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Abstract  

In recent years we witnessed the birth of several models of learning environments. These cohabit learning 
environments with students to create rich, face-to-face learning interactions. This opens up exciting new 
possibilities. Most educational software is designed to foster students' learning outcomes but little 
attention in terms of teaching staff, which will use the fact together with the students.  
This paper presents a pedagogical study of two significantly models of educational software: Ael and 
Moodle, after many years. It shows the relationship between particular elements of the teachers' 
pedagogy and the characteristics of the software design. . It shows the relationship between particular 
elements of the teachers' pedagogy and the characteristics of the software design. In this model, the 
”classroom atmosphere” is embedded in the human–computer interface scenarios and elements, the 
”teaching strategy” in the design of the browsing strategies of the software, and the “learning strategy” in 
the particular forms of interaction with the software.  
The models demonstrates significant links between the study of Pedagogy and the study of Information 
Technology in Education and has implications for the relationship between these two areas of research 
and consequently for teacher training. The model proposes a perspective on educational software design 
that takes into consideration not only learning theories, but also teaching theories and practice. 
Keywords: E-learning, Educational Software, Human-computer interface, Interactive learning 
environments 
 

Soft-uri educaţionale aplicate 

în învăţământul preuniversitar 
 
Rezumat 

În ultimii ani am asistat la naşterea mai multor modele de medii de învăţare. Acestea oferă medii de 
învăţare cu elevii pentru a crea interacţiuni bogate, faţă-în-faţă cu învăţarea interactivă. Acest lucru 
deschide posibilităţi noi şi incitante. Însă, cele mai multe software-uri educaţionale sunt concepute pentru 
a stimula rezultatele de învăţare, dar cu prea puţină atenţie din punctul de vedere al cadrului didactic, a 
celui care îl va utiliza, de fapt, împreună cu elevii.  
Această lucrare prezintă un studiu din punct de vedere pedagogic asupra a două modele semnificative de 
software educaţional: Ael şi Moodle. Acesta arată relaţia dintre elementele specifice ale pedagogiei 
profesorilor şi caracteristicile de software de proiectare. În acest model, "atmosfera sala de clasă", este 
încorporată în scenarii de interfaţă om-calculator şi elemente, "strategia de predare" în proiectarea 
strategiilor de navigare a software-ului, şi "strategia de învăţare", în forme speciale de interacţiune cu 
software-ul. 
Modelele prezentate demonstrează legături semnificative între studiul Pedagogiei şi studiul Tehnologiei 
Informaţiei în Educaţie şi are implicaţii asupra relaţiei dintre aceste două domenii de cercetare şi, prin 
urmare, asupra formării şi perfecţionării profesorilor. Modelul propune o perspectivă asupra design-ului în 
cadrul unui software educaţional care să ia în considerare nu numai teoriile de învăţare, ci şi criteriile 
pedagogice de predare de teorii şi practici. 
Cuvinte cheie: E-learning, Software educaţional, Interfaţa om-calculator, Medii de învăţare interactivă 



 

 

INTRODUCERE 

Încă din anul 2000 am fost preocupată de utilizarea cât mai eficientă a 
calculatorului în procesul de instruire, de folosirea lui la lecţie ca instrument principal 
şi/sau ajutător. În primul rând, am utilizat calculatorul pentru diverse prezentări, ca suport 
ilustrativ şi ca mijloc ajutător la lecţii. Din anul 2005 însă am utilizat diverse soft-uri 
educative şi platforme de învăţare. 

Prin soft educaţional denumim un program proiectat în raport cu o serie de 
coordonate pedagogice (obiective comportamentale, conţinut specific) şi tehnice 
(asigurarea interacţiunii individualizate, a feedback-ului secvenţial şi a evaluării 
formative). În sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat pentru a 
fi utilizat în procesul de predare-învăţare. 

În cadrul unui soft educaţional, tehnologiile multimedia (MM) îi oferă 
utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet, voce, animaţie, video, pe când, 
tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul, facilitând navigarea 
fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate. 

