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PLATFORME EDUCAŢIONALE ONLINE UTILIZATE ÎN 

PROCESUL EDUCAŢIONAL 

-studiu- 

                                                                                              Profesor Alexandru CAZAN   

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”- Brǎila 

 

         De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de 

investigare, de aceea dinamica cunoaşterii umane influenţează dezvoltarea generală a societăţii 

umane. Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în viaţa sa, omul trebuie să se adapteze continuu la aceste 

schimbări ale cunoaşterii. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi perfecţionării, apariţia de 

noi tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC), îmbunătăţirea teoriilor pedagogice şi psihologice, 

obligă pe elevi/studenţi, profesori, părinţi şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări.  

Din perspectiva cadrului didactic studiile [3] au evidenţiat că integrarea TIC în activitatea didactică 

permite/ favorizează:  

(1) o regândire/ reconsiderare a procesului de interacţiune profesor-elev;  

(2) o viziune nouă asupra evaluării progresului elevilor;  

(3) extinderea posibilităţilor de perfecţionare profesională.  

În procesul educațional se utilizeazǎ tot mai frecvent un ansamblu de tehnologii orientate spre 

exploatarea unui mediu colaborativ de creare şi distribuire de cunoştinţe.  

Instrumentele online pentru instruire şi evaluare le-au oferit profesorilor feedback imediat cu privire 

la activitatea elevilor şi noi resurse pentru planificarea instruirii personalizate pe baza internetului, 

atunci când a fost nevoie de acţiuni de remediere sau de dezvoltare. Totuşi, majoritatea profesorilor 

afirmă că volumul lor de muncă a crescut din cauza sarcinilor administrative suplimentare şi a 

necesităţii de a planifica unele activităţi referitoare la utilizarea calculatoarelor de către elevi. [2].  

Aplicaţiile destinate formării asistate de calculator [4] (e-learning) sunt programe destinate în 

principal distribuirii de materiale de formare. Ele permit înscrierea şi urmărirea activităţii unui număr 

de cursanţi. 

E-Learning implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ; prin natura sa, e-learning 

este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă cursanţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi 

timpului în care să se instruiască. 

Explorarea posibilităţilor TIC în activitatea didactică conduce la creşterea capacităţii de 

experimentare şi de inovare pedagogică. TIC stimulează comunicarea şi activitatea colaborativă în 

interiorul comunităţii pedagogice. [3]  
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I. Platforma iTeach –http://www.iteach.ro/ 

iTeach oferǎ oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin publicarea de materiale şi participarea 

la grupuri de discuţii sau cursuri online de formare continuă. 

iTeach propune şi implementează participare cadrelor didactice în proiecte, vizite de studiu, activităţi 

colaborative, cercetare pedagogică şi în domeniul de specializare, experienţă şi reflecţie asupra 

propriei activităţi didactice, eforturi personale de sinteză şi de valorificare a experienţei prin 

publicarea de articole şi materiale didactice.  

 

 

 

II. Platforma AeL - Advanced eLearning – www.advancedelearling.com/ 

Advanced eLearning este o platformă integrată completă de instruire asistată de calculator, dezvoltată 

de SIVECO România. 

 

http://www.iteach.ro/
http://www.advancedelearling.com/
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AeL reprezintă o platformă modernă de instruire şi gestiune a conţinutului, dedicată instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar.  

Aceasta presupune utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare-evaluare. Lansat în anii 

2000 ca şi Asistent educational pentru licee, acesta s-a transformat într-un instrument valoros în 

sistemul educaţional devenind o platformă de predare/învătare şi management al conţinutului 

educaţional multimedia. 

Bazată pe principii educaţionale moderne. AeL este o platformă modernă de instruire şi gestiune a 

conţinutului, dedicată instituţiilor de învăţământ şi corporaţiilor. AeL este un sistem prin excelenţă 

flexibil, putând fi folosit în diferite limbi, regiuni, pe niveluri de studiu şi tipuri de instituţii de 

învăţământ. 

Platforma oferă funcţii complete pentru toţi participanţii la procesul educaţional - elevi, profesori, 

directorii instituţiilor, personal administrativ şi părinţi. 

AeL este un produs care inovează. Este singurul sistem de gestiune a învăţării (Learning Management 

System) care acoperă cele trei tipuri principale de învăţare [5]: 

- Asincronă (profesorul pregăteşte materialul şi fiecare cursant îl parcurge în ritm propriu)  

- Sincronă în clasă (profesorul şi cursanţii se află fizic în aceeaşi încăpere şi pot comunica direct)  

- Sincronă la distanţă (profesorul şi cursanţii pot comunica doar prin intermediul sistemului)  

Conţinutul digital AeL [6] oferă un mix optim de pedagogie şi divertisment, combinând experimente, 

simulări, filme, activităţi interactive, teste, toate vizând motivarea diferitelor tipuri de cursanţi. 

