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Cap. 1 – Elemente introductive privind calculatorul personal 
 

1.1. Componentele principale si structura interna 

Componentele principale ale unui calculator personal sunt: unitate centrala si dispozitive periferice. 

Unitatea centrala poate fi montata într-o carcasa orizontala (desktop) sau verticala tower, care poate fi 

mini, midi sau big. UCP reprezintă "creierul calculatorului" si este implementat cu ajutorul unui 

microprocesor. Are rolul de a prelucra informațiile  si de a controla activitate celorlalte echipamente. 

Memoria RAM (Random Acces Memory) este constituita din mai multe circuite integrate, permite acces 

la citire si scriere, este volatila (dispare la închiderea calculatorului). 

In funcție de utilitate se clasifica in:  

- memoria RAM principala - este "masa de lucru" a calculatorului. Aici este adus orice program 

lansat in execuție si informațiile  necesare execuției.  

- memoria RAM CACHE - aici sunt aduse datele care sunt folosite frecvent si funcționează ca un 

tampon intre procesor si memoria RAM principala. 

- memoria RAM VIDEO - aici sunt aduse datele care urmează a fi afișate pe ecran.  

Memoria ROM (Read Only Memory): este un chip conectat pe placa de baza, permite acces numai la 

citire; este nevolatila (nu dispare la închiderea calculatorului). Instrucțiunile din memoria ROM efectuează 

următoarele operații: verifica dispozitivele de intrare/ieșire; verifica memoria RAM determinându-i 

dimensiunea; inițiază încărcarea sistemului de operare in RAM. 

Imprimanta - este dispozitivul ce realizează afișarea informațiilor pe hârtie. Principalele caracteristici 

ale imprimantelor sunt:  

 viteza de tipărire - măsurată in cps sau ppm;  

 rezoluția - exprimata in număr de puncte de imagine pe inch (dpi - dots per inch); 

 posibilitatea de a tipări text si grafica sau numai text; 

 dimensiunea maxima a hârtiei: A3, A4, A5 etc.; 

 memoria imprimantei - stochează informațiile  ce urmează a fi tipărite. 

Tastatura unui calculator este asemănătoare cu cea a unei mașini de scris obișnuite si are rolul de a 

permite introducerea datelor in calculator prin apăsarea tastelor. Conține trei categorii mari de taste: 

tastele alfanumerice - conțin: taste alfabetice (A-Z), numerice (0-9) si tastele cu caractere speciale (".", 

",", "/" etc.). 

Tastele funcționale - sunt dispuse pe primul rând al tastaturii, au scris pe ele F1...F12 si au diferite 

funcții in diferite produse soft.  

Mouse-ul - este dispozitivul ce controlează mișcarea cursorului pe ecranul monitorului si permite 

selectarea sau activarea unor obiecte de pe ecran prin acționarea unor butoane. Operațiile ce se pot 
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executa cu mouse-ul sunt: indicare; click; dublu click - acționarea scurta de doua ori a butonului din partea 

stânga a mouseului; glisare - deplasarea mouse-ului cu un buton acționat; derulare (scrolling). 

In general, mouse-ul este format din: carcasa, bila, butoane si circuite electrice. Clasificarea acestor 

dispozitive se poate face in funcție de: numărul de butoane - de la 2 la 5 sau mai multe; tipul portului prin 

care se conectează - serial sau paralel; compatibilitate: Microsoft, Genius, Logintech etc.; tehnologia 

folosita in transmiterea semnalului: mecanic, optic, radio 

1.2. Sistemul de operare 

Un sistem de operare, prescurtat SO (engleză Operating system, prescurtat OS), reprezintă un 

produs de tip software care este parte componentă a unui sistem, echipament sau aparat computerizat, 

și care se ocupă de gestionarea și coordonarea activităților acestuia. Sistemul computerizat poate fi 

un computer, o stație de lucru (workstation), un server, un PC, un notebook, un netbook, un smartphone, 

un aparat de navigație rutieră, un e-book reader sau și un alt sistem cu "inteligență" proprie. Sistemul de 

operare joacă și rolul de gazdă pentru aplicațiile care rulează pe echipamentul (hardwareul) respectiv. 

Exemple de sisteme de operare: 

 BSD 

 BS2000, BS3000 

 BeOS 

 DOS, PC-DOS, MS-DOS 

 iOS (Apple) 

 Linux, AIX, HP-UX 

 Mac OS 

 OSEK-VDX 

 Solaris 

 Ubuntu 

 UNIX 

 webOS 

 Windows 

 z/OS 

 Android (sistem de operare) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Software
http://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Bie_de_lucru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Server
http://ro.wikipedia.org/wiki/PC
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator_portabil
http://ro.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://ro.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://ro.wikipedia.org/wiki/E-book
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://ro.wikipedia.org/wiki/BSD
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=BS2000&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=BS3000&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/BeOS
http://ro.wikipedia.org/wiki/DOS
http://ro.wikipedia.org/wiki/PC-DOS
http://ro.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://ro.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=AIX&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=HP-UX&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://ro.wikipedia.org/wiki/OSEK-VDX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Solaris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://ro.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://ro.wikipedia.org/wiki/WebOS
http://ro.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Z/OS&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)
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1.3. Pornirea si oprirea corecta a computerului 
Punerea în funcțiune a calculatorului se face acționând un buton de pe carcasa calculatorului (de 

multe ori este însoțit de cuvântul Power). 

     sau         

Oprirea calculatorului se face din caseta de dialog deschisă  apăsând pe butonul Start  iar din 

fereastra care se deschide   

  

se alege optiunea  Inchidere/Turn off. 

 

 

1.4. Explorarea calculatorului 

Pentru a vizualiza documentele/ partițiile  din cadrul unui calculator trebuie făcuți următorii pași: 

1. Se selectează pictograma , se executa click cu ajutorul butonului drept al mouse-ului 

2. Din meniul contextual se alege opțiunea Proprietăți 

3. Se deschide fereastra  
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unde putem vedea toate unitățile de stocare (partițiile) din cadrul calculatorului. 

 

Cap. 2 – Principalele aplicații informatice utilizate pe calculatorul personal 
 

2.1. Procesorul de text Word 

 

Deschiderea programului MS Word 

Lansarea in execuție a programului MS Word se realizează astfel: butonul START -> PROGRAMS -> 

MICROSOFT WORD 

Aceasta aplicație creează fișiere cu extensia *.docx  

 
1 
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1 – bara de titlu: conține numele documentului deschis, numele aplicației, cele trei butoane Standard 

(INCHIDERE, MINIMIZARE, MAXIMIZARE). 

2 – ribbon-urile (PORNIRE, INSERARE, ASPECT PAGINA, REFERINTE, CORESPONDENTA, 

REVIZUIRE, VIZUALIZARE) cu celulele corespunzătoare, inclusiv meniul FISIER. 

3 – rigla (verticala, orizontala) 

4 – bara de derulare (verticala) 

5 – bara de stare ce conține numărul paginii curente din numărul total de pagini, cate cuvinte conține 

documentul, dicționarul folosit pentru corectarea documentului, modul de vizualizare al documentului, 

etc. 