Din studiile întreprinse pe plan internaţional s-au desprins o serie de concluzii 
interesante cu privire la eficienţa utilizării software-ului educaţional, dintre care amintesc:  

� aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării calculatoarelor în comparaţie 
cu alte metode;  

� reducerea timpului de studiu;  
� atitudinea faţă de computer se modifică pozitiv;  
� utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe decât în domeniul limbilor;  
� în instruirea asistată de calculator exersarea este eficientă în formarea 

deprinderilor elementare, în timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente în 
formarea deprinderilor intelectuale de nivel superior;  

� instruirea asistată de calculator este mai eficientă ca instruire complementară, 
decât ca formă alternativă;  

� elevii care învaţă încet şi cei rămaşi în urmă câştigă mai mult decât cei fruntaşi;  
� strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile 

inferioare.  
De-a lungul anilor de predare, am observat mai multe aspecte privind importanţa 

software-ului educaţional, având ca suport mai multe argumente. Pentru prezentarea 
câtorva dintre aceste argumente, să luăm ca punct de reper, o clasă, alcătuită din 25 de 
elevi. 

a. Nu întotdeauna reuşim, noi profesorii, să meţinem activi toţi membrii clasei, 
de la începutul orei şi până la sfârşitul acesteia. Un software educaţional bine 
gândit se bazează pe captarea şi orientarea atenţiei şi deci pe o interactivitate 
ridicată. 

b. Este evident, că, ritmul de predare al unui profesor este unul, în schimb, 
capacitatea de întelegere a elevilor din clasă sunt 25. Nu fiecare elev înţelege 
la fel, şi ca atare, un profesor bun se face înţeles pentru x% din elevi. Folosind 
un soft educaţional adecvat nivelului şi particularităţilor de vârstă ale elevilor, 
se oferă fiecărui elev posibilitatea de a parcurge, de a relua ori de câte ori este 
necesar noţiunile prezentate, după ritmul şi posibilităţile fiecăruia.  



 

c. Marea problemă a profesorilor este şi va rămâne notarea ritmică. Oricât s-ar 
strădui un profesor nu poate să verifice, să testeze, să facă exerciţii într-o oră 
cu 25 de elevi! Folosirea calculatorului în procesul de evaluare oferă 
posibilitatea testării tuturor celor 25 de elevi  şi obţinerea unui raport zilnic 
sau periodic cu noţiunile predate (înţelese sau neînţelese) 

d. De-a lungul anilor, am încercat mai multe posibilităţi de prezentare a unei 
lecţii. Sigur, în funcţie de nivelul clasei, şi modelând elevii, după posibilităţi, 
încercând să ridic nivelul lor de cunoştinţe. Folosind un software educaţional, 
profesorului i se permite să controleze, să modifice, să corecteze, să 
completeze rapid şi uşor anumite obiecte în cadrul acestuia, şi implicit acest 
fenomen îi permite o continuă perfecţionare. 

e. Timpul necesar instruirii cu software educaţional alocat aceleiaşi activităţi de 
instruire este cca. jumătate faţă de timpul necesar utilizând metoda clasică – la 
tablă, cu notiţe. 

Probabil, în momentul de faţă este aproape imposibil să găsim un domeniu al 
învăţământului în care activităţile de instruire să nu poată fi preluate de computer. 

Destinat unei arii mai restrânse, dar dezvoltate ca varietate şi profunzime, soft-ul 
proiectat pentru scopuri pedagogice, se utilizează direct în procesul de predare-învăţare, 
adică în demersul didactic, educaţional care poartă numele de instruire asistată de 
calculator. 

Un soft este însoţit de un „Manual al profesorului”, cuprinzând următoarele 
secţiuni:  

1. Terminologie;  
2. Structura generală (Obiective didactice, Conţinut, Recomandări de structurare 
şi predare);  

3. Bibliografie. 
Pentru un profesor, primul aspect de luat în seamă din manual, din punctul de 

vedere al analizei, îl constituie obiectivele/ competenţele - dacă corespund cu cele din 
programa şcolară. Deoarece rezultatul învăţării reprezintă o schimbare, o modificare a 

comportamentului, apariţia unei noi reacţii, este de verificat dacă acest comportament 
este observabil, prin analiza obiectivelor operaţionale. Acest fapt este relevant pentru că 
un obiectiv operaţionalizat ne serveşte atât pentru a evalua eficacitatea învăţării cât şi 
pentru motivarea elevului, întrucât atingerea lui oferă satisfacţia succesului si încrederea 
în forţele proprii. Urmează verificarea derivării obiectivelor operaţionale din obiectivele 
de referinţă / obiectivele programei. 

