
MOTIVAȚIA  PENTRU 

ÎNVĂȚAREA  ONLINE



MOTIVAȚIA

1. Climatul emoțional sigur.

2. Prezența și feedback-ul rapid al profesorilor.

3. Posibilitatea de a alege.

4. Sentimentul de apartenență la un grup.



ACTIVITĂȚI CARE ÎI MENȚIN PE 

ELEVI IMPLICAȚI ÎN ÎNVĂȚARE

• Rezolvarea de probleme reale

• Proiecte care permit exprimarea personalității și 
autocunoașterea

• Teme inedite

• Invătarea online

• Jocuri de rol și imaginație .....o personalitate.....



Motivația pentru învățarea online 

Activitățile în care elevii se bucura să se implice sunt cele 

care:

le permit sa fie creativi;

le trezesc curiozitatea;

promovează relații pozitive cu alți elevi.

Când elevii sunt motivați să se implice în activitățile de 

învățare, aceștia simt că pot obține următoarele  lucruri 

importante: 

succesul (nevoia de a fi competent), 

originalitatea (nevoia de exprimare personală), 

curiozitatea (nevoia de a înțelege) și 
relațiile pozitive cu ceilalți (nevoia de a socializa).







Produse de mobilier



Desen 
artistic



Desen 

arhitectură



Schita



Ce sugerează următoarele pictograme?

https://sites.google.com/site/mydigitalbooks/





Ce este Inkscape ?

 Inkscape este un program gratuit de grafica vectoriala.

 Este distribuit sub licenţă software gratuita.

 Scopul său  este de a deveni un puternic instrument de grafica.

 Inkscape oferă o interfaţă  pentru manipularea imaginilor vectoriale, care 
permite artistului să se exprima liber. 

 Inkscape oferă posibilitatea crearii de forme de bază 

(elipse, dreptunghiuri, stele, poligoane şi spirale), precum şi abilitatea de a 
transforma şi a manipula aceste forme de bază prin rotaţie, întindere şi 
deformare. 

 Proprietăţile obiectelor pot fi manipulate, fie individual, sau într-un mod 
intuitiv de către dispozitivele de intrare, cum ar fi mouse, tablete grafice 
sau chiar ecran tactil.

 Inkscape rulează pe Microsoft Windows. 

 In Inkscape  nu suportă încă animaţie.



 Lansarea programului
Deschidem programul Inkscape din >Applications>Graphics>InkscapeVector Graphics



 Interfata 

Ceea ce se vede pe monitor la deschiderea programului Inkscape se numeste Interfata.













Vă invit să realizăm împreună, 

primul afis grafic folosind Inkscape, 

Tematica:

1 iunie - Ziua copilului


