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PREMISE

• Pentru tânăra generaţie utilizarea calculatorului tinde să reprezinte o

dominantă social – existenţială. Elevii dovedesc un interes major pentru

obţinerea informaţiei prin accesarea internetului, în detrimentul surselor de

informare considerate convenţionale.

• Avantaje:

❖În mediile virtuale elevul are un rol activ, iar interactivitatea susţine

procesele de învăţare creativă, prin descoperire.

❖Instruirea asistată de calculator poate duce la creşterea motivării şi a

interesului elevului, acesta alocând voluntar timp şi efort pentru învăţare.



❖În mediul virtual costul este zero la utilizarea din 

abundență a culorii. 

• Rezultatele studiului privind impactul culorii asupra 

modului de înţelegere a materiilor şcolare de către 

elevi, în anul 2011, în SUA:

imaginile color sau cuvintele fac activităţile de 

la şcoală mult mai interesante (77%);

materialele color sunt foarte eficiente la 

materiile dificile (58% dintre elevi spun că ar 

învăţa mai mult la ştiinţe dacă materialele ar fi 

colorate). 



Pornind de la aceste considerente, ne-am

propus să valorificăm resursele mediului

virtual prin care să oferim elevilor noștri

aceeași informație într-un alt „ambalaj”.



• Oferă posibilitatea creării unor lecții atractive pentru elevi

folosind creativitatea profesorului.

• Creativitatea în predare presupune ca, folosind un vocabular finit

să creeăm enunțuri originale de fiecare dată când vorbim.

Modificând modul în care sunt prezentate lecțiile, evaluând elevii

în diferite moduri vom creşte atractivitatea modulelor de

specialitate şi implicit atenţia copiilor.



SUPORTURI 

DE CURS

FILME

TESTE 

ONLINE

Ce putem face cu Adobe Spark





https://spark.adobe.com/page/5sE38WK5LXNwD



EXE LEARNING

• Permite realizarea suportului de curs

• Pot fi compuse teste cu tipuri diferite de itemi: True-

Fals Question, Multi-choice, DropDown Activity, Multi-

select, Cloze Activity .









• Kubbu este un instrument gratuit de învățare electronică conceput

pentru a facilita munca profesorilor și pentru a îmbunătăți procesul de

învățare

- nu necesită instalarea unui program 

special

- permite o gestionare online facilă şi nu 

sunt necesare cunoștințe de programare



- se pot crea jocuri, cuvinte încrucişate sau 

teste

- elevii pot fi ajutaţi să-şi revizuiască și să 

asimileze materiale noi

- se pot efectua examene online sau tipări 

teste randomizate

- se pot realiza schimburi de activități cu alți 

profesori

- activitățile sunt disponibile online

- se poate limita accesul la materialele dvs. sau le 

puteți accesa prin intermediul adresei web

- se pot crea pagini web de grup / clasă cu activități, 

forum, informații importante, fișiere

- se pot trimite mesaje de e-mail individuale sau în 

grup studenților



- rezultatele sunt calculate automat și stocate 

în baza de date

- rezultatele pot fi comparate și sortate după 

diferite criterii

- se pot exporta rezultatele în alte programe 

și se pot utiliza în modul dorit



http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=77920_componente_i_circuit



QUIZFABER



SITE-UL UNUI MODUL TEHNIC

➢ Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin utilizarea TIC

➢ Rolul calculatorului în viața elevilor

➢ Utilizarea adecvată și eficientă a informației



Chestionar 

Interpretare

chestionar

http://masurari.ml/

SITE-UL UNUI MODUL TEHNIC

Chestionar SITE.docx
http://masurari.ml/


INTERPRETARE CHESTIONAR



INTERPRETARE CHESTIONAR



INTERPRETARE CHESTIONAR

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Site de
specialitate Blog de

specialitate Platformă
interactivă Site de

socializare

Surse de informare posibile



http://masurari.ml/

http://masurari.ml/


VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!


