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Tipuri diferite de sprijin vizual

Exemple de elemente vizuale
 

 

Utilizarea elementelor vizuale atunci când predați nu este un concept nou și nici nu este
specifică învățării online. Mai degrabă, profesorii și educatorii folosesc imagini vizuale pe
parcursul întregului lor curs, fie că este vorba de a explica concepte, de a demonstra
legături logice, de a arăta semnificații sau detalii specifice și multe altele. Imaginile tipice
pot varia de la tabla unei săli de clasă la fișele de lucru. În învățarea online, posibilitățile
sunt numeroase. 

Un ajutor vizual este orice material care dă formă și formă cuvintelor sau gândurilor.
Tipurile de ajutoare vizuale includ imagini, fotografii, grafică, imagini, videoclipuri,
infografice, postere etc. 

Vizualizarea este un pas cheie în învățare. Utilizarea elementelor vizuale poate juca un
rol pozitiv în implicare și motivație. Pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, dar și
nevăzători, surzi sau cu deficiențe vizuale sau de auz, este esențial să se utilizeze
elemente vizuale pentru a asigura înțelegerea. Prin urmare, nu este o chestiune de
estetică, ci mai degrabă de necesitate. Prin urmare, în timpul sesiunilor de predare
online, este important să se mențină un anumit nivel de vizualizare pentru a se asigura
că acești elevi nu sunt lăsați în urmă.

Poze și imagini

Termenul cel mai general
pentru orice reprezentare
a unui obiect, a unei
persoane sau al unui
peisaj.

Grafice
Imagini  vizuale sau modele
pe o suprafață, cum ar fi un
perete, pânză, ecran, hârtie
sau piatră, pentru a informa,
ilustra sau distra. Imaginile
care sunt generate de un
computer se numesc grafică
computerizată.

Info grafice
Reprezentări vizuale grafice ale
informațiilor, datelor sau
cunoștințelor menite să
prezinte informații rapid și clar.
Acestea pot îmbunătăți
cunoașterea prin utilizarea
graficii pentru a îmbunătăți
capacitatea sistemului vizual
de a vedea modele și tendințe.

Fotografii 
Făcute de un fotograf cu un
aparat de fotografiat (digital
sau nu).

https://en.wikipedia.org/wiki/Image
https://en.wikipedia.org/wiki/Design
https://en.wikipedia.org/wiki/Canvas
https://en.wikipedia.org/wiki/Paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Illustration
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge


Utilizări și resurse practice

Postere

O promovare temporară a unei idei sau a
unui eveniment organizat într-un spațiu
public. De obicei, posterele includ atât
elemente textuale, cât și elemente
grafice , deși un poster poate fi fie în
întregime grafic, fie în întregime text.

Filme 
Un suport electronic pentru
înregistrarea, copierea, redarea,
difuzarea și afișarea suporturilor 
 vizuale în mișcare.

Scheme mintale

https://www.google.com/maps/about/myma
ps/
https://mapchart.net/
https://www.scribblemaps.com/

https://sketch.io/sketchpad/ 
https://www.autodraw.com/
https://kleki.com/ 

https://www.visme.co/graph-maker/ 
https://www.rapidtables.com/tools/line-
graph

https://quizlet.com/
https://www.brainscape.com/
https://flashmind.eu/

Hartă: Utilizați hărți pentru a-i învăța pe elevi
despre evenimente istorice, geografie, locuri și
multe altele. Acest lucru îi poate ajuta pe elevi
să se situeze în timp, dar și să acorde atenție
numelui, indicațiilor, detaliilor etc.

Schiță: Utilizați schițe pentru a ilustra conceptul
la fața locului sau pentru a prezenta pas cu pas
procesul pe care o imagine statică ar putea să
nu îl transmită corect. 

Grafic: Utilizați grafice pentru a demonstra
informații numerice, statistice sau calculabile. 

Flashcards: Folosiți cartonașe flash pentru a
atribui teme pentru acasă sau ajutați cursanții
să recapituleze lecțiile.

Altele 
Hărți, schițe, diagrame, cartonașe și
multe altele!

https://pixabay.com/ 
https://www.freepik.com/
https://unsplash.com/t 

https://genial.ly/
https://www.canva.com/ 
https://crello.com 

https://ed.ted.com/ 
https://www.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/

https://www.xmind.net/
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmeister.com/

Imagini, fotografii sau imagini: Utilizați
imagini statice pentru a ilustra concepte,
idei și multe altele.

Graphics: Graphics are more than image,
use them to illustrate specific concepts,
chronology or step by step processes. 

Videos: Videos are perfect mediums to
allow students to understand concept in
interactive ways. 

Mind maps: Use these maps to guide
students in their understanding of lessons,
to provide a structure or definition of key
concepts. 

O diagramă utilizată pentru a organiza
vizual informațiile. O hartă a minții este
ierarhică și arată relațiile dintre părțile
unui întreg. Ideile majore sunt conectate
direct la conceptul central, iar alte idei se
ramifică din acele idei majore.

https://en.wikipedia.org/wiki/Typography
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphic
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Copying
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
https://en.wikipedia.org/wiki/Image
https://en.wikipedia.org/wiki/Image
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication)
https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_picture

