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Using open source IT instruments in learning 
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Rezumat. Tema lucrării este utilizarea mediilor virtuale în procesul didactic la disciplinele de 
ştiinţele naturii. Studii recente referitoare la utilitatea folosirii NTIC în activitatea didactică au 
arătat că aceste mijloace sunt eficiente numai dacă personalul implicat este, pe lângă un bun 
utilizator, şi conştient de modalitatea efectivă de folosire la disciplinele de specialitate. Prezentarea 
caracteristicilor mijloacelor IT utilizate în formarea profesională individuală cât şi în discursul 
didactic, are la bază experienţa unor ţări avansate în acest domeniu (SUA, Suedia, Germania, 
Olanda etc.), care insistă, în mod deosebit, pe utilizarea sistemelor informatice tip Open Source. 
Motivul este, pe lângă cel de natură financiară, cel al necesităţii personalizării învăţării. În lucrarea 
de faţă am urmărit modul în care participanţii la formare recunosc şi utilizează eficient fiecare 
instrument IT, pornind de la caracteristicile specifice: sincronicitatea comunicării, utilitatea 
schimbului de idei, rapiditatea învăţării, motivarea formabililor, favorizarea diferitelor tipuri de 
învăţare. O atenţie deosebită a fost acordată  managementul procesului didactic. 

Cuvinte cheie. medii virtuale; platformă educaţională; grup de discuţii; model intuitiv; model 
construit. 

Abstract. The topic of the article is the use of the virtual environments in teaching Natural 
Sciences. Concerning the usage of the ICT in teaching, recent studies show that these tools are 
efficient only if the involved staff have not only good computer user skills, but also know how to 
use ICT in an effective way when teaching their subject. The description of IT resources used in 
professional self-development and teaching practice was based on the experience of other 
countries (USA, Sweden, Germany, Netherlands, etc.). In these countries especially the use of  
Open Source computer-based-systems and free software packs are promoted. Te focus in this 
paper is orientated to how the participants to the training recognize and efficiently use every IT 
instrument, taking into account the special characteristics: the synchronicity of communication, the 
utility of exchanging ideas, the speed of learning, motivating learners, favoring various learning 
types. A special interest was given the management of teaching when using IT instruments. 

Key-words. virtual environments; educational platform; group of discussions; intuitive model; 
built model. 
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Problema studiată 
Utilizarea mediilor electronice promovate de NTIC şi instrumentelor IT subînţelese pot duce la o 
îmbunătăţire complexă a procesului de studiere a cunoştinţelor ştiinţifice abordate la disciplinele 
ştiinţelor naturii. O bună utilizare a acestor instrumente pot eficientiza comunicarea profesor - elev 
motivându-i pe cei din urmă pentru studiu. Profesorii au posibilitatea să-şi diversifice activitatea 
realizând acea diferenţiere mult promovată de didacticieni. 

• Care ar fi, practic, condiţiile de desfăşurare a unui astfel de proces didactic ce are loc în mediul 
electronic şi care dublează comunicarea face-to-face ? 

• Cât este el de motivant pentru elevi şi util pentru profesor ? 

Obiectivele studiului 
- Formularea unui `model intuitiv` despre modul de utilizare de către elevi a instrumentelor IT 

Open Source pentru propria pregătire sau comunicare, pe baza răspunsurilor date de elevi la testele 
iniţiale – determinarea abilitaţilor iniţiale. 

- Realizarea intervenţiei asupra pregătirii elevilor, la clasă (desfăşurarea lecţiei) şi în afara ei, 
respectând scenariul propus în proiectele de lecţie concepute anterior şi folosind instrumentele IT 
Open Source ca mijloace didactice concepute pentru tipul elevilor conform modelului intuitiv. 
Proiectele ţin seama de natura interacţiunii didactice, testarea modului de utilizare a instrumentelor 
IT de către elevi şi concluziile culese din literatura de specialitate referitor la specificul formării 
noţiunilor de fizică. 

