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Secţia II.
ȘTIINȚE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
MATEMATICA – APLICAȚII INTERDISCIPLINARE
Aniela AMIHĂLĂCHIOAE
prof. grad I, la Școala Gimnazială ,,Ioan Murariu”,
Cristinești, doctorandă a Școlii Doctorale ,,Științele Educației”,
Universitatea ,,Ion Creangă”, Chișinău.
Alexia CHICHIOACĂ,
elev la Colegiul Național ,,Grigore Ghica”, Dorohoi
,,Matematica este manuscrisul spiritului vieții tipărit în
conștiința umanității”.
Claude Fayette Bragdon (1866-1946)
Summary. This article argues for the need for an
interdisciplinary approach to mathematics in high school, through
various examples and models of actions or theories in everyday life.
It is thus shown that almost all physical, chemical, biological, or
economic laws and theories have an abstract mathematical solution.
Practically, almost all natural phenomena can be modeled
with the help of functions, in such a way as to discover the optimal
time of action or the optimal way from which to obtain benefits.
Key
concepts:
interdisciplinary,
mathematics,
interdisciplinary
applications,
mathematical
applications,
mathematical models, biological models, physical models.
Procesul înţelegerii ştiinţifice din majoritatea ariilor este
dependent de achiziţia datelor faptice, de crearea de teorii apte care
să structureze datele şi să explice fenomenele, de modelarea
5

descriptivă a realităţii şi analiza validităţii constatărilor. Totuși,
utilizarea modelelor matematice în cadrul ştiinţelor îşi are
începuturile în secolul al XVII lea și s-a intensificat pe măsura
dezvoltării tehnicii de calcul şi a tehnologiilor de măsurare şi
investigare. Cu ajutorul modelelor pot fi cercetate o serie de
mecanisme şi fenomene în domenii de complexitate extrem de
ridicată, unde transformările elementare sunt foarte puţin cunoscute.
De asemenea, modelele pot fi utilizate pentru predictarea unor noi
fenomene, testabile, putându-se astfel evidenţia deficienţe ale
cunoştinţelor curente şi sugera noi experimente, unele dintre ele
menite să verifice atât veridicitatea calculelor cât şi a ipotezelor
făcute iniţial. Unele probleme de natură biologică, fizică sau
economică pot fi mult mai uşor determinate pe cale matematică, iar
simulările soluţiilor atât 2D cât şi 3D pot explicita mult mai detaliat
gradul de interdependentă a unor fenomene şi relaţii de natură
biologică şi biochimică.
Un element foarte important este cunoaşterea consecinţelor
reprezentărilor şi a modelării matematice, precum şi discutarea
rezultatelor în vederea adoptării măsurilor necesare unei bune
funcţionări sau a atingerii standardului optimal. Dacă se face o
comparaţie între complexitatea fenomenelor fizico-chimice şi a celor
biologice, se poate vedea o diferenţă considerabilă deoarece
procesele biologice implică şi unele chimice, sau fizice; ceea ce
6

conduce la o abordare diferenţiată precum şi la crearea unor modele
complexe.
Matematica fiind o știință a structurilor abstracte poate
ajunge să modeleze orice fenomen, sau sistem, fie macar și la nivel
conceptual. S-a dovedit că studiu sistemelor complexe cu ajutorul
modelelor matematice este mult mai eficient, atât sub aspect calitativ
cât și cantitativ, dar mai ales economic. Cu cât procesele sunt mai
complexe, sau implică studii diversificate, cu atât metodele și
tehnicile de analiză și investigare sunt perfecționate, pentru a se lua
decizii concrete și corecte.
De obicei, pentru o structură complexă construită special
pentru a descrie o situație reală, sau un anumit fenomen, cu
caracteristici bine definite inițial, utilizăm termenul de model.
În natură, toate fenomenele sunt caracterizate de anumite
aspecte globale și locale, așadar, este posibilă o scriere generalizată,
matematică, a acestora ca și relația de interdependență: F(R, T) = G
(R, T) + L (R, T), unde R și T reprezintă relațiile dependent
temporale ale fenomenului, iar funcțiile G și L redau tendința globală
(determinată) și cea locală (aleatoare), prezentând un adevăr
obiectiv.
Cu toate acestea, partea cea mai intens studiată în ultimii ani
este interdisciplinaritatea matematicii, atât pe latură metodică
(privind procedeele didactice utilizate în explicarea unor procese) cât
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și din perspectiva teoriilor și a practicii (a metodelor de lucru).
Aceasta conduce la ideea că majoritatea problemelor cotidiene pot
avea rezolvări (la nivel teoretic cel puțin) matematice, iar
următoarele exemple vin să susțină cele spuse anterior.
Exemplul 1
Atunci când vorbim despre o creștere raportată la dobândă,
vom avea suma inițială, sumă finală, și dobânda (este suma plătită
pentru un capital împrumutat, pentru o perioadă determinată de
timp). S-a convenit ca dobânda să fie direct proporțională cu
capitalul, timpul și procentul.
Reguli

Mod de calcul

1 an = 360 zile

Avem p% pe an → n lei în 360 zile dobândă,
𝑝𝑝

unde n = 100 ⸱x lei,

x = suma împrumutată.

1 zi dintr-un

Avem n/360 lei dobândă.

an.
În m zile, la x
lei.

𝑝𝑝⸱𝑚𝑚⸱𝑥𝑥

36000

lei dobândă.

Deci, dobânda d, pentru un capital de x lei, în timp de m zile,
𝑝𝑝⸱𝑚𝑚⸱𝑥𝑥

cu un procent de p% pe an, este calculată astfel: d = 36000.

Dacă o sumă inițială Si este depusă la o bancă pe un număr n

ani, cu dobânzile d1, d2, ..., dn, atunci la finalul celor n ani, suma va
8

𝑑𝑑

𝑑𝑑

𝑑𝑑

𝑑𝑑

1
2
3
𝑛𝑛
fi: Sf = Si⸱(1+ 100
) ⸱ (1+ 100
) ⸱ (1+ 100
)⸱... ⸱(1+ 100
). Dacă dobânzile

sunt egale, atunci avem relația: Sf = Si⸱(1 +
Exemplul 2

𝑑𝑑

)𝑛𝑛 .

100

Făcând referire la calculul TVA-ului, avem următoarea
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

relație corectă: Pm = Pp⸱(1+ 100 ), unde:
•

Pp – preț producător

•

Pm – preț magazin

Exemplul 3
Aplicând la un produs un număr m de creșteri: d1,...,dm,
urmate de p reduceri: r1, ..., rp, obținem: Pf = Pi ⸱(1+
𝑑𝑑

𝑚𝑚
) ⸱ (1 ⸱...⸱(1+ 100

𝑟𝑟1

) ⸱ ... ⸱(1 100

Exemplul 4

𝑟𝑟𝑝𝑝

) [36, p. 71-76].

100

𝑑𝑑1

𝑑𝑑

2
) ⸱ (1+ 100
)

100

Problema reziduurilor minime
Se dispune de benzi de material, de 28 cm lungime, din care
sunt tăiate 1000 fâșii de 16 cm, 1600 bucăți de 10, 5 cm, 900 bucăți
de 5 cm. Se cere să se stabilească modalitatea de tăiere care să
asigure cantitatea minimă de deșeuri.
Rezolvare
Verificăm câte soluții putem avea:
- 1 bandă de 16 cm și una de 10, 5 →reziduu 1, 5 cm
- 1 bandă de 16 cm și 2 benzi de 5 cm → reziduu de 2 cm
9

- 2 bucăți de 10, 5 cm și una de 5 cm → reziduu de 2 cm
- 1 bucată de 10, 5 cm și trei bucăți de 5 cm → reziduu de 2, 5 cm
- 5 bucăți de 5 cm → reziduu de 3 cm.
x1, x2, ..., x5 sunt numărul de bucăți planificate, tăiate în respectivele
moduri. Acestea trebuie să satisfacă următoarele:
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 1000
𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥4 = 1600
�
, unde 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , ..., 𝑥𝑥5 ≥0.
2⸱𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3 + 3⸱𝑥𝑥4 + 5⸱𝑥𝑥5 = 900
15

25

Cantitatea totală de reziduu este 10 ⸱𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 10 ⸱𝑥𝑥4
3

5

1

+ 3⸱𝑥𝑥5 = 12 ⸱𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 2 ⸱𝑥𝑥4 + 3⸱𝑥𝑥5 = 2 ⸱(3⸱𝑥𝑥1 + 4⸱𝑥𝑥2 + 4⸱𝑥𝑥3
+ 5 ⸱𝑥𝑥4 + 6⸱𝑥𝑥5 ).

Considerăm f = 3⸱𝑥𝑥1 + 4⸱𝑥𝑥2 + 4⸱𝑥𝑥3 + 5 ⸱𝑥𝑥4 + 6⸱𝑥𝑥5 . Sistemul

nu are o soluție admisibilă de bază, așadar modificăm sistemul
adăugând variabile pozitive artificiale x6, x7, x8.
Obținem

astfel

sistemul

S1:

𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥6 = 1000
𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥7 = 1600
�
, unde 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , ..., 𝑥𝑥8 ≥0.
2⸱𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3 + 3⸱𝑥𝑥4 + 5⸱𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥8 = 900

Modificăm funcția f în 𝑓𝑓 ̅ = 3⸱𝑥𝑥1 + 4⸱𝑥𝑥2 + 4⸱𝑥𝑥3 + 5 ⸱𝑥𝑥4 + 6⸱𝑥𝑥5

+ 𝛼𝛼⸱𝑥𝑥6 + 𝛼𝛼⸱𝑥𝑥7 + 𝛼𝛼⸱𝑥𝑥8 , cu 𝛼𝛼 ≥ 0, foarte mare.

Aceasta va căpăta valoarea minimă atunci când valorile

artificiale ajung să fie 0.
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Soluția optimă este 𝑥𝑥1 = 1000, 𝑥𝑥3 = 300, 𝑥𝑥5 = 120, 𝑥𝑥4 =𝑥𝑥2 =0.

𝑥𝑥6 = 1000, 𝑥𝑥7 = 1600, 𝑥𝑥8 = 900 deoarece 𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 , 𝑥𝑥8 formează

matricea I3.

Cantitatea

minimă

de

reziduu

este:

3⸱1000+4⸱300+5⸱0+6⸱120=4920 cm.
OBS. Folosind procedeul de la exemplul 6, putem verifica
dacă se poate tăia din cherestea de lungimea 17 m, 700 bucăți de 8
m lungime, 900 bucăți de 6,25 m lungime, și 550 bucăți de 3,75 m,
pentru a avea cantitate minimă de deșeu.
Posibilități de tăiere:
11

-

1 grindă de 8 m și 2 grinzi de 3,75 m → reziduu 0,5m

-

1 grindă de 8 m și 1 de 6,25 m → reziduu 2,75 m

-

2 grinzi de 6,25 m și 1 de 3,75 m → reziduu 0,75m

-

1 grindă de 6,25 m și 2 grinzi de 3,75 → reziduu 3,25

-

4 grinzi de 3,75 m → reziduu 2m.

𝑥𝑥8 ≥0.

𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥6 = 700
𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥7 = 900
, unde 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , ...,
S2: �
2⸱𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥3 + 2⸱𝑥𝑥4 + 4⸱𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥8 = 550

𝑓𝑓 1̅ = 2⸱𝑥𝑥1 + 11⸱𝑥𝑥2 + 3⸱𝑥𝑥3 + 13⸱𝑥𝑥4 + 8⸱𝑥𝑥5 + 𝛼𝛼⸱𝑥𝑥6 + 𝛼𝛼⸱𝑥𝑥7 +

𝛼𝛼⸱𝑥𝑥8 , 𝛼𝛼 ≥ 0, foarte mare.

Analog cazului anterior, această funcție va avea valoarea

minimă atunci când toate valorile artificiale vor ajunge să fie 0.
Exemplul 5
Avem de alcătuit meniul unei persoane, pentru o săptămână,
care trebuie să conțină obligatoriu 1760 unități glucide, 1040 unități
lipide, 880 unități proteine, conținute în alimentele P1, P2, P3, P4,
după următoarea reprezentare:
Elemente

Produse
P1
P2
Glucide
6
2
Proteine
2
2
Lipide
2
6
20
28
Să se determine ce cantități

P3
P4
2
4
4
2
2
2
24
16
𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , 𝑥𝑥4 din

Cantitatea
biologică
1760
880
1040
produsele P1,

P2, P3, P4 trebuiesc folosite pentru a avea un cost minim.
12

Rezolvare
Aceste cantități trebuie să rezulte din valoarea minimă a
funcției f = 20⸱𝑥𝑥1 + 28⸱𝑥𝑥2 + 24⸱𝑥𝑥3 + 16⸱𝑥𝑥4 și sistemul S3 să aibă
soluție unică (de bază corespunzătoare).

6⸱𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 4⸱𝑥𝑥4 ≥ 1760
S3: � 2⸱𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥2 + 4⸱𝑥𝑥3 + 2⸱𝑥𝑥4 ≥ 880 , unde 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ,
2⸱𝑥𝑥1 + 6⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 2⸱𝑥𝑥4 ≥ 1040

𝑥𝑥3 , 𝑥𝑥4 ≥0. Aceste inegalități le transformăm în egalități, prin metoda
simplex, adică introducând variabile compensatoare pozitive: 𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 ,

𝑥𝑥8 ≥0.

Sistemul

devine:

S3

6⸱𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 4⸱𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥5 = 1760
� 2⸱𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥2 + 4⸱𝑥𝑥3 + 2⸱𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥6 = 880 ,
2⸱𝑥𝑥1 + 6⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 2⸱𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥7 = 1040

unde

S4:

𝑥𝑥1 ,

𝑥𝑥2 ,

𝑥𝑥3 , 𝑥𝑥4 , 𝑥𝑥5 , 𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 ≥0. Înmulțesc a doua ecuație cu (-1) și o adun cu
prima, același lucru fac si cu a treia ecuație.

6⸱𝑥𝑥1 + 2⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥3 + 4⸱𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥5 = 1760
Vom avea 𝑆𝑆4′ : � 4⸱𝑥𝑥1 − 2⸱𝑥𝑥3 + 2⸱𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥6 = 880 , 𝑥𝑥1 ,
4⸱𝑥𝑥1 − 4⸱𝑥𝑥2 + 2⸱𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥7 = 720

𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , 𝑥𝑥4 , 𝑥𝑥5 , 𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 ≥0, iar f = 20⸱𝑥𝑥1 + 28⸱𝑥𝑥2 + 24⸱𝑥𝑥3 + 16⸱𝑥𝑥4 +
𝛼𝛼⸱𝑥𝑥8 , unde 𝑥𝑥8 este necunoscuta artificială adăugată la prima ecuație.
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*-2⸱𝛼𝛼+12
Diferențele zj - cj sunt negative, deci am obținut soluția
optimă.
OBS. Utilizând exemplul mai sus menționat, putem verifica
dacă se poate alcătui un meniu zilnic, cu un cost minim, pentru o
persoană de 70 kg., care să includă: 150 g glucide, 70 g proteină, 105
g lipide, conținute în patru tipuri de alimente P1, P2, P3, P4.
Elemente

Produse

Cantitatea

P1

P2

P3

P4

biologică

Glucide

2

1

3

1

150

Proteine

1

1

1

3

70

14

Lipide

1

2

1

1

10

14

16

20

105

Exemplul 6
Probleme în care ne este cerută valoarea minimă sau maximă
a unei expresii sau a unei mărimi. Aceasta poate fi studiată cu
ajutorul variației unei funcții asociate mărimii sau expresiei
respective. Pentru asta sunt necesari niște pași:
-

Se alege convenabil un parametru și se exprimă

mărimile din problemă prin el.
-

Pentru mărimea care trebuie să atingă un minim sau

un maxim se definește o funcție dependentă de acea variabilă.
-

Se alcătuiește tabelul de variație al funcției mai sus

definite și se găsesc punctele critice.
Observații:
a)

Dacă intervalul este deschis și pe acest interval

funcția are un număr finit de puncte de extrem, atunci valoarea cea
mai mare sau cea mai mică o atinge funcția într-un punct de maxim
respectiv minim.
b)

Notația variabilei depinde în mod general de autor, și

de convenabilitatea problemei.
Care trebuie să fie lungimea laturii bazei unui vas în formă
de piramidă patrulateră regulată, al cărui muchie laterală este de 2
dm, așa încât volumul acestuia să fie maxim.
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Observație: forma vasului poate fi orice corp regulat sau
neregulat, pentru care putem calcula volumul și asocia o funcție de
volum v(x).
Rezolvare
Notez cu x latura bazei, obținem astfel apotema bazei ca fiind
ab =

𝑥𝑥

2

, iar

𝑑𝑑
2

=

𝑙𝑙⸱√2
2

=

𝑥𝑥⸱√2
2

, unde d este diagonala bazei piramidei.

Luăm triunghiul dreptunghic VOC, cu măsura unghiului O de 90°,
și avem: VO2 = VC2 – OC2 ⇒ VO =
8−𝑥𝑥 2

�

2

𝐴𝐴𝑏𝑏 ⸱ℎ
3

.

Știind că volumul este egal cu
⇒ V =

8−𝑥𝑥2
2

𝑥𝑥 2 ⸱ �

3

. Avem astfel

definită o funcție de x, V(x) =
=

𝑥𝑥 2 ⸱ √8−𝑥𝑥 2
3⸱√2

8−𝑥𝑥2
2

𝑥𝑥 2 ⸱ �

3

1

. Derivând obținem: V'(x) = 3⸱√2 ⸱

𝑥𝑥⸱(16−3⸱𝑥𝑥 2 )
√8−𝑥𝑥 2

. Condiția de

existență a acestei funcții este ca 8-𝑥𝑥 2 > 0 ⇒ x ∈ (-2⸱√2, 2⸱√2).
Pentru V'(x) = 0 avem tabelul de semn:
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Așadar,

calculul

și

deducțiile matematice

la nivel

interdisciplinar vin să valideze ideea că teoreticul poate fi
demonstrat și ințeles în combinație cu practicul.
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EDUCAȚIA STE(A)M – O NOUĂ PARADIGMĂ A
ÎNVĂȚĂRII
Nadejda CAZACIOC, doctorandă, UST
Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., UST
Abstract: Major changes in education are inevitable in the
context of the progress of science, technologies and occupations in
the labor market. The educational system as a provider of future
specialists is obliged to promote research, innovation and
originality of personality thinking at all levels of training. One of the
effective strategies for developing one's own style of analysis of
compounds, processes, phenomena is the STE(A)M education.The
article includes the teachers' vision about interdisciplinarity and the
integration of STE(A)M Education in the educational system of the
Republic of Moldova.
Keywords: STE(A)M education, interdisciplinarity,
professional development
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Condițiile actuale solicită o schimbare fundamentală a
paradigmei

educaționale

pentru

a

corespunde

necesităților

realităților viitorului, bazate pe activitatea de cercetare, inovare și
transfer tehnologic spre economia reală [1]. Sistemul educațional
este sursa care poate furniza personalități creative cu idei inovative.
Schimbarea în educație începe acolo unde profesorul conștientizează
și are curajul de a promova strategii eficiente, adaptate la specificul
activității, propune soluții proprii, originale, solicită aplicarea
achizițiilor dobândite în condiții reale prin abordări inter- și
transdisciplinare a materiei studiate. În domeniul științelor naturii
este foarte important de promovat instruirea prin cercetare în context
interdisciplinar [2]. Sistemul educațional trebuie să se axeze pe
valorizarea prin produse care să demonstreze capacitatea
educabililor de a aplica în practică cele studiate. Educația de până
acum era bazată pe studiul separat al fiecarei discipline și conceptul
”de a învăța să știi”, transmiterea informației și evaluarea însușirii
acestor conținuturi, fapt care permitea acumularea cunoștințelor, mai
puțin transferul lor spre aplicații practice, ceia ce conducea la
volatilizarea lor în timp. Astăzi însă avem nevoie de învățare
conștientă, profundă și demonstrarea activă a cunoștințelor, trecerea
prin filtru pentru o selecție riguroasă a concepțiilor valoroase cu
scopul consolidării propriei viziuni despre lume.
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Educația din prezent și viitor presupune stimularea
interesului pentru cunoaștere și dezvoltarea spiritului investigativ, o
abordare modernă prin descoperire și dezvoltare continuă a
personalității în procesul de predare–învățare–evaluare. Elevii
generației Alpha sunt cei care tind să acționeze independent, să
analizeze, să elaboreze soluții proprii pentru diverse situații.
Elementele de creativitate și inovație catalizează dezvoltarea
modului de gândire și acțiune a lor, îi motivează spre alte realizări,
superioare celor existente. Ei iubesc să facă conexiuni dintre
cunoștințele din diferite domenii, depășind cu ușurință hotarele
disciplinare, constituind din diferite elemente soluții și tablouri
integre ale problemelor cu aspect inter- sau transdisciplinar asemeni
unui joc în puzzle. Educația STE(A)M vine să acopere perfect
necesitățile acestor copii cu necesități cognitive sporite, iar
profesorul modern este obligat să adapteze strategiile educaționale
spre realizarea formării stilului investigativ interdisciplinar în
activitatea discipolilor. Educația STE(A)M se regăsește în diverse
activități educaționale, atât curriculare, cât și extracurriculare [3, 4].
În scopul cercetării și analizei abordării educației STE(A)M
în învățământul preuniversitar a fost aplicat un chestionar de
constatare a situației create la moment în sfera educațională din
Republica Moldova. Eșantionul supus cercetării este constituit din