6 – zona de lucru (conținutul documentului) 

 

 

Crearea și salvarea unui document (două variante) 

Crearea unui document se realizează astfel: 

a) când se deschide aplicația se deschide automat un document nou care este denumit secvențial 

sau 

b) din meniul FISIER -> NOU -> lăsăm opțiunea Document necompletat ->Creare 

3 

2 

4 

5 

6 
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Pentru a salva un document trebuie efectuati urmatorii pasi: 

a) click pe butonul SALVARE  de pe bara QAT   

 

b) FISIER -> SALVARE (CA)                        

 

 

 deschidem o caseta de dialog  

 

 

 

 

 

1. in partea dreapta din cadrul ferestrei deschise se selectează unitatea de disc pe care vrem sa salvam 

2. deschidem folder-ul in care dorim sa salvam 

3. in zona NUME FISIER scriem numele fesierului 

4. in zona SALVARE CA alegem tipul de document (Atenție!!! Este bine ca sa salvam documentul cu 

extensia *.DOC, pentru a putea fi deschis si cu ajutorul unei versiuni anterioare, de exemplu MS 

Word 2003/2007)  

 

Reguli de editare corecta si deplasarea in document 

 NU se lasă spațiu înainte de semnele de punctuație 

 Se pune spațiu după semnele de punctuație 

 Indentarea paragrafelor se realizează cu TAB (buton aflat pe tastatura) 

 Se utilizează tasta ENTER numai la sfârșitul paragrafului, NU la sfârșitul rândului 
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 Se folosesc săgețile de pe tastatura       pentru un rând sau un caracter 

 Home – pentru deplasarea la începutul rândului 

 End -  pentru deplasarea la sfârșitul rândului 

 Page Up, Page Down – pentru deplasarea in sus sau in jos cu un ecran 

 

Modificarea fontului si formatarea paragrafelor 

Pentru a modifica tipul de font (tip, dimensiune) trebuie efectuați următorii pași: 

1. Selectam paragraful de text 

2. Din ribbon PORNIRE, celula FONT alegem tipul de font dorit, precum si dimensiunea caracterelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a formata un paragraf, trebuie realizați următorii pași: 

1. Selectam blocul de text dorit 

2. Din ribbon-ul PORNIRE, celula PARAGRAF alegem alegem poziția dorita pentru text (aliniat la stânga, 

aliniat la centru, aliniat la dreapta sau tot rândul)  

 

 

 

 

 

Introducere obiecte (tabel, imagine, grafic, antet, etc) 

 In panglica INSERARE găsim opțiunile cu ajutorul cărora putem introduce obiectul dorit. 
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Setările paginilor 

Pentru a avea documentul încadrat in tipul de pagina corespunzător trebuie efectuați următorii pași: 

1. Se activează ribbon-ul ASPECT PAGINA 

2. In celula Inițializare pagina se aleg setările corespunzătoare tipului de pagina pe care va fi 

imprimat documentul si anume:  

3. dimensiunea    

 

 

 

 orientarea    

 

 

 

 

 

 

 

 marginile paginilor    
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 scrierea pe coloane    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipărirea documentelor 

 din meniul FISIER se alege opțiunea IMPRIMARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 In zona din centru se alege imprimanta la care se va tipări documentul (trebuie ca aceasta imprimanta sa fie 

instalata pe calculator)  si se stabilește numărul de exemplare al documentului  
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2.2. Aplicația de calcul tabelar Microsoft Excel 

 

Cu aplicația pentru foi de calcul tabelar din suita Microsoft Office, putem tine evidenta valorilor numerice, 

le putem analiza si supune calculelor si putem crea diagrame care sa descrie datele numerice in mod 

vizual. După ce introducem numerele in grila de celule a unei foi Excel, putem scrie in celule adiacente 

formule care sa însumeze, sa scadă, sa înmulțească sau sa împartă numerele respective. De asemenea, 

putem introduce funcții (formule Excel speciale) care efectuează calcule mai complexe, de la o simpla 

medie aritmetica pana la calcule financiare dificile. De asemenea aplicația Excel oferă posibilitatea creării 

unor baze de date simple. Putem stoca înregistrări de informații, care pot fi in FORMAT de tip text, 

numeric, sau data calendaristica, si putem sorta, caută si extrage valori dintr-o astfel de baza de date. 

Deschiderea programului MS Excel  

a) Se accesează butonul Start aflat pe Taskbar, din meniul contextual afișat se activează cu butonul 

stâng al mouse-ului aplicația Microsoft Excel.  

 

b) butonul Start -> Toate programele / Programs -> Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) dublu click pe pictograma aflată pe Desktop   

 

 

 

 

 

 

Crearea unui registru de lucru nou  

Atunci când pornim aplicația MS Excel, registrul de lucru Book1  este deschis si astfel putem introduce 

date in celule. Registrele de lucru sunt numerotate secvențial si simultan pot fi deschise mai multe. 
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Salvarea unui document (doua variante) 

a) click pe butonul SALVARE  de pe bara Standard   

b) FISIER -> SALVARE (CA)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deschidem o caseta de dialog 
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1. in partea dreapta din cadrul ferestrei deschise se selectează unitatea de disc pe care vrem sa 

salvam 

2. deschidem folder-ul in care dorim sa salvam 

3. in zona NUME FISIER scriem numele fișierului 

4. in zona SALVARE CA alegem tipul de document (Atenție!!! Este bine ca sa salvam documentul 

cu extensia *.xls, pentru a putea fi deschis si cu ajutorul unei versiuni anterioare, de exemplu MS Excel 

2003/2007)  

Introducere/editare  date in celula 

In fiecare celula putem introduce text, un număr, o data calendaristica sau o formula. Nu trebuie 

introduse tipuri de date diferite in aceeași celula. 

Atenție!!! Capul de tabel este un element foarte important atunci când este creat un document in MS 

Excel, deoarece ne ajuta sa înțelegem tipurile de date de pe fiecare 

coloana. 

 

Introducerea datelor într-o celula: 

1. selectam celula 

2. introducem text, data, un număr sau o formula și trecem la următoarea celula.  

Datele sunt introduse automat in celula anterioara, nu este nevoie sa apăsăm tasta Enter, ne putem 

deplasa cu ajutorul săgeților aflate pe tastatura. 

Daca nu specificam un format diferit, textul din celule va fi aliniat in mod automat la stânga si numerele 

vor fi aliniate la dreapta. Pentru a modifica valoarea dintr-o celula se da click pe celula si se scrie direct 

peste conținutul existent, noua valoare (text, data, număr). 

 

Introducerea calculelor 

Un calcul poate fi simplu (suma unei coloane de numere) sau complex (financiar, statistic sau științific) 

DAR este introdusă o formula care începe cu semnul egal (=). 
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Daca se schimba numere din celule care asigura valorile pentru formula, rezultatul calculului se 

modifica instantaneu. Astfel, recalcularea este imediata si putem vedea rezultatul final modificat, de 

îndată ce schimbam oricare dintre valorile ce contribuie la calcularea sa. 

Putem însuma: 

- doua numere într-o celula (de ex. ) 

-  conținuturile a doua sau mai multe celule, introducând in formula adresele celulelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

- o coloana sau un rând astfel: dam click in celula goala de sub ultima intrare in coloana, ori in 

dreapta ultimei intrări din rând, dam click pe butonul  AutoSum    aflat in panglica 

PORNIRE celula Editare si apoi se apasă tasta Enter pentru a valida formula ce apare in celula.  

