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Abstract
Importanţa noilor tehnologii pentru educaţie este larg recunoscută, devenind, în
ultimeledecenii, un leit-motiv al discursului despre educaţie la toate nivelurile – curriculum şi
practica didactică, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea instituţiilor şcolare, politici
educaţionale sau administrarea sistemului de învăţământ.
Materialul de faţă încearcă să aducă în atenţie beneficiile integrării TIC în educaţie.Metodele
de predare bazate pe TIC sau diversificat, devenind mai eficiente şi mai motivante pentru
elevii şi profesorii. [1] Majoritatea elevilor români doresc "să utilizeze mai mult computerul
şi Internetul pentru lecţii la diferite discipline. Ei consideră, în proporţie de 90%, că aceia
dintre ei care nu au acces la un calculator vor fi dezavantajaţi mai târziu."[2]
Conţinutul lucrării
Învăţare bazată pe utilizarea reţelei Webutilizând platforma #oradeinformatica. Învăţarea
online este o metodă care oferă oportunităţi de învăţare. La nivel fundamental, nu este
diferită de alte metode de învăţare; se referă la ajutorul dat elevilor pentru a învăţa.
Platforma #oradeinformatica este un ghid pentru cei care doresc să înveţe limbajul de
programare C/C++, oferă lecţii online pentru orele de Informatică din liceu și un program de
pregătire a examenului de bacalaureat naţional "Proba E. d). Informatică. Limbajul
C/C++".[ANEXA 1]
Diferenţele dintre învăţarea online şi cea în clasă sunt:
1. Învăţarea online se bazează pe tehnologie. Elevii folosesc Internetul pentru a aveaacces la
materiale şi a efectua alte activităţi legate de învăţare. Aceasta nu înseamnă că elevii trebuie
să devină experţi în Tehnologia Informaţiei şi Comunicării pentru a putea beneficia de
învăţarea online. Platforma de învăţare online#oradeinformatica a fost proiectată pentru ca
tehnologia să aducă un plus de valoare lecţiilor de la clasă. Îngeneral singura aptitudine
tehnică necesară este aceea de a utiliza un browser în care se va accesa platforma de la
adresa:
https://eitlearning.com/oradeinformatica
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2. Învăţarea online se face la distanţă din punct de vedere geografic. Elevul se află în locuri
geografice diferite în momentul învăţării. Acest lucru are implicaţiiimportante pentru:
- Materiale: Deoarece elevul va lucra singur, materialele de învăţare online sunt in format
multimedia (audio/video).[ANEXA 2]
- Comunicarea: Comunicarea profesor-elev şi elev-elev şi interacţiunea sunt un aspect vitalal
procesului de învăţare. Comunicarea de învăţare online şi oportunităţile de interacţiune
includ:grupul de discuţii, forumurile, email-ul, comentarii, webbinarii şi materialele de
studiu. [ANEXA 3]
- Administrarea procesului de învăţare: Activităţile de învăţare se disting de alteactivităţi
umane ca activităţi care au fost structurate pentru a susţine şi a încuraja elevii să dezvolte
abilităţi, competenţe, înţelegere, cunoştinţe noi. Aspectele cheie ale acestei structuri include
furnizarea activităţilor adecvate elevilor, monitorizarea progresului şi evaluarea a ceea ce a
învăţat elevul şi ce trebuie să facă în continuare. Platforma de învăţare online
#oradeinformatică oferă elevilor, prin panoul de control, o gamă largă de instrumente care
facilitează realizarea acestor procese împreună cu oportunitatea de a împărtăşi rezultatele
cu profesorul.[ANEXA 4] Prin urmare, elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea
pentru studiu şi să dezvolte abilităţile care îi vor ajuta să participe la învăţare ca parte a autodezvoltării pe durata întregii vieţi.
3. Facilitaţi oferite de Platforma de învăţare online #oradeinformatica:










abordare unică a predării și testării care încurajează un mod critic de gândire și te
determină să studieze într-un mod mai eficient si să înţelegi cu adevărat ceea ce
înveţi.
Lecţii video, exerciţii practice, mentorat și o comunitate de tineri dornici să înveţe și
să interacţioneze împreună.
Lecţiile se desfășoară, după un calendar bine stabilit, conform programei de
bacalaureat.
Modul de predare este unul care răspundă elevilor cu niveluri diferite de cunoștinţe.
Mediul de preare/învăţare/evaluare intens și structurat este un stimulent ideal
pentru revizuirea finală a materiei pentru examenul de bacalaureat.
Valoarea adăugată de mediului minunat de pe platforma #oradeinformatica îţi ofera
șansa de a lucra cu profesori cu experienţă și cu ceilalţi elevi care au aceleași
obiective ca și tine.
Totul se întâmplă 100% online și nu există ore fixe - lecţiile pot fi urmărite oricând.

4. Avantajele identificate ce decurg din învăţarea online includ:


Flexibilitate mai mare având posibilitatea de a studia oriunde şi oricând.
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Satisfacţie mai mare a elevului având un control şi o responsabilitate mai mare cu
privire la învăţarea lor ce conduce la o implicare mai profundă.
Timp de călătorie redus sau altfel abilitatea de a avea acces la învăţare în zone rurale
îndepărtate.
Uşurinţa şi rapiditatea revizuirii susţinută prin ghiduri de studiu care îndrumă elevul
prin material.
Consecvenţa conţinutului şi rezultatului, materialele de învăţare fiind prezentate întro manieră consecventă şi atrăgătoare.
Cunoştinţe oferite doar atunci când elevii au nevoie de ele, ceea ce încurajează elevii
să îşi urmărească interesele şi îi ajută pe cei care au serviciu să îşi dezvolte abilităţile
aşa cum sunt necesare la locul de muncă.

Concluzii:
Învăţarea online şi în clasă nu se află într-o competiţie. La fel ca şi o carte şi filmul cărţii,
elesunt complementare; fiecare oferă acces la material într-un format diferit care este
adecvat unor persoane diferite în momente diferite.
În cadrul acestui context va creşte importanţa elaborării cursurilor, modulelor, şimaterialelor
de învăţare complementare care susţin integrarea ambelor medii de învăţare.
ANEXE
[ANEXA 1]
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