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Software-ul educaţional Statul roman este realizat cu ajutorul programului pentru animaţii 

AdobeFlash CS4. 

Software-ul educaţional este structurat în mai multe momente și submomente. Fiecare moment şi 

submoment cuprinde conţinutul ştiinţific, conţinutul multimedia, sarcinile de lucru şi activitatea de 

evaluare. 

Cu ajutorul soft-ului, elevul descoperă noul conținut în mod independent, rezolvând sarcinile de 

lucru. 

Pagina de titlu (Fig.1)  

În partea centrală este inserat titlul temei şi hyperlink-uri uri, care permit elevului să navigheze 

între cele trei momente ale lecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

Momentul 1- Roma Regală 

Partea centrală este rezervată textului, care este distribuit pe pagini. Navigarea între pagini se face 

cu ajutorul butoanelor “înainte”/“înapoi” (Fig.2). 

Textul apare fie sub formă de text ştiinţific pe care se sprijină demersul educaţional, fie sub formă 

de hypertext.  

Hypertext-ul permite deschiderea de ecrane în care sunt date informaţii suplimentare sau sunt 

prezentate imagini (Fig.3). 

Partea dreaptă este rezervată conţinutului multimedia. Animaţiile interactive îi ajută pe elevi să 

înţeleagă mai bine fenomenele şi să înveţe cu plăcere.  

Imaginile se măresc atunci când utilizatorul va da click pe fiecare dintre ele (Fig.4). 



             Animaţia din Fig. 5-6 reprezintă realizarea unui buton cu eveniment la mouse over. În Fig. 5 

când elevul va deplasa cursorul mouse-ului deasupra butonului TERMENI CHEIE se deschide o fereastră 

cu termenii istorici ce trebuie învățați.  

Harta din Fig. 6 oferă diverse grade de interactivitate fiind un instrument de bază pentru crearea 

spiritului de orientare şi în luarea de decizii. Atunci când elevul va deplasa cursorul mouse-ului deasupra 

hărții vor fi afişate informaţii despre zona respectivă. 

 

 

 

 

 

                                               

                                           

Momentul 2 – Roma Republicană/ Momentul 3 – Roma Imperială 

Momentele 2 și 3 sunt realizate asemănător cu Momentul 1. Partea centrală este rezervată textului 

științific, iar în partea dreaptă se află inserat conținutul multimedia.  

Animația din Fig 8 îl ajută pe elev să sintetizeze modul de funcționare a regimului politic din 

timpul republicii romane (Fig. 9).             


