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MULTIMEDIA CA  INSTRUMENT EDUCAŢIONAL 

-studiu- 

 
                                                          Prof. PETRE CLAUDIA 

Școala Gimnazială ”Eugen Ionescu”- Slatina 

 

 

Astăzi, multimedia este o considerată o combinaţie atent aleasă de elemente de tip text, 

grafică, sunet, animaţie şi video. Când utilizatorul final controlează ce, când şi cum sunt prezentate 

aceste elemente, vorbim de multimedia interactivă. Hypermedia reprezintă tipul de multimedia 

interactivă  în care navigarea este non-lineară, prin intermediul link-urilor. 

Multimedia - Definiţii  

 Conform Wikipedia, “Multimedia este  mediu şi conţinut ce utilizează o combinaţie de forme 

de conţinut.[...] Multimedia include o combinaţie de text, audio, imagini statice, animaţie, 

video, şi forme de interactivitate”. 

 Conform DEX-ului Multimedia reprezintă un „Ansamblu de tehnici (texte, imagini fixe sau 

animate, sunete, grafică) care permit recepționarea, depozitarea, prezentarea și prelucrarea 

informațiilor simultan și interactiv”. 

 “Multimedia este o combinaţie fascinantă de elemente hardware şi software ce permit 

integrarea elementelor de tip video, animaţie, audio, grafică şi resurse de evaluare în vederea 

creării de prezentări eficiente pe un calculator desktop accesibil. (Fenrich, 1997)[1]. 

 “Multimedia este caracterizată de prezenţa textului, imaginilor, sunetului, animaţiei şi video; 

unele dintre acestea sau toate sunt organizate într-un program coerent” (Phillips, 1997)[2]. 

Multimedia poate fi utilizată pentru o varietate de scopuri, de la crearea prezentărilor, 

pregătire, educaţie, crearea publicaţiilor digitale, simulărilor şi a chioşcurilor.  

Multimedia poate fi accesată prin intermediul casetelor video, hard disk-ului, suporturilor 

optice CD, DVD, sau prin intermediul reţelelor distribuite cum este World Wide Web.  

Multimedia a fascinat întotdeauna educatorii datorită punctele sale forte în a comunica 

concepte dificile în moduri simple. Ca urmare a  creşterii explozive a numărului de calculatoare cu 

capabilităţi multimedia, posibilităţile utilizării multimedia  au crescut enorm. În cazul educaţiei la 

distanţă, care depinde de materiale de auto-învăţare, utilizarea multimedia îmbogăţeşte experienţele 

de predare şi învăţare prin furnizarea unei perspective multi-senzoriale. În timp ce a fost recunoscut 

că multimedia poate fi utilă atât în scenariul clasic de predare faţă-în-faţă  cât şi în condiţiile 

învăţământului la distanţă, educatorii au tendinţa de a considera că dezvoltarea de multimedia 

necesită cunoştinţe avansate de programare. Acest lucru este adevărat doar parţial. Astăzi, cu 

disponibilitatea de software cum ar fi Adobe Flash, Adobe Director, Autodesk 3D Studio Max, 

MediaWorks, Microsoft PowerPoint, suita Articulate etc., putem dezvolta lecţii multimedia, fără a 

avea o experienţă practică bogată în utilizarea software-ului.  

Însă cunoştinţele privind software-ul în sine nu sunt suficiente pentru a dezvolta software 

educaţional  multimedia de calitate. Pentru a fi eficient în învăţare, un program multimedia trebuie să 

includă o bază pedagogică solidă. 
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Multimedia ca instrument educaţional 

 

De-a lungul anilor 1980 şi 1990, conceptul de multimedia a luat un nou sens, deoarece 

capabilităţile  sateliţilor, calculatoarelor, audio şi video au convers către crearea de noi elemente 

media  cu un potenţial enorm. Combinat cu dezvoltările în hardware şi software, aceste tehnologii au 

fost în măsură să furnizeze facilităţi sporite de învăţare şi cu atenţie la nevoile specifice ale 

utilizatorilor individuali. 

O aplicaţie primară a multimediei interactive de instruire este situaţia instrucţională în care 

elevului îi este dat controlul, astfel ca el să poate revizui materialul în  ritm propriu şi în conformitate 

cu  interesele individuale, nevoile şi procesele cognitive. Obiectivul de bază al materialelor 

interactive multimedia nu este de a înlocui profesorul, ci de a schimba rolul profesorului în întregime. 

Ca atare, materialul multimedia trebuie să fie extrem de bine conceput şi suficient de sofisticat pentru 

a imita cel mai bun profesor, prin combinarea în design a diferitelor elemente ale proceselor cognitive 

şi cea mai bună calitate a tehnologiei.  