- Alcătuirea `modelului construit` al utilizării de către profesor şi elevi a instrumentelor IT, 
concentrate într-o platforma educaţională specifică utilizată în comunicarea “profesor-elevi” la care 
s-a ajuns după intervenţie din analiza răspunsurilor date de elevi la testele finale, teste ce vizează 
cunoştinţele de fizică şi modul de utilizare a instrumentelor IT cuprinse în platforma educaţională. 

- Compararea modelelor `intuitiv` şi `construit` pentru instrumentul IT (platforma educaţională) 
utilizat în comunicarea didactică la clasă şi în afara ei, stabilirea eficienţei intervenţiei bazate pe 
utilizarea ei în procesul didactic de studiere a cunoştinţelor de fizică (verificarea ipotezei). 

Ipotezele de lucru 
1. Dacă sunt cunoscute abilităţile iniţiale ale elevilor în legătură cu modul de utilizare a 

instrumentelor IT Open Source, atunci se pot elabora platforme educaţionale adecvate ca mijloace 
didactice pe suport electronic, care să mărească eficienţa învăţării la disciplinele ştiinţelor naturii. 

2. Modelul `construit` al utilizării de către profesor şi elevi a instrumentelor IT, concentrate într-o 
platformă educaţională specifică (studiul fizicii în spaţiul virtual), rezultat în urma intervenţiei 
bazate pe abilităţile iniţiale ale elevilor şi materialele pe suport electronic create de profesor, atinge 
un grad de eficienţă în învăţarea cunoştinţelor de fizică mai ridicat decât în cazul intervenţiei 
clasice (studiul fizicii face-to-face la `clasa reală`). 

Designul studiului 
Au fost testaţi iniţial 78 elevi de la Liceul `David Prodan` din Câmpia-Turzii. Clasele la care am 
aplicat experimentului didactic au fost 10 A – profil real, secţia `matematică-informatică`, 10 B şi 11 
B – profil real, secţia `ştiinţe ale naturii`. Au fost 66 elevi înscrişi pe site, din care 41 cu conexiune 
Internet acasă. Conţinuturile ştiinţifice tratate au fost din capitolele `Curentul electric` şi 
`Termodinamică`. La testarea finală au participat 63 elevi din cele 3 clase, participanţi la întreaga 
derulare a experimentului didactic realizat. 

Pentru a `formatá` instrumentele IT concentrate pe platforma Mambo, versiunea Joomla, am iniţiat 
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construcţia, structura şi găzduirea unei pagini Web a liceului pe site-ul propriu. Platforma a fost foarte 
eficientă mai ales la partea de teste cu grile, care era dezbătută mai mult. La teste şi teze subiectele au 
fost tip bacalaureat, unde există şi parte de teste-grilă. Elevii urmăreau notele în carnetul lor virtual şi 
comentariile profesorului asupra testului rezolvat. 

Studiul s-a efectuat în următoarele etape: 

1. Stabilirea `modelului expert` de reprezentare pentru fiecare instrument IT înglobat în platforma 
educaţională specifică utilizată în comunicarea profesor - elevi pentru studiul noţiunilor de fizică 
abordate la clasă din capitolele `Curent electric` şi `Termodinamică`; 

2. Elaborarea itemilor conţinuţi în testele iniţiale pe baza caracteristicilor noţiunilor de fizică ce se 
doresc a fi studiate la clasă, informaţiilor despre abilităţile iniţiale ale elevilor în utilizarea 
instrumentelor IT; 

3. Detectarea abilităţilor iniţiale ale elevilor şi construirea modelului lor intuitiv; 

4. Pregătirea site-ului gazdă, construcţia platformei educaţionale specifice pe baza Mambo şi 
confecţionarea materialelor-suport electronice necesare funcţionării ei pentru asigurarea 
comunicării profesor - elevi; 

5. Proiectarea activităţilor didactice; 

6. Intervenţia în procesul de învăţare utilizând platforma educaţională specifică; 

7. Testarea finală a cunoştinţelor de fizică deţinute de elevi şi abilităţilor acestora în `mânuirea` 
instrumentelor IT utilizate şi comunicarea cu profesorul; 

8. Interpretarea rezultatelor obţinute din răspunsul elevilor la testele finale şi compararea lor cu 
rezultatele testelor iniţiale; compararea modelului intuitiv cu modelul construit pentru construcţia 
şi folosirea platformei educaţionale specifice. 

