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ACTIVITATEA	
  6	
  

Evidentierea pertinentei utilizarii TIC in clasa, la
orele de studiu in limbi moderne.	
  
	
  
SCOP	
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  oră	
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INDICAȚII	
  

Comparati ce ati gasit la Activitatea 5 cu Fisa de
lucru 6.
Pe grupe aleageti 3 avantaje care vi se par
importante si 3 care vi se par neglijabile (datorita
faptului ca necesita multa munca suplimentara,
instrumente greu de gasit intr-o scoala etc).
Comentați propunerile făcute (care avantaje au
intrunit mai multe « voturi », de ce etc.).
Postati avantajele gasite pe pagina personala de pe
site-ul ticlimbimoderne.wikispaces.com.

Fisa	
  de	
  lucru	
  6	
  -‐	
  Avantajele utilizarii TIC
Internet
	
   	
  
MATERIALE	
  
NECESARE	
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Fisa 6: Avantajele	
  utilizarii	
  TIC	
  la	
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Amintim aici numai câteva dintre avantajele utilizării TIC:
Dobândirea deprinderii de a întreţine un dialog interactiv cu calculatorul;
Dezvoltarea capacităţii de învăţare interactivă;
Stimularea lucrului în ritmul şi stilul propriu;
Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare
socială rapidă;
Creşterea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;
Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;
Conştientizarea faptului ca noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;
Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a
răspunsurilor elevilor;
Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă;
Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;
Facilitarea accesului la informaţii prezentate în moduri diferite de vizualizare;
Formarea deprinderilor practice utile;
Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta
activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a
rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele;
Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii;
Dezvoltă gândirea astfel încât, pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei
probleme, elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă;
Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie
permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi);
Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este
utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii;
Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional;
Simulează procese şi fenomene complexe pe care niciun alt mijloc didactic nu le poate
pune atât de bine în evidenţă;
Oferă posibilitatea modelării, justificării şi ilustrării unor conceptelor abstracte, uneori
acestea fiind ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile;
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Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei
materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a
pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au astfel posibilitatea să
modifice foarte uşor condiţiile în care se desfaşoară experimentul virtual, îl pot repeta
de un număr suficient de ori, astfel încât să poată urmări modul în care se desfaşoară
fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi;
Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi
prezentarea informaţiilor. Astfel, elevii îsi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic
acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse surse;
Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este
nevoit să reţină cantităţi mari de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi
să localizeze informaţia de care are nevoie;
Parcurgerea materialelor în ritm propriu determină apariţia dorinţei elevilor de a reuşi,
de a se autodepăşi, de a cerceta, devenind astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire;
Dezvoltă creativitatea elevilor;
Reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea altor activităţi de
învăţare;
Stimularea elevilor în elaborarea unor software-uri şi materiale didactice necesare
studiului;
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană. Elevul poate să se autoevalueze.
Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării
simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, testele de evaluare putând
fi realizate pe nivele de dificultate diferite.
Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea
mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul
aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii
acestora, proiecte, portofolii, pagini html.
Asigurarea accesului la resurse inepuizabile de informaţii, idei, materiale, evenimente
altfel inaccesibile în sălile de clasă tradiţionale;
Se pot colecta date pentru proiecte şi se pot organiza sub formă grafică conţinuturi;
Se poate interacţiona online cu experţi, profesori, specialişti, inter-relaţionarea
depăşind astfel barierele lingvistice sau emoţionale;
Consultarea, prin intermediul Internetului, a bazelor de date, a materialelor
informative şi a articolelor ştiinţifice, a filmelor de prezentare şi simulare, a opiniilor
experţilor - favorizează formarea unei imagini unitare asupra fenomenelor şi
proceselor studiate;
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• TIC oferă acces la materiale care se potrivesc cel mai bine nevoilor individuale de
învăţare ale elevilor şi permit profesorilor să inoveze nenumărate situaţii de învăţare,
stimulând colaborarea şi comunicarea în grup, parteneriatul, sprijinul reciproc,
iniţiativa şi inter-evaluarea;
	
  
	
  	
  