24

295 de profesori, membri ai grupurilor ”Profesori de Chimie MD” și
”Educația STEM” din cadrul rețelei de socializare Facebook.
Educația STE(A)M este mai mult decât o simplă învățare a
materiei de studiu, este o abordare a formării competențelor bazată pe
descoperire, cercetare și analiză, demonstrarea capacităților pe care le
posedă elevii de a promova cultura cunoașterii noului. Componenta
cheie a concepției STEM/STEAM

este integrarea și predarea

interdisciplinară/ transdiciplinară și se referă la proiectarea de soluții
creative pentru probleme din lumea reală [5, 6]. Aici un rol aparte îi
revine profesorului, cel care stă la cârma actului educațional, de el
depinde care va fi viziunea elevului despre disciplina studiată și
materia ce trebuie însușită. Numai atunci când știi să provoci
curiozitate și dorința de a cerceta, analiza, aplica cunoștințe poți spune
că misiunea ta de a forma copilul ca personalitate este îndeplinită.
Profesorul nu este altceva decât un model viu, care provoacă elevii să
îi urmeze pașii și să-i depășească realizările/performanțele. Copiii nu
învață orbește, ei ne imită și pentru asta trebuie să fim conștienți de
ceea ce aducem în fața lor.
Ce ar însemna de fapt Educația STE(A)M? Cum o văd profesorii
și cum se implementează în ciclul preuniversitar de învățământ la noi
în țară? Pentru a răspunde la aceste întrebări, am realizat un sondaj
printre profesorii care predau discipline reale (Figura 1) în liceele și
gimnaziile din Republica Moldova. Este important de accentuat, că
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profesorii intervievați fac parte din categoria celor activi, autodidacți,
care participă în procesul de dezvoltare profesională motivat. Părerile
lor, în baza presupunerilor autorilor, sunt mai pronunțate pentru
schimbare în raport cu media pe contingentul de profesori din
domeniu pe țară.
Informatică și Tehnologie

47

Geografie

54

Științe

40

Matematică

80

Fizică

41

Biologie

78

Chimie

78
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Numărul de profesori încadrați în predarea disciplinei

Figura 1. Disciplinele predate de către profesorii încadrați în chestionar

În urma acestui sondaj ne putem convinge că puțini sunt cei
ce sunt implicați în predarea unei singure discipline de studiu,
majoritatea profesorilor predau două-trei disciplini înrudite precum
ar fi:


biologie, chimie, ştiințe;



chimie, biologie, geografie;



fizică, chimie, științe;



matematică, informatică, fizică;
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fizică, matematică, științe.



Acest chestionar a cuprins 295 de profesori din mediul urban
și rural, cu diferită experiență pedagogică, inclusiv cei care au deja
peste 30 ani de activitate și desigur tinerii specialiști (Figura 2).
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Figura 2. Experiența didactică a profesorilor intervievați
Pentru a percepe modul de abordare și nivelul lor de
înțelegere a conceputului educativ STE(A)M am propus profesorilor
câteva întrebări generale care să ne permit să evaluăm nivelul de
conștientizare a fenomenului educațional STE(A)M, aplicarea
metodelor și tehnicilor de lucru favorizante acestui tip de învățare.
La întrebarea: „În explicarea noțiunilor științifice faceți
trimitere la conținuturile de la disciplinele înrudite?” 55,9% au spus
că aplică ”des”- acest calificativ fiind echivalat cu „aplic practic
la fiecare oră, inter- și transdisciplinaritatea în explicarea noțiunilor
științifice”. 24,4% din profesori au răspuns cu ”foarte des”,
calificativ echivalat cu:”aplic la fiecare oră”. 18,3% din profesori
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au spus că aplică ”uneori” aceste practice de lucru, ceea ce s-ar
echivala cu aplicarea la 1-3 ore per semestru pentru disciplinele cu
o oră în săptămână și 3-6 ori pentru disciplinele cu 2 ore pe
săptămână. Desgiur, există și profesori care nu fac ”deloc” trimiteri
la alte discipline, dar ei sunt foarte puțini – 1,4% din totatul celor
intervievați.
Prevederile curriculare actuale, precum și tendințele
mondiale în domeniul Științelor educației solicită noi abordări, care
să urmărească integrarea instruirii cu cercetarea, aplicarea utilă a
cunoștințelor în domeniile de activitate profesională. În această
ordine de idei am adresat profesorilor întrebarea: ”Susțineți
învățarea integrată (procesul de învățare reunește conținuturi și
competențe de la mai multe discipline)”? Am avut scopul de a
stabili dacă profesorii sunt adepții abordării STE(A)M în educație și
care este opinia lor vis-a-vis de învățarea integrată (Figura 3).

Figura 3. Nivelul de susținere a învățării integrate de către profesori
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Din răspunsurile la întrebarea: „Considerați necesară
învățarea personalizată (predarea și învățarea sunt personalizate în
funcție de preocupările, aspirațiile și nevoile educaționale ale
elevilor)?” concluzionez că profesorii sunt adepți ai învățării
personalizate și aplică în cadrul orelor modele de învățare care
permit diferențierea sarcinilor de lucru în așa mod ca fiecare elev
să-și poată demonstra competențele și să-și pună în valoare
personalitatea.
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Figura 4. Opinia profesorilor despre necesitatea învățării
personalizate
Sistemul educațional trebuie să apropie elevii de probleme
reale și să-i deprindă să le rezolve. Pentru aceasta este necesar să
gândească creativ, să elaboreze și să gestioneze proiecte bazate pe
propriile idei și investigații profunde, să utilizeze în complex
varietate de instrumente și tehnologii informaționale [1]. În
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contextul educației interdisciplinare s-a propus și analiza
tehnologiilor, materialelor, resurselor didactice pe care le utilizează
profesorii în cadrul orelor, pentru a stabili cât de diversificate și
multidisciplinare sunt acestea (Figura 5).
Numărul de profesori ce utilizează tehnica/ metoda
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Figura 5. Materiale și resurse didactice utilizate de către profesori
în predare
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Profesorii, deși dispun de multe materiale didactice, din
diverse arii conceptuale, începând de la laboratoare virtuale, planșe,
mulaje,

roboței,

table

interactive,

programe

de

simulări

experimentale sau simulări online, recunosc că totuși pentru o
abordare interdisciplinară a obiectelor pe care le predau, mai este
încă nevoie de unele investiții financiare întru dotarea cabinetelor
școlare pentru activitățile STE(A)M și revizuirea programei de
studiu, încadrarea elementelor interdisciplinare în curriculă.
Aceste studii indică la faptul, că cele mai valoroase
experiențe pedagogice trebuie să fie diseminate în mediul
profesional, centrele de cercetare au misiunea de a elabora noi
strategii eficiente în contextele actuale pentru a permite desfășurarea
actului didactic în stil creativ și inovator.
În sistemul educaționaldin Republica Moldova, începând cu
modificările în curricula 2019 și alte documente de politici
educaționale, a fost formulat clar obiectivul promovării strategiilor
de instruire prin cercetare, inclusiv implementarea metodologiei
STE(A)M, însă din punct de vedere al pregătirii profesionale a
cadrelor didactice, a acordării suportului didactic, atât la nivel de
concepție, cât și la nivel de asigurare materială s-au făcut prea puține
pentru a asigura desfășurarea calitativă a procesului, fapt care
permite formularea concluziei că sistemul este parțial pregătit să
debuteze procesul de integrare a conceptului STE(A)M. Profesorii
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activi utilizează metode și tehnici caracteristice învățării bazate pe
cercetare și descoperire. Ei precaută din punct de vedere
interdisciplinar subiectele pe care le predau elevilor și pun accent
deosebit pe învățarea personalizată, rămâne doar ca la nivel național
să se reconceptualizeze unele acte normative, să se disemineze
modele de activități inter- și transdisciplinare, înregistrate atât la
nivel național, cât și internațional, să se doteze cabinetele cu
inventarul necesar pentru a realizarea activităților STE(A)M, iar
cadrele didactice să beneficieze de cursuri interactive de formare
profesională cu elaborarea propriilor produse finale și obținerea
certificatelor în domeniu.
Studiul a fost realizat cu suportul financiar al proiectului din
cadrul Programului de Stat (ANCD) 20.80009.5007.28. Elaborarea
noilor materiale multifuncționale și a tehnologiilor eficiente pentru
agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza
complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați.
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STRATEGII CREATIVE DE FORMARE A CULTURII
CERCETĂRII ELEVILOR LA DISCIPLINA CHIMIE
Eduard COROPCEANU, prof. univ., dr., UST
Rita GODOROJA, dr., UST
Inovarea educației este un proces complex, în continuă
dezvoltare, realizat cu scopul formării la elevi a competențelor
necesare pentru a face față provocărilor viitorului și a rezolva
autonom problemele din diferite domenii de activitate. Motivația și
realizările elevilor sunt într-un echilibru dinamic, care determină
calitatea educației și îmbunătățirea experienței individuale și sociale.
Valorificarea potențialului creativ oferă elevilor şanse mai mari de a
deveni competenți şi a rezolva probleme în situaţii noi. Datorită
politicilor educaționale și a reformelor curriculare din ultimele
decenii creativitatea și inovația sunt tot mai prezente în cultura
școlară, dar încă nu au devenit o prioritate.
Psihologul Ion Moraru a evidenţiat în anul 1997 „... un
fenomen semnificativ în ştiinţa contemporană, acela al conjugării
cunoaşterii şi creaţiei. Cercetarea ştiinţifică e interpretată ca
activitate de creaţie, iar creaţia ca având drept suport cercetarea
ştiinţifică. Pe această punte de legătură e de aşteptat să se realizeze
o tot mai mare apropiere între ştiinţă, tehnică şi artă.” [11, p. 25].
Transferul tehnologic al acestei idei în procesul educațional la
Chimie a stimulat dezvoltarea creativității elevilor și elaborarea
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produselor învățării prin integrarea interdisciplinară a conținuturilor
științifice, literare, artistice, ca rezultat al învățării [7]. În varianta
actuală a Curriculumului la disciplina Chimie (2019) au fost incluse
recomandări metodologice pentru cadrele didactice de a propune
elevilor

proiecte

transdisciplinare,

de

exemplu

STE(A)M,

eTwinning, etc. Cercetătorii constată, că proiectele STE(A)M se
caracterizează printr-un grad înalt de inter- și transdisciplinaritate,
iar formarea în baza lor permite abordarea integră a unor fenomene
și conștientizarea profundă a legităților care guvernează lumea
înconjurătoare [12].

Esența proiectelor eTwinning constă în

implicarea elevilor într-un proces de învățare inovativă, prin
colaborare cu elevii din alte țări europene și dezvoltarea
competențelor-cheie necesare pentru viitor [9, p. 197].
Democratizarea educației a intensificat interesul cadrelor
didactice pentru organizarea învățării prin cercetare, pentru a forma
la elevi abilități de a rezolva probleme în mod independent și a
reconstrui acțiunile. Activitățile de cercetare sunt legate de
soluționarea unor probleme creative, cu soluții necunoscute anterior.
În acest context creativitatea are forța de a transforma climatul
educațional, datorită apariției relațiilor constructive noi între
profesor și elevi, axate pe dezvoltarea potențialului, a talentului și
culturii fiecărui copil.
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Alegerea strategiilor eficiente pentru formarea culturii
cercetării elevilor în procesul de instruire la disciplinile reale este
subordonată finalităţilor educaţionale, optimizării și modernizării
învățării. În Cadrul de referință al Curriculumului Național (2017) se
menționează, că persoanele capabile să gândească în mod complex
„utilizează strategii creative şi critice de rezolvare a problemelor şi
de luare a deciziilor” [1], iar în Raportul Comisiei Europene (2018)
„Studiu privind promovarea inovării în școlile europene” se
menționează, сă „școlile ar trebui să sprijine cultura cercetării,
practica reflexivă și învățarea bazată pe investigație” [5, p. 110].
Conceptul de cultură a cercetării elevilor nu se regăsește în
documentele curriculare în vigoare, fiind relativ nou pentru
practicieni. Prin cultura cercetării elevului înțelegem o calitate
integrală a personalității, exprimată prin disponibilitatea și abilitatea
pentru o activitate independentă de rezolvare creativă a problemelor.
Deci, cultura cercetării elevilor are o structură complexă și depinde
de mai mulți factori: motivație; abilități de cercetare; comunicare;
rezolvarea problemelor; autoevaluare.
Pentru a identifica semnificațiile conceptului de cultură a
cercetării în opinia elevilor am realizat un interviu cu un grup de
elevi, participanți în proiecte de cercetare, și din opiniile expuse am
determinat următoarele caracteristici prin care se manifestă acest
concept: curiozitate științifică; gândire creativă; independență în
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acțiune; capacitate de colaborare; interes de cunoaștere a noului;
perseverență în depășirea dificultăților; elaborarea produselor de
cercetare;

rezolvarea

originală

a

problemelor;

satisfacția

descoperirii; abilități experimentale.
Învățarea prin cercetare conține etape caracteristice
domeniului științific: formularea problemei, studiul teoriei,
selectarea metodelor de cercetare și aplicarea practică a acestora,
colectarea materialului, analiza, generalizarea, etc. Aplicarea
concepţiilor, deciziilor, tehnicilor de lucru, metodelor și procedeelor
de cercetare științifică în procesul educațional are o mare importanță
pentru dezvoltarea cunoașterii și formarea unei poziții active de viață
a elevilor, transformându-i din consumatori de informații în creatori.
Pentru formarea culturii cercetării elevilor în procesul
educațional la Chimie propunem câteva principii:
• centrarea pe elev ca subiect al activităţii de cercetare;
• motivarea elevilor pentru activitatea de cercetare;
• formarea integrată a competenţelor: pentru științe, specifice
disciplinei Chimie și metodologice;
• implicarea sistematică a elevilor în activități de cercetare a
substanțelor și proceselor chimice;
•

rezolvarea

problemelor

interdisciplinare;
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de

cercetare

intra-

și

• aplicarea strategiilor didactice creative pentru elaborarea
produselor cercetării.
Implementarea Curriculumul disciplinar la Chimie pentru
clasele a VII–XII-a (2019), axat pe competențe, crează un context
normativ pentru formarea culturii cercetării elevilor prin operarea cu
limbajul chimic în diverse situații de comunicare, caracterizarea
substanțelor și proceselor chimice, rezolvarea problemelor,
investigarea experimentală a substanțelor și proceselor chimice,
utilizarea inofensivă a substanțelor în activitatea cotidiană. În acest
document se menționează necesitatea motivării și implicării elevilor
în procesul propriei formări, valorificării judicioase a elementelor de
învățare dincolo de clasă în contexte de învățare prin cercetare [2,
p. 7].
Chimia

oferă

elevilor

oportunități

de

cercetare

a

proprietăților substanțelor prin rezolvarea diverselor probleme
referitoare la protecția sănătății și mediului, siguranță, dezvoltare
durabilă, productivitate, calitate și inovație. Efectuarea lucrărilor de
laborator și a lucrărilor practice dezvoltă abilitățile metodologice ale
elevilor: de a planifica experimente, a observa, a interpreta și a
evalua datele obținute, a deduce concluzii. Pentru formarea culturii
cercetării elevilor este necesară transformarea Chimiei într-o
disciplină de studiu relevantă pentru ei, propunem implementarea
unui sistem de condiții:
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• crearea unui mediu favorabil de învățare prin cercetare, antrenând
individualizarea
problematizarea,

și

diferențierea,

cooperarea,

comunicarea,

autoevaluarea,

motivarea,
digitalizarea,

valorizarea produselor, aprecierea valorilor științifice;
• implementarea curriculumului prin strategii creative de învățare
prin cercetare;
• îmbunătățirea managementului învățării prin autoreglarea
aspectelor motivaționale și strategice;
• dezvoltarea

experienței

metodologice

de

investigare

a

substanțelor și proceselor chimice prin metode creative;
• utilizarea resurselor digitale eficiente pentru cercetare și creație
în procesul de predare - învățare – evaluare;
• abordarea interdisciplinară a conținuturilor și actualizarea lor prin
rezolvarea problemelor actuale globale (dezvoltarea unui mediu
durabil, creșterea calității vieții, protecția sănătății, COVID-19, etc);
• dezvoltarea la elevi a sistemului de valori științifice: curiozitate și
creativitate în caracterizarea substanțelor și proceselor chimice;
corectitudine și deschidere în utilizarea limbajului chimic;
perseverență și responsabilitate în luarea deciziilor la rezolvarea
problemelor; exigență pentru normele de securitate personală și
socială; responsabilitate față de sănătatea personală și grijă față de
mediu; disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la schimbare, etc.
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Formarea culturii cercetării elevilor din perspectiva
procesului de învățare se realizează în diverse moduri: rezolvarea
problemelor de cercetare individual și prin cooperare; elaborarea
proiectelor de cercetare și participarea elevilor la activități științifice;
stimularea motivației pentru domeniul științific prin familiarizarea
cu realizările savanților care contribuie la creșterea calității vieții,
etc.
Care sunt strategiile cele mai eficiente pentru formarea
culturii cercetării elevilor în procesul educațional la Chimie?
Analizând experiența pedagogică și publicațiile recente, evidențiem
un ansamblu de strategii creative de formare a competenței de
cercetare specifice științelor, care contribuie la formarea culturii
cercetării

elevilor:

problematizarea,

modelarea

teoretică,

caracterizarea substanței, conversaţia euristică, experimentul
chimic, exercițiul creativ, proiectul, jocul educațional, portofoliul de
cercetare, etc.
Curriculumul la Chimie (2019), în ansamblul său, îşi propune
să stimuleze şi să dezvolte gândirea creativă a elevilor și orientează
cadrele didactice spre aplicarea problematizării ca strategie
didactică dominantă în procesul de instruire [3, p. 64]. Strategia
problematizării integrează metodele modelării, algoritmizării,
schematizării,

observării,

descrierii,

experimentului

chimic,

investigării, proiectului, demonstrării etc. În acest context, prin
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problematizare înţelegem strategia de instruire care declanşează
activitatea independentă a elevilor de rezolvare a problemelor de
cercetare.
Elementul esenţial al instruirii problematizate este elaborarea
şi rezolvarea situaţiei-problemă, care reprezintă starea contradictorie
dintre experienţa anterioară a elevului (cunoştinţe, capacităţi,
atitudini) şi necunoscutul cu care se confruntă. Ea apare atunci când
elevul percepe obstacolul ce trebuie depăşit şi când acesta îi
generează o stare interioară de surpriză, uimire, nedumerire,
curiozitate, nelinişte în faţa noului. Prin depăşirea acestor dificultăţi
elevii rezolvă probleme și descoperă noi cunoştinţe teoretice şi
practice, moduri şi procedee de acţiune.
Care este mecanismul de formare a culturii cercetării
elevilor prin aplicarea problematizării ca strategie creativă?
Considerăm, că acest proces are loc în etape, prin activități
de problematizare și rezolvare de probleme, în funcție de experiența
elevilor.
Etapa 1. Activitate după model: profesorul propune problema
și demonstrează elevilor modelul de rezolvare. Elevii analizează
algoritmul și modul acestuia de acţiune, efectuează observații, deduc
concluzii.
Etapa 2. Activitate euristică: profesorul propune problema şi
printr-un sistem de întrebări îi ghidează pe elevi la rezolvarea şi
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verificarea ei. Elevii propun algoritmul și modul de acţiune, rezolvă,
deduc concluzii.
Etapa 3. Activitate independentă: profesorul propune
problema, iar elevii o rezolvă independent. Pentru aceasta ei se
documentează, analizează, deduc algoritmul, rezolvă, formulează
concluzii despre metoda aplicată și rezultatele obținute.
Etapa 4: Activitate creativă: elevii identifică/propun
problema şi o rezolvă în mod autonom, implicând imaginaţia,
analiza logică, descoperirea soluţiei şi argumentarea ei, formulează
concluzii.
Astfel, am determinat că procesul de formare a culturii
cercetării elevilor prin aplicarea problematizării ca strategie creativă
evoluează pe axa: activitate după model – activitate euristică –
activitate independentă – activitate creativă.
Autoarele L. Şerbănescu și M. Bocoş menționează, că „în
diferite etape ale învăţării prin problematizare, se valorizează mult
reflecţia personală şi, în acest fel, se favorizează exersarea şi
dezvoltarea unor euristici de cercetare şi dezvoltarea gândirii
independente,