Procesul de învăţare este, prin urmare, transformat într-o activitate interesantă, o modalitate de a 

descoperi şi explora, de a observa principii ştiinţifice complexe şi de a aplica teoria abstractă în 

activităţile de zi cu zi. 

Rolul AeL este acela de a aplica orientările moderne ale teoriilor pedagogice privind rolul 

cursantului. Conţinutul digital amplifică gradul de înţelegere a fenomenelor, colaborarea cu colegii şi 

profesorul, cooperarea în rezolvarea problemelor, exprimarea propriilor puncte de vedere şi 

dezvoltarea capacităţilor de argumentare. 

Educaţia modernă, înseamnă, de fapt posibilitatea de a descoperi prin experimentare (learning by 

doing), decât de a primi un transfer de informaţii directe (learning by memorizing) [2]. Scenariile de 

învăţare moderne au rolul important de a forma abilităţi practice şi de a asigura un transfer eficient de 

competenţe integrate. 

AeL are o structură coerentă, animaţiile interactive, textele, evaluările, şi filmele de prezentare având 

un loc bine stabilit pe ecran în fiecare obiect de învăţare, în conformitate cu recomandările 

psihologilor. Informaţiile suplimentare şi pictogramele sunt, de asemenea, corect poziţionate, pentru a 

facilita accesul şi evitarea redundanţei. 

Conţinutul digital AeL este organizat în obiecte de învăţare reutilizabile (RLO), care sunt structurate 

în pachete de conţinut educaţional. Conceptul de reutilizare a conţinutului este bazat pe formate de  
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descriere a împachetărilor în XML fiind implementate elementele necesare pentru a putea importa şi 

exporta conform standardelor MathML , SVG şi SCORM [6]. 

Interfaţa lecţiilor AeL este prietenoasă şi uşor de utilizat [6]. Aplicaţia ghidează cursanţii pe tot 

parcursul lecţiilor, astfel încât oricine poate parcurge conţinutul educaţional AeL. 

Cerinte Software [6]:  

1. Internet Explorer v6.0 sau mai mare pentru a deschide lecţiile multimedia  

2. Macromedia Flash Player 7 

3. Cult3D  

Factorii responsabili de buna desfăşurare a procesului educaţional dispun prin platforma AeL de un 

suport adecvat în domeniile decizional, control, planificare, prognozã, urmărire şi previziune.  

Funcţionalităţi Platforma de eLearning AeL oferă suport pentru predare şi învăţare, testare şi 

evaluare, administrare a conţinutului, gestionare şi monitorizare a întregului proces educaţional. 

AeL este optimizat pentru: învăţare sincronă - profesorul controlează în întregime procesul 

educaţional, creând, adaptând şi monitorizând mediul de instruire; . învăţare asincronă - studiu în 

ritmul personal al elevilor, proiecte de colaborare; testare şi evaluare - pentru a veni în întâmpinarea 

nevoilor instituţiilor de învăţământ de măsurare a impactului şi eficacităţii procesului didactic.  

Principalele beneficii oferite de utilizarea platformei AeL în procesul didactic [7] sunt:  

- sprijinirea procesului didactic prin mijloace informatice moderne, punând la dispoziţia profesorilor 

un instrument complementar, flexibil şi eficient; 

- monitorizarea procesului de instruire şi a rezultatelor obţinute de elevi şi profesori, atât pe perioada 

cursurilor cât şi dupã finalizarea acestora; 

- planificarea eficientă a resurselor (profesori, săli de curs);  

- facilitarea procesului de învăţare, mărind receptivitatea şi gradul de asimilare a cunoştinţelor:  

a. stimularea multisenzorială în prezentarea informaţiei; 

b. activitatea de explorare/căutare individuală a informaţiei şi de operare asupra ei; 

c. schimbul de informaţie şi cooperarea în rezolvarea unor sarcini de lucru;  

d. varietatea surselor de informaţie; 

- stimularea gândirii critice; 

-  învăţarea orientată spre un scop; 

- stimularea creativitãţii şi competiţiei, a lucrului individual şi în echipă; 

- posibilitatea de simulare a diferitelor acţiuni ca substitut pentru materialele şi instrumentele 

didactice costisitoare sau dificil de procurat; 

- trecerea de la învăţarea bazată pe memorarea mecanică a informaţiei (,,Learning by memorizing”) la 