Pentru a construi o formula simpla, trebuie sa realizam următorii pași: 

1. Dam click pe celula destinata formulei si scriem semnul egal (=) 

2. Dam click pe prima celula a cărei adresa o dorim in formula 

3. Scriem un operator (+, -, *, /) 

4. Dam click pe următoarea celula a cărei adresa o dorim in formula 

5. Scriem alt operator si continuam construirea formulei 

 

 

 

Introducere grafice/diagrame 

 Pentru a crea un grafic/diagramă trebuie realizați următorii pași: 
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1. Selectam datele ce vor fi afișate in grafic 

 

 

 

 

 

 

2. Din panglica INSERARE, celula Diagrame alegem un anumit tip de grafic  care poate fi 

schimbat ulterior in funcție de datele selectate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setările paginilor 

Pentru a avea documentul încadrat in tipul de pagina corespunzător trebuie efectuați următorii pași: 

1. Se activează panglica ASPECT PAGINA 

In celula Inițializare pagina se aleg setările corespunzătoare tipului de pagina pe care va fi imprimat 

documentul si anume:  

 dimensiunea    

 

 

 

 

 

 

 orientarea    
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 marginile paginilor 

 

 

 repetarea capului de tabel pe fiecare pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipărirea documentelor 

 din meniul FISIER se alege opțiunea IMPRIMARE/PRINT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 In zona din centru se alege imprimanta la care se va tipări documentul (trebuie ca aceasta 

imprimanta sa fie instalata pe calculator)  si se stabilește numărul de exemplare al documentului. 
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2.3. Prezentarea electronica cu Microsoft PowerPoint 

Cu ajutorul aplicației MS PowerPoint putem crea pagini electronice unite în cadrul unui singur fișier  

nume.PPTX ce poate să conțină : 

- pagini (SLIDE-uri) de prezentare; 

- efectuarea, pe paginile de prezentare, de adnotări invizibile pentru public; 

- modificarea paginilor unei prezentări existente; 

- adăugarea de pagini noi sau introducerea de texte, imagini CLIPART, diagrame EXCEL, tabele WORD 

sau alte obiecte; 

- inserarea de imagini artistice, utilizând o gamă largă de instrumente de desenare din POWER POINT; 

- efecte sonore și animație, efecte speciale (tranziții de la o pagină la alta, texte ce apar din toate direcțiile, 

etc.). 

 

Deschiderea aplicației PowerPoint (doua modalități) 

a) Se accesează butonul Start aflat pe Taskbar, din meniul contextual afișat se activează cu butonul 

stâng al mouse-ului aplicația Microsoft PowerPoint.  

 

b) butonul Start -> Toate programele / Programs -> Microsoft Office-> Microsoft Office PowerPoint  

 

 

c) dublu click pe pictograma aflată pe Desktop   
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Crearea si salvarea unei prezentări 

La intrarea in POWER POINT se deschide o fereastra in care puteți începe crearea prezentării.  

 

Puteți deschide chiar din timpul lucrului cu POWER POINT o nouă prezentare cu FISIER și NOU 

din meniul superior, ce vă dă posibilitatea de a folosi formatul prezentării curente. 

Puteți deschide mai multe prezentări în același timp. Cea curentă, la care lucrați se află denumită 

în partea de sus a ferestrei, celelalte sunt în listă și se pot activa utilizând opțiunea VIZUALIZARE din 

bar-meniul superior. 

Salvarea unei prezentări se realizează astfel:  

 Accesând meniul FISIER, opțiunea SALVARE (CA), se deschide fereastra in care se alege 

locația unde va fi salvată prezentarea (in panoul din stânga), se introduce numele prezentării ce va fi 

afișat pe bara de titlu (NUME FISIER), se stabilește tipul de fișier (cu extensia  *.pptx pentru versiunile 

Office 2007/2010) și se activează butonul Salvare.  

 

 

 

 

 

Prezentările, implicit, pot fi salvate ca fișiere nume.PPTX sau ca fișiere pictures: Windows metafile  

*.WMF - astfel ele pot fi exportate în WORD sau alte aplicații, precum Scrapbook file (Macintosh). 

Pentru a salva prezentarea  pe un alt disc, pe alt director sau sub un alt nume se utilizează opțiunea 

SALVARE CA.   
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Introducerea obiectelor in prezentare 

Pentru a insera in diapozitive (slide-uri) diferite elemente, cum ar fi tabel, imagine, grafic, antet, etc., 

trebuie accesat panglica INSERARE, de unde se alege butonul corespunzător elementului ce urmează 

a fi introdus in prezentare. 

 

Vizualizarea diapozitivelor 

Modul in care sunt afișate diapozitivele este stabilit de către utilizator, alegând din panglica TRANZITII 

modul in care vor fi derulate slide-urile  

 

 

 

iar din panglica ANIMATII se va alege modul in care va apare  fiecare obiect, se va stabili durata de 

afișare a acestuia si alte elemente necesare in realizare unei prezentări profesioniste.   
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Cap. 3 – Mijloace și aplicații informative specializate pentru activitatea online 
 

Începând cu 2010, economia digitală a început să transforme esențial lumea muncii, cu ajutorul 

conectivității în bandă largă și a cloud computing1, inovațiilor și tehnologiei de comunicații, schimburile 

de date și informații dintre companii, indivizi și dispozitive.  

Serviciile de cloud computing sunt concentrate doar în câteva companii multinaționale, precum Alibaba, 

Amazon, Apple, Facebook, Microsoft și Tencent. Deși unele din ele produc și bunuri, ele sunt 

predominant platforme de business, capabile să folosească caracteristicile distincte ale economiei 

digitale pentru a crea modalități noi de interacțiune dintre utilizatori, aplicații și furnizori de servicii. 

Concentrarea activității digitale ale globului în doar câteva companii le permite acestora nu doar să 

coordoneze, dar și să gestioneze procesele inovative și să modeleze infrastructura în economia digitală. 

Practic, digitalizarea începuse deja să joace un rol important în business, dar și în procesele educaționale 

atunci când pandemia a forțat întreaga lume să regândească modul de desfășurare a activităților. Brusc, 

digitalizarea a fost accelerată, ceea ce a dus la noi provocări și oportunități pentru utilizatori. Platformele 

digitale au făcut posibilă și reorientarea activității firmelor prin externalizarea proceselor de afaceri, 

folosind instrumente digitale, precum Facebook și Whatsapp. 

De asemenea, inovațiile marilor companii transnaționale, împreună cu disponibilitatea tehnologiilor 

software ca open source2  și ca serviciu, au dus la creșterea utilizării telefoanelor mobile inteligente 

(smartphone), computerelor și serverelor. 

Pandemia Covid-19 a dus la telemuncă (aranjamente de lucru la distanță) și consolidarea platformelor 

digitale de muncă, care au transformat procesele de muncă în funcție de tipul de platformă utilizat:  

 platforme online (activități desfășurate online sau la distanță, precum servicii bancare, proiectare, 

educație, etc.)  

 platforme bazate pe locație (activități desfășurate personal, precum serviciile de livrare, taxi, 

etc.).  