 

Avantajele utilizării multimedia în educaţie 

 

Multimedia sprijină elevii să îşi construiască cu acurateţe şi mai eficient  modelele mentale 

decât ar realiza-o cu un text simplu. Beneficii potenţiale ale utilizării elementelor multimedia bine 

proiectate  în educaţie au fost identificate de Mayer[3]: 

 perspective alternative 

 participare activă 

 învăţare accelerată 

 învăţare individualizată:  acoperă stiluri de învăţare diverse şi sarcini de învăţare 

pentru  toate nivelele de cunoştinţe ale elevilor,  asigură feedback  

 retenţia şi aplicarea cunoştinţelor 

 deprinderi de rezolvare a problemelor şi deprinderi de luare a deciziilor 

 înţelegerea sistemică 

 gândirea de nivel înalt 

 autonomie şi concentrare 

 controlul ritmului şi secvenţierea informaţiilor 

 

Tăria pedagogică a multimedia rezidă în faptul că utilizează simultan capabilităţile naturale 

ale oamenilor de a procesa informaţii vizuale şi auditive. În plus, aceste două canale procesează 

informaţiile în mod diferit,  ca urmare combinarea mediilor diferite ajută. Conexiunile pline de 

semnificaţie între text şi grafică permit o înţelegere mai profundă şi crearea unor modele mentale 

mai bune decât prin utilizarea singulară a uneia dintre ele. 

 

Hede şi Hede (2002) au construit un model al efectelor multimedia asupra învăţării [4] (figura 

1.) 
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Figura 1. Modelul Hede şi Hede al efectelor multimedia asupra învăţării 

 

Modelul ajută dezvoltatorii de aplicaţii multimedia să cunoască factorii ce pot face 

multimedia mai mult sau mai puţin eficientă în învăţare. Fiecare factor din modelul Hede şi Hede 

poate afecta învăţarea, rezultând importanţa proiectării instrucţiei. Multimedia are un impact deosebit 

asupra învăţării, însă trebuie proiectată cu atenţie deosebită.  

Multimedia are un efect deosebit şi în plan emoţional şi motivaţional. De exemplu, elementele 

video au componente emoţionale ce afectează modul în care utilizatorii vizualizează conţinutul. Ca 

urmare, aspectele motivaţionale şi emoţionale trebuie considerate în proiectarea multimedia.  

Controlul utilizatorului 
- Timpul de rezolvare a 

sarcinii 
- Interactivitate 

- Navigare 

Motivaţia 
- Intrinsecă 
- Extrinsecă 

Implicarea 
cognitivă 

Inteligenţa 
- Generală 
- Specifică 

Intrări (semnale) 
auditive 

- naraţia 
- instrucţiuni 
- indicii 
- muzică 

Intrări (semnale) 
vizuale 

- text 
- imagini 
- video 
- animaţii 

Atenţia 

Memoria de lucru 
- codare duală( auditivă şi 
vizuală) 
- capacitate limitată a fiecărui 
canal 
- interferenţa  
- repetiţia 
- legături cognitive 

Memoria de lungă durată 
- cunoştinţe declarative 
- cunoştinţe condiţionale 
- cunoştinţe procedurale 
 

Stilul de învăţare 
- superficial/profund 
- dependent / 
independent 
- activ /pasiv 
- vizual/verbal 
- cele 4 stiluri ale lui 
Kolb 
 

Reflecţia 

Învăţarea 
- comprehensiune 
-reamintire/aplicare 
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Dezavantajele utilizării multimedia în educaţie 

 supraîncărcare cognitivă 

 lipsa structurării 

 “lost in cyberspace” 

 conţinut excesiv de text 

 non - interacţie (uneori) 

 

După Reddi, U. V. & Mishra, S. (2003)[5], dificultăţile implementării multimediei în educaţie 

sunt: 

a) Multimedia necesită sisteme de calcul performante 

Sunetele, imaginile, animaţiile şi în mod special videoclip-urile reprezintă cantităţi mari de 

date, ce încetinesc sau chiar sunt incompatibile cu un sistem de calcul cu performanţe reduse. 

Pachetele multimedia necesită calculatoare de o calitate foarte bună. Un dezavantaj al creării 

cursurilor multimedia este acela că este posibil să nu fie accesibile unui segment larg de utilizatori 

interesaţi, dacă aceştia nu au acces la maşini capabile multimedia. De aceea, dezvoltatorii de 

multimedia trebuie să gândească ce tipuri de elemente multimedia vor incorpora în aplicaţii şi să 

aleagă pe acelea cu valoarea semnificativă. 

 

b) Probleme financiare şi tehnice 

Costurile dezvoltării multimedia sunt foarte mari şi procesul este laborios. Timpul petrecut 

dezvoltând multimedia necesită bani, ceea ce creşte  costurile produsului. 

 

c) Utilizatorii trebuie să posede cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului pentru a 

putea exploata capabilităţile acestui mediu de învăţare. 

 

d) Pregătirea educatorilor nefamiliarizaţi cu producerea şi proiectarea cursurilor multimedia 

sau a pachetelor poate fi de asemenea complicată. 
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