Efectuarea analizei obiectivelor operaţionale ne conduce imediat la verificarea 
corectitudinii construcţiei instrumentelor care pot pune în evidenţă progresul elevilor: 
dacă acestea măsoară ceea ce avem nevoie – măsura îndeplinirii obiectivelor de 
referinţă/ competenţelor specifice. 

O altă caracteristică specifică unui soft educaţional o reprezintă prezenţa unei 
strategii pedagogice care prin interacţiunea elev-soft să-i ofere elevului informaţii şi 
sarcini de lucru capabile să producă învăţarea. 

Pentru eficientizarea activităţilor de predare-învăţare şi evaluare întâlnim mai 
multe tipuri de programe software. 

În continuare, voi prezenta o clasificare a soft-urilor educaţionale după rolul 
pedagogic pe care o pot îndeplini în cadrul unei activităţi didactice de instruire diferit 



 

 

după tipul lecţiei: prezentare de noi cunoştinţe, simulare (prezentarea unor modele ale 
unor fenomene reale), exersare, testare, verificare, dezvoltare de capacităţi sau aptitudini, 
sau competenţe, jocuri educative. 

A. Soft-uri interactive. Acest soft educaţional este utilizat în cadrul lecţiilor de 
predare de noi cunoştinţe. Acestea crează un dialog între educabil şi programul 
respectiv. Interacţiunea poate fi controlată de computer (dialog tutorial) sau de 
educabil (dialog de investigare). Termenul generic de tutor desemnează softul în 
care “drumul” educabilului este dirijat de computer. De regulă, un tutor preia una 
din funcţiile profesorului, fiind construit pentru a-l conduce pe educabil, pas cu 
pas, în procesul de învăţare după o strategie stabilită de proiectantul softului. 

B. Soft-uri de simulare. Permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem 
real, prin intermediul unui model cu comportament analog. Se oferă astfel, 
posibilitatea modificării unor parametri şi observării modului cum se schimbă 
comportamentul sistemului.  

Experimentul, reprezintă o metodă didactică în care predomină acţiunea 
de cercetare directă a realităţii în condiţii specifice de laborator şi poate fi 
desfăşurat cu succes şi cu ajutorul softurilor de simulare.  

Scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model mental util 
permiţând acestuia să testeze în mod sigur şi eficient comportarea sistemului în 
diverse situaţii. 
Simulările pot conţine o prezentare iniţială a fenomenului, procesului sau 
echipamentului; ghidează activitatea educabilului; oferă situaţii practice pe care 
educabilul trebuie să le rezolve şi atestă nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe 
care acesta le posedă după parcurgerea programului de instruire. 

Avantajele utilizării activităţilor de simulare pe calculator sunt 
numeroase. Menţionăm câteva dintre acestea: creşterea motivaţiei; învăţarea 
eficientă; controlul asupra unor variabile multiple; prezentări dinamice şi reluarea 
simulării în ritmul propriu al elevului, atât timp cât este necesar, pentru 
înţelegerea fenomenului. 

C. Soft-uri de exersare. Prin softurile de acestea se realizează exersarea individuală 
pentru însuşirea unor date, procedee, tehnici sau formării unor deprinderi 
specifice. Sunt, de obicei, un supliment al lecţiei tradiţionale. Acestea îl ajută pe 
profesor să realizeze activităţile de exersare, permiţând fiecărui elev să lucreze în 
ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat. Valoarea 
pedagogică este reflectată de măsura integrării în realizarea activităţii de învăţare.  

D. Soft-uri pentru testarea cunoştinţelor. Specificitatea acestora depinde de mai 
mulţi factori - momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii (feedback 
imediat sau nu). Aceste softuri apar uneori independente, alteori făcând parte 
integrantă dintr-un mediu de instruire complex; secvenţe de testare pot exista şi în 
alte tipuri de softuri, în dependenţa de strategia pedagogică şi sunt destinate 
pentru a măsura progresul în învăţare. 

