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UTILIZAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL ÎN PROCESUL DE                   

INSTRUIRE 

                                        -studiu- 
 

                                                              Prof. PETRE CLAUDIA 

                                                              Colegiul Naţional Agricol “Carol I” - Slatina 

 

“Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii 

concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. 

Reabilitizează conceptele de abstrat şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletului 

omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor.”                                                                                                                   

(Grigore Moisil) 

 

Software-ul educaţional reprezintă un produs informatic, în diverse formate, care poate fi 

utilizat cu ajutorul calculatorului. El reprezintă o temă atent aleasă, specifică unui anumit domeniu, 

putând fi o alternativă sau o soluţie pentru metodele tradiţionale de predare şi învăţare. În procesul 

instructiv educativ, software-ul educaţional este cel mai adesea folosit în etapa de predare şi achiziţie 

a noilor cunoştinţe, în etapa de aprofundare a noţiunilor dobândite, precum şi în etapa de verificare şi 

evaluare a acestora. Software-ul educaţional poate să permită verificarea atât a cunoştinţelor însuşite 

cât şi a deprinderilor dobândite.  

Instruirea asistată de calculator, cunoscută şi sub numele de Computer Based Training 

reprezintă o formă interactivă de acces la cunoaştere, bazată pe utilizarea calculatorului, a reurselor 

fizice şi logice ale acestuia, în vederea desfăşurării procesului de învăţământ. 

 La bazele instruirii asistate de calculator stă instruirea programată. Acest concept a fost 

introdus de B. F. Skinner în anul 1950.  Conform acestui concept instruirea se realizează individual, 

cu ajutorul unor materiale realizate de către un profesor. 

 Principiile care stau la baza instruirii programate sunt: 

 Principiul paşilor mici: conţinutul lecţiei este divizat în unităţi de învăţare, care permit elevului 

asimilarea cunoştinţelor şi asigurarea reuşitei în procesul de predare-învăţare-evaluare 

 Principiul participării active: elevul va trebui să parcurgă individual unităţile de învăţare, ţinând 

cont că acestea conţin de obicei o sarcină de lucru 

 Principiul evaluării imediate a răspunsului: elevul este evaluat după fiecare secvenţă de învăţare, 

primind informaţii asupra progreselor făcute 

 Principiul individualizării procesului de învăţare: fiecare elev va parcurge materialul în propriul 

său ritm 

Programele dezvoltate în cadrul instruirii programate sunt de două tipuri: 

 Programe liniare (de tip Skinner): sunt acele programe în care secvenţele de învăţare se succed 

liniar, una după alta 
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 Programe ramificate (de tip Crowder): se caracterizează printr-o serie de specificaţii, care au rolul 

de a corecta deficienţele programării liniare 

 Programe mixte: ele alternează programarea liniară cu cea ramificată 

Pe parcursul anilor s-au efectuat numeroase experimente în ceea ce priveşte instruirea  

programată. Dacă la început mulţi erau sceptici în legătură cu această nouă metodă de instruire, pe de 

o parte şi datorită dificultăţilor de punere în practică a acesteia, odată cu dezvoltarea tehnologiilor 

informaţionale, a calculatoarelor în speţă,  învăţământul programat a devenit din ce în ce mai 

important. El a căpătat o nouă dimensiune, prin apariţia software-ului educaţional şi implicit a 

instruirii asistate de calculator. 

Printre avantajele instruirii asistate de calculator se numără: stimularea creativităţii, a  

iniţiativei şi a curiozităţii elevilor, o parcurgere în ritm propriu a conţinuturilor învăţării, posibilitatea 

de a reveni asupra informaţiilor dobândite anterior. Printre dezavantaje se numără: dificultăţile în 

comunicarea cu alte persoane. 

Dacă cunoştinţele dobândite pot fi din orice domeniu educaţional, deprinderile se referă de 

cele mai multe ori la domeniile ce ţin de Informatică şi Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei. În 

acest caz, obţinerea competenţelor trebuie să se realizeze în urma verificării şi evaluării atât a 

cunoştinţelor însuşite, cât şi a deprinderilor în utilizarea corectă şi eficientă a calculatorului. O 

metodă eficientă în dobândirea competenţelor şi a deprinderilor moderne de utilizator este elaborarea 

şi proiectarea unor lucrări, proiecte cu conţinut transdisciplinar care să demonstreze profesorului 

nivelul competenţei dobândite.  

