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INFORMATIZAREA ÎN EDUCAȚIE

• Modernizarea tehnologiei şi a strategiilor 

didactice constă în crearea unui cadru adecvat 

care să asigure transformarea celui care învaţă 

în subiect al propriei formări. 

• Principala provocare a TIC o reprezintă crearea 

unui mediu pentru și deschis învăţării.

• IAC reprezintă un mod de instruire care implică 

interactivitatea directă între elevi şi calculator.



UTILIZAREA CALCULATORULUI 

LA DISCIPLINA FIZICĂ

• Calculatorul simulează procese și fenomene 
complexe pe care mijloacele didactice 
tradiționale nu le pot pune în evidență. 

• Folosirea în exces a calculatorului poate 
conduce, însă, la pierderea abilităților practice, 
de calcul și de investigare a realității. 

• La disciplina Fizică pot fi utilizate cu succes o 
serie de facilități oferite de TIC: platforme 
electronice, site-uri web, bloguri, postere 
electronice, softuri de simulare.



PLATFORMA ELECTRONICĂ

MOODLE
• Platforma de e-learning 

Moodle oferă:

• un mediu de socializare și 

comunicare,

• cursuri și evaluare în sistem 

electronic 

• posibilitatea cursanților de 

a învăța împreună. 

• Platforma e-learning se 

bazează pe resurse și 

activități. 



PLATFORMA ELECTRONICĂ 

CLAROLINE

Platfoma de e-learning 

Claroline are trei 

caracteristici majore:

•este uşor de instalat şi 

administrat;

•are o interfaţă prietenoasă;

•are un număr suficient de 

funcţii astfel încât să ofere 

suport atât pentru predare, 

învăţare cât şi pentru 

evaluare



SITE-URI WEB
• Site-ul este o adresă de Internet de tipul www.nume.ro 

care este gestionată de un furnizor de servicii de 

găzduire și design web.

• Elevii utilizează site-uri specializate în realizarea de 

pagini web, facilităţile oferite de acestea permițându-le 

organizarea creativă a informaţiei sau aplicații precum 

Edu Integrator.



WIKI

• Wiki este o aplicaţie 

web ce permite 

utilizatorilor să 

adauge conţinut şi să 

păstreze propriile lor 

versiuni succesive, la 

fel ca pe un forum 

Internet, dar permite şi 

oricui altcuiva să 

editeze conţinutul.



ÎNVĂȚAREA COLABORATIVĂ

GOOGLE.DOCS

Aplicația permite 

crearea de 

documente, foi de 

calcul sau prezentări 

pe care mai multe 

persoane pot lucra 

împreună, în acelaşi 

timp, chiar dacă ei se 

află la alt computer.



BLOG-UL

• Un blog este un site pe 

Internet care respectă o 

structură a conținutului 

definită prin ordinea invers 

cronologică în care acesta 

apare pe prima pagină. 

• Un blog este definit de tema

sa și de autor.

• Blog-ul pune accent pe 

experiențele personale ale 

persoanei care scrie în el.



GLOG-UL

• Posterul reprezintă atât un 

instrument de comunicare, cât şi 

unul de instruire şi evaluare. 

• Instruirea elevilor în 

confecţionarea de materiale de 

tip poster îi obligă să sintetizeze 

informaţiile şi îi solicită să 

apeleze la toate registrele de 

lucru (figural, material şi 

simbolic) şi să le îmbine eficient.



HARTA CONCEPTUALĂ

• Hărțile conceptuale:
• constituie o tehnică de 

reprezentare vizuală a structurii 
informaționale ce descrie 
modul în care conceptele dintr-
un domeniu interrelaționează;

• promovează concepția conform 
căreia elevul trebuie sa fie 
conștient de modul în care se 
leagă conceptele unele de 
altele. 

• Realizate electronic, aceste 
hărți sunt practic o interfață a 
întregului conținut studiat.



SIMULĂRILE
• Un rol foarte important la Fizică îl au 

simulările sau experimentele virtuale. 

• Experimentele virtuale sau simulările 

pot înlocui un experiment real atunci 

când fenomenele nu pot fi investigate 

sau observate în realitate, aparatura 

de laborator este complicată, 

costisitoare şi inaccesibilă sau 

reprezintă un pericol pentru mediul de 

laborator real.

• Experimentele virtuale faţă de 

experimentele reale au avantajul că 

înlătură limitele de spaţiu şi de timp, 

permiţând elevilor utilizarea lor 

nelimitată şi repetată. 



EXPERIMENTELE VIRTUALE

Experimentul virtual este o resursă 

alternativă sau complementară în 

studiul fenomenelor și proceselor 

existente în natură.

Avantaje:

-permite elevilor contrulul asupra 

unui număr mai mare de factori care 

influențează fenomenul studiat;

-facilitează înțelegerea fenomenului 

studiat de către elevii care au 

deficiențe motorii și nu pot realiza cu 

alt sprijin experimentul efectiv.



CONCLUZII

• Noile tehnologii de învăţare permit alinierea cursurilor la 

evoluţiile ştiinţei, făcând posibilă aducerea în sala de 

clasă a unei curricule interesante bazată pe probleme 

din lumea reală și oferă instrumente pentru 

îmbunătăţirea învăţării. 

• Aceste sisteme de comunicare pot accelera capacităţile 

comunicaţionale, imaginative şi inventive ale elevilor, dar 

le şi pot încetini sau stopa, dacă nu sunt utilizate 

adecvat situaţiei educaţionale.

• Oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta 

trebuie completată cu strategii tradiţionale de performare 

a abilităţilor umane. 



VĂ MULȚUMESC!