3.1 Despre utilizarea instrumentelor digitale în educație și nu numai 

În noua eră a învățării, tehnologia joacă un rol fundamental în procesele educaționale, facilitând, printre 

altele: 

 Comunicarea 

 Educația aplicată și interactivă 

 Îmbunătățirea administrării proceselor educaționale 

 Încurajarea colaborării și a motivației 

                                                      
1 Cloud computing înseamnă închirierea componentelor IT, în loc de achiziționarea acestora. În loc să investească masiv în baze de date, 

software și echipamente, firmele aleg să utilizeze puterea de calcul a acestora prin internet și să plătească pentru aceasta pe măsură ce o 
utilizează.  
https://www.oracle.com/ro/cloud/what-is-cloud-computing/  
2 Open source = practica de a produce sau dezvolta anumite produse finite, permițând accesul utilizatorilor să acționeze liber asupra 
procesului de producție sau dezvoltare. Fiind foarte frecvent utilizat în dezvoltarea de programe software, mulți specialiști în elaborarea de 
programe au impresia că "open source" este o noțiune specifică acestei activități. În realitate, "open source" se poate aplica în orice domeniu 
în care se produce sau dezvoltă un produs. Există exemple de asemenea aplicații și în tehnologie, medicină, învățământ, cultură și altele. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Surs%C4%83_deschis%C4%83  

https://www.oracle.com/ro/cloud/what-is-cloud-computing/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Surs%C4%83_deschis%C4%83
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 Furnizarea de materiale educaționale 

 Evaluarea performanțelor și feedback 

 Procese de învățare personalizate 

 Receptivitatea și încurajarea învățării 

 Reducerea stresului și a rutinei 

În anul 2020, alegerea unei aplicații care să răspundă nevoilor personalizate a început să devină 

complicată, având în vedere că există peste 500.000 de aplicații la nivel internațional. Testarea aplicațiilor 

alese poate dura mai mult de câteva ore, astfel că întreg procesul poate fi descurajant. 

Însă, o dată aleasă, aplicația extinde experiența de învățare atât în interiorul, cât și în afara sălii de clasă, 

aceasta devenind mai interactivă, captivantă și, chiar, motivantă în procesul de învățare. 

Integrarea noilor tehnologii în educație s-a realizat prin: 

 Cursuri online 

 Examinări/evaluări online 

 Manuale digitale 

 Prezentări vizuale, animații 

 Chestionare 

 Notițe electronice 

Avantaje:  

 Aplicațiile educaționale pot oferi mai multă motivație pentru studiu.  

 Învățarea nu are granițe geografice. Adultii, persoanele pot studia în orice limbă și orice informații 

care sunt inaccesibile în spațiile fizice de învățare. 

 Spre deosebire de traineri, profesori, aplicațiile sunt disponibile oricând celor interesati. Ele pot 

fi accesate la orice oră. 

 Aplicațiile educaționale sunt prietenoase cu mediul, deoarece este economisită hârtia pentru 

tipărirea materialelor de studu.  

 Informațiile sunt actualizate constant și erorile pot fi corectate în timp real. În timp ce oamenii pot 

comunica greșit anumite noțiuni, aplicațiile au cele mai recente și corecte informații. 

 Spre deosebire de profesorii care pot comunica informații diferite unor audiențe diferite, o 

aplicație oferă o modalitate sistematică de învățare. 

 Aplicațiile educaționale sunt mult mai captivante și interactive în comparație cu materialele 

printate, motiv pentru care oferă o experiență de învățare mai eficientă. 

Provocări: 

 Investiții în infrastructură, conectivitate și echipamente digitale 

 Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului de formare și educație 

 Creare de conținut de învățare de calitate 

 Utilizarea instrumentelor digitale potrivite 

 Crearea mediului de învățare 

Limitări: 
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 Lipsa echipamentelor adecvate 

 Lipsa motivației și atenției audienței 

 Dificultate în deprinderea anumitor abilități și competențe 

 Rezistență la schimbare și efort în adoptarea de noi tehnologii 

 Lipsa standardelor la nivel național proceduri, norme, bune practici 

 

3.2 Exemple de instrumente digitale 

Mai jos sunt prezentate câteva din instrumentele digitale pe care adultii le găsesc a fi utile în utilizarea 

tehnologiei pentru învățare. Acestea sunt organizate în patru categorii: 

I. Organizarea cunoștințelor 

Padlet 

Quizlet 

Prezi 

 

II. Învățarea pe bază de proiecte 

Glogster EDU 

EdPuzzle 

 

III. Managementul grupului  

Google Classroom 

Microsoft Teams 

Edmodo 

Socrative 

 

IV. Evaluare 

Mentimeter 

Gnowledge 

 

a. Google Classroom – https://classroom.google.com  

Este o platformă de învățare mixtă gratuită, dezvoltată de Google pentru organizatii, care își propune să 

simplifice crearea, distribuirea și evaluarea rezultatelor învățării. Se adresează profesorilor, trainerilor și 

formabililor. Este parte a suitei Google pentru educație (cunoscute și ca aplicații Google pentru educație) 

ce include Gmail, Google Drive, Google Calendar, etc. 

Scopul principal este de a simplifica procesul de partajare a documentelor dintre formatori și formabili. în 

2021 avea circa 150 de milioane de utilizatori lunari  

Unul din importantele beneficii ale Google Classroom este că este simplu de utilizat și încurajează 

colaborarea dintre formatori și formabili. Formatorii pot crea o clasă virtuală și enumera aplicații 

educaționale: 

 Documente (Docs), Foi de calcul (Sheets) și Slide-uri 

 Calendar 

 Gmail  

 Drive – permite formatorilor și formabililor să stocheze și să organizeze temele și documentele  

 Formulare (Forms) – permite profesorilor să creeze formulare și chestionae pentru a testa 

elevii/studenții și a analiza răspunsurile automat 

 Meet – permite formatorilor și formabililor să se întâlnească în săli de clasă virtuale 

https://classroom.google.com/
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 Site-uri – software pentru o pagină web ce permite utilizatorului să construiască un site pentru 

a afișa și partaja informații 

Formabilii sunt adăugați după nume sau li se transmite un cod pentru a se alătura sălii de clasă. Aceștia 

pot vizualiza temele și aplicațiile, participă la discuții și trimit mesaje profesorului fie în privat, fie prin 

grupul de chat. Formatorii monitorizează progresul fiecărui elev/student prin analiza istoricului de 

revizuire a unui document și, după evaluare, profesorii pot returna documentele comentate și adnotate. 

 

b. Microsoft Teams - https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-

software      

Este o platformă de comunicare dezvoltată de Microsoft în 2017 ca parte a familiei de produse Microsoft 
365, oferind facilități de chat și videoconferințe, precum și spațiu de lucru, stocare fișiere și aplicații 
integrate.  

Formatorii oferă și distribuie feedback, evaluează temele, chestionarele și alte aplicații date 
elevilor/studenților prin integrarea cu Office 365: 

 Chat – utilizatorii nu trebuie să verifice istoricul conversațiilor, spre deosebire de Skype, și pot 

formatz textul, utiliza emoticonuri, marca un mesaj ca urgent sau important.  

 Grupuri/Teams – proprietarul grupului creat transmite un link URL celor care constituie grupul, 

fiind create clase, comunități profesionale de învățare, departament, etc. 

 Canale – în cadrul unui grup, membrii pot configura canale, adică subiecte de conversație ce 

permite grupului să comunice fără a utiliza e-mail sau mesageria de grup. Pot fi transmise mesaje 

directe către un anumit utilizator sau către un grup de utilizatori. Canalele includ niste conectori, 

adică servicii terțe ce pot transmite informații către un canal: Facebook Pages, Twitter, Bing 

News, etc. 

 Apelare telefonică – este asigurată de mesageria instantanee sau videoconferință, fiind posibile 

și conferințe prin rețea telefonică publică comutată (PSTN) ce permite utilizatorilor să apeleze 

numere de telefon. 

 Întâlniri – acestea pot fir programate sau create adhoc, iar utilizatorii care vizitează canalul vor 

putea vedea că  întâlnire este în desfășurare. Microsoft Teams are un plug-in pentru Microsoft 

Outlook pentru transmiterea invitațiilor pentru o întâlnire. 