Rezultatul evaluării este afişat la terminarea testului şi asigură 
reconcentrarea atenţiei elevului asupra elementelor incorecte din răspuns. 

E. Jocuri interactive. Sunt softuri care sub forma unui joc - 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 modalităţi de a influenţa atingerea scopului. 

Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină 
acţiunea didactică simulată. 

Jocurile pentru instruire pot fi incluse în diverse situaţii în vederea 
creşterii motivării elevului şi a creşterii nivelului de efort pentru activităţi 
specifice. Implică, activ, elevul în procesul didactic şi încurajează interactivitatea 
socială, prin intermediul realizării conexiunilor dintre participanţi. 
Clasificarea de mai sus reflectă varietatea activităţilor instructiv-educative în care 

este utilă şi necesară folosirea computerului ca mijloc de învăţământ. 
Este important ca elevii şi, mai ales, cadrul didactic să sesizeze diferenţa dintre un 

soft educaţional, care, pe lângă o anumită cantitate de informaţii, înglobează şi anumite 
valenţe pedagogice şi un soft de prezentare care doar redă anumite cunoştinţe (de 
exemplu, sistemul Help ataşat programelor sau limbajelor de programare care poate fi 
uşor utilizat ce către cei care studiază informatica pentru a-şi însuşi anumite instrucţiuni, 
sau pentru a învăţa să utilizeze programele respective) sau un soft utilitar care realizează 
anumite activităţi (de exemplu, un editor de imagini). 

 

2. SOFTURI EDUCAŢIONALE 

2.1. Un model de soft educaţional realizat pe baze de date. Platforma AEL 

Sistemul AEL, produs de firma SIVECO este un sistem modern de instruire şi 
gestiune a instruirii asistate de calculator (Learning Management System - LMS), destinat 
educaţiei asistate de calculator (Computer Assisted Learning - CAL), putând fi folosit şi 
pentru alte metode de curs, cum ar fi instruire la distanţă/ne-asistată.  

Acest program a fost pus la dispoziţia şcolilor din România printr-un proiect 
guvernamental. Programul AEL, lansat în anul 2001, a ajuns la Colegiul Naţional “Ioan 
Slavici” Satu Mare în anul 2004, odată cu laboratorul AEL.  

Platforma AEL este destinată sprijinirii procesului de instruire/învăţare punând 
la dispoziţia profesorilor un instrument suplimentar de lucru caracterizat prin eficienţă şi 
capacitate de adaptare iar elevilor un spaţiu în care instruirea este deschisă tuturor 
posibilităţilor şi ideilor. 

Utilizarea platformei AEL este marcată de o vastă extindere a ariei de acoperire 
specifică domeniului educaţiei: 

• oferă un sistem de operare care este periodic upgradat; 
• module de lecţii care tratează interactiv diverse subiecte din programa şcolară; 
• testează şi evaluează elevii, realizând o monitorizare inteligentă în funcţie de 

nivelul de pregătire al fiecăruia; 
• accesul nelimitat la informaţie prin Internet sau baze de date proprii (cum ar fi 

dicţionarele, care afişează definiţii la o simplă selectare a unui cuvânt); 
• realizează administrarea resurselor clasei/şcolii, contribuind punctual şi global la 

organizarea eficientă a programului şcolar; 
• este un cadru de desfăşurare a unei strategii, pe care o stabileşte profesorul, el 

utilizează module-momente de lecţie furnizate de pachetul AEL, fiecare moment 
fiind, de fapt, un soft educaţional de un anume tip. 



 

 

Funcţiile oferite de AEL asigură suport în patru domenii majore: 
• Predare  
• Testare şi evaluare  
• Gestiunea structurii organizatorice a şcolii/organizaţiei  
• Monitorizarea procesului de predare (sistemului educaţional)  
Programul este construit în aşa fel, încât să gestioneze şi să administreze 

activitatea unei şcoli. Însă, acest lucru presupune o mare bază de date cu multe câmpuri şi 
atribute obligatorii. Ca atare, necesită o activitate o activitate permanentă din partea unui 
specialist, sau administrator de reţea.  

