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Integrarea instrumentelor software la disciplinele informatice 

 

                                                                                                      Profesor Alexandru CAZAN   

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”- Brǎila 

 

O integrare eficientă a tehnologiei informație în sistemul educaţional este un proces complex, 

multicomponent, care implică aspectele curriculare şi pedagogice și competenţe ale cadrelor didactice. 

Potenţialul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor încurajează inovarea în abordarea predării 

şi învăţării şi devine, astfel, o soluţie esenţială pentru problemele mediului tradiţional de educaţie. 

Dacă în urmă cu câţiva ani, calculatorul era perceput ca un instrument de lucru în domeniul 

tehnic, el fiind o modalitate de prelucrare mai uşoară şi mai rapidă a datelor, astăzi calculatorul a 

devenit un mijloc de informare şi comunicare strâns legat de extinderea reţelei Internet. Această 

evoluţie a dat o importanţă deosebită instruirii asistate de calculator (IAC - Instruire Asistată de 

Calculator), cu avantaje de necontestat:  

- o cantitate enormă de informaţii care poate fi accesată;  

- operaţii efectuate rapid şi exact;  

- posibilitatea de a se oferi reprezentări diverse obiectelor, proceselor şi fenomenelor;  

- şi nu în ultimul rând, capacitatea calculatorului de a comunica interactiv cu profesorul sau elevul.  

Disciplinele informatice, datorită specificului bazat pe interacţiunea om - calculator, îşi propun să 

formeze la elevi anumite competenţe cognitive, afective şi psihomotorii cum ar fi: 

 dezvoltarea deprinderii de a lucra individual: participarea activă a elevilor la dobândirea de noi 

cunoştinţe prin efort propriu;  

 dezvoltarea abilităţilor de a lucra în grup (prin intermediul reţelelor de calculatoare), implicarea 

studenţilor în realizarea de proiecte didactice de grup;  

 cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru;  

 dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru a crea produse eficiente;  

 conştientizarea relaţiei interdisciplinare dintre tehnologia informaţiei şi alte discipline. 

 

La disciplinele informatice pentru dezvoltarea competențelor specifice se folosesc instrumente 

hardware şi software. 

 

1. Instrumente hardware reprezintă echipamentele digitale universale sau specializate, utilizate 

pentru desfăşurarea procesului de educaţie. Dacă iniţial calculatoarele personale erau utilizate în 

principal ca furnizoare de texte digitale, acum instrumentele hardware au evoluat oferind 

posibilităţi de comunicare, de accesare şi de creare a resurselor educaţionale multimedia. În 

prezent, echipamentele hardware dirijate de microprocesoare pot fi clasificate astfel:  
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 Echipamente de prezentare ce asigură perceperea vizuală şi sonoră pasivă sau interactivă a datelor în 

format digital pentru un utilizator sau un grup de utilizatori. Exemple: monitoare video, proiectoare 

multimedia, table interactive.  

 Echipamente de stocare, reprezentând diverse medii de stocare a datelor: magnetice, optice, mixte. 

Mărirea capacităţii lor de stocare este însoţită de micşorarea dimensiunilor, creşterea portabilităţii şi a 

siguranţei datelor.  

 Echipamente specializate de preluare a imaginilor, secvenţelor video şi audio. De exemplu, 

echipamentele pentru digitalizarea documentelor tipărite – scannerele prin a căror utilizare a crescut 

exponenţial cantitatea de informaţie digitală şi a impulsionat dezvoltarea formatelor multimedia.  

 

2. Instrumente software  
Instrumentele software sunt resurse digitale de mai multe tipuri: 

 Resurse pasive  

 Obiecte de învăţare standardizate  

 Aplicaţii de simulare  

 Aplicaţii pentru evaluare  

Descriem succint aceste tipuri de aplicaţii:  

 

A. Resurse pasive  
Resursele pasive sunt documente text, imagini, secvenţe sonore sau video, dicţionare digitale, 

care pot fi accesate în bază legală, amplasate local, pe un suport de date sau în reţea. Acestea se 

diferenţiază de alte tipuri de resurse software prin faptul că nu sunt destinate să aibă acţiune proprie, 

bine definită, ci sunt accesate de alte softuri specializate, ca resurse suplimentare. Exemplu: Google 

maps, Google Books, Wiki, Dexonline, Google Docs etc. 