flexibile, divergente,

euristice,

productive şi

creatoare. Exemple de euristici de cercetare exersate în
problematizare: clarificarea obiectivului final şi a celor intermediare
(dacă există); analiza profundă a situaţiei iniţiale, respectiv a datelor
problemei, a condiţiilor şi a constrângerilor ei, din perspective
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multiple; prelucrarea informaţiilor verbale date de profesor, a celor
scrise, grafice şi/ sau analogice oferite; realizarea de inferenţe;
inducere de reguli; efectuarea de raţionamente inductive, deductive
şi analogice; deducerea elementelor care se pot determina utilizând
aceste date; imaginarea şi conturarea strategiilor de rezolvare;
prefigurarea unor alternative/ variante posibile de rezolvare
(adaptare după J.-F. Richard, C. Bonnet, R. Ghiglione, 1980 şi R.
Zajchowski, J. Martin, 1993)” [13, p. 209].
O componentă a culturii cercetării este comunicarea
ştiinţifică, iar pentru formarea acestei competențe recomandăm
diverse activități de comunicare [10, p. 19]:
• Operarea cu Sistemul periodic şi Tabelul solubilităţii.
• Modelarea formulelor chimice.
• Corelarea formulelor şi denumirilor substanțelor cu clasele de
compuşi.
• Reprezentarea proceselor chimice prin scheme şi ecuaţii.
• Comentarea ecuaţiilor chimice, deducerea concluziilor,
prognozarea semnalului analitic.
• Explicarea noţiunilor, legilor şi teoriilor chimice de bază.
• Corelarea compoziţiei, structurii, proprietăţilor, obţinerii şi
utilizării eficiente a unor substanţe importante în agricultură, în
industrie şi viaţa cotidiană.
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• Descrierea regulilor tehnicii securităţii în lucrul cu substanţele
chimice şi utilajul chimic.
• Discutarea utilizării eficiente şi ecologic pure a substanţelor în
activitatea umană.
• Interpretarea

rezultatelor

experimentale,

interpretarea

observaţiilor, prezentarea lor.
• Argumentarea avantajelor pe care le oferă chimia în rezolvarea
diverselor probleme şi situaţii.
O strategie creativă cunoscută, care poate contribui la
formarea culturii cercetării este conversaţia euristică, care implică
elevii în descoperirea ideilor noi prin propriile eforturi și dezvoltă
motivația învăţării. Procesul de cercetare a substanțelor și reacțiilor
chimice conține o etapă de documentare, în care elevii elaborează în
mod individual sau în grup seturi de întrebări cauzale (De ce...?) şi
răspund la ele. Problematizarea conținutului studiat generează
discuții, dezvoltă la elevi competențe de comunicare științifică și
gândirea creativă.
Pentru

formarea

culturii

cercetării

din

perspectiva

comunicării științifice propunem aplicarea metodei caracterizării
creative a substanței conform corelaţiei: denumire - compoziţie clasificare - structură - tipul legăturii chimice și al reţelei cristaline proprietăţi fizice - proprietăţi chimice – identificare - obţinere legătură genetică cu alte clase de compuși - utilizare - reciclare 44

influenţă asupra omului / mediului - reguli de securitate - condiţii de
păstrare - importanța pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi valoare
științifică [8, p. 73].
O strategie creativă de cercetare a reacţiei chimice este
modelarea teoretică, conform algoritmului: ecuaţia chimică descrierea reactanților și produșilor de reacție - identificarea regulii
de interacţiune - stabilirea tipului reacției chimice conform diferitor
criterii - descrierea condiţiilor de reacţie - prognozarea semnalului
analitic - utilizarea procesului - colectarea / separarea produşilor de
reacţie - influenţa procesului asupra omului / mediului - asigurarea
securităţii personale - importanţa reacţiei pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii, progresul ştiinţific [8, p. 73].
Investigaţia ştiinţifică prezintă o cale eficientă şi motivantă
pentru atragerea tinerilor în studii profunde ale unor fenomene,
descoperirea unor particularităţi noi, formularea concluziilor
fundamentale despre lumea înconjurătoare. Iniţial elevul trebuie
deprins cu observarea unor fenomene, apoi se recomandă
dezvoltarea abilităţilor experimentale, ca ulterior sa fie implicat în
investigaţii ce solicită aplicarea achiziţiilor anterioare [4, p. 27].
Experimentul chimic este o strategie eficientă de formare a
culturii cercetării experimentale a elevilor și se realizează prin
activități de investigare a substanțelor și a reacțiilor chimice:
experiențe de laborator, lucrări practice. Experiențele de laborator
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și lucrările practice permit stabilirea caracteristicilor cantitative sau
calitative ale substanțelor și proceselor chimice investigate, în baza
ipotezelor formulate. Activitatea cognitivă a elevilor este stimulată
prin introducerea sarcinilor de cercetare în instrucțiuni, interpretarea
rezultatelor

pentru

o

anumită

activitate

experimentală.

Familiarizarea cu problemele și perspectivele științei și tehnologiei
pune elevii în poziția viitorilor participanți la rezolvarea acestor
probleme, un pas necesar în care este stăpânirea elementelor de bază
ale activității de cercetare, dobândirea competențelor necesare. În
liceu, elevilor li se oferă o independență mai mare în procesul de
efectuare a activității experimentale. Sarcinile de investigare a
substanțelor și a reacțiilor chimice trebuie să conțină un context
semnificativ și să fie legate de experiența și necesitățile reale ale
elevilor.
Laboratoarele virtuale oferă posibilitatea simulării proceselor
chimice, facilitând studierea conținuturilor curriculare la Chimie și
elaborarea produselor noi de învățare. Integrarea sistematică a
experimentului la lecțiile de Chimie creează condiții necesare pentru
formarea la elevi a competenței de investigare teoretică și
experimentală și în consecință influențează cultura cercetării.
Un rol primordial în formarea culturii cercetării elevilor
revine metodei proiectului de cercetare, care oferă elevilor o
experiență de învățare durabilă, le dezvoltă creativitatea și gândirea
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critică, inițiativa și perseverența, abilitățile de colaborare.
Participând în proiecte elevii antrenează și își formează abilități de
observare, documentare, analiză, sinteză, structurare, elaborare a
unui produs, prezentare, autoevaluare, etc. Elevii valorifică diverse
tehnici de activitate intelectuală (de selectare, prelucrare și
prezentare a informațiilor); abordează problemele în mod
interdisciplinar și transdisciplinar; dobândesc abilități practice și
experiență în rezolvarea problemelor reale și luarea deciziilor.
Învățarea prin întrebări de analiză (De ce…?) și sinteză (Cum…?) îi
ajută pe elevi să-și creeze propriile concepții cu privire la problemele
cercetate.
Pentru formarea la elevi a culturii cercetării în cadrul unui
proiect propunem un algoritm, format din 10 pași:
1. Identificarea unei probleme, analiza ei;
2. Stabilirea obiectivelor și strategiei de lucru: plan, metode,
mijloace;
3. Identificarea resurselor și documentarea științifică;
4. Cercetarea teoretică, formularea ipotezei;
5. Realizarea experimentului;
6. Formularea concluziilor pe baza datelor teoretice și
experimentale;
7. Evaluarea rezultatelor;
8. Elaborarea produsului;
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9. Autoevaluarea, evaluarea reciprocă;
10.

Prezentarea produsului.

Alegerea liberă a temei și problemelor pentru realizarea
proiectelor stimulează activitatea individuală și de grup. În acest
mod crește motivația elevilor de a învăța prin cercetare și a rezolva
probleme, factor determinant pentru succesul profesional și social.
Exemple de proiecte sunt propuse în Ghidurile de implementare a
Curriculumului la Chimie [2, 3].
În lucrarea [6] se menționează, că elaborarea jocurilor
digitale de către elevi, prin investigarea substanțelor și proceselor
chimice, sunt produse școlare valoroase și resurse educaționale, care
le oferă posibilitatea de a dobândi o experiență de cercetare. Pentru
crearea unui joc, la o temă nouă de studiu, elevii necesită cunoştinţe,
care se pot obține prin activități de investigare teoretică /
experimentală a substanțelor. Formularea întrebărilor / răspunsurilor
despre compoziția, structura, proprietăţile, obținerea și utilizarea
substanțelor este o investigare realizată în scopul acumulării de noi
cunoştinţe în mod creativ. Prin utilizarea aplicațiilor digitale elevii
obțin atât produse noi – jocuri educaționale, cât și competențe
digitale și își dezvoltă cultura cercetării.
Portofoliul de cercetare este o strategie creativă, care reflectă
rezultatele lucrărilor elevilor și performanțele obținute prin
prezentarea lor la competiții, concursuri, conferințe, etc. Acesta este
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un produs valoros nu numai pentru elevi, ci și pentru profesori și
părinți pentru evaluarea rezultatelor și orientarea în carieră.
Analizând activitatea elevilor în procesul educațional la
disciplina Chimie am determinat un ansamblu de caracteristici
comportamentale și valori manifestate, prin care se poate identifica
cultura cercetării:
• motivația pentru științe și cercetare;
• independență cognitivă;
• spirit de observație;
• sensibilitatea la probleme;
• analiza problemelor și a relațiilor cauzale;
• formularea întrebărilor;
• entuziasmul pentru activitățile de investigare;
• stabilirea obiectivelor de cercetare;
• înaintarea unor ipoteze, argumentarea ideilor;
• stilul științific de gândire și comunicare;
• interpretarea datelor teoretice și experimentale;
• inițiativa în proiectarea acțiunilor de cercetare;
• respectarea normelor și cerințelor de activitate științifică;
• perseverența și autonomia în realizarea sarcinilor de
cercetare;
• responsabilitatea și onestitatea;
• generalizarea, deducerea și prezentarea rezultatelor;
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• originalitatea și calitatea produsului de cercetare.
În concluzii menționăm:
1) Societatea modernă necesită specialiști capabili să
abordeze creativ soluții la diferite probleme, să le analizeze și să ia
decizii în situații nestandarde. Dezvoltarea culturii cercetării elevilor
devine cel mai important indicator al culturii de bază a unei
personalități și al nivelului de pregătire pentru activitatea
profesională.
2) Formarea culturii cercetării elevilor în procesul
educațional la Chimie trebuie să devină o prioritate în activitatea
instituțiilor de învățământ, cadrelor didactice, conceptorilor de
curriculum și manuale, comunității educaționale în ansamblu.
3) Se solicită modernizarea laboratoarelor de chimie în
gimnazii şi licee, înzestrarea lor cu echipament suficient pentru
activitatea de cercetare a substanțelor și proceselor chimice,
oferindu-le elevilor acces la condiții calitative și șanse egale pentru
obținerea performanțelor și formarea culturii cercetării.
4) Este necesară valorificarea și diversificarea strategiilor
creative noi pentru creșterea nivelului de formare a culturii cercetării
elevilor.
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INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE ÎN
EDUCAȚIE
Rodica DRUȚA, profesor gr. I.
Liceul Teoretic „Alecu Russo”, or. Orhei
Sommaire: La technologie numérique a un énorme potentiel
inexploité pour améliorer l'éducation. L'article traite de
l'intégration des technologies de l'information dans le secteur de
l’éducation et propose des outils concrets à exploiter dans le
processus d’enseignement-apprentissage. Les bonnes pratiques au
niveau national et international prouvent que l'usage des TIC dans
l’enseignement favorise le développement des compétences chez les
élèves etproposent une multitude d’outilsintuitifs pour rendre le
processus éducatif plus efficace. Plusieurs plates-formes, logiciels et
applications sont sélectionnés. L’intérêt de ces outils repose
également sur le critère de l’accessibilité, ils sont simple à utiliser
et facilitent beaucoup l'activité de l’enseignant.L'utilisation des TIC
présentent des avantages et des inconvénients.
Mots clés: technologies numériques, intégration des
technologies numériques, plateformes éducatives, enseignants,
étudiants, compétences numériques.
Transformările de ultimă oră, își pun amprenta pe toate
domeniile sociale. Așa cum cuantul informațional, este în ascensiune
exponențială, toate structurile societății sunt supuse să răspundă
provocărilor, căutând noi soluții. Din experiența țărilor dezvoltate
economic, conchidem că educația și capitalul uman stau la baza
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dezvoltării și creșterii economice. Era globalizării ne înaintează
oferta

unei educații, ce pune accent pe formarea-dezvoltarea

personalității, în adaptarea la condițiile de schimbare, specifice unei
societăți

postmoderne-informaționale,

bazată

pe

cunoaștere.

Învățământul are datoria de a oferi cunoştinţe competitive pe plan
mondial, de a forma și dezvolta personaliăți capabile să facă față
schimbărilor din societate, dezvoltându-le competențe necesare de
a răspunde provocărilor erei digitale, utilizând tehnologiile noi.
Utilizarea tehnologiilor digitale sunt impuse de internaționalizarea și
globalizarea tuturor aspectelor vieții. Utilizarea tehnologiilor
digitale a devenit o necesitate pentru formarea tinerilor, a oamenilor,
în vederea integrării active în profesie şi în societate. În anul 2018
este publicat raportul Uniunii Europene [3], care elucidează
problema educației în era digitală, abordând
învățămintelor

tema șanselor și

pentru elaborarea politicilor Uniunii Europene,

dificultăți și impedimente, accentuând adaptarea dificilă a sistemelor
educaționale la utilizarea tehnologiilor și insuficiența competențelor
digitale a cadrelor didactice și formatori. Impactul tehnologiei
informaționale asupra educației necesită adaptări ale curriculumului,
a metodelor de instruire la noile cerințe și dezvoltare profesională a
cadrelor didactice.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării publică, în anul
2018 curriculumul revizuit pentru treapta primară și în anul 2019 la
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treptele

de

liceu

și

gimnaziu.

(https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general).
Dezvoltarea curriculumului școlar la matematică, derivă din
necesitatea racordării curriculumului școlar la cerințele Codului
Educației al Republicii Moldova (2014) [1] și la Recomandările
Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, privind
competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii
vieți (Bruxelles, 2018). Sunt stabilite opt competențe-cheie, unde a
patra este menționată - competența digitală. Competențele digitale
implică utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale, la locul de
muncă și pentru studiu, cât și pentru integrarea în lumea modernă.
Importanța dezvoltării nivelului alfabetizării digitale în societate
devine vitală, iar cei ce favorizează creșterea sunt cadrele didactice.
Importanța competenței digitale este susținută de un șir de acte
normative internaționale și naționale: Recomandările Consiliului
Uniunii Europene; Standarde de competență UNESCO; Codul
educației al Republicii Moldova. În baza lor, în Republica Moldova
au fost elaborate Standardele de competențe digitale, Standardele de
competență profesională a cadrelor didactice din învățământul
general [6] etc. În cadrul proiectului UNESCO au fost elaborate
Standardele de competență TIC pentru cadrele didactice pentru
cadrele didactice din învățământul general [5].
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Aspectul sporirii calității formării inițiale a cadrelor
didactice, cuprinde frontiere mai largi de cercetare în Republica
Moldova. Astfel sunt propuse diverse modele pedagogice axate pe
TIC în procesul de predare-învățare-evaluare [8]. În ajutorul cadrelor
didactice, ministerul elaborează un document important: Reperele
metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în
procesul educațional la distanță în învățământul primar, gimnazial și
liceal în anul 2020-2021.[9] Astfel, în vederea implementării
obiectivelor UE în sfera digitală, Comisia Europeană are intenția să
dezvolte Planul de acțiuni, spre o educație digitală (2021-2027).[2]
În scopul perfecționării cadrelor didactice, cât și celor
interesați de învățarea pe parcursul vieții, sunt lansate programe de
instruire și perfecționare, sunt create platforme și software.
Aplicațiile și resursele online au devenit suporturi relevante, ce
facilizează crearea și menținerea conexiunile elev-învățare, elevelev, profesor-elev.
Cercetând diverse aspecte ale implementării tehnologiilor
digitale, la nivel național și internațional, urmăresc scopul de a
scoate în evidență cele mai relevante și accesibile instrumente
digitale: platforme și softuricare, integrându-se în tehnologiile
didactice și complectând metode și procedee de predare-învățareevaluare, sunt orientate spre modernizarea metodologiei de instruire
în educație. Utilizarea acestor instrumente nu necesită mult efort și
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sunt oferite gratuit. Ele asigură transmiterea eficientă a mesajulul
către copil, dar și spre sufletului lui prin interactivitate și inovație,
astfel minimalizând conflictul între generații. Aceste platforme sunt
propuse

cadrelor didactice în predare -învățare-evaluare la

disciplina matematica. Suporturile digitale sunt însoțite de tutoriale,
ce oferă posibilitatea de autoinstruire a persoanelor interesate.
Prin

intermediul

portalului

clasaviitorului.ro,

cadrele

didactice pot utiliza gratuit platformele educaționale: G Suite for
Education, Microsoft Office 365 A1 și resursele educaționale
dezvoltate de ele. Aplicațiile oferă profesorilor posibilitatea de a
realiza învățarea prin intermediul Google Classroom, gestionând
fluxulinformației prin: distribuirea temelor personalizate de
feedback, materiale, de organiza și participa la videoconferințe prin
intermediul Meet sau Teams, de a utiliza table virtuală prin
intermediul Google Jamboard.
Platforma PowToon (https://PowToon.com), creată de o
companie engleză, este un instrument web foarte ineresant. Prin
posibilitatea diversă a tehnicii, ne permite să facem prezentări foarte
ingenioase, interactive cu ajutorul slide-urilor animate. Această
platformă este gratis, timpul limită este de 5 minute.

Tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=a9fvXi-LJVY&t=21s
Platforma Learningapps (http://learningapps.org/) este un
instrument foarte important, chiar poate fi numit obligatoriu pentru
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cadrele didactice, prin funcțiile sale de a crea diverse activități
digitale. Se pot crea exerciții și probleme interactive, fișe de lucru.
Are un impact pozitiv la recapitularea materiei studiate, pregătirea
testelor

sumative

și

activități

în

echipe.

Tutorial:

https://www.youtube. com/watch?v=NZcgeHP7nXw
Platforma

ZOOM

(htpps://www.zoom.us)

permite

interacțiunea cu elevii în timp real. Ea este elaborată de o companie
private, cu sediul în San Jose, CA, plasându-se pe loc de lider în
tehnologiile comunicațiilor video, modern. Acest instrument ne vine
în ajutor la crearea conferințelor video.
Aplicația Canva( www.canva.com), este un instrument ce ne
ajută să creem diverse prezentări, ilustrații la evenimente școlare,
postere la o anumită temă sau reflectarea rezumatului unei teme. Este
o aplicație gratis, cerând doar creare de cont sau înregistrare pe cont
existent. Tutorial: https://youtu.be/c3Axc-Gk_Bw
Platforma UMA-IGRA (www.umapalata.com) este un
excelent editor de jocuri. Permite crearea, editarea testelor,
exercițiilor și altor activități sub formă de joc interactive, sporind
motivația elevilor. Aceste jocuri educative se pot integra în procesul
instructiv-educativ

în

clasă

și

acasă.

Tutorial:

https://youtu.be/a_arHxV9bBU
Platforma Wand Education (https://wand.education/login.)
este un instrument excelent în crearea lecțiilor online. Ne oferă
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variate posibilități de creare unei activități didactice foarte
interesante, cu secvențe video, audio, etape structurate de lucru,
forme și divers material interactiv. Este utilizată fregvent de
profesorii din România. Tutorial:https://youtu.be/dIy5Wkee0L4
Platforma Digitaliada (www.digitaliada.ro) reprezintă cea
mai mare platformă pentru copii, profesori și părinți, în limba
română. În ajutorul profesorilor sunt publicate noi resurse, ce oferă
îndrumări la implementarea noilor tehnologii digitale, adaptate
cerințelor educaționale ale secolului XXI. Ghidul Școlii Digitale și
Ghidul de utilizare a Tablei interactive oferă suport de cunoaștere și
utilizare în predare cu ajutorul tehnologiilor digitale. Aici pot fi
găsite peste 4000 resurse digitale, secțiuni interactive de testare și
ânvățare, ghiduri practice pentru profesori. www.digitaliada.ro
Aici se pot găsi cele 25 tutoriale video, care pot fi utilizate cu
succes, prin intermediul aplicației GeoGebra în predarea
matematicii.Aceste tutoriale sunt pentru algebră și geometrie în
gimnaziu.