 Evenimente – înlocuiește Skype Meeting Broadcast cu capacitatea utilizatorilor de a organiza un 

eveniment cu 10.000 de utilizatori  

 Camere de lucru – permit utilizatorilor să împartă o întâlnire în grupuri mai mici, funcție ce poate 

fi activată înaintea sau în timpul unei întâlniri.  

 Educație – Microsoft Teams permite profesorilor să evalueze utilizatorii (elevi, studenți, cursanți) 

și să ofere feedback folosind butonul Assignements (Teme), disponibil pentru abonații Office 365 

pentru Educație. Chestionarele pot fi atribuite audienței prin integrarea cu Office Forms. 

 

c. Glogster EDU - https://edu.glogster.com  

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://edu.glogster.com/
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Este o platformă bazată pe cloud pentru realizarea de prezentări și învățare interactivă dezvoltată în 
2007. A fost promovată inițial ca o rețea vizuală, permițând utilizatorilor să combine text, imagini, video 
și audio pentru a crea postere interactive ce se numesc GLOGS. În 2021, avea circa 1.9 milioane conturi 
ale profesorilor și 17 milioane conturi ale elevilor/studenților care au creat peste 25 milioane de glogs 
educaționale 

Glogster EDU facilitează transmiterea de informații din mai multe domenii, precum artă, muzică, 
fotografie, utilizatorii având acces la o bibliotecă cu postere cu conținut educațional captivant. Este folosit 
ca instrument educațional de stimulare a abilităților superioare de gândire și creativitate, dezvoltând 
comunicarea, gândirea critică, rezolvarea problemelor și responsabilitatea socială.  

 

Funcții: 

 Editor online – permite utilizatorilor să aranjeze imagini, grafice, audio, video și texte pe o singură 

pagină pentru a crea postere multimedia. Oferă acces la 10.000 de elemente grafice originale, 

cum ar fi fundaluri, casete de text, rame și multe altele, dar se pot încărca și elementele grafice 

din computerul utilizatorului. 

 Resursele puse la dispoziție de platformă conțin peste 40.000 de glogs, selectate în funcție de 

acuratețe, prezentate și clasificet în 80 de subiecte și 9 discipline realizate conform curriculei K-

12. Utilizatorii platformei pot nominaliza glogs pentru a fi luate în considerare pentru includerea 

la resurse.  

 

d. Padlet - https://padlet.com/      

Instrument digital creat în 2008, care se prezintă sub formă de avizier cu prezentare de imagini, link-uri, 
videoclipuri și documente, toate adunate pe un perete public sau privat. În 2021 avea aproximativ 3.25 
milioane utilizatori, fiind utilizat pe scară largă în rândul profesorilor.  

Spațiul interactiv este ușor de utilizat și accesibil, Padlet oferind un software ca un serviciu în cloud, 
utilizatorii putând încărca, organiza și partaja conținut în panouri virtuale denumite PADLETS.  

Poate fi integrat cu aplicațiile Google. Utilizatorii pot posta texte, imagini, videoclipuri, fișiere, link-uri, fiind 
asociat cu o tablă online, unde alți utilizatori pot vedea postările, le pot comenta și vota.  

Funcții: 

 refacerea padlets existente ca șabloane  

 colaborare și organizare a noțiunilor  

 activități de cunoaștere/spargere a gheții 

 crearea unei linii cronologice pentru evenimente/cunoștințe 

 atribuirea de lecții sau teme (individuale sau colective) 

 oferirea de feedback prin tichete de ieșire 

 afișarea grafică a muncii elevilor/studenților 

 urmărirea celor care au nevoie de ajutor (întrebări, ridicat mâna, etc.) 

 discuții și dezbateri în sălile de clasă virtuale 

 realizarea unei vânători de comori 

 realizarea unui raft de cărți (bibliotecă virtuală) 

 realizarea unei hări colaborative 

https://padlet.com/
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 ateliere pentru scriitori (elevii/studenții își dezvoltă propriile abilități de scriere și îi pot învăța și pe alții 

din experiența proprie) 

 realizarea de sondaje 

 

e. Edmodo – https://new.edmodo.com/  

Este o platformă de comunicare educațională ce permite formatorilor să partajeze conținut, să adauge 

chestionare, teme și să gestioneze comunicare cu formabilii. În 2021 avea peste 100 milioane de 

utilizatori. Utilizatorii se pot conecta și cu conturile de Outlook, Google, Facebook.  

Edmodo este conceput pentru a ajuta la reducerea sarcinilor de lucru pentru un profesor și pentru a fi 

mai ușoară conectarea cu sala de clasă și elevii/studenții. Are milioane de resurse create și partajate de 

alți colegi profesori, gata pentru a fi utilizate în sălile de clasă.  

Beneficii ale utilizării Edmodo similaritatea cu pagina de Facebook, furnizarea de feedback individual, 

încurajarea colaborării dintre elevi/studenți, contribuțiileși propunerile elevilor/studenților sunt incluse în 

planificarea procesului educațional. 

Conturile pentru părinți sunt o modalitate excelentă de a observa și a fi la curent cu activitățile copiilor 

lor. Ei văd temele de rezolvat, notele, mesajele profesorilor, calendarul școlar, etc.  

 

f. Prezi.com – https://prezi.com  

Platformă de comunicare vizuală realizată în 2009 ce permite realizarea de prezentări în ecranul video 
al unui videoclip live sau înregistrat. Prezentările au o vizualizare asemănătoare unei hărți ce le permite 
utilizatorilor să navigheze între subiecte, să mărească detaliile și să dezvăluie contextul. În 2021 avea 
peste 100 milioane de utilizatori, cu peste 400 milioane de prezentări.  

Prezi este integrat cu Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Facebook. Funcționează pe orice tip 
de echipament electronic: computer, telefon, tabletă. 

Funcții:  

 transformarea prezentărilor Powerpoint în prezentări dinamice folosind funcția de import Powerpoint în 

Prezi 

 încorporarea unui videoclip stocat în computer sau importat din Youtube 

 Prezi este un instrument bazat pe cloud, ceea ce înseamnă că prezentările pot fi accesate atât online, 

cât și offline 

 partajarea prezentărilor cu audiența 

 printarea prezentărilor după salvarea în format PDF 

 

g. Gnowledge - https://www.gnowledge.com/  

Platformă utilizată pentru crearea, publicarea, partajarea și evaluarea testelor, exercițiilor și 
temelor/aplicațiilor. În 2012 a fost votată ca fiind cea mai utilizată platformă de către profesori pentru 
evaluarea elevilor/studenților.  

Funcții: 

https://new.edmodo.com/
https://prezi.com/
https://www.gnowledge.com/
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 profesorii pot crea și partaja teste nu numai cu elevii/studenții, dar și cu alți profesori, oferind varietate 

de resurse pentru testare 

 permite randomizarea întrebărilor și răspunsurilor, făcând posibilă utilizarea de mai multe ori a testelor, 

fără a face materialul să stagneze. 

 

3.3 Aplicația MENTIMETER  

Este o platformă de prezentare interactivă creată Platformă de prezentare interactivă creată în 2014 de 

antreprenorul suedez Johnny Warström. Este o combinație între Kahoot și Powerpoint și se utilizează 

online, fără salvare sau instalare.  

