    Temă de reflecţie 3.1 
 

Identifică Galeria video pe CD-ul Enciclopedia I. L. Caragiale. 
Analizează legătura dintre conţinutul, imaginea, sunetul şi textul 
materialului prezentate în exemplul 3.1.1. Ce observi? 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru scrierea răspunsului. 
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Din punct de vedere didactic, activitatea de proiectare comportă o suită de 
elemente structurale ce pot constitui itemi orientativi de elaborare şi 
analiză ale designului unui software educaţional. Astfel avem elementele: 

 scop 
 participanţi 
 conţinut 
 norme şi principii de realizare 
 metode şi mijloace 
 forme de organizare 
 mod de desfăşurare 
 rezultate 
 evaluare 

care formează o legătură indisolubilă dintre conţinut şi metodele de 
predare- învăţare, realizată printr-un design eficient a materialului 
interactiv. 
 
Proiectarea pedagogică a softului educaţional are la bază respectarea 
dimensiunilor proceselor cognitive ale taxonomiei revizuite Bloom – 
Anderson (reamintirea, înţelegerea, aplicarea, analiza, evaluarea, 
crearea), diferenţiate după forma de cunoaştere ( cunoaştere factuală, 
cunoaştere conceptuală, cunoaştere procedurală, cunoaştere 
metagognitivă)2. 
 
 
Reguli de proiectare: 

 să se urmărească simultan formarea capacităţilor şi transmiterea 
de cunoştinţe; 

 să se urmărească stabilirea unor acţiuni de structurare 
independentă  a conţinutului; 

 să se aleagă forme adecvate de punere a problemelor în raport cu 
obiectivele prioritare care să faciliteze manifestarea gândirii 
productive independente; 

 să se anticipeze şi organizeze prin predare formarea şi antrenarea 
unor strategii eficiente de gândire; 

 
 
  
Exemplul 3.1.2 
 

 
Elevul trebuie să răspundă cerinţei de a identifica stratul situat la mare 
adâncime care conţine vestigiile aparţinând celui mai îndepărtat timp 
istoric. 

                                            
2 Noveanu, Eugen şi Istrate, Olimpius, Proiectarea pedagogică a lecţiilor multimedia, Bucureşti, 2005 
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Figura 3.1.3 Preistoria umanităţii 
 

 
 

Figura 3.1.4 Preistoria umanităţii 
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 să se creeze structuri de conţinut astfel încât să se varieze 
nivelurile de activitate mintală; 

 să se creeze situaţii didactice de autocontrol. 
 
 

 
  
Exemplul 3.1.3 
 

Voi exemplifica acum crearea unei situaţii didactice de autocontrol:  
elevul răspunde punctual unor cerinţe, iar verificarea corectitudinii 
rezolvării se face în timp real prin apariţia bifelor de culoare verde. 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.1.5 Hidrogenul – test de verificare a cunoştinţelor 
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Principalele operaţii care conduc la proiectarea activităţii de instruire pot fi 
adaptate şi aplicate într-un software educaţional ,astfel: 

 stabilirea obiectivelor; 
 elaborarea modalităţilor de evaluare finală a competenţelor 

elevilor; 
 ordonarea pe unităţi de învăţare a conţinutului ştiinţific; 
 specificarea şi detalierea secvenţelor de studiu şi a materialelor 

auxiliare; 
 elaborarea programului sub forma textului, a schemelor iconice, 

simbolice sau sub forma suporturilor audiovizuale; 
 aplicarea programului; 
 evaluarea; 
 reelaborarea programului 

 
 
Criteriile de analiză în ceea ce priveşte elaborarea materialului sub forma 
textului, a schemelor iconice, simbolice sau a suportului audio-video, 
vizează următoarele aspecte: 

 se dau suficiente informaţii şi explicaţii pentru ca materialul de 
studiu să fie însuşit şi aplicat; 

 există concordanţă între conţinutul materialului de studiu şi 
obiectivele operaţionale; 

 sunt anticipate momente de relaxare, de trezire a atenţiei şi 
evitarea monotoniei; 

 se adresează atât profesorului cât şi elevului; 
 materialul vizual permite o reconstituire a materialului de studiu, 

plecându-se de la obiective sau rezultatele obţinute3. 

                                            
3 Neacşu, Ioan, Instruire şi învăţare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990 
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    Temă de reflecţie 3.2 
 
Alege o lecţie AeL corespunzătoare disciplinei pe care o predai. 
Analizează lecţia şi scrie în spaţiul liber de mai jos, criteriile de analiză 
corespunzătoare acesteia. 
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      Lucrare de verificare nr.3 
 

 
Răspunde corect cerinţelor de mai jos.   
Răspunsul fiecărei cerinţe valorează 25 de puncte. Punctaj minim:75 de 
puncte. 
 

1. Enumeră trei dintre elementele proiectării strategiei didactice şi 
designului general din cadrul aplicaţiilor software dedicate educaţiei. 

 
 

2. Care sunt principalele operaţii care conduc la proiectarea activităţii 
didactice aplicabile într-un software educaţional? 
 
 
Alege, prin încercuire, varianta de răspuns corect pentru următoarele 
afirmaţii: 
 
Adevărat / Fals 
 
A – F 3.  Reprezentarea iconică a software-ului educaţional se  realizată 
printr-un ansamblu de imagini grafice. 
 
 A – F 4. O regulă a proiectării software educaţional este aceea că se 
urmăreşte formarea capacităţilor sau transmiterea de cunoştinţe. 
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3.2 Indicaţii şi răspunsuri 
 

 
Se vor analiza lecţiile AeL incluse platformei eLearning sau de pe Cd-urile 
aflate în dotarea laboratoarelor informatizate.  
 
În cadrul orelor de laborator, prezintă tutorelui pentru evaluare şi 
comentarii un portofoliu alcătuit din răspunsurile formulate pentru 
Temele de reflexie 3.1 şi 3.2.  
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