Aplicația se utilizează pentru predarea-învățarea

conținuturilor de analiza matematicii, calcul integral, elemente de
statistică,probabilitate.
Softul Dudamath (www.dudamath.com) este un instrument
digital conceput spre facilizarea învățării matematicii prin
reprezentări grafice.
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Softul FluidMath (https://fluidmath.net) este un instrument
educațional, ce vine în ajutorul cadrelor didactice, elevilor,
studenților, spre crearea, rezolvarea cu ușurință a problemelor de
matematică și fizică, să construiască grafice și să animeze sarcinile,
în propriile scrieri de mână. Scrisul de mână pe un dispozitiv specialecranul unui Tablet PC sau Tablă albă interactivă, cu ajutorul unui
pix special, este efectuat cu ușurință și recunoscut de calculator. Este
conceput pentru a ajuta profesorii să creeze materiale instructive
dinamice, oferind experiențe de predare-învățare atractivă. În
ajutorul studenților vine spre explorarea și înțelegerea științei
matematice. Este de mare ajutor în lecțiile online, la matematică,
unde utilizarea tablei este necsară pentru a explica teme și a
demonstra probleme. Mai sunt platforme ce ne oferă table virtuale,
dar la lecțiile de matematică ele nu sunt eficiente și este foarte dificil
să rezolvi diverse sarcini. Cu regret, puține cadre didactice vor utiliza
FluidMath, deoarece nu este gratis. https://fluidmath.net/tutorials
Software-ul

educational

Euler3D

afișeaza

figurile

geometrice și suprafețele în spațiu și permite editarea acestor obiecte
cu un înalt nivel de control matematic (filtrarea auto-intersecțiilor,
examinarea

planurilor,

divizarea

poligoanelor

concave

în

triunghiuri). Aplicația este gratis, doar cere înregistrarea unui cont
sau cont existent, ulterior prn poșta electronica este trimis informația
de utilizare a aplicației de către Academia.edu .
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Utilizarea platformelor, softurilor și diverselor instrumente
propuse de ele vin în ajutor cadrelor didactice, accentuând o
multitudine de avantaje:
• Studierea interactivă și motivantă a conținuturilor, bazate
pe nevoile personale;
• Furnizearea informațiilor în orice perioadă de timp sau
locație;
• Tratarea interdisciplinară a conținuturilor,
• Simularea unor procese, fenomene din cotidian;
• Axare pe creativitate, colaborarea și inovație;
• Individualizarea instruirii, dezvoltării în ritmul propriu al
educatului;
• Aplicarea metode de lucru colaborativ, promovând
învățarea reciprocă;
• Formarea unei experiențe cu activități în echipe, învățarea
prin practică și schimbul de bune practice;
• Eficientizarea timpului în instruire şi rapiditate;
• Implicarea activă a resurselor umane şi utilizarea metodelor
active.
Dar celmai forte argument al integrării tehnologiilor digitale
în educație este racordarea la cerințele societății, ce a pășit pe traseul
erei digitale și formarea competențelor digitale la elevi, dar și la
cadrele didactice.
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Șirul beneficiilor oferite de tehnologiile digitale poate
continua, însă marea majoritate de puncte forte pot să scoată în
evident și inconveniente:
 Lipsa

resurselor

tehnice-componenta

hardware-este

costisitoare;
 componenta software este costisitoare;
 crearea unor probleme de acces la platforme;
 pot apărea diverse incidente, ce țin de acces la interne;
 utilizatorii necesită cunoștințe avansate;
 programa şcolară este foarte strict şi nu permite alocarea
de timp sufficient instruirii asistate de calculator;
 se reduce capacitatea de exprimare verbală;
 lipsă de suporturi digitale pentru cadrele didactice.
Cea mai mare dificultate este lipsa de timp, din cauza
suprasolicitării profesorului sub aspect instructiv-educativ, or o
activitate didactică interactivă și motivantă cere o pregătire
minuțioasă a profesorului, în special că ne aflăm la începutul
traseului de digitalizare a societății.
Concluzie:
Învățarea digitală, de calitate, inovatoare devine captivantă,
interactivă și vine să completeze metodele de predare, oferind
pârghii de colaborare și cunoaștere. Utilizarea tehnologiilor digitale
oferă societății enorme oportunități spre coolaborare și cooperare,
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accentuândimportanța procesului de comunicare și spiritului critic,
dar cere un spațiu bine pregătit prin introducere de echipamente,
resurse educaționale și pregătiri a practicilor pedagogice. Timpul ne
demonstrează că, profesia didactică se caracterizează prin
flexibilitate, receptivitate la nou, dinamism și reflecție critică. A
învăța să predai, a te pregăti să fii profesor este un proces complex,
care este direcționat de diversitatea informațiilor, competențelor și
abilităților formate, personal, fiind influențat de

experiențe

anterioare.[14] Orice schimbare necesită resurse financiare și
resurse umane, care cere dezvoltare, dobândire de abilități și chiar
ieșirea din zona de confotrt. Dar atât timp cât avantajele răspund la
cerințele educatului și societății, rezistența la transformare crește.
Elementul noului este dificil și se implimentează cu greu, dar suntem
optimiști și cred că vom reuși…
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PROVOCĂRILE DEZVOLTĂRII EMOȚIONALE ALE
NATIVILOR ȘI IMIGRANȚILOR DIGITALI, PARTENERI
ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE
INVESTIGARE GEOGRAFICĂ A ORIZONTULUI LOCAL
Doina Maria DUMITRAȘCU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, din
Chișinău, doctorandă, an II, Romania,
prof. geografie, gr. didactic I, Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu”, Piatra-Neamț
Imigranții digitali sunt persoanele care au trebuit să se
adapteze la tehnologie ca adulți, iar nativii digitali, generația N (Net)
sau D( digital) sunt vorbitorii nativi ai limbajului IT, deoarece
tehnologia a constituit climatul de fond al dezvoltării lor ontologice,
influențând operațiile cognitive superioare de analiză și creativitate,
abilitățile de gândire laterală, abilități de mânuire a universului
digital (utilizare a instrumentelor digitale de orientare, măsurare) și
dezvoltând atitudini de autonomie investigațională, comunicare
socială.
Ambii termeni au fost creați pentru prima dată în 1996, dar
au fost popularizați în 2001 de către consultantul educațional Marc
Prensky. Nativii digitali sunt constuiți psihic foarte flexibil la viteza
receptării, procesării și extrapolării
lucrativ multifuncțional (multi-tasking).
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informației într-un cadru

Contextul educațional actual, situat la intersecția celor două
categorii de actori participanți la procesul de învățare și evaluare [8,
pp.11- 24] trebuie armonizat prin adaptarea metodologiilor didactice
post moderniste la cerințe psiho-sociale educative și instructive
metamoderne. O greșeală ar fi deopotrivă renunțarea la criteriile de
științificitate

ale „matricei disciplinare fundamentale” (Kuhn)

reprezentată de conținuturile curriculare geografice dar și la
potențialul ridicat al resursei umane - generația „z” și generația
„alfa”.
Contextul pandemic care a impus învățarea online pe întregul
mapamondul a favorizat accelerarea profesionalizării cadrelor
didactice în sensul abordării interactive a învățării școlare. Ritmul
accelerat de transformări în proiectarea procesului paideutic pentru
formatul online sincron și asincron cât și în desfășurarea activităților
semnificative geografice de formare și dezvoltare a competenței de
investigare a orizontului local, a implicat problema comportării
emoționale în era digitală. Demersul nostru și-a propus să răspundă
următoarelor interogații:
• Care sunt provocările dezvoltării emoționale determinate de
procesul de dezvoltarea a competenței de investigare geografică a
orizontului local în mediul online
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• Care sunt recomandări metodologice care susțin eficientizarea
procesului de învățare bazat pe investigația elementelor, proceselor
și fenomenelor specifice localității natale.
Din analiza profilelor competenționale ale partenerilor
actului educațional se prefigurează două tipare energetico-acționale
în cadrul investigării orizontului local: un șablon al viitorului, plin
de vitalitate, dinamică în exces față de puterea de procesare a
stimulilor corticali în unitate de timp – nativii digitali, cacterizați de
inteligență vizuală, exprimare prin simboluri, abordare lucică versus
munca serioasă normată de reguli, principia, teorii, stimularea
receptivității pe bază de recompense, documentarea de tip randomhypertext și un șablon al moștenirii formării tradiționale în care se
păstrează algoritmii gîndirii critice și științifice dar o slabă
flexibilitate operațională.
Echilibrul emoțional în procesul de învățare al Geografiei se
realizează prin îmbinarea armonioasă a punctelor tari ale celor două
categorii de actanți: colaborare fără prejudecăți, ierarhizarea
valorilor, gândirea în soluții orizontale pe de o parte și eficacitatea
muncii academice, eficiența pragmatică a cunoștințelor științifice,
utilizarea scării de proporții în abordarea realității, pe de altă parte.
Aceste categorii de

actanți ai procesului de învățare al

Geografiei în mediul școlar și informal, cetățenesc, se confruntă cu
gestionarea diferitor componente ale competenței socio-emoționale
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în desfășurarea procesului de formare/dezvoltare a competenței de
investigare a elementelor, proceselor, fenomenelor de Geografie
fizică generală în funcție de specificul etapelor didactice ale
situațiilor de integrare. Situațiile de învățare prin intermediul cărora
se explorează direct realitatea mediului înconjurător [3, p. 85], în era
digitală sunt diverse și se diferențiază metodic în situații de învățare
prin: experiment, descoperire, studiu de caz, investigație (anchetă),
studiul documentelor, însă în articolul de față, vom utiliza conceptul
de investigație în accepțiunea Dicționarului explicativ al limbii
române: cercetare minuțioasă, sistematică, cu scopul de a descoperi
ceva nou [2].
Am ales pentru identificarea provocărilor dezvoltării
emoționale ale profesorilor și elevilor în format online (sincron sau
asincron) situațiile de integrare [3, p.96] care comportă caracteristici
importante versus situațiile de învățare:
• Este realistă și verosimilă
 Este semnificativă și inedită
 Este unică și irepetabilă
 Are caracter holistic, unificator
 Necesită mobilizare, integrare și transferul competențelor
 Prezintă grad mare de complexitate
 Durează mai mult decât situațiile de învățare
 Uneori vizează formarea doar a unei părți din competență
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 Poate fi alcătuită din mai multe activități de învățare
 Favorizează rafinarea competenței
 Determină formarea simultan a mai multor competențe
Din analiza tabelului nr. 2, se observă că, acceptarea,
conștientizarea, acordarea sprijinului în managerierea emoțiilor [5,
pp.59 - 61] cauzate de investigarea în mediul online, acordat de
adulți/profesori elevilor, în era digitală, are un rol decisiv în
motivarea învățării, iar expresivitatea emoțională condiționează
dezvoltarea cognitivă a cunoașterii geografice.
Tabel 2 Demersul pedagogic al situațiilor de integrare și
niveluri de dezvoltare emoțională
Fazele situației
de integrare

Profesor

Elev

Faza de
pregătire
cognitivă

Percepţia şi
expresivitatea
emoţională [7, p.125]

Percepţia şi
expresivitatea
emoţională

Faza de
realizare
asociativă

Identificarea
emoţiilor asociate
unui context specific

Adecvanţa
emoţională

Faza de
integrareautoevaluare

Abilitatea de a folosi
propriile sentimente
în procesul de luare a
deciziilor
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Abilitatea de a
permite emoţiilor să
te conducă spre esenţa
problemei
Automotivarea
Abilitatea de a
identifica şi

exterioriza adecvat
sentimentele
Faza de refacere
a produsului /
acțiunii

Conştiinţa de sine

Gestionarea
frustrărilor/
succesului
(conștientizare și
manageriere)

Faza de
evaluare finală

Gestionarea
autocontolului

Gestionarea imaginii
de sine

[1]

[5]

În reușita dezvoltării competenței de investigare științifică a
orizontului natal, recomandăm dezvoltarea metacompetențelor
socio-emoționale ca o condiție sine qua non în atingerea finalităților
de sistem educațional iar inteligența emoțională crește șansele de
succes [6] dar nu îl garantează în absența cunoștințelor necesare:
 Conştientizarea și controlul trăirilor emoţionale proprii [8,
pp.11-24]
 Dobândirea strategiilor adecvate de reglare emoţională şi
ulterior de relaţionare optimă cu ceilalţi
 Dezvoltarea conceptului de sine
 Dezvoltarea autocontrolului și a autonomiei de acțiune
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CONSTRUCTIVISMUL ȘI ÎNVĂȚAREA ȘCOLARĂ.
METACOGNIȚIA-CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN
ÎNVĂȚAREA CONSTRUCTIVISTĂ
Mariana GHERGHIȘAN, doctorandă
Colegiul „N. V. Karpen”, Bacău, România
Abstract:
Constructivism is characterized by the student-centered
approach, in which he builds his own knowledge. The student is the
one who learns and in order to build this knowledge he goes through
different stages. The constructivist teacher organizes and orients the
student's construction, does not impose the correct answer. The
construc-tivist teacher monitors learning through different methods
using the principles of con-structivist training, which motivates
students to look for answers on their own and not to learn by heart
what the teacher dictates. In constructivist learning, metacognitive
processes occupy an important place. Metacognition introduces the
notion of meta-cognitive thinking, it refers to the broad concept of
"self" but also to related concepts, has an important role in the
development of self-assessment and has multiple func-tions. It
contributes to the success of constructivist learning.
Teoria constructivistă este o teorie a cunoașterii științifice, a
epistemologiei. Ea a fost adoptată ca reacție la aprofundarea
cognitismului, dar și ca reacție la exagerările behavioriste în
domeniul practicii acestora în instruire. În diferite țări precum SUA,
Canada această teorie stă la baza unor reforme educaționale și a
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dezvoltat deosebite căutări experimentale. În școala românească,
această teorie este încă în umbra concepțiilor anterioare.
Constructivismul este o teorie a cunoașterii, deci a învățării, în care
practica se centrează pe învățarea elevului și nu pe instruire, adică
pe predarea profesorului, acesta chiar având alte roluri decât cele
tradiționale. Constructivismul sprijină cunoașterea individuală,
aplicarea și însușirea de proceduri de construire a unei baze solide în
cunoașterea individuală; informațiile nu se transmit, explică sau
demonstrează de professor. Noile informații se integrează prin
acomodare în noile scheme și experiențe anterioare ale elevului și
totdeauna, pentru reușită se începe cu reactualizarea acestor
informații (cunoștințe anterioare). Noile cunoștințe se construiesc de
elevi, nu se transmit de professor prin însușire și recepție. În situațiile
reale, autentice, constructivismul presupune o construcție proprie a
înțelegerii semnificațiilor informațiilor, adică cât s-a înțeles, atât s-a
învățat. Pentru construcția înțelegerii avem nevoie de timp în care să
căutăm, explorăm, interpretăm și ajungem la sinteza finală. Această
învățare prin construcție proprie este un process de evoluție
continuă, de interiorizare a modului de cunoaștere. Ca efect, această
învățare are înțelegerea inductivă, colaborativă, bazată pe activitate
directă de explorare. Astfel, în învățarea constructivistă rolul
important îl au procesele mentale cognitive, în învățare important
este nu ce și cât înveți, ci cum înveți. În cunoașterea constructivistă,
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rolul central este deținut de către elev care achiziționează cunoștințe
și important este cum face elevul acest lucru, adică cum face el ca
aceste cunoștințe să fie conștientizate, identificate, construite,
interpretate. Părerea cercetătoarei M. D. Bocoș este că “construcția
cunoașterii înseamnă că subiectul se informează, caută, selectează,
tratează critic informațiile indiferent de sursa lor, reformulează,
analizează, compară, clasifică, evaluează, formulează în ipoteze, le
testează, experimentează, descoperă, concluzionează” [Bocoș, apud
Botgros,p.15]. Teoria constructivistă pune accent pe interpretarea
informațiilor în funcție de realitatea personală a elevului care învață.
Ea spune că elevii trebuie ajutați să descopere, să asocieze și să
aplice cunoștințele. Sintagma cunoscută „educație centrată pe elev”
[2,p.15] are la bază strategii constructiviste. Importantă este și
pregătirea profesorului pentru a proiecta lecția la clasă, care
determină învățarea constructivistă la elevi, ținându-se seama de
particularitățile individuale și de vârstă ale elevului. Se vizează astfel
faptul că elevul trebuie pregătit și pentru activa lui integrare în
societatea democratică existentă. Profesorul constructivist cunoaște
și valorifică opiniile elevilor care sunt ca niște ferestre larg deschise
spre raționamentele proprii ale lor despre felul cum gândesc și
înțeleg ei lumea. Pentru a capta interesul elevului pentru fizică, de
exemplu, profesorul constructivist trebuie să știe să organizeze
informația în jurul problemelor, a situațiilor discutabile. I. Botgros
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este de părere că:”profesorii constructiviști trebuie să fie permanent
preocupați mai mult de căile și modalitățile care le pot oferi elevilor
posibilitățile pentru a căuta, a descoperi și a rezolva probleme”
[2,p.15].
Din această perspectivă, pentru disciplina Fizică, demersul
euristic sau logica descoperirii științifice trebuie să se structureze
într-o metodologie generală. În literatura pedagogică sunt
evidențiate
Glasersfeld),

patru

tipuri

de

constructivism:

cognitiv(J.Piaget),

social

radical(E.Von
(L.Vîgotski),

construcționismul (Papert). Constructivismul cognitiv este cel mai
răspândit între orientările actuale, își are originea în psihogeneza
dezvoltării intelectuale, a inteligenței și în cercetările ulterioare ale
psihologiei cognitive. Conform lui Piaget, el pornește de la teza că
realitatea obiectivă nu se descoperă de la sine, ci doar dacă individul
procesează mental informațiile acumulate. Acumularea informațiilor
se realizează și prin experiența directă dar se valorifică și alte
experiențe cognitive deja consolidate ca puncte de plecare. Cheia
cunoașterii se află în “cutia neagră” unde procesările se fac în mai
multe etape.
Constructivismul cognitiv are ca și consecință educațională
faptul că învățarea este procesul de interiorizare a ceea ce se cunoaște
prin experiență direct dar mai ales prin procesare mentală și astfel se
ajunge la construcția de modele cognitive. Învățarea este activă prin
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implicarea elevilor în căutarea, prelucrarea, dezvoltarea sensurilor și
a relațiilor între date. Experiențele anterioare trebuie actualizate și
prelucrate în comun pentru a putea fi interpretate variat. Rezultă
astfel o construcție nouă care începe numai după ce confuziile sunt
corectate, prejudecățile sunt eliminate și schemele mentale
clarificate. Învățarea este contextuală, elevul este în relație: cu ce
cunoaște, în ce cadru, ce experiențe face, cu ce resurse, în ce relații,
ce transferuri face. Construcția este apoi colaborativă dar și
motivațională, metacognitivă, deschizând mai multe soluții de
rezolvare. Pentru ca învățarea să fie activă, interactivă, constructivă,
cognitivă și metacognitivă, profesorul constructivist trebuie să
orienteze și monitorizeze continuu activitatea elevilor. În
constructivismul cognitiv se pune accent pe activitatea de cunoaștere
și pe demersul care a condus la produsul acestei activități; se îmbină
activitatea de grup sau colectivă cu cea individuală, profesorul este
organizator și coordonator al acestei activități; evaluarea se va face
folosind metode alternative de evaluare ritmică, formativă,
cumulativă. Făcând o analiză constructivismul cognitiv are mult mai
multe puncte tari decât puncte slabe, ceea ce face ca să fie o teorie
care să aducă succese în școala românească.
În literatura de specialitate, se arată că metacogniția este o
componentă a comportamentului inteligent care are puternică
influență asupra succesului în învățare. În procesele de învățare sunt
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esențiale procesele și deprinderile metacognitive. Metacogniția
îmbunătățește atitudinea elevilor față de sarcinile de lucru și față de
disciplinele la care predau acei profesori, astfel aceasta introduce
gândirea metacognitivă. Abilitățile și cunoștințele metacognitive se
dezvoltă prin intervenția profesorului care transformă elevii în
produși ai gândirii proprii, dar se dezvoltă și prin activitatea elevului,
adică a celui care învață. Profesorii au datoria de a-i ajuta pe elevi să
conștientizeze propriul demers de învățare, propriile cunoștințe și
deprinderi, să înțeleagă cerințele sarcinilor, să selecționeze propriile
strategii de învățare, să își monitorizeze propria învățare și cu alte
cuvinte, să își creeze condițiile și situațiile care îi determină pe ei săși însușească diferite strategii metacognitive. Astfel, obținem
succese semnificative în derularea procesului didactic dacă oferim
elevilor posibilitatea alegerii strategiilor care le pot asigura maximă
performanță, precum și a scopurilor demersului lor și sprijinindu-i în
conștientizarea procesului în care sunt implicați, dar și în
automonitorizarea progresului lor.
Conceptul de metacogniție a fost introdus de J.H.Flavell în
1985, “Cognitive development”: “activă monitorizare și consecventă
redare și orchestrare a activităților de învățare de către subiectul
însuși”.”Nivelul superior al activității creierului, accentul căzând pe
afirmarea

vocii

interioare”,

pe
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monitorizarea

“prelucrării

cunoștințelor, aplicării criteriilor de evaluare”[Jensen, apud Joița
2007, p.59].
Metacogniția presupune reflectarea, intuirea modului de
rezolvare a unei sarcini, situație, problemă, chjar inclusiv cu găsirea
greșelilor, pentru a le putea evita mai târziu, apoi, pe baza
conexiunilor ce se pot realiza în mod conștient, controlat, în diferite
contexte,”prin autoreglare”[Schoenfeld, apud Joița 2007,p.59].
Metacogniția reprezintă “cunoștințele pe care le are subiectul despre
funcționarea propriului sistem cognitiv și care pot optimiza
funcționarea acestuia”[Miclea, 1999, apud Joița 2007,p.59].
Metacogniția este un concept care se raportează la conceptul mai larg
de