învăţarea bazatã pe experiment, pe descoperire. (,,Learning by doing”). 
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AeL Educational este structurat pe patru categorii de elemente componente: 

 

 

 

 

Prin bibliotecă [8], AeL permite accesul la o bază de informaţii imensă. Biblioteca AeL: 

 este virtuală - nu ocupă spaţiu în birouri, nu trebuie multiplicată pentru a fi citită simultan de 10, 

100 sau 10.000 de angajaţi; 

 e ordonată - cuprinde materiale de orice tip, organizate pe domenii, subiecte, autori; 

 se îmbogăţeşte uşor cu materiale noi, care pot fi importate sau create modificându-le pur şi simplu 

pe cele existente. 

Biblioteca oferă utilizatorilor, chiar şi celor neiniţiaţi, funcţii precum [9]:  

- acces controlat la materialele educaţionale; 

-  consultarea sistematică sau căutarea în volume vaste de conţinut text şi multimedia; 

- crearea de conţinut prin:  

- Editoare HTML încorporate; 

- Editoare de formule matematice încorporate; 

- Editoare de teste şi tutoriale; 

- Editoare de glosare/dicţionare; 

- import şi export de conţinut educaţional din formate cunoscute precum: fişiere MS Powerpoint, MS 

Word, HTML,PDF, RTF sau imagini şi filme; arhive/directoare de resurse . 

AeL eContent este una dintre cele mai bogate şi atractive biblioteci virtuale din lume, cuprinzând 

peste 16.000 de obiecte individuale de învăţare, la 21 de materii. Conţinutul educaţional oferit de 

SIVECO Romania poate fi tradus în orice limbă şi localizat pentru a respecta curricula şi specificul 

cultural al oricărei ţări/regiuni. AeL eContent este implementat în prezent în mai mult de 15.000 de 

şcoli şi utilizat de peste 7 milioane de beneficiari la nivel mondial [6].  

Lecţiile AeL îşi propun promovarea unei noi abordări în informaticǎ, matematică şi la disciplinele 

socio-umane - Cultură civică, Logică, argumentare şi comunicare, Sociologie, Economie, Psihologie, 

Filosofie - asigurând elevilor condiţii pentru descoperirea şi valorificarea potenţialului creativ şi 

rezolutiv. 
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III. Platforma INSAM – www.insam.softwin.ro/  

Platforma are ca scop dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme digitale de 

îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopoziţionare/ autoevaluare a elevilor din învăţământul 

preuniversitar liceal. 

 

 

Sistemul este accesibil cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul preuniversitar şi cuprinde 

150.000 de itemi de evaluare şi 5000 de teste de evaluare predefinite pentru 12 discipline. Pentru  

http://www.insam.softwin.ro/
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Matematică şi pentru disciplinele socio-umane: Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie, 

Economie, Sociologie, Filosofie au fost realizaţi aproximativ 25.000 itemi de evaluare. 

 

IV. Platforma Rationale – http://rationale.austhink.com 

Instrument software în care se poate opera cu hărţile argumentative bazate pe organizatori grafici, 

eficient pentru crearea de eseuri argumentative, materiale de opinie şi analiză de text, întrucât 

ghidează elevii să analizeze şi să gândească critic, îi ajută să se pregătească pentru o dezbatere.  

Platforma pune la dispoziţia exerciţii de gândire critică şi de şabloane eseu pentru a stimula realizarea 

de către elevi a sarcinilor de lucru şi realizarea unui proces de învăţare eficient şi interactiv. Astfel, 

platforma poate fi integrată cu succes în învăţământul secundar la disciplinele Logică, argumentare şi 

comunicare, Sociologie, Psihologie, Filozofie dar şi la Matematică. 

 

 

 

V. Scoala Discovery – www.scoaladiscorery.ro/ 

Resursele disponibile pe acest site împreuna cu programele difuzate pe canalul de televiziune 

Discovery reprezintă un instrument alternativ modern, care contribuie la creşterea interesului  

elevilor pentru ştiinţe.  

Scoala Discovery va pune la dispozitie o linie de programe TV cu continut educativ, precum si o serie 

de materiale on-line care sa va sprijine in procesul didactic.  

Puteti folosi programele si textele pentru a beneficia de o perspectivă nouă asupra subiectelor care va 

intereseaza, puteţi să recomandati elevilor să vizioneze programele TV sau puteţi să le urmăriţi în 

cadrul unei ore speciale, după care să discutaţi împreună subiectele relevante pentru nivelul şi 

programa valabile în cazul respectiv.  