Pentru realizarea unui soft educaţional nu este suficient ca acesta să fie elaborat doar de către 

un informatician/programator. Este necesar ca munca acestuia să fie colaborată cu cea a unui pedagog 

şi cu cea a unui specialist din domeniul pentru care este creat acest soft. 

 Principalele etape în vederea realizării unui soft educaţional sunt: 

 Analiza pedagogică care presupune: identificarea obiectivelor, analiza grupului ţinţă căruia îi este 

destinat acest soft, alegerea conţinutului expus, precizarea demersului pedagogic şi alegerea 

formelor de interacţiune 

 Elaborarea scenariului didactic care presupune: implementarea softului 

 Evaluarea care presupune: monitorizarea eficacităţii şi a impactului softului în vederea 

îmbunătăţirii acestuia 

În ceea ce priveşte demersul pedagogic, acesta se referă la planificarea activităţilor  

didactice din cadrul fiecărei unităţi de învăţare. În cadrul acestei etape sunt schiţate formele de 

interacţiune. Astfel câteva posibilităţi în elaborarea demersului pedagogic pot fi:  

 combinarea noţiunilor teoretice cu imagini, filme, fişiere audio, diverse forme de interacţiune 

 posibilitatea de a da un răspuns, de a trece la următoarea întrebare fără a răspunde la cea curentă, 

sau de a modifica răspunsurile anterioare 

 ecrane de ajutor 

 ecrane ce permit realizarea unor calcule 

Formele de interacţiune utilizate în cadrul unui soft educaţional pot fi de mai multe  

tipuri: 

 forme de interacţiune cu alegere (itemi obiectivi) – în această categorie se integrează: itemii cu 

alegerea duală (în care răspunsul la o întrebare poate fi de tipul Da/Nu, Adevărat/Fals, 

Corect/Greşit); itemii cu alegere multiplă (răspunsul la o întrebare se alege din mai multe variante 

posibile); corelaţiile (se realizează legături între elementele a două sau mai multe liste); puzzle-uri 
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 forme de interacţiune semideschise (itemi semiobiectivi) – în această categorie se integrează:  

întrebările care necesită completarea unui răspuns, corectarea unor greşeli, formularea de 

răspunsuri scurte sau completare de rebusuri 

 forme de interacţiune cu simulări – simulările constă în reproducerea în diferite moduri a unor 

situaţii, fenomene reale sau ştiinţifice 

Elaborarea scenariului didactic presupune implementarea informatică a softului  

educaţional. Pentru ca un soft educaţional să fie cât mai bine implementat, un programator trebuie să 

se ocupe de: alegerea graficii şi a efectelor de animaţie, a efectelor audio, stabilirea vitezei de 

derulare şi optimizarea conţinuturilor. 

 

Dacă la început când computerul a pătruns în  învăţământ era gândit ca un instrument de lucru 

pentru predarea şi învăţarea informaticii în laboratoare de informatică, unde aveau acces elevii care se 

pregăteau în acest domeniu, ultimii ani au adus o adevărată revoluţie conceptuală în educaţie, 

computerul devenind un mediu pentru învăţare în general, pentru toate disciplinele din programă.  

Extraordinara dezvoltare a tehnologiilor multimedia a contribuit şi ea, facilitând apariţia unui 

domeniu nou, softul educaţional, o foarte interesantă legătură între programare informatică, 

psihopedagogie şi diverse materii din curricula, care astăzi depăşeşte timpul experimentelor fiind pe 

cale să devină un domeniu cu drepturi depline şi viitor sigur în oferta educaţională a acestui început 

de mileniu. 

Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea 

unor strategii clasice de predare – învăţare – evaluare. Computerul simulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin 

intermediul lui, se oferă elevilor modelări, justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor 

abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate. Soft-urile educaţionale au menirea de a 

ajuta celelalte discipline care se predau în şcoală. 

Întrebarea pe care probabil mulţi dintre noi o pun în acest context fiind dacă într-adevăr este 

nevoie de aceste schimbări majore, structurale, care pot genera probleme de adaptare unor categorii 

de profesori sau elevi. Răspunsul este dat de chiar societatea spre care ne îndreptăm.  

Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la orice disciplină se pot 

folosi softuri educaţionale făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi a cunoştinţelor. 