“sine”

și

alte

concepte

corelate,

identitate

de

sine,

autoidentificare, autoatribuire, autoestimare, automonitorizare,
eficacitate de sine. ”Metacogniția presupune abilitatea de a indica și
a răspunde la întrebări de genul: Ce știu despre acest
subiect/problemă? Știu ceea ce trebuie să știu? Știu de unde să iau
informațiile? De cât timp voi avea nevoie să învăț aceste lucruri?
Care sunt strategiile pe care le pot folosi pentru ca să învăț aceste
lucruri? Cum voi ști dacă învăț cum trebuie? Cum pot să recunosc
dacă am făcut o greșeală? Cum trebuie să schimb planul atunci când
el nu decurge conform așteptărilor mele?”[6,p.60].
Activitățile metacognitive au două atribute generale comune:
“subiectul care gândește are câteva cunoștințe asupra propriilor sale
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gânduri; subiectul care gândește poate supraveghea și direcționa
cursul propriei sale gândiri” [R.H.Kluwe,1982, apud Joița 2007,
p.60]. Metacogniția are funcții multiple[Cole 1993; Buchel 2000;
Jensen 2001, apud Joița 2007,p.59]: influențează învățarea și chiar
este construită în și prin învățare; este importantă în procesul de
învățare pentru că se focalizează pe procesualitate, pe construcție, pe
operații mai mult decât pe produse; ea vizează mai ales ”cum se
învață” decât “ce se învață” sau”ce s-a învățat”; permite dezvoltarea
comportamentelor decizionale; duce la formarea comportamentelor
investigative; este un mijloc/instrument sau criterii utilizate în
rezolvarea situațiilor de instruire sau autoinstruire, de educație sau
autoeducație, de identificare și reflectare asupra unei strategii
cognitive, a unui model de învățare; permite instruirea, anticiparea,
prevederea, găsirea și reprezentarea mentală a unor soluții și căi de
evitare a dificultăților, de organizare, de rezolvare, de reglare;
permite subiectului să analizeze experiența anterioară în raport cu
sarcina nouă pe care el o explorează; permite să prelucreze
experiența anterioară pe care o modifică și o utilizează pentru noua
schemă, pentru noua cunoaștere și interpretare; conduce la
managementul de sine, adică subiectul”își conturează idei despre
modul propriu de proiectare, de organizare, de decizie, de control,
de apreciere, de reglare a activității cognitive”[6,p.60]; influențează
motivarea pentru învățare și progres, precum și structura
81

motivațională

a

învățării;

influențează

nivelul

așteptărilor

prin”conștientizarea organizării câmpului cognitiv, a modului de
structurare a situației prin conturarea credinței subiectului că va
putea îndeplini, rezolva sarcina și chiar își va putea controla
comportamentul propriu, adică va deveni autoeficient” [6,p.60].
Metacogniția poate fi facilitată sau optimizată prin mai multe
acțiuni și metode: antrenarea automonitorizării și autoevaluării
pentru autoreglarea activă; elevii trebuie să-și monitorizeze propria
gândire și propriul proces de învățare; elevii să poată să transfere
cunoștințe și scheme mentale, valori, atitudini către alte sarcini sau
situații; să-și urmărească propriul progres și să poată să depisteze
modalitatea de depășire a dificultăților; să facă autoevaluarea inițială
periodică pentru a putea face apoi autocorecția; să facă autoanaliza
propriului stil de învățare; să facă autoplanificarea etapelor și
mijloacelor învățării, ca de exemplu: caiete de consemnări, propriile
jurnale ale învățării, analize comparative reușite/dificultăți;
stimularea autonomiei în învățare adică dezvoltarea capacității de a
conștientiza o strategie anume, de a o folosi independent, sau de
construire proprie a unei strategii; apelul la metacogniție trebuie să
devină o practică permanentă în demersul didactic.
Concluzie. În constructivism, învățarea este activă și mai ales
interactivă, este constructivă, cognitivă, dar mai ales metacognitivă.
Pentru asigurarea cu succes a unei învățări constructiviste și sporirea
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ei calitativă, profesorul constructivist trebuie să organizeze,
orienteze, monitorizeze permanent activitatea elevilor, să aibă
calități pentru acest demers didactic centrat pe elev. El trebuie
continuu să găsească metode și modele constructiviste care să
depășească toate dificultățile din învățarea constructivistă, dar poate
fi ajutat și de elevul implicat în acest demers. Profesorul
constructivist are un astfel de profil, încât el, înainte de toate, trebuie
să dovedească competențe pentru a construi învățarea constructivistă
și apoi să le folosească prin funcționarea cu succes a mecanismelor
cognitive/metacognitive.
pedagogică

a

Succesul

profesorului

depinde

și

constructivist.

de

măiestria

În

învățarea

constructivistă, metacogniția dezvoltă atitudinea elevilor față de
învățare și față de obiectele de studiu, deci introduce gândirea
metacognitivă. Metacogniția este o componentă a comportamentului
inteligent care are puternice influențe privind asigurarea succesului
în învățarea constructivistă.
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„Cercetarea pedagogică reprezintă o activitate de creație
socială superioară cu funcție generală de investigare sistematică,
strategică, inovatoare, prospectivă, a educației ca obiect de studiu
specific al pedagogiei, abordat la nivel global și particular.
Realizarea cercetării pedagogice presupune valorificarea experienței
sociale și individuale a „actorilor educației” implicați în
perfecționarea activităților cu finalitate formativă concepute și
organizate formal și/ sau nonformal.” [1]
Cercetarea pedagogică are drept scop descrierea, înțelegerea,
interpretarea și analiza problemelor evidențiate în domeniul
educației orientate spre dezvoltarea sistemului educaţional în
general. Pentru realizarea unei cercetări pedagogice cadrul didacticcercetător trebuie să parcurgă mai multe etape (figura 1).
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Figura 1. Etapele cercetării pedagogice după Mogonea F. [2, p.40]
Catalizatorul pentru inițierea unei cercetări pedagogice îl
constituie necesitatea modernizării continue a sistemului educațional
în scopul eficientizării procesului de predare – învățare – evaluare.
La baza reformelor educaționale se află ample studii de caz și
cercetări pedagogice, care vin cu soluții practice pentru a fi
implementate în educație fie particular (la nivel de modul, disciplină
de studiu etc.) sau general (niveluri de instruire: educația timpurie,
învățământul primar, învățământul secundar (ciclurile I și II),
învățământul profesional tehnic, învățământul superior (ciclurile IIII)). [2]
Implicarea cadrelor didactice într-o cercetare pedagogică
implică, în primul rând, deținerea competenței de investigare. O altă
competență necesară unui cercetător este competența digitală, fără
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de care o cercetare, la ziua de azi, nu poate fie realizată eficient și
calitativ.
Autorul a identificat unitățile de competență digitală necesare
unui cercetător în domeniul științelor pedagogice. Astfel, efectuând
o analiză a standardelor de competență digitală pentru cadrele
didactice, pot fi identificate cele mai importante unități de
competență

digitală

necesare

cercetătorilor:

(1)

utilizarea

calculatorului personal și a echipamentului periferic (imprimantă,
boxe, scaner etc.); (2) tehnici de căutare a informațiilor prin navigare
web, inclusiv utilizarea resurselor bibliotecilor electronice; (3)
aplicarea serviciul - poșta electronică; (4) utilizarea dicționarelor
electronice;

(5) comunicarea online (rețele de socializare, chat,

blog, forum etc.); (6) cunoașterea software-urilor și instrumentelor
pentru traducerea textelor; (7) utilizarea de redactoare textuale și
tabelare; (8) aplicarea instrumentelor de verificare și corectare a
textelor; (9) utilizarea bazelor de date; (10) alegerea instrumentelor
hardware și software, specifice domeniului de activitate, pentru
crearea resurselor educaționale digitale;

(11) elaborarea

prezentărilor electronice; (12) instrumente de evaluare online; (13)
utilizarea LMS și LCMS; (14) softuri specializate pentru analiza
statistică a datelor și de verificare a drepturilor de autor (antiplagiat)
etc.
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Autorul a clasificat unitățile de competență digitală în
dependență de etapele de desfășurare a unei cercetări pedagogice:
A.

Documentarea.

O etapă importantă în realizarea cercetării pedagogice este
documentarea.
Efectuând o analiză a realizării acestei etape în timp, putem
constata că cu 20 de ani în urmă pentru documentare erau folosite
resursele „hard” ale bibliotecilor tradiționale pe când, la etapa
actuală, efectuarea unei documentări calitative este imposibilă fără
utilizarea resurselor web. În acest sens, cercetătorul modern trebuie
să poată aplica motoarele de căutare (de exemplu, Google, Yahoo,
Baidu, Bind, Ask) și browsere-le (de exemplu, Microsoft Internet
Explorer, Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Netscape
Navigator, Apple Safari etc.). Căutarea informațiilor pe net poate fi
efectuată: după fraza exactă (de exemplu, „cercetare pedagogică”);
după un cuvânt; după tipul fișierului; după locul în care apare textul
etc. De asemenea, poate fi utilizată căutarea avansată aplicând
diverși operatori: *, &, not, or, +, -, „”, site etc.
Consultarea de biblioteci online, gratuite, va aduce doar
plusvaloare documentării la tema cercetării (de exemplu: Biblioteca
online a editurii Polirom oferă acces liber la o selecție din colecțiile
editoriale, disponibile la adresa https://www.polirom.ro/bibliotecaonline; E-Books, Presa Universitară Clujeană permite accesul gratuit
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la cărți din domeniul științelor reale, științelor socio-umane, teze de
doctorat

etc.,

disponibile

la

adresa

http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/domains.php;
Biblioteca Digitală Națională a României conține colecții digitale
organizate după tematici sau după evenimente, disponibile la adresa
http://digitool.bibnat.ro/R; Biblioteca Digitală Europeană oferă
accesul la resursele culturale şi ştiinţifice ale Europei, disponibile la
adresa https://www.europeana.eu/en; Google Books - cărți cu text
integral, disponibile la adresa https://books.google.ro/; The
Universal

Digital

Library,

disponibile

la

adresa

http://ulib.isri.cmu.edu/; Internet Archive conține carti gratuite,
filme, software etc., disponibile la adresa https://archive.org/).
Așa cum, documentarea are loc nu doar din surse naționale,
dar și din cele la nivel internațional, cercetătorul este obligat să
consulte surse bibliografice în diverse limbi. necesitatea aplicării
translatoarelor online este un mijloc eficient de eliminare a barierelor
lingvistice. din cele mai des utilizate translatoare pot fi enumerate:
google translate (posedă și traducerea cu sunet), reverso traducere,
translator.eu, microsoft translator etc.
Stocarea resurselor digitale poate fi realizată pe calculatorul
personal, pe un suport extern, într-un e-portofoliu, la adresa proprie
de email sau utilizând Google Drive.
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B.

Stabilirea

metodologiei

de

cercetare

și

implementarea acesteia pentru realizarea scopului și a
obiectivelor include identificarea reperelor metodologice care vor fi
utilizate în cercetare (strategii, metode și mijloace didactice,
instrumente de evaluare, forme de organizare a activităților
educaționale etc.) și implementarea lor în cadrul experimentului
pedagogic,

locul

desfășurării

cercetării

(în

particular,

a

experimentului pedagogic), timpul, grupurile țintă etc.
Pentru aceste etape de cercetare, unitățile de competență
digitală necesare, translate pe instrumente TIC, sunt reflectate în
figura 2.

Figura 2. Instrumente TIC necesare pentru realizarea cercetării
pedagogice
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C.

Prelucrarea statistică a datelor

presupune analiza cantitativă și calitativă a datelor
experimentale în scopul formulării unor concluzii, stabilirii unor
tendințe, precizării unor recomandări teoretice și practice etc.
Pentru a prelucra statistic datele experimentale, cea mai
simplă aplicație care poate fi utilizată este MS Excel. Acest procesor
tabelar permite utilizatorului să creeze o bază de date, care, ulterior,
va fi supusă operațiilor de sortare și filtrare a datelor. Prin utilizarea
formulelor de calcul, cercetătorul va putea aplica diverse teste
statistice, iar aplicând opțiunea Insert Charts va putea obține
reprezentarea grafică a diferitor distribuții (variabilele cantitative,
note etc.), analiza comparativă (de exemplu, a mediilor acumulate),
analiza direcțională (de exemplu, tendința unui sau altui grup
cercetat în dependență de careva parametru) etc. Neajunsul utilizării
acestei aplicații pentru analiza datelor acumulate în cadrul unei
cercetări pedagogice este că, acesta nu este un soft specializat pentru
acest domeniu de cercetare, iar cercetătorul trebuie să posede
abilități avansate de lucru cu procesoarele tabelare. La fel, toate
formulele de calcul sunt lăsate în grija cercetătorului.
Aplicația SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
este una dintre cele mai utilizate programe de prelucrare a datelor
statistice în științele sociale, inclusiv cele pedagogice. Aplicația
SPSS reprezintă un pachet interactiv de programe ce conține
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multiple facilități și tehnici statistice, destinat analizei statistice a
datelor. Această aplicație oferă diverse facilități de prezentare a
rezultatelor în concordanță cu standardele APA (Asociația
Psihologilor Americani) și conține o varietate de componente care
permite managementul, analiza și prelucrarea datelor [4].
D.

Reflectarea și diseminarea rezultatelor cercetării

pedagogice.
Orice cercetare, inclusiv și cea pedagogică, se finalizează cu
reflectarea și diseminarea rezultatelor cercetării pedagogice printro teză de doctorat, monografie etc. Pentru realizarea acestei etape
sunt necesare următoarele instrumente TIC: MS Word, LaTeX;
dicționare on line (https://dexonline.ro/, https://sin0nime.com/dex/);
corectori gramaticali, ortografici (LanguageTool, PaperRater,
Grammarly, LexiRo); softuri specializate de verificare a drepturilor
de

autor

(Sistemantiplagiat.ro,

Plagiarism

Detector,

Viper

Plagiarism Scanner, Plagiarism, Plagiat Detector Online) [6].
În concluzie, așa cum, vorbim despre o cercetare pedagogică
și despre rolul tehnologiilor informaționale și comunicaționale în
realizarea unei astfel de cercetări, instrumentele TIC pot fi divizate
în două mari compartimente:
• hardware: calculatorul, notebook, tabletă, telefon mobil,
monitoare video, ecran de proiecție, imprimanta, boxele, scanerul,
92

tabla interactivă, proiector multimedia,

echipamente de stocare a

informației, document camera etc.;
• software: editoare de texte și editoare tabelare, soft-uri
pentru prelucrarea bazelor de date, soft-uri pentru prelucrarea
secvențelor audio și video, laboratoare virtuale, soft-uri pentu
realizarea evaluării online sau interactive, LMS, LCMS, instrumente
de verificare a drepturilor de autor (antiplagiat), programe antivirus,
instrumentar pentru crearea resurselor educaționale digitale;
instrumente cloud pentru gestionarea datelor și aplicațiilor; limbaje
și medii de dezvoltare a programelor, software și servicii pentru
educație etc.[4,5]
Aplicarea rațională a TIC în procesul de cercetare
pedagogică va spori calitatea cercetării, va raționaliza timpul de
cercetare și va permite valorificarea mai eficientă a rezultatelor
cercetării.
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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магистр в дидактике математики и информационнокоммуникационных технологиях; учитель математики и
информатики
Аннотация: Статья посвящена проблемным ситуациям в
контексте формирования и развития информационной
компетентности. Предложена разработка учебного задания
по математике на основе проблемной ситуации.
Ключевые слова: проблемные ситуации, информационная
компетентность.
Современные учащиеся живут в обществе, основанном на
информации и технологиях. Им необходимо владеть
информационной компетентностью (ИК), что выражается в
умении критически относиться к сложным вопросам,
анализировать и логически мыслить о новых ситуациях,
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разрабатывать неопределенные процедуры решения и чётко и
убедительно сообщать их другим.
В этом смысле особую важность приобретают
проблемные ситуации. Их решение в рамках куррикулярной и
экстракуррикулярной деятельности позволяет учащимся
развить понимание и объяснить процессы, используемые для
нахождения решений, а не запоминать и применять набор
процедур. Именно через решение проблемных ситуаций
учащиеся развивают более глубокое понимание основных
концепций, становятся более вовлечёнными в учебный процесс.
Рассматривая решение проблемных ситуаций в контексте
формирования ИК, выделим развитие следующих умений:
способность мыслить творчески, критически и логически;
умение структурировать и организовывать информацию;
умение обрабатывать информацию.
Полагаем, что решение проблемных ситуаций должно
лежать в основе всех аспектов учебного процесса. Этот метод
позволяет учащимся рассматривать решение проблем как
средство построения, оценки и уточнения собственных теорий
и теорий других учащихся.
По мнению N. Bleandură [1, c. 97] учащиеся учатся решать
проблемные ситуации, только сталкиваясь с ними. Это важно
для стимулирования их рассуждений в предметной области и
формирования прочных знаний путём размышлений,
обсуждений, наблюдений и исследований.
Решение проблемных ситуаций — это не линейный, а
сложный интерактивный процесс, который схематически
описан на рис.1.
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Рис. 1. Принципы решения проблемных ситуаций.
Следуя ему, учащиеся анализируют данность, делают
предположения о форме и значении проблемной ситуации,
планируют путь её решения. Учителя при этом, контролируют
прогресс учащихся и при необходимости изменяют курс. При
осмыслении идей относительно процесса решения проблемных
ситуаций учащимся нужны возможности как для
самостоятельной, так и для совместной работы в небольших
группах, чтобы они могли делиться идеями и учиться вместе и
от других [2].
По
мнению
N.
Bleandură
учитель
создаёт
целенаправленный опыт обучения для учащихся через решение
задач в релевантных и значимых контекстах [3, c. 89; 4, 5],
опирающихся на реальный опыт. Ниже представлен пример
проблемной ситуации по математике, которая может быть
предложена учащимся профессиональных школ в рамках
изучения модуля «Действительные числа. Повторения и
Дополнения»,
теме
«Рациональные,
иррациональные,
действительные числа» [6, c. 4].
Проблемная ситуация: Соревнование по стрельбе из лука.
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Фабула: Суббота - время отдыха. Ученики 10-го класса в
количестве 6 человек решили провести соревнования по
стрельбе из лука. Несмотря на то, что у всех ребят имеется в
наличии различная сумма денег, для провидения турнира они
арендовали тир и лук (6 шт). Стрелы каждый участник покупал
себе сам по цене 10 условных единиц за штуку.
1.
Иван и Николай, не раздумывая, бросают вызов друг
другу за звание лучшего стрелка. На 60 условных единиц Иван
покупает шесть стрел и играет. Ему удаётся поразить цель 3
раза из 6. Имея 70 условных единиц, Николай покупает 7 стрел
и поражает мишень 3 раза из 7. Кто лучший стрелок?
2.
Полина и Анна тоже хотят попытать счастья. Полина
забивает 3 раза из 6, а Анна 4 раза из 6. Кто лучший игрок?
3.
Затем настала очередь Филиппа и Софии. Филипп
получает 4 балла из 5, а София - 8 баллов из 10. Кто является
победителем?
Результаты
игроков,
принимающих
участие
в
соревновании по стрельбе из лука представлены в таб. 1.
Таб. 1. Результаты игроков.
Имя
Количество
Количество
участника
поражённых целей выпущенных стрел
турнира
Иван
7
10
Николай
6
9
Полина
8
11
Анна
5
8
Филипп
8
12
София
12
17
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Ответственный за стрельбище очень раздражён, потому
что не может классифицировать игроков. Помогите ему
заполнить следующую таблицу, определив рейтинг участников
(таб.2).
Полученное
место
1
2
3
4
5
6

Таб. 2. Результаты игроков.
Количество
Имя
выпущенных участника
стрел
турнира

Количество
поражённых
целей

Рассматривая описанную проблемную ситуацию с
позиции математики, выделим следующие характеристики: (а)
дроби
связаны
со
многими
понятиями:
деление,
рациональность, частное, процент и т.д.; (б) ученики не всегда
связывают указанные понятия и чаще всего не придают им
смысла.
В данном упражнении мы стремимся выявить
потребность в эффективном инструменте для сравнения
оценок, которые косвенно даны в виде дроби. Учащимся
предлагается повторно использовать свои знания дроби как
частное, чтобы затем можно было рассматривать дроби как
процент.
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В первых двух вопросах учащийся может легко сравнить
баллы до такой степени что, либо числители, либо знаменатели
равны.
По третьему вопросу дроби равны, нет победителя и нет
проигравшего.
В последнем вопросе работа усложняется, одни
классификации возможны, другие - нет. После синтеза методов,
используемых различными исследовательскими группами,
учитель может ввести доли процентов, которые позволяют
мгновенно сравнивать полученные оценки.
Выводы: На примере предложенной разработки учебного
задания по математике эффективно формируется и развивается
информационная компетентность, которая в широком смысле
слова лежит в основе всей деятельности личности, как в период
его обучения в школе, так и в будущем.