Discovery Channel Romania difuzează o serie de programe educative în fiecare zi, de luni până vineri 

la ora 14.00 şi apoi în reluare. Programele prezintă subiecte ştiinţifice, de la chimie şi matematică, 

fizică, biologie şi ecologie până la invenţii. Acestea au fost special selectate pentru a-i ajuta pe elevii 

claselor V-XII să înţeleagă mai bine fenomenele ştiinţifice, transmiţând mesajul că ştiinţa este un  

http://rationale.austhink.com/
http://www.scoaladiscorery.ro/
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domeniu interesant şi captivant. Programele sunt dublate în limba romana, fără a avea pauze 

publicitare. 

 

 

Portalul este dedicat profesorilor, care pot descărca materiale-suport ce pot fi folosite la clasa, cu 

elevii. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet, despre fiecare episod, 

prezentând obiectivele lecţiei, seturi de întrebări care să îi apropie pe elevi de conţinut, propuneri de 

activităţi în clasă şi definiţii pentru termenii de vocabular.  

Înregistrarea şi folosirea unor materiale la clasa, în scopuri educative, este permisă conform legii 

drepturilor de autor. 

 

VI. Platforma Moodle – http://www.moodle.ro/ 

Moodle este un LMS (Learning Management System – EN, Sistem de Administrare a Învăţării) Open 

Source şi este cea mai populară platformă de administrare a învăţării la nivel mondial.. Accesul pe 

platformă se face gratuit, prin identificarea ca utilizator şi parolă. 

 

 

 

 

 

http://www.moodle.ro/
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Recomandările de utilizare şi implementarea platformei de e-learning pentru învăţământul 

preuniversitar vizează:  

Postarea lecţiilor, bibliografiei, temelor;  

Evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor;  

Crearea unor clase virtuale de colaborare ȋntre licee;  

Organizarea de concursuri şi dezvoltarea de proiecte între licee;  

Pregătiri pentru bacalaureat;  

Comunicarea şi socializare.  

 



 

12 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

                     Anul III   Nr. 22    iulie  2014                   ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                       ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

 

 

 

Bibliografie selectivă  

 

1. Kerr, K.,A. et al. Quaker Valley Digital School District: Early Effects and Plans for Future 

Evaluation. Santa Monica, CA, 2003. http://192.5.14.110/pubs/technical_reports/2004/  

2. Kulik, J.,A. Effects of Using Instructional Technology in Elementary and Secondary Schools: 

What Controlled Evaluation Studies Say. SRI International, May 2003.  

3. Toma, S., et al., Teaching in the Knowledge Society: The Impact of the Intel Teach Program in 

Romania. Bucharest: Agata Publishing House, 2009.  

4. Vlada, M., Utilizarea Tehnologiilor eLearning: cele mai importante 10 initiative si proiecte din 

Romania. In: Elearning.Romania. Bucureşti: TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educaţie, 

2009, http://www.elearning.ro  

5. *** http://advancedelearning.com/index.php/articles/c411 

6. *** http://www.advancedelearning.com/index.php/articles/c32 

7. *** http://www.clubafaceri.ro/219/ael-1173.html 

8. *** http://advancedelearning.com/index.php/articles/c411 

9. *** http://www.scribd.com/doc/110427390/IAC-curs-5 

10. *** iTeach – platformă pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice. 

http://www.iteach.ro/ 

11. *** Advanced eLearning -  platformă integrată completă de instruire asistată de calculator. 

www.advancedelearling.com/ 

12. *** INSAM - platforma pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme 

digitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopoziţionare/ autoevaluare a elevilor 

din învăţământul preuniversitar liceal. www.insam.softwin.ro/ 

13. *** Platforma Rationale – instrument software în care se poate opera cu hărţile argumentative 

bazate pe organizatori grafici. http://rationale.austhink.com 

14. *** Şcoala Discovery – portalul dedicat profesorilor, care pot descărca materiale-suport ce pot 

fi folosite la clasa. www.scoaladiscorery.ro/ 

15. *** Platforma Moodle – mediu virtual de instruire sau CMS - sistem de gestiune a cursurilor. 

http://www.moodle.ro/ 

 

 

 

 

 

 

http://advancedelearning.com/index.php/articles/c411
http://www.advancedelearning.com/index.php/articles/c32
http://www.clubafaceri.ro/219/ael-1173.html
http://advancedelearning.com/index.php/articles/c411
http://www.scribd.com/doc/110427390/IAC-curs-5
http://www.iteach.ro/
http://www.advancedelearling.com/
http://www.insam.softwin.ro/
http://rationale.austhink.com/
http://www.scoaladiscorery.ro/
http://www.moodle.ro/


 

13 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

                     Anul III   Nr. 22    iulie  2014                   ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                       ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

 

 

 

PROBLEME PROPUSE 
 

CLASA A X-A 

X.12 O firmă particulară închiriază autoturisme contra sumei de 0,75% pe zi din preţul acestora.   