Ce este de fapt un soft educaţional?  Softul educaţional este un produs program  special  

proiectat pentru a fi utilizat în procesul de învăţare.  El trebuie să reprezinte o provocare din punct de 

vedere cognitiv, să fie atractiv, să motiveze utilizatorii şi să-i transforme în participanţi activi la 

propriul proces de învăţare. 

Trăsăturile generale ale softului educaţional sunt : 

 este conceput pentru a învăţa; 

 trebuie sa asigure interacţiunea flexibilă elev-computer sau computer-profesor; 

 se adaptează în funcţie de caracteristicile individuale ale utilizatorului; 

Softul educaţional rezultă dintr-un laborios proces de proiectare care are trei mari etape: 

 stabilirea temei 

 proiectare pedagogică 

 realizare informatică 
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Eficacitatea unui soft se face în funcţie următoarele criterii: 

 gradul de dificultate, aria de cuprindere; 

 structura internă a programului. 

 funcţionarea softului din punctul de vedere al utilizatorului. 

Criteriile care normează proiectarea şi evaluarea unui bun soft educaţional sunt: 

 programul să conţină definite obiective de aşa manieră încât să ducă la posibilitatea măsurării 

performanţelor elevului; 

 prezentarea obiectivelor să fie pe linia unui curriculum(programe); 

 structura programului să se refere la:  

 activităţile de recuperare integrate în program; 

 trimiteri la paginile anterioare pentru reactualizarea cunoştinţelor; 

 existenţa ramificaţiilor secundare pentru alegerea gradelor de dificultate ale 

programului; 

 existenţa unui meniu detaliat; 

 utilizarea unei grafici adecvate unui suport vizual. 

 cuantumul exerciţiilor se reflectă prin: 

 varietatea de exemple, probleme şi exerciţii conţinute ce fac apel la achiziţiile 

anterioare; 

 varietatea exerciţiilor aplicative propuse pentru aprofundarea noţiunilor achiziţionate 

prin softul educaţional; 

 evaluarea răspunsurilor itemilor să corespundă prin: 

 existenţa explicaţiilor pentru fiecare răspuns greşit; 

 furnizarea unui comentariu(de către program) chiar în cazul unui răspuns neaşteptat 

din partea utilizatorului; 

 existenţa unor pre-teste înaintea noi unităţi de învăţare care să furnizeze elevului 

indicaţiile necesare alegerii drumului de parcurs din meniul programului; 

 calitatea post-testelor(în funcţie de obiectivele operaţionale propuse) din materia 

însuşită; 

 notarea realizată de program în funcţie de utilizatorul vizat; 

 înregistrarea performanţelor obţinute de elev şi facilităţile comunicării lor profesorului 

şi elevului; 

 raporturile softului cu elevul, identificate prin: 

 gradul de solicitare(activizare) a elevului; 

 controlul utilizatorului relativ la propria instruire(ritm, întrerupere, întoarcere, 

repetare); 

Putem afirma că una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este 

calitatea interacţiunii cu elevul; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. O altă 

caracteristică este flexibilitatea. Modul în care este proiectat softul cu care va interacţiona elevul, va 

evidenţia o individualizare a parcursului în raport cu reacţiile elevului, cu posibilităţile de relevare a 

dificultăţilor în parcurgerea programului şi de reglare a instruirii. Din acest punct de vedere unele 

soft-uri sunt centrate pe elev (cuprind şi sarcinile de lucru care să asigure învăţarea), altele sunt 

centrate pe profesor (prezintă conţinuturile, dar nu-şi propun şi exersarea). 
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Stabilirea temei trebuie să răspundă la o întrebare esenţială: suportul informatic aduce un plus 

de calitate transmiterii/receptării informaţiei? În alte cuvinte este informaţia oferită mai uşor 

asimilabilă sau mai trainică ? 

 

Distingem mai multe tipuri de softuri educaţionale : 

 softul interactiv de învăţare are înglobată o strategie care permite controlul permanent 

 soft de simulare permite realizarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui 

model care are un comportament analog. Astfel de programe oferă posibilitatea observării 

modelului în care se schimbă comportamentul sistemului în funcţie de modificările 

operate(schimbarea parametrilor, condiţiilor) ceea ce facilitează înţelegerea fenomenului şi nu 

implică riscurile şi cheltuiala fenomenului real. 