Cu Mentimeter este posibilă: 

 Adăugarea de slide uri simple 

 Adăugarea de sondaje instantanee 

 Practicarea virtuală a word cloud-urilor 

 Clasificarea enunțurilor sau a altor elemente 

 Lansarea de întrebări cu mai multe răspunsuri corecte 

Mentimeter este, practic, un instrument ușor de utilizat și intuitiv, oferind peste 13 tipuri de întrebări 

interactive. Pot fi selectate și diferite teme de prezentare sau pot fi încărcate propriile teme prin utilizarea 

imaginilor gratuite oferite de platformă sau încărcând propriile imagini.  

 

Variante free include: 

 Audiență nelimitată 

 Număr nelimitat de prezentări 

 Maxim 2 slide uri cu întrebări: interacțiune specială, word-cloud... 

 Maxim 5 slide uri de genul quiz: competiții, votare... 

Mentimeter nu vine doar cu caracteristici esențiale de prezentare, dar oferă și funcții răspund audienței. 

Este posibilă editarea online și offline a prezentărilor, existând posibilitatea încorporării audio și 

videoclipurilor. Mentimeter deține o bibliotecă de conținut, cu funcție de căutare și zoom, șabloane și 

animații. Funcții suplimentare, ce lasă audiența să se simtă implicată în prezentare: 
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 Word-cloud - crearea de nori de cuvinte în timp real 

 Exportarea datelor în format Excel și PDF 

 Traducere - interfața este tradusă în mai multe limbi, inclusiv româna 

 Mentimote - controlarea prezentărilor cu telefonul smart 

Principalele utilizări ale Mentimeter: 

 Prezentarea interactivă a diverselor subiecte 

 Implicarea audienței în timpul explicațiilor 

 Revizuirea și recapitularea noțiunilor 

 Monitorizarea învățării și oferirea de feedback 

 Evaluarea (prin chestionare și sondaje) 

Avantaje ale Mentimeter: 

 Ușor de utilizat, intuitiv și rapid 

 Adaptare și personalizare 

 Editare offline 

 Sistemul generează automat coduri QR pentru conectarea audienței 

 Permite exportarea datelor și rezultatele sondajelor 

 Evaluarea audienței, tendințe și perspective 

Dezavantaje ale Mentimeter: 

 Orele în care se oferă asistență tehnică pot fi inconvenabile pentru anumite fusuri orare 

 Preț relativ mare 

 Cu limitări destul de mari pentru varianta gratuită 

 Anumite funcții sunt mai dificil de utilizat 

 

3.4 Aplicația SOCRATIVE  

Această aplicație poate fi folosită la elaborarea și administrarea unor instrumente de evaluare pentru 

orice curs care permite aplicarea testelor grilă, prezentând următoarele avantaje: 

 Crearea cu ușurință a unui test ce poate conține itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală sau 

itemi cu răspuns scurt. 

 Rezolvarea testului se poate face utilizând dispozitive IT diferite (PC, Laptop, Tabletă, Telefon mobil) 

cu condiția accesului și conectării la INTERNET ). 

 Rezolvarea testului se poate face în sala de clasă, acasă, în parc, la bibliotecă, în „plaja” orară 

propusă de profesor, prin conectarea acestora la aplicația STUDENT SOCRATIVE și introducerea 

codului transmis. 

 Odată creat, testul poate fi accesat de oriunde, oricând și de câte ori propune profesorul. 

 Rapoartele generate îi sugerează profesorului un plan de remediere, de intervenție în vederea 

creșterii randamentului școlar. 
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 Rezolvarea testului se păstrează pe serverul unde este aplicația SOCRATIVE, (nu în memoria PC 

sau laptopului, tabletei sau telefonului) putând fi vizualizată de elev sau de părinte oricând. 

 

Pasul 1: Crearea unui cont de tipul nume@yahoo/gmail.ro/com  

Pasul 2: Crearea un cont (free) de profesor utilizând un browser (ex. Google 

Chrome). Completăm datele cerute, apoi apăsăm butonul  NEXT (trimite), pentru 

a trece următorul pas necesar pentru crearea acestui cont. După ce am creat 

contul atunci este generat un COD  de identificare asociat acestui cont (Room: 

), COD pe care  îl transmitem elevilor  pentru al introduce în  aplicația STUDENT  

SOCRATIVE, în vederea asocierii acestora la clasa virtuală. 

Pasul 3: Crearea testului utilizând tipuri de itemi diferiți, selectând butonul Add Quiz din 

meniul Manage Quizzes , îi dăm un nume testului . 

Edităm testul folosind itemi cu alegere multiplă, itemi cu răspuns scurt, itemi cu alegere duală, apoi îl 

salvăm. Testul va primi un cod (ex. SOC-63921247) pe care îl utilizăm atunci când dorim să îl importăm. 

Pasul 4: Aplicăm testul respectând succesiunea de activități de mai jos: 

4.1. Comunicăm elevilor că în data de zz.ll.aaaa, la ora xx yy, urmează să se conecteze pe un echipament 

IT (PC, Laptop, Tabletă, Telefon cu Windows/Android) , să introducă codul (Room: 

VIOLETA9042) ( ) în aplicația STUDENT SOCRATIVE, să apese butonul JOIN, să 

introducă apoi numele și prenumele, după care apasă butonul DONE. (Menționez faptul 

că la data de zz ll aaaa, la ora xx yy elevii pot fi în orice locație doresc cum ar fi: sala de clasă, acasă, în 

autobuz etc. dar să aibă acces la INTERNET) 

4.2. Din meniul DASHBOARD, la data și ora stabilită pentru aplicarea testului, apăsăm butonul 

START A QUIZ, apoi selectăm testul ce urmează a fi dat elevilor, îl personalizăm (să apară numele 

elevului, întrebările să fie în ordine diferita de la elev la elev, răspunsurile să apară în ordine diferită de 

la întrebare la întrebare, să apară răspunsul corect după ce elevul a 

bifat răspunsul la întrebare) și apoi apăsăm butonul START.  

4.3. Profesorul, accesând butonul LIVE REZULTS  urmărește conectarea elevilor și 

progresul rezolvării testului de către aceștia (daca testul se aplică în clasa/laborator și există un 

videoproiector progresul și rezultatele se pot vedea pe un ecran în timp real). După terminarea timpului 

anunțat pentru test, profesorul apasă butonul FINISH. 

Pasul 5. Vizualizarea rapoartelor despre testul aplicat 

mailto:nume@yahoo/gmail.ro/com
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Din meniul MANAGE QUIZZES apăsăm butonul REPORT, având ca efect apariția unei ferestre 

de unde selectăm testul pentru care dorim raportul, apoi modul în care să apară raportul, 

pe clasă, individual, sau pe clasă, putem să trimitem raportul pe mail, să salvăm raportul în memoria 

externă a calculatorului, să analizăm modul în care au răspuns elevii la fiecare întrebare, putând stabili 

un plan de remediere în vederea creșterii randamentului școlar. 

 

3.5 Aplicația QUIZLET 

Quizlet a fost dezvoltată în anul 2005 de Andrew Sutherland ca instrument de învățare și sprijin pentru 

memorare pentru orele sale de franceză.  

Este un instrument online gratuit pentru organizarea seturilor/materialelor de studiu. Permite studierea 

unui subiect prin crearea unui set de studiu sau prin căutarea unuia deja creat de alt utilizator. Permite 

organizarea jocurilor în direct pentru a testa cunoștințele și abilitățile de lucru în echipă ale audienței.  