Concluzii 
Din punct de vedere didactic, concluziile desprinse au fost surprinzătoare: potenţialul motivant al 
instrumentelor IT în procesul educaţional şi didactic a fost similar, el s-a remarcat atât la utilizatorii cu 
abilităţi anterioare, deja dobândite în domeniu cât şi la utilizatorii novici. Practic, experimentul s-a 
constituit într-un profund resort motivant pentru elevi. Plecând de la implicarea lor în căutarea 
caracteristicilor instrumentelor IT s-au tratat în final teme propuse în programa de fizică. 

Din punct de vedere `tehnic` în comunicarea cu elevii s-au folosit îndeosebi `grupul de discuţii` şi 
`platforma educaţională / de învăţare`. 

- Grupul de discuţii constituit în jurul profesorului, a respectat modelele oferite de Yahoogrups. El 
nu reprezintă altceva decât un spaţiu virtual în care elevii utilizatori pot posta mesaje şi/sau să 
răspundă la alte mesaje postate. De obicei aceste mesaje sunt grupate pe grupuri de discuţii. Cu alte 
cuvinte, grupul creat a fost văzut ca un `forum`, o facilitate a mediului World Wide Web destinată 
discuţiilor, sau o aplicaţie Web creată să suporte această facilitate. 

Experimentul nostru a verificat ideea consacrată a specialiştilor în acest domeniu, conform căreia în 
jurul acestor grupuri de discuţii iau naştere adevărate comunităţi virtuale, în care există aşa numiţii 
`actori constanţi`, persoane care întreţin activitatea grupului de discuţii sau care participă regulat la 
acestea, în cazul nostru profesorul şi elevi pasionaţi de fizică şi/sau utilizatorii PC-ului. 

- Platforma educaţională / de învăţare, instrument didactic de tip IT considerat `soluţia ideală` în 
comunicarea profesor - clasa de elevi, a fost concepută după o soluţie tip Open Source, propusă de 
Joomla - Mambo. Ea modelează cât mai complet şi cât mai exact comportamentul unui profesor 
precum şi contextul şi activităţile desfăşurate în cadrul unei lecţii. Temele de învăţare sunt 
structurate pe lecţii, fiecare lecţie având o prezentare teoretică (un suport informaţional) urmând 
apoi o secţiune de testare superficială a cunoştinţelor ce trebuiau însuşite din conţinutul lecţiei 
respective. Aşa cum se întâmplă şi în mediul real, există testări periodice la intervale mai mari sau 
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la sfârşit de capitole, precum şi un test final. 

Necesitatea elevilor de a pune întrebări a fost satisfăcută prin prezentarea unor întrebări frecvente 
(FAQ) la care se oferă răspunsuri clare şi detaliate. Dacă întrebarea nu se regăseşte aici, se poate apela 
la motorul de căutare ataşat, unde sunt specificaţi termenii cheie din întrebare. 

Asemenea platforme de învăţare se regăsesc deseori `offline`, aplicaţia se prezintă sub forma unui 
program ce se instalează şi nu are nevoie de conexiune internet. Astfel sunt aplicaţii ca „Profu’ de 
Engleză”, enciclopedii ca: „Encharta Word Atlas”, „Botanica”, „Encharta Nature”, „Mathematica” etc. 
Ele au început să se dezvolte având ca suport Internetul. În zilele noastre, există adevărate reţele 
informaţionale construite în scopul prezentat mai sus (ex. WinkPedia). 

Acest `expert electronic` care informează şi evaluează rezultatele elevilor este deosebit de competent, 
informat, ieftin şi nepărtinitor. Am observat însă că platforma creată nu poate fi `exploatată` de elevi la 
modul în care o pot face în mediul real, în cadrul activităţilor didactice clasice, face-to-face. Când 
întrebările lor erau ambigue sau cu termeni sinonimi, nu obţineau răspunsurile pe care le-ar oferi direct 
profesorul în mod clasic. 
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