1.
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PARTICULARITĂȚI ALE COMPETENȚEI
INVESTIGAȚIONALE IDENTIFICATE PRIN
CERCETAREA PEDAGOGICĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚE
ALE NATURII
Marieta IORDACHE (NEAGU),
doctorandă, anul II, UPS „I. Creangă” din Chișinău,
profesor învățământ primar, gradul II,
Școala Gimnazială „Ion Ionescu”, Valea Călugărească,
Școala Gimnazială Rachieri – structură, Prahova, România
Rezumat: Articolul prezintă argumente privind importanța
activității de cercetare pedagogică, necesitatea monitorizării
proceselor de investigație și inovare a educației în acord cu
exigențele comunității științifice. Conținutul articolului urmărește
dezvoltarea competenței investigaționale în cadrul orelor de Științe
ale naturii, observând schimbările în care tehnologia
complementarizează și consolidează educația din mediul on-line,
învăţarea prin înţelegere şi aplicare.
Cuvinte cheie: cercetare pedagogică, competența în științe,
competența investigațională, învățământ on-line.
Știinţa şi educaţia nu pot supravieţui separat, iar integrarea
ştiinţei şi educaţiei rămâne a fi un obiectiv major [1, p. 146]
Cercetarea pedagogică, constatăm că reprezintă un tip special
de cercetare ştiinţifică, un proces creativ, critic, dinamic şi continuu
de cunoaştere, ce are drept scop explicarea, înţelegerea, optimizarea,
inovarea, reformarea şi prospectarea activităţii de instruire şi
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educare, [8, p. 38] poate fi realizată nu doar de cercetători ştiinţifici,
ci şi de cadre didactice de la toate nivelele învăţământului [4, p.11],
este cercetată educaţia ca educaţie, fiind abordată de multiple
discipline teoretice și aplicative. [13, p.15-16]
M. Bocoș constată că cercetarea pedagogică reprezintă o
strategie de acţiune firească, aflată la îndemâna oricărui cadru
didactic şi deci ca factor de progres în educaţie, ca cea mai
operaţională

componentă

a

triadei

teorie-cercetare-practică

educaţională, deoarece are rol de element strategic, de liant între
celelalte componente ale acesteia, de reglare/autoreglare a sistemului
de învăţământ şi a activităţii educaţionale [3, p. 250].
Elevii își formează sau își dezvoltă anumite competențe
generale și specifice, acest lucru reprezintă o preocupare importantă
în învățământul modern, iar centrarea pe competențe a determinat
schimbări nu numai la nivelul predării - învăţării, ci şi la nivelul
evaluării. Trebuie stabilit foarte clar ceea ce dorim să evaluăm, „nu
putem îmbunătăți ceea ce nu putem evalua”, spunea

Iosifescu

Șerban. [14 p. 7]
Competenţa în știinţe presupune explicarea fenomenelor
naturale utilizând cunoștințe și metode (inclusiv observația și
experimentul) pentru a identifica probleme și pentru a trage
concluzii bazate pe dovezi.
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Dobândirea de competențe specifice este corelată cu evaluări
de tip formativ, iar la nivel de sistem cu evaluări cu scop de
monitorizare și feedback. [10, p. 21]. Dezvoltând competența
investigațională în cadrul orelor de Științe ale naturii, elevii vor
putea să folosească deprinderile formate în activități din viața
cotidiană, fiind în continuă căutare a soluțiilor optime.
Cercetarea experimentală întreprinsă de noi în vederea
optimizării demersului didactic, din învăţământul primar la
disciplina Științe ale naturii vizează două componente corelate între
ele: Cercetarea practic-aplicativă și Cercetarea - acţiune care vizează
eficientizarea strategiilor interactive de instruire prin intermediul
experimentării unor demersuri didactice în învăţământul primar,
utilizând sistematic metodele specifice disciplinei, mai ales învățarea
prin descoperire. Derularea cercetării a fost ghidată de o serie de
constatări sistematice realizate ca urmare a efectuării microcercetării
constatative şi a valorificării experienţei acumulate pe parcursul a
zece ani de carieră didactică. „Soluţia necesară pentru depăşirea
acestei contradicţii persistente constă în promovarea unor modele de
abordare a activităţii de cercetare universitară în domeniul ştiinţelor
educaţiei pe fondul realizării acesteia într-un spaţiu al inovaţiei
pedagogice, necesar în plan teoretico-praxiologic” [9, p. 20].
Ipoteza „reprezintă o predicţie probabilă sau condiţională, un
enunţ/ propoziţie/ afirmaţie/ judecată de tip predictiv, cu un anumit
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nivel de probabilitate referitoare la o posibilă relaţie cauzală între
variabilele independente şi cele dependente”, este instrumentul
principal într-o cercetare. [2, p. 24]
Ipoteza generală: Utilizarea sistematică a metodelor
specifice în predarea-învăţarea-evaluarea disciplinei Știinţe ale
naturii contribuie semnificativ la îmbunătăţirea competenței
investigațională.
Abordarea activităţilor didactice în cadrul experimentului se
vor realiza din perspectiva testării ipotezelor specifice aflate într-un
raport de derivare cu ipoteza generală.
Ipotezele specifice:
1) Dacă predarea disciplinei Științe ale naturii se realizează
folosind metode specifice, atunci se va dezvolta competența
investigațională la elevii din învățământul primar.
2) Dacă se vor utiliza constant metodele specifice
disciplinei Științe ale naturii combinate optim, atunci va crește
semnificativ eficienţa managementului activităţilor didactice.
Abordarea activităţilor didactice în cadrul experimentului se
vor realiza din perspectiva verificării ipotezelor specifice aflate întrun raport de derivare cu ipoteza generală. Valoarea de "adevărată"
sau "falsă" a ipotezelor urmează să fie testată şi stabilită în cadrul
experimentului.
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Pentru stabilirea eşantionului de conţinut am ţinut seama de
aspectele organizării, proiectării, desfăşurării şi evaluării activităţii
didactice cu elevi de vârstă şcolară mică şi de principiile abordării
socio-constructiviste ale învăţării.
Subiecţii acestei lucrări, asupra cărora urmează să se
realizeze investigaţii în scopul soluționării problemei științifice,
sunt beneficiarii direcți ai cercetării.
Cercetarea este realizată pe un eşantion de 120 elevi din
învățământul primar, din mediul urban, având vârste cuprinse între
7-10 ani, provenind din șase clase. Clasele au o compoziție relativ
omogenă, cel puțin în privința vârstei, statutului, nevoilor și
intereselor. Din punctul de vedere al dezvoltării cognitive și afective
elevii prezintă principalele limite în direcția gestionării eficiente a
resurselor cognitive, metacognitive, motivaționale și afective.
În practica cercetării în educaţie foarte frecvent întâlnită este
utilizarea eşantioanelor - clasă, eşantioane preexistente cercetării, pe
care le numim adesea loturi sau grupe.
Lotul de cercetare, alcătuit din 120 de elevi din învățământ
primar,

a

fost

abordat

prin

tehnica

eşantioanelor

paralele/echivalente, metoda de bază a fost experimentul didactic,
iar metoda de construire a grupului eșantionului este eşantionare
design experimental intersubiecți.
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Considerăm că eşantionul de conţinut este reprezentativ
pentru învăţarea disciplinelor din aria curriculară Matematică şi
Ştiinţe ale naturii, solicitând organizarea unor activităţi de învăţare
variate, cu accent pronunţat pe contextele problematice care
favorizează dezvoltarea competenței investigaționale în studiul
acestor discipline şi care să stimuleze colaborarea, interesul şi
motivaţia pentru aplicarea ştiinţelor în viaţa cotidiană.
Demersul experimental propriu-zis al cercetării noastre, care
constă

în

parcurgerea

următoarelor

etape:

etapa

constatativă/preexperimentală/ Pretestul, experimentul propriu-zis,
evaluarea sumativă (Posttestarea) şi

evaluarea la distanţă

(Retestarea).
1) Etapa preexperimentală stabilim nivelul existent în
momentul iniţierii experimentului psihopedagogic la ambele loturi,
de constatare a rezultatelor cantitative și calitative.
Obiectivele principale ale acestei etape au constat în
stabilirea eşantioanelor de subiecţi ale etapei constatative şi
evaluarea opiniei acestora privind orientarea prospectivă a
procesului instructiv-educativ spre un curriculum bazat pe metode
investigaționale. Tot în această etapă a fost administrat elevilor testul
iniţial de cunoştinţe (Pretestul).
Realizarea studiului experimental constatativ al nivelurilor
de dezvoltare a competenței investigaționale s-a realizat pe
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eșantionul cercetării și delimitarea lotului de control și cel
experimental (noiembrie – decembrie 2019).
2) Etapa experimentală, etapa în care se introduce la
eşantioanele

experimentale

formare/dezvoltare/asigurare

a
a

variabilei

independente,

progresului/de

de

intervenție

experimentală/de manipulare a variabilei independente. Este etapa
cea mai extinsă, din punctul de vedere al derulării în timp, reprezentă
etapa activităţilor formative, cu gradul cel mai înalt de originalitate,
de noutate a investigaţiilor practic-aplicative întreprinse, al cărei
obiectiv principal este introducerea variabilei independente la grupul
experimental (care este şi grup de control). Pe întreg parcursul etapei
se monitorizează şi se înregistrează modificările produse la nivelul
variabilelor dependente.
3) Etapa postexperimentală este etapa cu caracter de control
şi comparare a datelor aplicarea, la sfârşitul experimentului, a unor
probe de evaluare şi teste finale de cunoştinţe, de control. Se aplică
testul de evaluare sumativă (Post-testul), urmărindu-se raportarea
datelor înregistrate la cele din Pretest. Compararea rezultatelor din
cele două momente are rolul de a confirma ipoteza, dacă rezultatul
este diferit de zero, sau de a o infirma, dacă rezultatul este zero.
4) Evaluarea la distanţă (Retestarea). Scopul Retestării este
dea verifica stabilitatea, trăinicia achiziţiilor cognitive, atitudinale şi
comportamentale înregistrate în etapa postexperimentală. Retestarea
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are şi rolul de a reconfirma ipoteza cercetării, de a înlătura
eventualele suspiciuni asupra rezultatelor care s-ar datora unor cauze
subiective, anumitor circumstanţe, întâmplării.
Scopul

cercetării

vizează

fundamentarea

teoretică,

elaborarea și validarea experimentală a unui model de dezvoltare a
competenţei investigaționale la elevii claselor primare în cadrul
disciplinelor din aria curriculară Matematică și științe ale naturii.
Obiectivul a fost de a obține informații pentru identificarea
cadrului normativ metodologic curricular în care se dezvoltă
competența investigațională la elevii din învățământul primar la
disciplinele din aria curriculară Matematică și științe ale naturii,
astfel încât să putem propune spre validare ipoteze de lucru
valoroase reliefate prin rezultatele cantitative și calitative ale
experimentului pedagogic care pot fi extrapolate competențelor
transversale ale sistemului de învățământ.
Etapa de constatare

a vizat determinarea nivelului de

dezvoltare a competenței investigaționale la etapa de inițiere a
experimentului, formulate la nivelul componentelor demersului
investigativ şi valorilor operaţionalizate, ca variabile ale cercetării
experimentale.
Etapa de constatare a experimentului a debutat cu sondajul
realizat printr-un test scris.
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Competența reprezintă un pachet transferabil de cunoștințe,
abilități și atitudini. [12, p. 14]
Cunoștinţe
principii de bază ale lumii
naturale;
− concepte,
principii şi
metode
ştiinţifice
fundamentale;
− tehnologie,
produse şi
procese tehnologice;
− înţelegerea
impactului
ştiinţei şi tehnologiei asupra
lumii naturale;
− înţelegerea progreselor, a
limitelor şi a riscurilor
teoriilor
ştiinţifice,
a
aplicaţiilor lor în
ansamblul societăţii.
−

Abilităţi
abilitatea de a
folosi şi a mânui
instrumente
şi
utilaje tehnologice;
− a
folosi date
ştiinţifice
pentru
atingerea unui scop
sau pentru a ajunge
la o decizie sau
concluzie;
− a
recunoaşte
caracteristicile
esenţiale ale unei
investigaţii
ştiinţifice;
− abilitatea de a
comunica
concluziile.
−

Atitudini
apreciere
critică
şi
curiozitate;
− interes pentru
probleme etice;
− respect pentru
securitate
şi
pentru dezvoltare
durabilă
din
perspectiva
progreselor
ştiinţifice
şi
tehnologice
în
legătură cu sine
însuşi,
familia,
comunitatea
şi
problemele
mondiale.
−

Ideea principală de la care pornim, fundamentarea teoretică
a conceptului de competență investigațională este însăși faptul că
orice investigație pornește de la un reper teoretic, iar acceptarea unei
teorii ca fiind una științifică depinde de puterea demonstrației
experimentale a acesteia.
„Testele reprezintă un instrument de cercetare alcătuit dintrun ansamblu de itemi, care vizează cunoaşterea fondului informativ
şi formativ dobândit de subiecţii investigaţi, respectiv identificarea
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prezenţei/ absenţei unor cunoştinţe, capacităţi, competenţe,
comportamente, procese psihice etc.” [3, p. 56]
Ca instrumente de evaluare pentru studiul de control al
cunoștințelor aferente competenței investigaționale în domeniul
Științe am utilizat testele docimologice. Elaborarea testelor a fost
realizată în baza matricilor de specificații.
Pretestul a constat în aplicarea unui test inițial de cunoştinţe
eşantionului de elevi de clasa a III-a pentru a stabili nivelul de
achiziţie al cunoştinţelor de Științe ale naturii, respectiv Matematică
și explorarea mediului pentru clasa I. Între lotul experimental şi lotul
de control, selectate pentru experiment, nu s-au înregistrat diferenţe
semnificative.
Etapa constatativă constituie pe de o parte, o etapă importantă
de pregătire a design-ului experimental referitor la variabilele
dependente ale cercetării și metodologia instrumentelor de lucru, iar
pe de altă parte poate fi asimilată unei etape complementare
experimentului formativ în sine. [4]
Raportul de cercetare evaluativă a arătat că „perioada de
suspendare a întâlnirilor față-în-față oferă posibilitatea profesorilor
și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este
esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și
competențe, mai degrabă decât pe conținuturi și pe elemente
periferice.” [6, pp. 16-17]
111

Contextul actual care ne-a împins către un învățământ on-line
a reprezentat o limitare a desfășurării cercetărilor care se bazează pe
interacțiune, pe observare directă a subiecților. Această provocare,
privită la început cu reticență, a fost treptat depășită, aducând o
perspectivă nouă în acest domeniu. Au fost valorificate metode
didactice moderne, ne-am orientat către instruirea prin mijloace
multimedia care prezentau elevilor etapele experimentelor care îi
duceau către cunoaștere, iar formarea competențelor era validată
prin proiecte individuale care îi stimulau pe elevi să caute informații,
să le aplice și să își documenteze observațiile făcute.
Această responsabilizare a elevilor asupra propriei instruiri a
scos la iveală discrepanțele între elevii cu rezultate bune, care aveau
un exercițiu al muncii autonome și care s-au implicat cu plăcere în
activități care solicitau utilizarea instrumentelor și resurselor
digitale, comparativ cu cei cu rezultate mai slabe, care au avut
dificultăți crescute în adaptarea la acest stil de lucru, astfel, aceștia
din urmă, acumulând lacune și evitând să se implice în activități.
Această discrepanță la nivelul atitudinal al elevilor reprezintă
o limită în această cercetare, fiind un factor care până în prezent nu
era luat în calcul și care este dificil de urmărit.
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STUDIUL DE CAZ – METODĂ EFICIENTĂ ÎN
FORMAREA COMPETENŢEI DE UTILIZARE
INOFENSIVĂ A COMPUŞILOR CHIMICI ÎN PROCESE
BIOLOGICE CU IMPORTANŢĂ VITALĂ (CICLUL
LICEAL)
Agnesea PROCA, drd.
Școala Doctorală Științe ale Educației, Universitatea de Stat
din Tiraspol
Abstract. The method of the case study is based on making
students contact with the complex, authentic realities of everyday life
and testing the degree of operationality of the acquired knowledge
and skills formed in chemistry classes. The theoretical part of the
article mentions the definition, origin, essential characteristics,
advantages and disadvantages of this method. The practical part
represents concrete examples of case studies that can be used in
chemistry classes, in order to form the competence of harmless use
of chemical compounds of vital importance in the high school cycle.
Keywords: competencies, harmless use, chemistry, case study
INTRODUCERE
Cazul reprezintă o situaţie-problemă reală, decupată din
realitate, care, valorificată în context educaţional, explicată,
analizată, evaluată şi soluţionată în cadrul activităţilor colective ale
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elevilor şi studenţilor, asigură premisele necesare formulării de către
aceştia a noi recomandări, concluzii, reguli, legităţi [4].
Metoda studiului de caz se află la baza formelor de învățământ
propuse de Graduate School of Business Administration of Harward.
Această metodă a fost inițiată în Franța, în 1926, de André Siegfried
(1875-1959), sociolog, istoric, geograf și pionier al sociologiei
electorale, dar având originile din Grecia Antică (Solon) şi China
veche (Confucius). Mai întâi, a fost folosită ca o metodă de cercetare
științifică în medicină, economie, psihologie, sociologie etc., apoi sa răspândit pe larg în sectoarele învățământului superior și ale
educației în general [2, 5, 9].
W. Schramm considera că „esența unui studiu de caz, tendința
de bază în rândul tuturor tipurilor de studiu, este încercarea de a
clarifica o decizie sau un set de decizii: de ce au fost luate, cum au
fost implementate și cu ce rezultate?” [6].
Studiul de caz este definit de către Robert K. Yin ca „o
strategie de realizare a unei cercetări care necesită investigaţii
empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, într-un
context de viaţă real şi utilizând multiple surse de informaţii
(interviuri, chestionare, mărturii, dovezi, documente)” [7].
Robert K. Yin oferă următoarea clasificare a studiilor de caz:
•

Studiile de caz exploratorii ce au ca scop dezvoltarea unor
ipoteze pentru viitoare teorii.