 

B. Obiecte de învăţare standardizate  

Obiecte de învăţare standardizate – obiecte interactive, care permit intervenţia persoanei 

instruite pentru realizarea unor activităţi practice, exerciţii sau teste, realizate în conformitate cu 

standardele internaţionale din domeniu, cel mai cunoscut fiind setul de standarde SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model http://www.scorm.com/scorm-explained/ ) 

Modele structurale ale obiectelor de învăţare:  
Modele pasive (bazate pe transferul explicit de content)  

Modele cu structură secvenţială (prezentări, texte)  

Modele cu structură ierarhică (tutoriale, excursii tematice (virtuale)  

Modele cu structură de reţea ( hărţi conceptuale pentru suportul învăţării, hărţi informaţionale)  

Modele interactive (pentru învăţarea activă)  

Modele pentru utilizatori unici (modele liniare, modele cu structură interactivă: Exersare şi Practică)  

Modele universale (pentru utilizatori unici şi grupuri)  

Explorative (studii de caz, rezolvări de probleme)  

http://www.scorm.com/scorm-explained/


 

5 
 
 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

               Anul III   Nr. 26    noiembrie  2014               ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                       ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

 

 

 

 

Jocuri (jocuri educaţionale, simulatoare)  

Modele colaborative (învăţare cu ajutorul generatoarelor, Web Quest, Jocuri cu rol, MUDs şi spaţii 

virtuale) 

C. Aplicaţiile de simulare  

Aplicaţiile de simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen, proces sau sistem real, 

prin intermediul unui model cu comportament analog, oferind astfel posibilitatea modificării unor 

parametrii si observării comportamentului sistemului. Caracteristica dominantă a aplicaţiilor de acest 

tip este capacitatea utilizatorului să observe sau să modeleze un fenomen sau acţiune fără o implicare 

reală în acestea. La această categorie se afiliază şi jocurile educaţionale. Exemplu: Laboratorul virtual 

de Informatică Şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor etc. 

D. Aplicaţiile pentru evaluare  

Aplicaţiile pentru evaluare sunt produse software instalate local sau online, care permit crearea 

testelor pentru evaluări curente, intermediare sau finale, precum şi analiza, stocarea şi transmiterea 

rezultatelor către evaluator sau sistemul de management al învăţării. Aplicaţiile pentru evaluare permit 

testarea cunoştinţelor sunt instrumente software foarte variate întrucât specificitatea lor depinde de mai 

mulţi factori – momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii feedback imediat sau nu. Astfel 

de teste sunt aplicate fie independent, fie integrate într-un mediu de instruire complex. Exemple: 

Platforma Insam, Infoarena, .campion, TopCoder, aplicaţia „Evaluator OJI”. 

Laboratorul virtual de Informatică Şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor  

Aveţi aici un link util: http://lab.infobits.ro/ 

Laboratorul virtual de Informatică Şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor este o 

platformǎ digitalǎ care pune la dispoziție materiale în format digital pentru profesori, studenţi şi elev şi 

biblioteca digitală de Informatică "Tudor Sorin”. 

Biblioteca digitală de Infor mati 

 

că „TUDOR SORIN” 

Acest site pune la dispoziție instrumente software foarte variate, grupate astfel: 

http://lab.infobits.ro/
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I. Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor & Competenţe Digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Atestat la Informatică - Subiecte rezolvate » Teste Grilă 

 

 

 

III. Informatică » Lecţii de Programare, Aplicaţii Practice 
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IV. e-learning » Software educaţional gratuit pentru cei mici 

 

Laboratorul virtual pune la dispoziţie software educaţional gratuit pentru cei mici (5-12 ani) e-

learning for Kids (http://www.e-learningforkids.org/), disponibil în cinci limbi de circulaţie 

internaţională: 

 

   

   

 

 

http://www.e-learningforkids.org/
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V. Pixlr - editor de imagini online gratuit 
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Platforma digitalǎ “Laboratorul virtual de Informatică Şi Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor” conţine o bibliotecă virtuală, uşor 

accesibilă, ce oferă articole şi materiale practice în 

format PDF din categoriile: Informatică pentru 

liceu, Informatică pentru gimnaziu, Medii de 

programare, Pachete de instalare, Programare web. 

De asemenea, constituie o platformă e-learning 

structurată pe capitole, în concordanţă cu programa 

şcolară pentru evaluarea Competenţelor Digitale, 

având inclus şi un sistem on-line de evaluare a 

cunoştinţelor, util pentru pregătirea acestui examen 

naţional. Tutorialele propuse sunt accesibile, cu o 

grafică atractivă, consistente ca informaţie şi 

reduse cantitativ, calităţi care le recomandă pentru lucrul la disciplinele informatice. 
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PROBLEME PROPUSE 

 
CLASA A XI-A 

 

XI.10  Să se creeze o bază de date APROVIZIONARE.mdb cu tabela produse.dbf cu structura 

Codp(N,6), Denp(C,20), Codm(N,6), Denm(C,20), Cant(N,5), Pret(N,7) care să răspundă la 

următoarele interogări.  

a. Afişează toate materialele cu preţul unitar maxim;  

b. Afişează toate materialele care sunt folosite la realizarea unui produs cu nume citit de la 

tastatură;  

c. Determină valoarea tuturor materialelor folosite la realizarea unui produs. 

 

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

 

 

 

XI.11 Se consideră baza de date AUTOMOBILE.mdb care conține tabela mǎrci_auto.dbf cu 

următoarele câmpuri: MARCA, PRET, NR, CULOARE. Să se afişeze valoarea tuturor automobilelor 

care au o culoare specificată. 

 

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