Elevii/studenții descoperă o varietate de seturi de studiu realizate de profesori sau alți elevi/studenți pe 

diferite subiecte, personalizate pentru nevoile proprii de învățare. Cu Quizlet este posibilă: 

 Revizuirea și memorarea cuvintelor prin utilizarea cardurilor 

 Sprijinirea auto-învățării 

 Dinamizarea audienței prin competiții live 

 Exersarea ortografiei și îmbunătățirea vocabularului 

 Monitorizarea și susținerea procesului de învățare (evaluare formativă) 

 Jocuri de învățare 

 Testarea cunoștințelor 

 Colaborarea cu alți utilizatori 

 Crearea seturilor de studiu  

 Crearea sălilor de clasă virtuale 

Quizlet este gratuit, însă se poate achiziționa o variantă care să ofere funcții suplimentare: 

 Profesori: 35.99 USD/an 

 GO: 11.99 USD/an 

 PLUS: 19.99 USD/an 

După setarea contului, se va crea setul de studiu compus din cuvintele pe care audiența le va studia sau 
cu care se va juca. Se poate crea de la zero un set de studiu sau se poate alege unul deja creat anterior 
de alt utilizator.  

Atunci când se crează un set nou, se pot face următoarele asocieri: 

 Un cuvânt și sensul său prin compunere: stea căzătoare = meteor 

 Un cuvânt și definiția sa: stea = corp ceresc cu lumină proprie, format dintr o masă de gaze 

aflată la o temperatură foarte ridicat 

 Un cuvânt și o imagine: stea =  
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 Un cuvânt ca răspuns la o întrebare:  Cum se numește corpul 

ceresc cu lumină proprie? STEA 

După ce se crează noul set de studiu, Quizlet oferă posibilitatea 
utilizării lui în două moduri: 

 Pentru învățare – 5 tipuri de exerciții: 

o Învățare - alegerea răspunsului dintre diferite opțiuni 

o Carduri - citire și ghicire; utilizatorilor li se arată un card pentru fiecare termen, pe care îl 

pot răsturna/întoarce pentru a descoperi răspunsului  

o Scriere -  tastarea răspunsului la întrebare/definiție 

o Transcriere - tastarea cuvântului auzit 

o Testare - 5 întrebări scrise, 5 întrebări asociative, 5 întrebări cu răspuns multiplu, 5 

întrebări de genul Adevărat/Fals 

 Pentru joc – 3 tipuri de exerciții: 

o Asociere - se trage răspunsul considerat a fi corect pe întrebare pentru a le face să 

dispară 

o Gravitație - similar unui joc video, scopul este de a proteja planetele de asteroizi prin 

asocierea cuvintelor cu definițiile lor. În acest mod, definițiile se derulează vertical sub 

formă de asteroizi. Utilizatorul trebuie să tasteze termenul care se potrivește cu definiția 

înainte de a ajunge în partea de jos.  

o În timp real - joc în grupuri de maxim 4 persoane: https://vimeo.com/266414654    

Avantaje ale Quizlet: 

 review personalizat 

 încorporarea rezultatelor în cursuri 

 elevii/studenții au o altă modalitate de a se pregăti pentru evaluări/examene 

 elevii/studenții pot crea propriul material de studio 

Dezavantaje ale Quizlet: 

 Audiența poate fi distrasă de spoturile publicitare 

 Audiența poate învăța informații incorecte 

 Audiența poate utiliza Quizlet pentru a copia 

 Majoritatea răspunsurilor din Quizlet pot fi găsite online 

 

3.6 Aplicația EDPUZZLE  

EdPuzzle este un instrument online care permite crearea de conținut video, accesarea unui videoclip din 

mai multe surse (cum ar fi YouTube, National Geographic sau Academia Khan) și transformarea acestuia 

într-o lecție interactivă. Pe parcursul unei secvențe video aleasă de trainer/profesor, pot fi inserate 

întrebări și sarcini de lucru.  

Platforma permite accesul cu un cont google (de exemplu, contul dvs. educred sau contul gmail) 

Link: https://edpuzzle.com/  

 

https://vimeo.com/266414654
https://edpuzzle.com/


 

 
32 Adulți pentru o societate bazată pe cunoaștere 

Grant Agreement: 2020–1–RO01-KA104-078424 
 

P a g e | 32 

 

Adulți pentru o societate bazată pe cunoaștere 

 

Edpuzzle este o aplicație care permite personalizarea video. 

Operarea acestei aplicații este foarte simplă: selectăm propriul 

film sau un film disponibil în baza de date și îl personalizăm în 

funcție de nevoile proprii.  

Un Edpuzzle este un instrument universal care poate fi utilizat de către traineri/profesori indiferent de 

materia predată, adăugând valoare educativă consistentă. Utilizarea filmelor în predare are multe 

beneficii: 

 creșterea nivelului implicării elevilor în discuții și în împărtășirea impresiilor, 

 dezvoltarea imaginației prin completarea poveștilor vizionate, 

 îmbinarea competențelor de ascultare și de înțelegere, 

 posibilitatea verificării cunoștințelor elevilor cu ajutorul testelor. 

 

Adultul care se hotărăște să utilizeze această aplicație trebuie să se conecteze la început, apoi să aleagă 

filmul cu care dorește să lucreze. Apoi, în timpul editării, acesta poate selecta o coloană sonoră, întrebări 

sau comentarii care pot lua forma unor întrebări deschise. Trainer-ul/profesorul generează o clasă pe 

platformă și își invită cursanții/elevii să participe oferindu-le un cod al clasei.  

În timpul seminarului/lecției, când se prezintă filmul, participanții urmăresc instrucțiunile pe care le-a 

redactat trainer-ul/profesorul. 

 

Beneficii pentru traineri/profesori: 

 Poate verifica oricând răspunsurile cursanților și le poate urmări progresul, 

 Poate adăuga propriile sale comentarii la răspunsul cursantului. 

Beneficii pentru cursanți/elevi: 

 Reprezintă o formă interesantă de învățare, 

 Se obține feedback imediat. 

 

Cap. 4 – Utilizarea responsabilă a tehnologiei 
 

Securitatea informației se ocupă cu protejarea informației și sistemelor informatice de accesul 

neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea or distrugerea lor. Cele trei componente ale 

securității informației sunt: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea. Confidențialitatea este 

asigurata prin criptarea informației. Integritatea se obține prin mecanisme și algoritmi de dispersie. 

Disponibilitatea e asigurata prin întărirea securității rețelei sau rețelelor de sisteme informatice și 

asigurarea de copii de siguranță. 

Importanța tehnologiei informației (TI) crește pentru organizații, determinând modul în care își 

desfășoară activitatea și influențând direct succesul sau eșecul în atingerea obiectivelor stabilite, si astfel 

crește și importanța procesului de management al tehnologiei informației în cadrul organizației.  

Pentru multe organizații, informația și tehnologia informației ce o susțin sunt cele mai valoroase, însă 

deseori și cele mai puțin înțelese bunuri. Organizațiile de succes vor înțelege atât avantajele oferite de 

noile tehnologii, cât și riscurile aferente lor.  
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Spațiul virtual este alcătuit din sute de mii de computere interconectate, servere, rutere, comutatoare 

si cabluri cu fibra optica, și care permit infrastructurii esențiale a unei națiuni, precum și comunității 

globale, să funcționeze.  

De aceea,  funcționarea  sănătoasă a spațiului virtual  este esențială pentru economia și securitatea 

națională ale unei țări și este o preocupare comună la nivel  global. 

Principala preocupare este reprezentată de siguranța infrastructurii și cea a bunurilor informatice. 