Principalele module ale sistemului AEL: 
• Avizier: conţine ştiri, informaţii, activităţi, orarul personal, centru de discuţii 

etc. 
• Clasa virtuală: spaţiu de predare interactivă de materiale de studiu în format 

electronic 
• Secretariat: conţine în principal catalogul clasei/carnetul de note al elevului 

(drepturile de acces diferă în funcţie de utilizator), orarul şcolii/ clasei/ 
profesorului/ elevului  

• Bibliotecă virtuală, centrul de documentare cu materiale de tipuri diverse în 
format electronic. 

• Administrarea şcolii: organizarea personalului şcolii, a elevilor, claselor, 
sălilor de curs; structura şcolii pe niveluri şi componente.  

 

 
 
� Autor > SIVECO ROMÂNIA : www.siveco.ro  
� Demo-uri lectii interactive > AEL : www.advancedelearning.com 

 
Din păcate, profesorul care vrea să utilizeze sistemul AEL, trebuie să aibă în 

vedere faptul că pregătirea lecţiei, respectiv construirea testelor se face numai local. 
Astfel, timpul de realizare a testelor este destul de mare. 

 



 

2.2. Platforma MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

Moodle este un Sistem de Administrare a Învățării – Learning Management 
System (LMS). O altă denumire pentru Moodle o reprezintă cea de Mediu de Învățare 
Virtual – Virtual Learning Environment (VLE), oferind un bun suport pentru securitate şi 
administrare şi având conturată o comunitate amplă de utilizatori şi dezvoltatori. 
Platforma este construită din module care oferă capabilități diferite de colaborare, 
comunicare, E-learning și nu numai. Platforma este actualmente utilizată nu doar în 
universităţi, ci şi în licee, organizaţii nonprofit, companii private, de profesori 
independenţi şi chiar de părinţii care doresc să îşi instruiască proprii copii. 

Este un soft Open Source. Asta înseamnă că pentru a folosi Moodle nu există și 
nici nu va exista niciodată pe viitor o taxă de licențiere. Oricine are libertatea de a folosi, 
distribui și a adapta platforma după preferințele sau nevoile proprii. Poate fi utilizat atât 
local, cât şi pe Internet. Moodle trebuie instalat pe un server pentru a putea fi accesat de 
la orice calculator conectat la Internet.  

Moodle România are pregătit un protocol de colaborare care nu obligă liceele la 
nici un angajament financiar. Astfel, oferă platforma http://edu.moodle.ro cu titlu gratuit. 
Platforma poate fi utilizată, de toţi profesorii, indiferent de specialitate. 

Aplicaţia, cu caracter interactiv, are ca obiectiv general asigurarea suportului logic 
(software), în plan procedural şi funcţional, a activităţilor desfăşurate de o instituţie 
organizatoare a unui proces didactic, utilizând proceduri de lucru într-un mediu virtual 
(reţele de calculatoare conectate la Internet). 

Moodle Romania are în implementare un proiect naţional de conectare a liceelor 
într-o platformă de tip e-learning. Prin acest proiect sunt propuse următoarele activităţi: 

� Crearea unor clase virtuale de colaborare între licee. 
� Organizarea de concursuri săptămânale dar şi pe o perioadă precizată (cu 

diplome si premii. 
� Teste online (creare de teste de către profesor, diagrama rezultatelor şi catalog 

online pentru profesor).  
� Cursuri comune în clasa virtuală, Lecţii LIVE între licee. 
� Pregătiri pentru bacalaureat. 
� Provocări între licee (Liceul X provoacă Liceul Y la un concurs pe o anumită 

temă). 
� Comunicarea şi socializarea (forumuri de discuţii între profesori, între elevi). 
� Dezvoltarea de proiecte între licee. 
� Accesarea unor finanţări cu fonduri naţionale sau europene. 
 

Structura platformei 

Platforma de învăţământ electronic are o structură unitară din punct de vedere 
conceptual şi are implementate proceduri specifice care asigură realizarea în plan virtual 
de activităţi administrative şi didactice, producând în mulţimea celor care interacţionează 
cu aplicaţia următoarele grupuri de utilizatori: 

� secretariat pentru activităţi administrative cu studenţii; 
� director specializare pentru organizarea procesului de învăţământ; 
� cadre didactice pentru susţinerea procesului de învăţământ; 



 

 

� elevi/studenţi, beneficiari direcţi ai activităţilor desfăşurate de celelalte grupe 
de utilizatori; 

� administratorul bazei de date pentru asigurarea cadrului optim de 
funcţionare a platformei. 