 soft de investigare - elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci este 

un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile 

 soft tematic, de prezentare, abordează subiecte/teme din diverse domenii arii curriculare din 

programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în 

diverse domenii 

 soft de testare/evaluare presupune existenta unor programe capabile sa testeze nivelul de însuşire 

a cunoştinţelor prin evaluarea răspunsurilor. O interfaţă grafică prietenoasă va afişa mesaje 

corespunzătoare interpretării răspunsului. Programele de testare pot fi incluse în lecţia curentă sau 

în lecţii recapitulative. Modul de construire a unui test depinde de numărul de chestiuni de test 

(care se stabilesc în funcţie de timpul de administrare şi de nivelul de şcolarizare) şi de numărul de 

concepte, procedee a căror însuşire va fi verificată. 

 softuri utilitare sunt instrumente dicţionare, tabele, editoare 

 jocuri educative în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic 

 soft de administrare şi management educaţional este un produs de suport al activităţilor  şcolare 

sau de instruire în general. 

 

Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaţionale, se eficientizează procesul  

de predare – învăţare - evaluare a cunoştinţelor. Utilizând softurile educaţionale în cadrul activităţilor 

se vor dezvolta: 

 gândirea logică- gândirea elevilor câştigă în profunzime şi rapiditate. A şti ce să ceri 

sistemului de calcul impune o ordonare superioară a gândirii. 

 spiritul  de observaţie  

 memoria vizuală  

 atenţia voluntară  

 stimularea interesului faţă de nou - atunci când se lucrează cu calculatorul, interesul şi 

implicarea elevului este neîntreruptă. Deschiderea aproape completă pe care o oferă tehnica de 

calcul elimină riscul ca elevul să se plictisească sau ca activitatea să intre în rutină. 

 stimularea imaginaţiei - varietatea subiectelor abordate de acestea stimulează imaginaţia celor 

care le utilizează, cu atât mai mult cu cât aceste programe sunt special concepute să dezvolte 

fantezia, inventivitatea, rapiditatea luării deciziilor, reflexele. 

 operaţiile intelectuale prematematice 

 deprinderile de lucru cu calculatorul 
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 abilităţile de utilizare a informaţiilor primite prin intremediul softurilor educaţionale. 

 

Softurile educaţionale prezintă o serie de avantaje incontestabile: 

 furnizează un mare volum de date; 

 stimulează activitatea intelectuală şi dezvoltarea de competenţe; 

 asigură o instruire individualizată; 

 favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe prin paşi mici, adaptaţi nevoilor 

individuale de progres în învăţare; 

 facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient; 

 oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 

 pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese în evoluţia lor, unele experienţe greu accesibile 

laboratoarelor şcolare; 

 stimulează implicarea activă a elevului în învăţare; 

 elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului determinate de 

factorii de mediu; 

 rezultatele şi progresele obţinute beneficiază de o apreciere obiectivă. 

 eliberează elevul de multe activităţi de rutină; 

 reduce timpul de studiu 

 formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul autoeducaţiei. 

 se poate optimiza randamentul predării prin prezentarea cu ajutorul ecranului a unei largi 

varietăţi de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie. Aceasta conduce la 

stimularea inventivităţii şi aplicativităţii, a spiritului participativ şi anticipativ al celui care 

învaţă 

 substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat; 

 modifică atitudinea faţă de calculator ca instrument de lucru 

 creşte calitatea actului pedagogic; 

 în cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea 

elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire 

diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate 

diferite. 

 

În ceea ce priveşte dezavantajele, acestea sunt: 

 prezintă segmente de instruire fixe, care nu solicită capacităţi ale minţii umane; 

 uneori răspunsul incorect este cotat în funcţie de detaliu şi nu de esenţă; 

 introduce mai multă dirijare în procesul de învăţare; 

 introduce o stare de oboseală, datorită posibilităţilor reduse de interacţiune umană; 

 utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul 

lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la 

lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern 

de predare – învăţare - evaluare;  

 folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de 

investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea individualizarea excesivă  
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a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în 

contextul său psihosocial.  

 

 

Concluzii: 

  Societatea informaţională  nu mai este o previziune de viitor ci o stare de fapt a prezentului, 

rămâne la latitudinea fiecăruia cât de repede va şti să facă parte cu adevărat din ea şi aceasta nu numai 

ca o cerinţă exterioară, impusă, ci ca o necesitate individuală de armonizare. Se poate spune că 

integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a performanţelor şcolare, cu 

condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 
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