
Învățarea în mediul virtual 

 

Prof. Casandra Daniela Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

 

Învățarea în mediul virtual implică trei componente importante:  

• componenta tehnologică (echipamente tehnologice, instrumente digitale, platforme de 

învățare),  

• componenta de formare (dobândirea/îmbunătățirea competențelor digitale și cea de, 

actul didactic personalizat și autonom cu aplicarea principiilor psihopedagogiei) și 

•  componenta de învățare modernă (adaptarea unor principii ale altor sisteme/modele: 

„flipped classroom”) 

Învățarea sincronă 

• educație online sau la distanță care se întâmplă în timp real 

• Metodele de învățare sincronă online includ conferințe video, teleconferințe, chat-uri 

live și prelegeri în direct. 

• Se poate realiza prin intermediul insrrumentelor web 

Învățarea  asincronă 

• învățarea asincronă are loc prin canale online fără interacțiune în timp real   

• considerată mai flexibilă decât învățarea sincronă.  

• elevii învață același material în momente și locații diferite. Învățarea asincronă este, de 

asemenea, numită Învățare independentă a locației și este opusă învățării sincrone, în 

care elevii învață în același timp prin activități precum participarea la o prelegere sau la 

laborator. Învățarea asincronă se întâmplă după propriul program 

Cum incepe predarea online? 

• Stabilirea instrumentelor de predare online: Google Classroom, Google Meet-oferite de 

platforma Google –Gsuite for Education gratuit, Zoom-gratuit,Ad Servio, Cisco Webex, 

Viber, Skype etc. 

• Selectarea instrumentului se face in funcție de mai multe criterii 

      -dacă este gratuit sau cu plată 

      - numărul de participanți 

      - limita de timp 

      - comoditate,  

      - gradul de interactivitate, etc 



Conferința web-Predarea 

• Poate fi realizată foarte usor prin partajarea ecranului dumneavoastră dacă aveți: 

 -manuale digitale 

 -prezentări PowerPoint 

 -schițe de lecții în format word sau pdf 

 -site-uri web 

Predarea trebuie să fie interactivă, nu trebuie să ne limităm la expedierea de mesaje. Acest 

lucru il putem face cu diverse instrumente adăugitoare si anume: www.padlet.com, 

www.mentimeter.com, www.kahoot.com etc 

• Explicarea tipului de predare  

• Toate grupurile create trebuie să fie închise 

Instrumente interactive 

-Hărți mentale        

 

 

 

 

-Table interactive online-invatare colaborativă-pot intra direct si se poate lucra pe ele 

http://www.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.kahoot.com/


         

 

 

Instrumente de evaluare 

 

 
 

 

Instrumente pentru  crearea a unor cărți digitale: 

    

 



 

 