Un utilizator este o persoană fizică recunoscut de aplicaţie în baza unui nume de 
utilizator şi a unei parole de acces. Din motive de securitate, administratorii platformei îşi 
rezervă dreptul de a crea conturi, la cererea unui utilizator. Accesarea aplicaţiei de către 
un utilizator conduce la validarea informaţiilor personale ale acestuia şi la activarea 
paginii personalizate a grupului de utilizatori din care acesta face parte. 

La adresa http://moodle.org, profesori şi studenţi pot accesa comunitatea Moodle 
şi se pot înscrie la cursul de utilizare Moodle. Există în prezent peste 1.020.000 de 
utilizatori înscrişi pe moodle.org şi peste 49.000 de site-uri Moodle în peste 210 de ţări. 
Comunitatea globală a tradus de asemenea Moodle în peste 70 de limbi. 

Moodle permite crearea a diferite clase de utilizatori, fiecare clasă având niveluri 
de permisiuni şi acces diferite. De exemplu: profesorii au privilegiul de a crea şi edita 
materiale sau secţiuni de informaţii în timp ce elevii vor putea să interacţioneze cu aceste 
informaţii fără însă să poată modifica conţinutul sau structura materialelor. Fiecare 
platformă Moodle instalată este monitorizată de către un Administrator.  

Procesul educaţional sprijinit de către platformă se referă la un ciclu complet de 
studii într-o structură curriculară autorizată distribuită pe domenii şi organizată pe 
formaţii de studiu, având ca scop extinderea activităţii pe orice arie curriculară: 
 

 
 

Platforma oferă diverse concursuri elevilor din toată ţara. Concursurile şcolare fac 
parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii pot lua parte opţional sau după 
recomandarea cadrului didactic corespunzător. Domeniul concursurilor este foarte vast, 
de la informatică până la literatură, de la matematică până la fotografie, permiţând 
participarea oricui. Participanţii acestor concursuri sunt puşi într-o continuă competiţie, 
încercând atât să iasă în evidenţă în domeniul respectiv cât şi să obţină "premiul cel 
mare". Care este acest "premiu"? Iată un exemplu: 



 

 
 
Concursurile şcolare organizate săptămânal, din diverse domenii, stimulează 

spiritul de iniţiativitate, abilităţile sociale şi de comunicare, imaginaţia şi le oferă o nouă 
oportunitate de a asimila cunoştinţe noi. 

 

 
 
Prin urmare, având în vedere numărul mare de elevi participanţi la concursuri, 

putem afirma că toate aceste competiţii, indiferent de domeniul lor sau premiul oferit 
stimulează foarte mult imaginaţia şi gândirea, oferă motivaţia atât de necesară în procesul 
de învăţare şi ajută la dezvoltarea talentelor, abilităţilor şi cunoştinţelor urmărind 
formarea atât din punct de vedere profesional cât şi personal.  



 

 

Se poate folosi cadrul formal de comunicare oferit de Moodle pentru a 
interacţiona extreme de efficient cu elevii. Diferite unelte de tip Forum sau Chat permit 
interacţionarea facilă cu elevii. 

 

 
 
Putem posta mesaje în forum-uri iar toţi elevii care au permisiunea necesară vor 

putea să consulte informaţiile respective. Astfel putem de exemplu să răspundem la 
întrebări referitoare la teza sau la examenul ce se apropie sau să publicăm materiale 
despre diferite destinaţii turistice pentru excursia pe care toată lumea o aşteaptă: 

 

 
 
Moodle oferă numeroase posibilităţi de a lucra în grupuri prin unelte care sunt 

foarte simplu de folosit. Astfel, avem posibilitatea ca împreună cu elevii să co-creăm şi să 
edităm documente de tip Wiki (documente editabile în grupuri), să organizăm dezbateri, 
să testăm diferite idei sau moduri de abordare a unor referate, curiozităţi de interes 
general cu elevii: 



 

 
 