•

Studiile de caz descriptive ce urmăresc descrierea detaliată a
unui fenomen social și a contextului acestuia și pun la
dispoziție o serie de date care pot constitui baza altor
cercetări.
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Studiile de caz explicative permit cercetătorului să explice
anumite fenomene utilizând teorii deja existente [8].
Scopurile acestei metode interactive, valoroasă din punct de
vedere euristic şi aplicativ constau în: realizarea contactului
participanţilor cu realităţile complexe, autentice dintr-un domeniu
dat, cu scopul familiarizării acestora cu aspectele posibile şi pentru
a le dezvolta capacităţile decizionale, operative, optime şi abilităţile
de a soluţiona eventualele probleme; verificarea gradului de
operaţionalitate a cunoştinţelor însuşite, a priceperilor şi
deprinderilor, a comportamentelor în situaţii limită; sistematizarea şi
consolidarea cunoştinţelor, autoevaluarea din partea fiecărui
participant în parte, a gradului de aplicabilitate a acestora în situaţiile
create; educarea personalităţii, a atitudinilor faţă de ceilalţi
participanţi şi faţă de cazul respectiv, tratarea cu maturitate a
situaţiilor; exersarea capacităţilor organizatorice, de conducere, de
evaluare şi decizie asemeni unei situaţii reale [11].
La aplicarea unui studiu de caz, este necesar respectarea anumitor
paşi:
– prezentarea clară, precisă și completă a cazului, în
concordanță cu obiectivele propuse;
– clarificarea eventualelor neînțelegeri în legătură cu acel caz;
– studiul individual al cazului – elevii/cursanții se
documentează, identifică soluții de rezolvare a cazului, pe
care le și notează;
– dezbaterea în grup a modurilor de soluționare a cazului –
analiza diefritelor variante de soluționare a cazului; analiza
critică a fiecăreia dintre acestea; ierarhizarea soluțiilor;
•
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–

luarea deciziei în legătură cu soluția cea mai potrivită și
formularea concluziilor;
– evaluarea modului de soluționare a cazului și evaluarea
participanților.
Avantajele studiului de caz:
– familiarizarea participanților cu situații concrete de viață;
– valorificarea cunoștințelor și capacităților elevilor în
contexte reale, realizând astfel legătura teoriei cu practica;
– dezvoltarea cooperării;
– dezvoltarea gândirii și a operațiilor acesteia;
– formarea și dezvoltarea competențelor cognitive și
metacognitive;
– dezvoltarea competențelor comunicaționale;
– dezvoltarea capacității investigative;
– dezvoltarea capacității de luare a deciziilor.
Dezavantajele studiului de caz:
– dificultăți în alegerea unor cazuri relevante;
– dificultăți referitoare la accesul la sursele de informare
necesare soluționării cazului;
– dificultăţi în evaluarea participării fiecărui elev la
soluţionarea cazului, în raport cu gradul de implicare a
fiecărui membru de grup;
– experiența redusă a unora dintre participanți creează
dificultăți în găsirea soluției optime, cu efecte nedorite în
gradul de implicare motivațională în activitate;
– consum mare de timp [10].
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În continuare am prezentat câteva exemple de aplicare a
metodei studiului de caz la orele de chimie, în ciclul liceal, cu scopul
formării competenţei de utilizare inofensivă a compuşilor chimici.
Studiul de caz nr.1 „Hidraţii de carbon. Glucoza”.
Glucoza este o componentă indispensabilă a sângelui, dar
conţinutul ei trebuie să se menţină în limitele de 0,07-0,11% pentru
un om sănătos. Zilnic, organismul uman are nevoie de 400 g de
hidraţi de carbon. Şi atunci, atât un om matur, cât şi un copil trebuie
să ingereze 400 g de glucide? Nu. Doza zilnică recomandată de
glucide este de 5-8 g înmulţite cu kilogramele corpului. Această
cantitate nu presupune să consumăm doar dulciuri! Pentru că hidraţii
de carbon se găsesc în toate fructele, în legume şi cereale, iar
ajungând în organism se scindează până la glucoză care este
transportată în sânge, iar cu sângele aprovizionează toate organele.
În celule, o parte din glucoză „arde” (se oxidează), furnizând energia
necesară activităţii vitale [3].
1.
Care este doza aproximativă de glucide necesare unui
organism de 50 kg?
2.
Ce se întâmplă atunci când este depăşită limita zilnică de
glucide necesare organismului uman?
3.
Ce consecinţe provoacă insuficienţa de glucide în organism?
Studiul de caz nr.2 „Vitaminele”.
Vitaminele sunt compuşi organici de care organismul uman
are nevoie în cantităţi foarte mici, dar acest minim având un rol
inestimabil în procesul de creştere şi dezvoltare. Savanţii nu au reuşit
până în prezent să explice din ce cauză organismul omului şi al
animalelor (spre deosebire de plante şi microorganisme) are nevoie
de vitamine. Se presupune că, în urma unor mutaţii de-a lungul
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mileniilor, au avut loc anumite etape din biosinteza cofermenţilor în
organism, iar norocul cel mai mare este că omul şi animalele pot săşi compenseze pierderea prin intermediul produselor naturale din
raţia zilnică. Din vitaminele indispensabile organismului uman fac
parte: cele hidrosolubile – B1, B2, B3(PP), B5, B8, B9, B12, C, H şi
liposolubile – A, D, E, K.
Necesarul zilnic de vitamine (în mg) este prezetat în tabelul 1 [3].
Tabelul 1. Doza zilnică (în mg) recomandată a unor vitamine
Vitamina

A

B1

B2

B3

B5

B8

B9

B12

C

D

E

K

Necesar
ul zilnic,
mg

2

3

1,51,8

13

5

0,3

0,4

1-6
mcg

100

10
20

1020

2

1.

De ce pe timp de iarnă scade capacitatea organismului de a se
apăra de infecţii şi substanţe toxice?
2. Din ce cauză anumite persoane ce prezintă acuze de piele
uscată, căderea părului, deteriorarea unghiilor, afirmă că nu se
„ajung” vitamine în organism? Ar putea administrarea de
vitamina C sau K să amelioreze simptomele?
3. Ce se poate întâmpla în cazul administrării unui complex de
vitamine (preparat farmaceutic) fără consultaţia medicului?
Studiul de caz nr.3. „Alcoolii”
În viaţa cotidiană aţi avut posibilitatea să auziţi despre alcoolul
etilic: dezinfectarea locului de unde se preia probe de sânge sau se
face o injecţie, toate băuturile alcoolice conţin alcool etilic. Alcoolul
etilic obţinut prin distilarea vinului sau din cartofi, cereale, melasă,
fructe (mere, prune, caise), la fermentarea acestora se numeşte alcool
alimentar. Consumul moderat al alcoolului etilic duce la excitarea
organismului, în timp ce excesul constituie un factor nociv asupra
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sănătăţii omului. Alcoolul etilic obţinut în industrie din celuloză
(lemn) sau din etilenă se numeşte alcool tehnic, care este deosebit de
toxic de aceea e folosit exclusiv în scopuri tehnice, fiindcă poate
conţine impurităţi nocive fatale pentru organism [1].
În urma unei investigaţii, de la o unitate comercială au fost
confiscate de către poliţişti 220 de sticle de băuturi alcoolice
contrafăcute, fără acte de provinienţă şi care urmau să fie vândute
fără autorizaţie. Rezultatele de laborator au demonstrat că băuturile
alcoolice confiscate au fost produse cu utilizarea unei cantităţi de
alcool etilic tehnic.
1. Ce riscuri prezintă producerea, vânzarea nelicenţiată şi
consumul acestor băuturi pentru societate, pentru securitatea
vieţii şi sănătăţii oamenilor?
2. Ce pedeapsă riscă persoanale implicate în realizarea
încălcărilor respective?
3. În ce scopuri ar putea fi utilizat alcoolul etilic fără a dăuna
sănătăţii organismului?
Studiul de caz nr.4. „Proteinele”.
Din toate componentele nutritive, cel mai mic aport energetic
îl au proteinele (circa 20%), dar constituie o componentă importantă
a raţiei alimentare zilnice. Proteinele prestează în organism o serie
de funcţii vitale, reprezentate în figura 1. Organismul unui om matur
are nevoie zilnic de 70-80 g de proteine. Sursele principale de
proteine pentru om, sunt reprezentate în tabelul 2 [3].
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Figura 1. Funcţiile biologice ale proteinelor
Tabelul 2. Conţinutul proteinelor (în %) în principalele surse de
alimente

1.

Sursa de
proteine

Conţinutul, %

Sursa de
proteine

Conţinutul,
%

Carne

~ 30

Mazăre

19-23

Peşte

~ 18

Ciuperci

~ 30

Brânză

20-22

Ouă

~ 12

Lapte

~4

Fasole

~36

Pâine şi
crupe

8-10

Cartofi

2,0

Unt

0,8

Caviar

26,7

Cum pot completa necesarul zilnic de proteine persoanele care
în timpul postului (sau din alte motive) nu utilizează în
alimentaţie: ouă, lactate, unt, carne, peşte, caviar?
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2.
3.

Ce dereglări pot apărea în organism la excluderea totală a
proteinelor din alimentaţie?
Ce consecinţe prezintă utilizarea abuzivă de proteine sintetice?
Concluzii
Metoda studiului de caz se bazează pe realizarea contactului

elevilor cu realitățile complexe, autentice, din viaţa cotidiană și
testarea gradului de operaționalitate a cunoștințelor însușite și a
capacităților formate la orele de chimie. Aplicarea studiului de caz,
în alianţă cu alte metode, poate face chimia o ştiinţă accesibilă,
atractivă şi provocatoare. Luând în considerare că profesorul are rol
de facilitator al învăţării, nu de furnizor direct de cunoştinţe, rolul
elevului este unul activ, participativ, cu implicare directă în
perceperea cunoştinţelor. Nici rolul profesorului nu este unul
nesemnificativ, deşi pare a fi pasiv, el trebuie să prezinte cazul întro manieră atractivă şi să intervină discret în discuţii, pentru a ghida
elevii spre atingerea obiectivului dorit. Scopul studiilor de caz nu
este acela de a dezvolta un set de cunoştinţe fixe, ci acela de a stimula
învăţarea prin luarea unor decizii cât mai utile pe baza datelor
disponibile. Studiile de caz aplicate la orele de chimie, în ciclul
liceal, reflectă probleme reale care pot să apară în activitatea
cotidiană, de aceea măsura în care elevii formulează deciziile şi
soluţionează problemele este baza formării competenţei de utilizare
inofensivă a compuşilor chimici cu importanţă vitală. Învăţarea prin
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studiul de caz utilizează abilităţi de gândire avansată ale elevilor
pentru a-şi construi propriile răspunsuri, contrar situaţiei în care
profesorul le transmite direct cunoştinţele, astfel evitând monotonia,
plictiseala şi lipsa de atenţie în cadrul orelor de chimie. În cele din
urmă, diferenţa dintre studiile de caz şi problemele reale este aceea
că participanţii la discuţii şi autorii studiilor de caz, nu sunt
responsabili pentru implementarea deciziilor lor şi nici nu trebuie să
suporte consecinţele. Dar aceasta nu trebuie să lipsească elevul de
seriozitate în momentul exersării studiului de caz şi elaborării
deciziilor corespunzătoare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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VALORILE CURRICULUMULUI LA DISCIPLINA
BIOLOGIE
Elena-Camelia ȚÂNCULESCU
Liceul Teoretic „Ion Borcea”, Buhuși, Bacău, România
Abstract. Today's society offers us even more varied
situations and problems that need to be found with the best solutions,
the most suitable ways of solving. The ability to respond properly, to
adapt each of us depends on its behavioral-axiological
benchmarks(attitudes and values) and on the skills developed during
learning. I strongly belive that the teacher should pay an particular
attention on correlateing and continueing the training and
development of skills. The ability to solve problems from the living
world, based on logical thinking and creativity, it can be the basis
for transferring and integrating the knowledge and the working
methods of biology in new contexts which, by applying the
knowledge acquired, will ensures flexibility in daily life and will
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give facilitates to the student, future adult, in the social and natural
environment.
Keywords: curriculum, skills, investigation, experiment,
value, integrated, transfer, critical thinking, discernment
Curriculumul este definit ca „ansamblul finalităţilor,
specificaţiilor de conţinut, jaloanele procedurale şi resursele pentru
a desfăşura un proces educaţional” („Ştiinţele educaţiei – dicţionar
enciclopedic”, coord. E. Noveanu, D. Potolea, 2007, pag. 252),
având inițial conotaţia de „deplasare rotundă” sau „deplasare în
cerc”, adică de „curricularitate” (circularitate), sistem coerent care
are un început şi o finalitate. (Creţu, Carmen, 1995; NegreţDobridor, I., 2001, pag. 13).
În

prezent,

finalitatea

principală

a

învăţământului

preuniversitar o reprezintă sistemul de competenţe promovat de LEN
(existent însă şi în alte variante ale Legii). Din perspectiva
competenţelor,

structura

interioară

a

acestora

evidenţiază

posibilitatea unui transfer din zona elementelor scrise (competenţe,
conţinuturi), în zona activităţilor şi a situaţiilor de învăţare.
Conţinutul învăţământului este privit dintr-o perspectivă nouă, el
capătă sens în măsura în care contribuie la formarea unor competenţe
noi. De altfel, competenţele, prin definiţie, cuprind atât cunoştinţe,
cât şi abilităţi şi atitudini.
În domeniul ştiinţelor naturii, didactica constructivistă
porneşte de la anumite dimensiuni epistemologice prin care
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realitatea obiectivă este analizată într-o conexiune factuală şi
materială, iar procesul de cunoaştere a acesteia se autodezvoltă,
fiecare descoperire nouă generând câmpuri noi de reflecţie şi
investigaţie. Un element aparent ignorat al curriculumului şcolar, cu
reflectare în procesul didactic, îl reprezintă evidenţierea rolului
componentei atitudinal-valorice a programelor şcolare actuale.
Formarea sistemului atitudinal-valoric diferă foarte mult de logica
instruirii. Corespondenţa dintre acest sistem şi elementele de
didactică are mai mult un caracter implicit. Cel mai potrivit concept
este, în prezent, cel cu o semnificaţie mai largă, de „educaţie din
perspectiva valorilor” [4].
Curriculum naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial
din România se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care
determină profilul de formare a elevului, iar pentru învăţământul
liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelorcheie şi formarea competenţelor specifice, în funcţie de filieră,
profil, specializare sau calificare. Competenţele-cheie sunt, în esenţa
lor, transversale, formându-se prin mai multe discipline şi nu doar
prin studiul unei anumite discipline. De exemplu, noțiuni privind
componentele celulei, fenomene și procese care se desfășoară la
nivel celular pot fi integrate la fizică și chimie pentru a înțelege
domeniul biofizicii sau al biochimiei, formarea imaginilor pe retină
necesită cunoașterea refracției, ca fenomen fizic și tipuri de reacții
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chimice din domeniul chimiei. Astfel, competenţa reprezintă
capacitatea elevului de a rezolva o anumită situaţie, pe baza unor
deprinderi şi cunoştinţe dobândite anterior. Acest proces al
dobândirii reprezintă miezul valoric al competenței, întrucât tipurile
de competenţe pot fi orientate spre elemente de natură socială,
interacţională, participativă şi de cooperare, atribute esenţiale
personalității umane și necesară pentru construirea unei învăţări cu
finalitate în educaţia permanentă.
Aceste competenţe sunt ansambluri structurate de cunoştinţe,
deprinderi şi valori.
Dominantele pentru domeniul ştiinţelor naturii, în cadrul ariei
curriculare Matematică şi Ştiinţele Naturii sunt reprezentate de
focalizarea pe următoarelor aspecte (Singer et al., 2010):
•

formarea capacităţii de a construi şi interpreta modele adecvate

ale realităţii, de a surprinde varietatea formelor de viaţă în
interacţiune cu mediul şi în evoluţia lor; de exemplu, realizarea
lucrărilor practice de observare a stadiilor de dezvoltare a unei
plante, investigarea mediului din orizontul apropiat;
•

interiorizarea unei imagini dinamice asupra ştiinţei ca

activitate umană în care ideile ştiinţifice se schimbă în timp, în
funcţie de contextul socio-economic şi cultural; construirea de
ipoteze şi verificarea lor prin explorare şi experimentare- de
exemplu, importanța inovațiilor tehnice în investigarea lumii vii,
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precum microscopul care a dezvăluit un întreg univers științific sau
intuiția genială mendeliană a cărei confirmare avea să creioneze cea
mai tânără ramură a biologiei, genetica.
Experimentul este o metodă fundamentală în învăţarea ştiinţelor
naturii. Ştiinţa contemporană nu poate fi concepută în afara
experimentului

provocat

şi

intensiv

desfăşurat.

Învăţarea

experimentală virtuală nu poate suplini învăţarea experimentală
reală şi presupune nu doar mânuirea unor instrumente sau punerea
în funcţiune a aparaturii, ci o intervenţie activă din partea elevilor
pentru a modifica condiţiile de manifestare a obiectelor,
organismelor şi fenomenelor supuse studiului pentru a ajunge la
descoperirea unor date noi.
Disciplina Biologie constituie cadrul ideal în care se poate
realiza centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor având ca
scop corelarea mai strânsă a învăţării cu viaţa cotidiană, susţinerea
dezvoltării personale şi profesionale. De exemplu, analiza chimică a
apei, studiul unor substanțe sau acțiuni antropice asupra mediului
facilitează realizarea de transferuri ale cunoştinţelor şi metodelor de
lucru de la o disciplină ştiinţifică la alta şi integrarea acestora în
scopul aplicării lor în viaţa cotidiană.
Pentru ciclul gimnazial şi liceal a fost realizată o analiză a
atitudinilor şi valorilor (vezi Mândruţ O., Catană, L., Mândruţ, M.,
2012), fiind identificate principalele dimensiuni disciplinare ale
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sistemului de atitudini şi valori promovat de Curriculum Naţional
din programele şcolare pentru materiile principale ale trunchiului
comun, pentru disciplina biologie vizate fiind: interesul pentru
realizările și descoperirile din domeniul științelor, motivaţia pentru
informarea şi documentarea ştiinţifică, dezvoltarea curiozităţii şi a
respectului faţă de orice formă de viață, grija faţă de propria
persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător, dezvoltarea
toleranţei faţă de opiniile altora, cultivarea receptivităţii şi a
flexibilităţii pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa
cotidiană, conştientizarea şi implicarea în problemele de interes
global.
În concluzie, curriculumul disciplinei biologie dezvoltă
elevului o gândire deschisă către nou şi creativă, dar şi ordonată
în acelaşi timp, independenţă de gândire şi acţiune şi dorinţa de
a rezolva sarcini diverse, valorificarea observaţiilor şi
dezvoltarea discernământului personal.
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ASPECTE ALE UTILIZĂRII PLATFORMELOR
EDUCAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Elena-Camelia ȚÂNCULESCU
Liceul Teoretic „ION BORCEA”, Buhuși, Bacău, România
Abstract. In order to adapt teaching to pupils' educational
needs, the use of educational platforms offers multiple solutions. I
would like to present some aspects of useing educational platforms:
Edmodo, Classirom and e-Twinning. This aspects results from class
activity in terms of training and developing the competence “learn
to learn”. By analyzing the implementation of educational platforms,
I have identified some situations in which they provide training and
development of competence for integrating and transferring
knowledge and methods specific to biology in new contexts, which
can be rethought into an optimized version to be applied to other
generations of pupils.
Keywords: educational platform, key-competence, integration,
transfer, collaboration
Delimitarea conceptuală a termenilor
Platforma este infrastructura unitară a unui calculator,
specifică unei configurații aparte, ce determină tipurile de programe
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care pot rula un program sau un grup de programe folosit de
programatori pentru dezvoltarea rapidă de aplicații web [1, p. 222].
Aplicația este un program sau un complex de programe
destinat unei utilizări specifice( elaborări de texte, gestionare de baze
de date etc). Aplicația în timp real este un software care presupune
prelucrarea imediată a datelor, timp scurt de răspuns, interacțiune
frecventă utilizator-sistem de calcul, fiabilitate în funcționare,
securitate a informației. Aplicația open-source este un software al
cărui cod este disponibil pentru vizualizare și modificare liberă [1,
p. 1].
Portalul este un site web care oferă o multitudine de servicii
și informații(e-mail, forum, motor de căutare, știri etc.) [1, p. 225].
Platforma e-learning este un set integrat de servicii
interactive online, care oferă profesorilor, elevilor, părinților și altor
persoane implicate în educație informații, instrumente și resurse
pentru a spijini și a spori învățarea și managementul educațional [2].
Aspecte teoretice privind platformele educaționale
E-learning nu înseamnă „Informatică” ca şi disciplină de
studiu, ci este mai degrabă un mod de lucru orientat spre utilizarea
tehnologiei de către profesori la clasă în activitățile de
predare/evaluare, salvând timp și energie.
Platforma educațională Edmodo a fost creată în 2008 de către
Nicolas Borg and Jeff O’Hara [2], este gratuită, configurată în limba
engleză și permite comunicarea conținuturilor, distribuirea de
chestionare, sarcini de lucru, gestionarea comunicării cu elevii,
colegii profesori și părinții.
Google Classroom este o platformă web gratuită, cu o
interfață disponibilă și în limba română, care integrează celelalte
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servicii G Suite pentru educație, precum: Google Docs, Google
Slides, Google Sheets, Google Forms, Google Sites, Google Drive
și Google Calendar [3].
eTwinning este o platformă susținută de Comisia Europeană
în care cadrele didactice pot proiecta și desfășura proiecte
educaționale în parteneriat, între mai multe clase din școli europene.
Pot fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare [4].
Aspecte practice ale utilizării unor platforme educaționale
Din perspectiva formării competenței de “a învăţa să înveţi”,
disponibilitatea de a organiza propria învăţare, atât individual, cât şi
în grup este esențială. Aceasta include abilitatea de gestiona eficient
timpul, de a rezolva probleme, de a achiziţiona, a prelucra, a evalua,
de a asimila şi de a aplica noile cunoştinţe şi deprinderi într-o
varietate de contexte. Competența „a învăţa să înveţi” necesită
formarea unor deprinderi – împărtăşirea achiziţiilor învăţării;
evaluarea propriei munci, solicitarea de informaţii, precum și de
abilități- folosirea tehnicii de învăţare structurată pe un sistem de
raționamente logice si bazată pe observație si experiment [5].
Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare:
sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând,
coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educational și
asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanților,
proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă.
Criteriile necesare în alegerea unei platforme trebuie să aibă în
vedere: siguranța, accesibilitatea, funcțiile posibile, aspectul
colaborativ și rezultatele.
Activitatea didactică și extracurriculară desfășurată atât cu elevi
ai claselor gimnaziale, cât și ai nivelului liceal au determinat
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identificarea acelor platforme care să eficientizeze cât mai mult
învățarea ca mod de viață, nu ca scop în sine. În ordinea explorării și
implementării celor trei platforme am identificat câteva puncte forte
prin prisma criteriilor enunțate mai sus.
Edmodo este ideală pentru elevii de liceu în special pentru
evaluare, autoevaluare, lucru diferențiat. Platforma oferă
profesorului o paletă diversă de tipuri de itemi pentru elaborarea
cerințelor. În urma rezolvării testului în intervalul de timp, stabilit
prin aplicație de profesor, elevii primesc nota imediat și de asemenea
au opțiunea de a vizualiza itemii la care au răspuns incorect cu
varianta corectă ( Fig. 1).