Principalele măsuri de protecție a securității virtuale includ: 

 Strategii de securizare a spațiului virtual prin furnizarea indicațiilor și a direcțiilor care subliniază 

structura organizatorică a sistemului de securitate și prioritățile de securizare a spațiului virtual 

 Identificare pașilor care pot fi urmați pentru îmbunătățirea mediului de securitate a spațiului 

virtual. 

Orice informatician profesionist dispune de informații la care publicul larg (clienții utilizatori TIC) fie 

nu are acces, fie nu are competența de a le înțelege.  Majoritatea persoanelor implicate în utilizarea TIC 

pot fi afectate de modul de lucru al echipamentelor de calcul și comunicații, al funcționării corecte a 

sistemelor, al comportamentului etic al specialiștilor informaticieni. 

Marea majoritate a utilizatorilor de TIC, de regulă, nu înțeleg cum funcționează sistemele informatice  

și, de aceea, nu pot să  aprecieze corect calitatea și siguranța lor în funcționare, ceea ce creează obligații 

și responsabilități din partea specialiștilor  informaticieni.  

Responsabilitatea profesională este o problemă de educație socială și ea trebuie  formată în procesul 

de instruire și desăvârșită în primii ani de muncă. 

Prima responsabilitate morală a unui utilizator TIC este de a procura și utiliza numai pachete de 

programe originale. Dacă se procură software pentru o societate comercială, trebuie ca pentru fiecare 

calculator  procurat să se cumpere propriul său pachet de produse soft original, precum și numărul 

corespunzător de manuale. Este ilegal  să se procure un singur set de soft original care să fie apoi rulat 

în mai multe calculatoare sau care să fie împrumutat, copiat sau difuzat, indiferent de motivație, fără 

acordul scris prealabil al producătorului de soft. 

Informația în formă digitală este volatilă și extrem de ușor de reprodus. Respectul  pentru 

activitatea creativă a altora este un factor critic în mediul cibernetic. Violarea dreptului de autor, inclusiv 

plagiatul, încălcarea dreptului la viața particulară, privată, accesul neautorizat într-un sistem de calcul, 

violarea dreptului de proprietate intelectuală, de secret comercial, de know-how, diseminarea de 

informație nocivă sau ilegală ar trebui să constituie temeiuri pentru sancționarea  făptuitorilor. 
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Resurse și sugestii de documentare suplimentară 
Tabel 1 – Listă aplicații digitale pentru educație și nu numai 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Costuri 
(USD pe 

lună) 
Link 

1.  ABCYa 0-25  https://www.abcya.com/  

2.  AspirEdu 0 https://aspiredu.com/  

3.  Black Bullion 0 https://www.blackbullion.com/  

4.  Bloomz 0-1.66  https://www.bloomz.com/  

5.  Book Creator 0-10  https://bookcreator.com/  

6.  Buncee 0-7  https://app.edu.buncee.com/  

7.  Canva 0-9.99  https://www.canva.com/  

8.  Ck-12 0 https://www.ck12.org/ 

9.  ClassDojo 0 https://www.classdojo.com/el-gr/  

10.  Commonlit 0 https://commonlit.org/  

11.  Diagnostic Questions 0 https://diagnosticquestions.com/  

12.  Doodle Learning 6.95-8.95  https://www.doodlelearning.com/  

13.  Edmodo 0 https://new.edmodo.com/  

14.  EDPuzzle 0-12.5  https://edpuzzle.com/  

15.  Edu Blogs 0-3.3  https://edublogs.org/  

16.  Explain Everything 0-0.90  https://explaineverything.com/  

17.  Flipgrid 5-84  https://info.flipgrid.com/  

18.  Floop 0-10  https://floopedu.com/  

19.  Flubaroo 0 https://www.flubaroo.com/  

20.  Formative 0-12  https://www.formative.com/  

21.  Gimkit 9.99  https://www.gimkit.com/  

22.  Glogster EDU 0-8.33 https://edu.glogster.com  

23.  Gnowledge 0 https://www.gnowledge.com/  

24.  Google Classroom 0 https://classroom.google.com/  

25.  Kahoot! 10-59  https://kahoot.com/  

26.  Kami 0-8.25  https://www.kamiapp.com/  

27.  Learn around the world 0 https://learnaroundtheworld.org/  

28.  Mentimeter 0-25 https://www.mentimeter.com/  

29.  Microsoft Teams 0 
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-

teams/group-chat-software  

30.  Nearpod 0-397  https://nearpod.com/  

31.  Padlet 8  https://padlet.com/  

32.  Pear Deck 0-12.5  https://www.peardeck.com/  

33.  PicMonkey 7.99-23  https://www.picmonkey.com/  

34.  Prezi.com 0-9 https://prezi.com/about/  

35.  Prodigy Math 9.95-14.95 https://www.prodigygame.com/main-en/  

36.  Quizalize 0-5.99  https://www.quizalize.com/  

https://www.abcya.com/
https://aspiredu.com/
https://www.blackbullion.com/
https://www.bloomz.com/
https://bookcreator.com/
https://app.edu.buncee.com/
https://www.canva.com/
https://www.ck12.org/
https://www.classdojo.com/el-gr/
https://commonlit.org/
https://diagnosticquestions.com/
https://www.doodlelearning.com/
https://new.edmodo.com/
https://edpuzzle.com/
https://edublogs.org/
https://explaineverything.com/
https://info.flipgrid.com/
https://floopedu.com/
https://www.flubaroo.com/
https://www.formative.com/
https://www.gimkit.com/
https://edu.glogster.com/
https://www.gnowledge.com/
https://classroom.google.com/
https://kahoot.com/
https://www.kamiapp.com/
https://learnaroundtheworld.org/
https://www.mentimeter.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://nearpod.com/
https://padlet.com/
https://www.peardeck.com/
https://www.picmonkey.com/
https://prezi.com/about/
https://www.prodigygame.com/main-en/
https://www.quizalize.com/
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37.  Quizizz 0-48  https://quizizz.com/  

38.  Quizlet 0 https://quizlet.com/  

39.  School Tube 0 https://www.schooltube.com/  

40.  Showbie 0-16.66  https://www.showbie.com/  

41.  Simple K12 0-16 https://www.simplek12.com/  

42.  Simple Show 5.99-129  https://videomaker.simpleshow.com/  

43.  Socrative 0-15 https://www.socrative.com/  

44.  Splash Learn 7.99-11.99  https://www.splashlearn.com/  

45.  Teachable 0-249  https://teachable.com/about  

46.  TED-Ed 0 https://ed.ted.com/  

47.  Thinglink 0.75-2.92 https://www.thinglink.com/  

48.  Tiny Tap 4.99  https://www.tinytap.com/  

49.  Twinkl 8.99  https://www.twinkl.ro/  

50.  Unimersiv 3.49-5  https://unimersiv.com/  

51.  upGrad 0 https://www.upgrad.com/  

52.  Wakelet 0 https://wakelet.com/  

53.  ZeeMaps 0-99.95  https://www.zeemaps.com/  

 

https://quizizz.com/
https://quizlet.com/
https://www.schooltube.com/
https://www.showbie.com/
https://www.simplek12.com/
https://videomaker.simpleshow.com/
https://www.socrative.com/
https://www.splashlearn.com/
https://teachable.com/about
https://ed.ted.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.tinytap.com/
https://www.twinkl.ro/
https://unimersiv.com/
https://www.upgrad.com/ro/
https://wakelet.com/
https://www.zeemaps.com/