Aşadar, împărtăşim cu elevii resurse interesante pe care le descoperim sau îi 

provocăm la implicare într-o anumită activitate. Aici menţionăm: proiecte, referate, 
articole, materiale audio sau video care credem că le vor fi folositoare pentru a consolida 
ceea ce am discutat în sălile de clasă. Avem aşadar la dispoziţie un mijloc de a controla 
relevanţa şi utilitatea informaţiilor cu care aceştia intră în contact, ca de exemplu: 

 

 
 

Platforma Moodle se poate utiliza pentru a livra cursuri sau materiale deja 
realizate care respectă standarde diferite (de ex. lecţii, cursuri AEL care respectă 
standarde SCORM):  

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

Evaluarea formativă este comentariul care oferă elevilor informaţii legate de 
munca acestora pe toată durata parcurgerii unei lecţii. Aceste informaţii vor fi folosite de 
către elevi pentru a-şi îmbunătăţi învăţarea. 

Moodle pune la dispoziţie o suită de unelte de evaluare care ajută să fie construite 
metode de evaluare cantitative şi calitative mai sofisticate şi mai apropiate nevoilor de 
astăzi. De asemenea, folosind această platformă, am avut o modalitate de a observa 
nivelul mediu de cunoştinţe sau implicare ale elevilor. 

Platforma MOODLE permite crearea testelor de evaluare.  Putem crea 
următoarele tipuri de întrebări: 
 

 
 

Astfel, avem posibilitatea de a crea un număr oarecare de întrebări în Banca de 

Întrebări, din care, în momentul testării să se aleagă un anumit număr de întrebări, 
aleatoriu, cu amestecarea răspunsurilor posibile şi a întrebărilor selectate: 
 

 
 

Dintr-un număr de 57 de 

întrebări se vor selecta 

aleatoriu 10 întrebări 



 

 

Fiecare test, prezintă mai multe posibilităţi de setare: data, ora 
deschiderii/închiderii, vizibil/invizibil pentru elevi, timpul alocat accesării testului, 
numărul de încercări permise. Aceste trăsături se prezintă la deschiderea unui test: 

 

 
 

O întrebare dintr-un test, în momentul rezolvării apare astfel: 
 

 
 
De cele mai multe ori profesorul predă lecţia, fixează tema, o notează şi apoi  

indică ce este incorect într-un mod mai mult sau mai puţin constructiv, dar nu verifică 
dacă elevul şi-a îndreptat vreuna din deficienţe. Apoi profesorul trece la următoarea 
lecţie. Această “obişnuinţă”, corespunde următoarei afirmaţii: 

Practica obişnuită: “predare, testare, notare şi trecere mai departe” (evaluarea 

este sumativă). 

Cea de a doua abordare, mult mai presus decât cea anterioară, se referă la o lecţie 
predată după care se fixează o sarcină de lucru. Atât elevul, cât şi profesorul folosesc 
această sarcină pentru a diagnostica deficienţele şi a fixa obiectivele pentru perfecţionare. 
Această perfecţionare se monitorizează, şi corespunde următoarei afirmaţii: 
Practica optimă: “depistarea greşelilor şi îndreptarea lor” (evaluarea este diagnostică 
şi formativă).  

Sistemul de educaţie reuşit, se bazează ferm pe modelul “depistării greşelilor şi 

îndreptării lor”, şi acest obiectiv sprijină şi platforma MOODLE, oferind următoarele 
avantaje: 

 
 



 

• Rezultatele elevilor, pe itemi: 

 
• Diagrama rezultatelor elevilor: 

 
 

• Autoevaluarea elevilor, după terminarea testului: 
 

 



 

 

În cazul alegerii unui răspuns incorect întrebarea apare astfel: 

 
 

În urma aplicării acestor metode, am ajuns la următoarele concluzii: 
1. Scopurile finale trebuie să fie foarte clare; criteriile trebuie explicate şi 

ilustrate prin exemple. Elevii trebuie să înţeleagă ce se aşteaptă de la ei 
pentru notele primite.  

2. Să se ceară elevilor să se autoevalueze (explicarea criteriilor de 
autoevaluare şi oferirea unor modele ce le va fi de ajutor). 

