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Artele vizuale sunt o clasă de forme de artă, ce includ imaginea desenată, filmul, fotografia, sunt arte ce
se concentrează pe crearea lucrărilor ce se desfășoară în principal în mediul vizual, deși pot include și
element nevizuale precum sunet. Cu ajutorul softurilor dedicate putem crea imagini digitale statice,
imagini digitale animate, filme, prezentări, putem prelucra fotografii, putem crea adevărate portofolii
digitale. Aceste programe vă oferă posibilitatea de a utiliza calculatorul şi programele specializate în
realizarea unor produse vizuale în format digital.

Wordle
Wordle este o unealtă digitală cu ajutorul căreia puteţi crea „norişori din cuvinte”.
Cu cât un cuvânt este mai des utilizat cu atât fontul cu care apare acesta (o singură dată) este mai mare.
Wordle poate prelucra texte în orice limbă.
Să pornim la drum cu Wordle:
Accesaţi http://www.wordle.net/

Din meniul apărut alegeţi Create
În caseta de text apărută tastaţi textul dorit şi apoi apăsaţi butonul GO

Observaţi că textul din fereastra de text a luat forma unui nor de cuvinte.
În partea de jos a ferestrei de editare avem următorul meniu.
Dacă alegeţi opţiunea Randomize atunci se schimbă aspectul şi culoarea norului de cuvinte
Dacă vreţi să modificaţi setările manual, atunci utilizaţi opţiunile din meniul Layout.

Atenţie
Dacă nu aţi salvat imaginea finală obţinută şi vă întoarceţi la pagina de start, pierdeţi tot ce aţi lucrat.

Glogster
Aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive. Combină
imagini, video, muzică, fotografii, linkuri şi audio pentru a crea
pagini multimedia. Poate fi incorporat în orice pagină web.
•O platformă web 2.0, care permite utilizatorilor să realizeze
postere on-line numite „Glog-uri” cu fotografii, clipuri video,
texte, audio,filme de pe internet sau personale,link-uri
•Există posibilitatea de a crea un mediu unic, sigur online, interactiv, care poate fi monitorizat de profesori
•Un nou şi creativ mediu digital pentru educatori cu scopul de a
ajuta elevii si studenţii in procesul învăţării şi de a face acest
lucru intr-un mod mai distractiv!
•Un mod de a exprima creativitatea elevilor
•Foarte util temelor de casă sau realizării portofoliilor de către
elevi
•Poate fi folosit ca fişă de lucru de către profesor,pentru
prezentarea unui proiect,etc
•O interfaţă simplă şi uşor de conceput pentru a introduce studenţilor conceptele de bază.
•O serie de mecanisme de lucru în echipă pentru a permite utilizatorilor să publice şi să le împărtăşească
altora propriile creaţii şi de a colabora cu alţi utilizatori.
•Un valoros instrument de învăţare pentru mai multe discipline de bază, inclusiv matematica, ştiinţă,
istorie, geografie, tehnologie, artă, fotografie, muzică şi multe altele.
•Un instrument care favorizează dezvoltarea abilităţilor elevilor inregistrând progrese la diferite niveluri.
•O platforma de învăţământ virtuală, digitală adresata tuturor indiferent de vârstă, sex, nivel de
pregatire, tip al scolii, locatie, etc
http://www.glogster.com/
Cele mai reuşite glogster-e: http://edu.glogster.com/glogpedia/

Wallwisher
Wallwisher permite crearea unui “avizier” virtual pe care pot fi postate scurte mesaje conţinând text,
imagini şi legături Poate fi folosit pentru brainstorming, pentru a posta adrese de Internet utile, cuvinte
noi, termeni sau comentarii pe o temă dată. Colaboratorii pot fi invitaţi prine-mail sau cu ajutorul URL–
ului.
http://www.passyworld.com/passyPDFs/WallWisher.pdf
Să pornim la drum cu Wallwisher:
Accesaţi http://www.wallwisher.com/

Storybirds
Storybirds este un serviciu web interesant, care le permite copiilor săşi creeze o carte în format digital. Cartea va conţine imagini pe care copii le
vor alege din imaginile oferite de site-ul Storybirds. Ca sa salvati cartea
creata cu Storybirds, aveţi nevoie de un cont.
http://storybird.com/accounts/signup/
Deşi lansat de puţin timp Storybird – pasărea cu poveşti – începe să
ciripească. Unealta aceasta online de spus poveşti vrea să te ajute să faci şi

să spui poveşti împreună cu cei dragi. Aici ţi se pune la dispoziţie o colecţie impresionantă de
ilustraţii. Pornind de la ele poţi sa lucrezi la o poveste a ta sau a voastra :). Tot acolo ai acces la poveştile
publicate de alţi utilizatori. Ele alcătuiesc, aşa cum ne spun cei de la Storybird, o bibliotecă publică.
Storybird poate fi întrebuinţat în multe feluri inclusiv pentru programe în biblioteci, programe care se
pot adresa cititorilor de diferite vârste: de la preşcolari la bunici.
Scratch
http://scratch.mit.edu/
La nivel international, majoritatea initiaţivelor care au ca scop familiarizarea copiilor cu limbajele de
programare, folosesc intensiv Scratch.
Scratch este un limbaj de programare care îi ajută pe copii sa creeze propriile poveşti interactive,
animaţii, jocuri şi muzică şi să le împărtăţească cu alţii.
Atunci când copiii realizează proiecte în Scratch, ei învaţă elemente importante de calcul, în acelaşi timp
gândesc creativ, sistematic şi lucrează colaborativ.
Susţinătorii acestui proiect afirmă că Scratch, folosit de la vârste fragede, dezvoltă o fundaţie solidă de
cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută ulterior să stăpânească limbaje de programare foarte complexe.

Pe platforma gaseşti totul: tutoriale video, comunitati dedicate profesorilor si tuturor celor implicati in
educatie, exemple de proiecte dezvoltate de altii.
Platforma functioneaza si ca o retea sociala, utilizatorii oferind feedback si colaborand pentru realizarea
unor filme/jocuri/animatii din ce in ce mai interesante si mai complexe. Acest lucru ii impulsioneaza pe
copii sa invete limba engleza pentru a se putea intelege cu utilizatorii din alte tari.
Scratch este folosit în multe contexte: la scoală, în muzee, centre comunitare şi acasa. De exemplu, copiii
pot crea proiecte împreuna cu părinţii sau cu fraţii lor. Scratch are peste 1,4 milioane de utilizatori
înregistraţi, peste 3 milioane de proiecte create, cele mai multe dintre ele jocuri şi desene naive ale unor
copii de scoala primară, însă unele cu un potenţial foarte mare de a fi dezvoltate în jocuri serioase şi
aplicaţii.
Scratch este dezvoltat de catre Lifelong Kindergarten Group din cadrul MIT Media Lab, cu sprijin
financiar din partea National Science Foundation, Microsoft, Intel Foundation, MacArthur Foundation,
Google, Iomega and MIT Media Lab research.