Pentru problema de mai sus: 

1. Creaţi o agendă de lucru nouă cu numele „InchirieriAutoturisme.xlsx”. 

2. Setaţi a doua foaie de calcul (Sheet2), a agendei de lucru, astfel: format A4, margini: sus 1.86 

cm, jos 1.63 cm, stânga 1.65 cm, dreapta 1.62 cm, antet 0.73 cm, subsol 0.85 cm, orientare 
verticală. 

3. Realizaţi un antet (Header) care să conţină: secțiunea din stânga text „SITUAŢIE”, secțiunea 

din centru textul „INCHIRIERI”, secțiunea din dreapta numărul paginii (opțiunea inserare 
automatǎ numǎrul paginii). 

4. Realizaţi un subsol (Footer) care să conţină: secțiunea din stânga text cu numele şi prenumele 

vostru, secțiunea din centru textul „CARS FOR YOU”, secțiunea din dreapta data şi ora 
curentă (opțiunea inserare automatǎ datǎ şi timp). 

5. Realizați în a doua foaie de calcul (Sheet2) un tabel care care sǎ conținǎ câmpurile: Nr.crt., 

Model, Preț, Datǎ_ȋmprumut, Dată_ramburs, Nr.zile_ȋmprumut, Valoare_plata. 

a. introduceți datele din imaginea de mai jos; 

b. ȋn domeniul B8:E12 

introduceţi, la alegere, ȋncǎ 5 

înregistrări; 

c. alinierea datelor: centrat 
orizontal şi vertical; 

d. se va utiliza fontul Calibri, 

dimensiune 13, culoare roşu 
(Red); 

e. aplicaţi tabelului un 

chenar albastru (Blue), stilul 
liniei groasă; 

f. fundalul tabelului va avea 

culoarea portocaliu (Orange); 

g. numerotarea automată a celulelor din coloana „număr curent”. 

6. Calculaţi  „Nr.zile de împrumut”; 

7. Calculaţi „Valoare de plată”; 

8. Redenumiți  foaia de calcul „Foaie2" (Sheet2) cu numele „RENT A CAR".  

9. Colorati eticheta foi de calcul „RENT A CAR". 

 

Profesor Alexandru CAZAN,  Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”- Brǎila 



 

14 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

                     Anul III   Nr. 22    iulie  2014                   ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                       ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

 

 

 

X.13 O societate comercialǎ care produce şi comercializeazǎ articole de papetǎrie trebuie sǎ 

facǎ o analizǎ producție-vǎnzǎri, pe primul semestru al anului 2014. 

Pentru problema de mai sus: 

1. Creaţi o agendă de lucru nouă cu numele Produse_papetarie.xlsx. 

2. Realizați în a patra foaie de calcul (Sheet4) un tabel care care sǎ conținǎ câmpurile: 
CodProdus, Produs, Preț, TVA, Cantitate, PrețTotal. 

3. Redenumiţi foaia de calcul analizǎ_semestrialǎ. 

4. Sǎ fie ȋnregistrate cel puțin 10 produse de papetǎrie. 

5. Cunoscându-se pentru fiecare produs codul, prețul şi cantitatea, sǎ se calculeze TVA, ca 24% 
din preț şi prețul total, ca produs dintre cantitate şi suma dintre TVA şi preț. 

6. Sǎ se filtreze datele afişând numai produsele pentru care cantitatea este cuprinsǎ între douǎ 

valori stabilite de rezolvitor. 

7. Sǎ se afişeze apoi toate înregistrǎrile, sǎ se anuleze filtrarea şi sǎ se ordoneze datele 
descrescǎtor dupǎ prețul total. 

8. Sǎ se afişeze diagrama evoluției vȃnzǎrilor, dupǎ cum urmeazǎ: 

 sǎ se aleagǎ tipul de diagramǎ „linie”; 

 sǎ fie scoase ȋn evidențǎ prin puncte valorile vânzǎrilor pentru fiecare produs; 

 sub axa Ox sǎ se scrie: „Produsul”, în stânga axei Oy sǎ se scrie „Cantitatea vândutǎ”, 
iar ca titlu sǎ se scrie „PAPETǍRIE SEMESTRUL I 2014”; 

 sǎ se facǎ o serie de formatǎri referitoare la culori, dimensiuni, fonturi şi stiluri ale 
caracterelor la alegerea rezolvitorului. 
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