3. Profesorul să comenteze, dar  fără să critice: să accepte nivelul actual al 
elevilor şi să evite concurenţa sau comparaţia cu alţi elevi, în schimb să-i 
încurajeze. 

 

CONCLUZII 

În această lucrare am prezentat câteva softuri educaţionale, precum şi un studiu 
comparativ sumar asupra acestora, aplicate la clasă de către autor, pe parcursul anilor de 
predare la clasele de liceu de la Colegiul Naţional ”Ioan Slavici”, Satu Mare. Softurile 
prezentate au trezit interesul elevilor şi a multor profesori.  

Lucrarea de faţă subliniază preocuparea mea privind importanţa utilizării unui 
software educaţional la lecţiile de predare-învăţare în care profesorul aplică metode activ-
participative, cu precădere pentru captarea şi orientarea atenţiei elevilor cu ajutorul 
instrumentelor interactive. 

Studiul vizează două soft-uri educaţionale şi anume, Ael şi Moodle cu care s-a 
lucrat efectiv la clase. Particularităţile, diferenţele şi aspectele descrise au fost prezentate 
şi descrise din punctul de vedere al unui profesor utilizator şi nu din punctul de vedere al 
unui informatician. Iată un studiu comparativ cu cele mai importante activităţi pentru 
profesori şi elevi: 

 
Nr. Denumirea activităţii AEL MOODLE 
1. Este un soft open source? Nu Da 
2. Are manual de utilizare pentru profesor? Da Nu 
3. Permite definire de roluri pentru utilizatori? Da Da 
4. Permite operaţii import/export de teste în diverse formate? Nu Da 
5. Poate fi accesat de pe Internet? Da Da 
6. Permite lecţii pe care elevii să le acceseze la o anumită dată 

specificată? 
Nu Da 

7. Conţine modele de lecţii proiectate? Da Parţial 



 

Nr. Denumirea activităţii AEL MOODLE 
8. Are bibliotecă proprie de lecţii? Da Nu 
9. Are catalog? Da Da 
10. Permite schimbarea, îmbunătăţirea conţinutului eventual, corectarea 

greşelilor în cadrul lecţiei sau a testului? 
Nu Da 

11. Permite înregistrarea activităţii elevilor? Nu Da 
12. Permite o structurare a efectivului de elevi pe clase şi cu profilul 

clasei? 
Da Nu 

13. Are lecţii LIVE, permite colaborarea prin clase virtuale?  Nu Da 
 
Un soft educaţional performant trebuie să atragă prin calitatea prezentării, să 

asigure necesarul de informaţii pentru o anumită temă, să asigure interacţiunea dintre 
calculator şi elev sau calculator şi profesor, să se poată adapta în funcţie de 
caracteristicile utilizatorului (de exemplu, programe care să prezinte mai multe niveluri 
de dificultate, trecerea la un nivel superior presupunând parcurgerea nivelurilor 
anterioare).  

Softurile care integrează cunoştinţele disciplinare transmise printr-o strategie 

pedagogică, concretizându-se într-un demers interactiv elev - soft (program) trebuie să 
fie un demers care solicită din partea elevului o procesare mintală a informaţiei, 
rezolvarea unor sarcini de lucru, şi care, ar trebui să-l conducă spre construirea/ 
dezvoltarea cunoaşterii intenţionate descrise de obiectivele curriculare ale programelor 
şcolare. 

Trebuie să ne aducem aminte de clasica piramidă a învăţării: 
 

  
 

SE ÎNVAŢĂ 
     10% din ce se citeşte 
     20% din ce se aude 
     30% din ce se vede 

50% din ce se aude & se vede 
70% din ce se spune & se scrie 
90% din ce se spune în timp ce se aplică 

 
 
Pentru a produce învăţarea până la atingerea obiectivelor se impune ca în 

parcurgerea softului elevul sa aibă de rezolvat sarcini de lucru din ce în ce mai complexe 
şi care să solicite activităţi cu un sporit coeficient de eficacitate. Citirea (unui text 
explicativ) ca mod de procesare a informaţiei este mult mai puţin eficace decât o 
reprezentare grafică sau decât informaţia prezentată pe două canale (auditiv si vizual) cu 
ajutorul soft-urilor educaţionale. 
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