Fig. 1. Vizualizarea răspunsurilor
În plus, profesorul poate vizualiza data, în cât timp a rezolvat
fiecare elev testul și punctajul obținut. Se poate programa intervalul
de timp alocat unui test, astfel că elevii nu-l mai pot vizualiza sau
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rezolva. Bineînțeles că profesorul poate utiliza această opțiune
pentru a stimula punctualitatea, antrenamentul lucrului contratimp.
Testele și materialele furnizate elevilor sunt stocate în secțiunea
Library.
Un alt avantaj al acestei platforme este chatul privat. Aici
elevii pot comunica cu profesorul sau între ei pentru a rezolva
diferite sarcini de lucru ( Fig. 2).

Fig. 2. Chat privat
Nu în ultimul rând, Edmodo deschide posibilitatea lucrului
diferențiat prin realizarea unor small groups. Astfel, elevii cu dificultăți
sau în cazul acesta, elevii care au optat pentru biologie vegetală și
animală să beneficieze de sprijinul profesorului, materiale, teste
independent de restul clasei (Fig. 3).
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Fig. 3. Small group
Classroom oferă profesorilor posibilitatea de a organiza
structura cursurilor și a temelor, dar și de a facilita comunicarea cu
elevii atât în timpul orelor de clasă, cât și în afara acestora.
Comunicarea la cursuri devine mai eficientă și în afara clasei,
profesorii și elevii pot posta anunțuri și întrebări, iar totul se
realizează în timp real. Au posibilitatea să vadă cine și-a terminat
tema și pot oferi feedback direct fiecărui elev, înainte să ajungă în
sala de clasă (Fig. 4).
Se pot integra proiecte fie prin crearea unei clase în care pot
fi invitați elevii, fie în fiecare clasă se pot organiza grupe, fiind foarte
ușor să lucrezi pe grupe sau diferențiat, cu elevi din aceeași clasă
sau de la clase diferite (Fig. 5).
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Fig. 4. Crearea claselor

Fig. 5. Organizarea activităților clasei
eTwinning este foarte ofertantă din punct de vedere colaborativ,
minunată pentru proiecte și colaborări cu profesori și elevi pe teme
dintre cele mai diverse. Este necesară crearea conturilor pentru elevi
de către profesori, iar materialele nu pot fi încărcate decât de către
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profesor, elevii având posibilitatea de a interacționa prin materialele
realizate și diversitatea de aplicații ce pot fi integrate în proiecte (Fig.
6).

Fig. 6. Accesarea proiectelor
Concluzii
Utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită
celor care doresc să învețe și să colaboreze. Este indicată o îmbinare
între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning
pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea
competențelor elevilor.
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Adaptarea la societatea mereu în schimbare depinde de
formarea conștientă a competențelor-cheie. Biologia este un
domeniu complex cu multiple conexiuni din alte științe asigurând
prin conținuturile curriculare cunoștințe, deprinderi , aptitudini și
valori autentice. Devine astfel, necesară cercetarea modalității în
care utilizarea platformelor educaționale asigură formarea și
dezvoltarea competenței de integrare și transfer a cunoștințelor și
metodelor specifice biologiei în contexte noi de viață.
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
УРОКАХ ФИЗИКИ
Олеся РОГОЖНИКОВА
doctorand UST, Chișinău, Moldova
Николай КОНСТАНТИНОВ
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Молдова
В связи с высокими темпами развития науки и техники,
а также потребностью общества в образованных людях,
способных быстро ориентироваться в меняющейся обстановке,
исследовательская деятельность приобретает особое значение.
Выполнение

задач

практического

характера

становится

возможным только в условиях обучения, развивающего
творческие способности ребёнка.
К

таким

видам

деятельности

относится

исследовательская деятельность школьников. Познавательный
интерес учащихся, используя исследовательские приёмы
можно развивать как на различных этапах урока, так и во
внеурочное время при организации исследований.
Физика является одним из предметов, на котором
исследования являются необходимыми элементами. При
изучении

материала

используются

для

исследовательская
постановки
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перед

деятельность
учащимися

познавательной задачи, что способствует выведению ученика за
пределы имеющихся у него знаний. Также важно, чтобы
исследовательское задание содержало в себе новизну и яркие
факты, было необычным, чтобы возбуждать у школьников
интерес и стремление к исследовательскому поиску.
Курс физики построен таким образом, чтобы учащиеся
могли на уроках ставить опыты, эксперименты, вести
наблюдения

за

объектами,

явлениями.

Проведение

лабораторных практикумов по физике способствуют привитию
интереса к предмету, мотивацию к его изучению, а также
активизации исследовательской и творческой деятельности на
уроках [1].
Виды исследовательской деятельности представлены на
рисунке 1. На рисунке 2 представлена модель педагогической
деятельности учителя при формировании исследовательской
компетентности учащихся.

Рис. 1. Виды исследовательской деятельности учащихся
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Рис. 2. Модель педагогической деятельности учителя при
формировании исследовательской компетентности учащихся
В

своей

работе

мы

хотим

привести

примеры

использования исследовательской деятельности в урочное
время при изучении раздела «Геометрическая оптика».
Данный раздел выбран по следующей причине: в нашей
жизни мы часто встречаемся со световыми явлениями,
привычными для нас, а при объяснении многих из них
возникают

трудности.

Кроме
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этого,

знание

основных

оптических

законов

имеет

большое

значение,

как

познавательное, так и практическое.
1.

Проблемная

ситуация на уроке.
Пример

1.

равносторонняя
призма

с

Имеется

стеклянная
показателем

преломления 1,5. Луч света

Рис. 3

падает на грань призмы как
показано

на

Теоретически
дальнейший

рисунке

3.

определите
ход

луча

и

сделайте

соответствующий

рисунок.

Проверить

это

экспериментально.
План

выполнения

задания:
1.

Теоретическое обоснование хода луча: луч падает

перпендикулярно грани АС, следовательно, в призму заходит
без изменения направления. Угол падения луча на грань АВ
α=450 (т.к. призма равносторонняя).
Определим угол полного отражения для призмы:
1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼0 = 𝑛𝑛

=> 𝛼𝛼0 ≈ 42°
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Т.к.

𝛼𝛼 > 𝛼𝛼0

,

то

произойдет

полное

отражение.

Отразившись от грани АВ луп падает на грань ВС по углом 450.
Как и при падении на грань АВ, луч испытывает полное
отражение и далее идет перпендикулярно грани АС и выходит из
призмы параллельно первоначальному лучу.
2. Построение хода луча
в призме (рис. 4).
3. Проверка на основе
эксперимента,

используя

стеклянную призму и лазерную
указку.
Рис. 4
Можно усложнить приведенную задачу, задав вопрос:
какой будет ход луча, если призму заменить на прямую
треугольную стеклянную призму с углом А=300 (рис. 5).
Исследовательская лабораторная работа.
Пример 2. Как известно, рассеивающая тонкая линза
дает мнимое изображение предмета и, поэтому, определить ее
фокусное расстояние по методике как для собирающей тонкой
линзы, невозможно. Как определить фокусное расстояние
рассеивающей тонкой линзы, если есть еще и собирающая
тонкая линза?
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Цель

работы:

определение

фокусное

расстояния

рассеивающей тонкой линзы.
Приборы: предмет (можно использовать слайд с
рисунком

или

горящую

свечу),

собирающая

линза,

рассеивающая линза, экран и линейка.
Один из возможных вариантов выполнения работы:
1.

Определяем фокусное расстояние и оптическую

силу D1 собирающей линзы.
2.

Устанавливаем линзы близко друг к другу,

устанавливают предмет перед собирающей линзой и получаем
четкое изображение на экране.
3.

Измеряем расстояние от предмета до центра линз

d и от центра линз до экрана f.
4.

Используя формулу тонкой линзы определяем

оптическую силу системы линз:

5.

Зная

𝐷𝐷𝑐𝑐 =

1 1 1
= +
𝐹𝐹𝑐𝑐 𝑑𝑑 𝑓𝑓

оптическую

силу

системы

можно

определить оптическую силу D2 рассеивающей линзы, т.к. 𝐷𝐷𝑐𝑐 =
𝐷𝐷1 + 𝐷𝐷2

2.

характера.

=> 𝐷𝐷2 = 𝐷𝐷𝑐𝑐 − 𝐷𝐷1
Домашнее

задание
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исследовательского

Задания такого характера необходимо подбирать таким
образом,

чтобы

учащиеся

для

их

выполнения

могли

использовать предметы домашнего обихода.
Пример 3. Норма остроты зрения равняется 1. Это
означает,

что

человек

способен

различать

предметы

определенного размера на расстоянии, соответствующему
нормативам. Определяется углом, под которым могут быть
раздельно восприняты два световых раздражения сетчатой
оболочки глаза. Исследования показали, что нормальный
человеческий

глаз

может

раздельно

воспринять

два

раздражения под углом зрения в одну минуту. Эта величина
угла зрения принята за интернациональную единицу остроты
зрения [2].
Задание: Определите остроту своего зрения, используя
рисунок 6.
Порядок выполнения задания:
1.

На белом листе бумаги начертить две черные

полосы (рис. 6) на расстоянии h=5 мм друг от друга.
2.

Повесить рисунок на стене (линии должны быть

вертикальными).

Постепенно

отходить

от

рисунка

и

зафиксировать расстояние l, при котором вы видите их еще
отдельно.
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3.

Определить

зрения

α,

равенство:

предельный

используя
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =

величина равная

1

𝛼𝛼

ℎ

следующее
.4.

𝑙𝑙

угол
Тогда,

и будет давать

остроту вашего зрения. Например,

Рис. 6

если h=5 мм, a l было 10 м=10000 мм,
тогда tg α = 0,005, откуда α = 1,7'.
1

Следовательно, 𝛼𝛼≈0,6. В данном случае острота зрения

ниже нормальной.
3.

Разработка проектов.

При таком виде деятельности у учащихся формируются
исследовательские компетенции, творческие способности и
повышается интерес к изучаемым предметам.
Наш многолетний опыт (с 2008 года по настоящее время)
показывает,

что

наиболее

результативными

исследовательскими проектами являются те, которые носят
межпредметный характер. Поэтому при составлении перечня
предлагаемых ученикам тем исследовательских проектов, мы
опираемся на связь физики с различными дисциплинами.
Приведем пример проектов (связанных с оптикой),
разработанных нами в 2020-2021 учебном году и используемых
в учебном процессе [3]: «Методы определения показателя
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преломления различных веществ»; «Люминесцентный анализ
пищевых продуктов, кулинарных и кондитерских изделий».
В заключении хотелось бы отметить, что опыт
использования

различных

видов

исследовательская

деятельность в учебном процессе:
- формирует у учащихся научную картину мира и
повышает научный уровень процесса обучения,
-

обеспечивает

развитие

познавательной

и

самостоятельной активности учащихся;
- побуждает их к творческому и критическому
мышлению;
- способствует формированию навыков применения
теоретических знаний при решении практических задач.
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ACTIVITĂȚI ȘI PRODUSE DE ÎNVĂȚARE STEM
LA DISCIPLINA BIOLOGIE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
Daniela PLACINTA, drd., catedra Biologie vegetală, UST
Abstract: Biology learning activities and products are a
component part of the educational process, based on the active
involvement of students in various learning contexts. The STEM /
STEAM projects, attributed to the key competence in the field of
science, technology, engineering and mathematics, recommended by
the Council of the European Union, in 2018, are correlated to
methodological aspects relevant to the educational approaches to
the given discipline.
Key terms: STEM / STEAM projects, biology, learning, learning
activity, learning products.
Procesul educațional în învățământul general, la etapa
actuală, propune diverse forme de organizare a învățării, eficiente în
valorificarea potențialului intelectual al tinerelor generații. În
Curriculum Național, ediția 2019, din Republica Moldova s-a inclus
conceptul STEM ca formă de activitate de învățare printre alte tipuri
de activități recomandate. Astfel, cadrele didactice planifică
demersuri educaționale, scopul cărora este de orienta elevii să
realizeze produse vizibile și funcționale. Perspectiva acestora este de
a forma competențele-cheie necesare fiecărui cetățean, pentru a se
adapta rapid la factorii dinamici ai societății umane.
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Activitățile de învățare determină fiecare persoană să-și modeleze
calitativ traseul de autoafirmare și autodezvoltare. „Învățarea
înseamnă explorarea vie și activă a situațiilor, cu posibilitatea de a
sparge tiparele comportamentale existente și a elabora forme noi de
comportare, soluții creatoare” (Golu; Zlate; Verza, 1994, p. 38) [1].
Activitățile de învăţare au diverse forme de organizare:
individual, în grup, în echipe etc. Activitatea colectivă este fondată
pe complementaritate (elevii învață nu unii alături de ceilalți, ci unii
în relație și împreună cu alții) și este orientată spre asigurarea
dimensiunii sociale a învățării, vizând dezvoltarea deprinderilor de
comunicare interpersonală, a interacțiunilor, competențelor și
comportamentelor sociale ale elevilor” [2].
O mare parte a competențelor-cheie se referă la cultura
interrelaționării sociale, însă societatea are nevoie de forța motrică,
bazată pe elaborarea și implementarea noilor tehnologii cu caracter
inovativ, care să asigure evoluția bunăstării populației. Din acest
punct de vedere, o pondere semnificativă revine competenței-cheie
în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, care, în
mod direct, influențează asupra sferei productive a societății. Din
punct de vedere a impactului metodologic pozitiv asupra asigurării
rezultatelor palpabile este important valorificarea însușirilor
personale, sociale și a proprietății de a învăța prin exersare, care stă
la baza procesului de formare a personalității autodidacte
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constructiviste. Dezvoltarea competențelor digitale reprezintă una
dintre prioritățile pedagogiei contemporane, creând context
favorabile pentru conexiuni interdisciplinare [3, 4].
Utilizarea unor metode ale didacticii moderne, așa ca:
învățarea bazată pe sarcini, învățarea prin cooperare, învățarea prin
experiență, învățarea prin proiect încurajează implicarea activă a
elevilor în planificarea și administrarea propriului traseu de învățare.
Elevul se deprinde, astfel, să învețe și din cercetare, și din activitatea
practică, să-și însușească atât procesualitatea științei, cât și
conținutul acesteia, raportându-se direct la activitatea practică [5].
În Curriculum Național la disciplina Biologie, ediția 2019,
sunt incluse activități și produse de învățare axate pe proiecte
STE(A)M. Acest tip de activitate este atribuită competenței-cheie în
domeniul

științei,

tehnologiei,

ingineriei

și

matematicii,

recomandată de Consiliul Uniunii Europene, în anul 2018.
Competențele în știință se exprimă prin capacitatea de a
explica fenomenele naturale, exersând cunoștințele prin diverse
metode, inclusiv prin capacitatea de observare și experimentare,
analiză și sinteză, generalizând rezultatele veridice ale cercetării.
Posibilitatea de a realiza produse care au tangențe cu ingineria și
tehnologia, se manifestă prin calitatea aplicării acestor cunoștințe și
metodologii, precum și adaptare, raționalizare a lor pentru
eficientizarea

proceselor

social-economice.
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Dezvoltarea

tehnologiilor și a proceselor inginerești este un proces continuu,
bazat atât pe evoluția noilor elaborări, cât și pe gândirea inovativă,
care poate revoluționa unele domenii. Competențele în domeniul
matematicii se manifestă prin abilitatea practicării, dezvoltării
gândirii matematice, în identificarea soluțiilor pentru diverse
probleme din acest domeniu [6].
Proiectele tematice STEM sunt completate cu domeniul artei
(A). Astfel, în curriculum se regăsesc următoarele proiecte STE(A)M
(Tabelul 1).
Tabelul 1. Proiectele STEM/ STEAM ale unităților de
conținut indicate în Curriculum la Biologie, ediția 2019
Clasa
a VI-a

a
VIII-a

Nr. Unitatea de
d/o ținut
1.
I. Celula, unitatea
de bază a vieții
2.
II. Diversitatea și
clasificarea
organismelor vii
3.
II. Diversitatea și
clasificarea
organismelor vii
4.
IV. Organismul
uman şi sănătatea

a IX-a

5.

I. Celula, unitatea
de bază a vieții

a XI a U/R

6.

I. Sistemul nervos
la om
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Proiecte STE(A)M
„Vocabularul creativ” cu
genericul „În lumea celulelor”
„Portofoliul creativ” cu
genericul „Originalitate prin
diversitate”
„Sculpturi din plante”.
„Analiza caracterelor sexuale
secundare în timpul pubertăţii
la fete şi băieţi”
„Arborele genealogic al
familiei”
„Traseul mesajului nervos”

În continuare sunt prezentate repere importante în realizarea
unui

proiect

STE(A)M,

pe

exemplul

proiectului

Analiza

caracterelor sexuale secundare în timpul pubertății la fete și băieți,
clasa a VIII-a, unitatea de conținut IV. Organismul uman și
sănătatea. Acestea pot fi preluate în elaborarea altor tipuri de
proiecte tematice STE(A)M la disciplina Biologie.
Științe. Necesitatea de a explica procesele ce țin de sistemul
endocrin, utilizând cunoștințele și metodologia aflate în uz, inclusiv
observarea și experimentarea, pentru a identifica întrebări și pentru
a trage concluzii, bazate pe dovezi ale activității gonadelor.
Tehnologie. Utilizarea și gestionarea unor instrumente și
mașini tehnologice, programe digitale, materiale precum și date
științifice, pentru a îndeplini proiectul tematic sau pentru a ajunge la
o concluzie, în baza funcționării gonadelor ca glande mixte ale
sistemului endocrin.
Inginerie. Implică înțelegerea schimbărilor cauzate de
activitatea gonadelor ca glande mixte ale sistemului endocrin, prin
produse vizibile realizate și funcționale.
Artă. Proiectul poate fi combinat cu anumite elemente din
artă, care va defini produsul ca o abordare abstractă și imaginativă.
Matematică. Cunoștințele din domeniul matematicii vor
dezvolta și folosi gândirea și raționamentul matematic pentru a
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rezolva o serie de probleme ce țin de sistemul endocrin, în situații de
zi cu zi.
Sugestii de respectare a unor criterii în elaborarea proiectului
STE(A)M

Analiza caracterelor sexuale secundare în timpul

pubertății la fete și băieți: durată de timp cât mai extinsă;
identificarea apartenenței la proiecte interdisciplinare; stabilirea
unui număr optim de elevi implicați în proiect; realizarea activității
în baza metodei proiect; utilizarea resurselor materiale accesibile și
disponibile; organizarea etapei de evaluare a proiectelor.
Sugestii recomandate asupra criteriilor de evaluare a
proiectului STE(A)M Analiza caracterelor sexuale secundare în
timpul pubertății la fete și băieți: proiectul să acopere unitar și
coerent, logic și argumentat, subiectul propus (tema, scopul,
obiectivele, metodologia abordată); elaborarea și structurarea
proiectului după acuratețe, rigoare, coerența demersului științific
etc.; structurarea schematică a informației; completarea fișei
proiectului

într-un

mod

consecvent,

conform

planificării;

diversitatea și eficiența resurselor utilizate în realizarea proiectului
(resurse materiale, umane, timp, spațiu etc.); originalitatea ideii
proiectului; calitatea prezentării rezultatelor obținute conform
relevanței, consecvenței justificate, raționamentului coerent și
temeinic; contribuția personală în dezvoltarea ideii proiectului;
caracterul inter- și transdisciplinar al cercetării.
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Reperele prezentate pentru realizarea proiectelor în baza
conceptului STE(A)M, pot fi individualizate de către cadrul didactic,
în dependență de specificul planificării, organizării, desfășurării și
evaluării activității și produselor de învăţare ale elevilor.
Concluzie
Educația postmodernă se adaptează, zi de zi, nevoilor
tinerilor ce se pregătesc pentru un viitor în care cheia succesului este:
cum să știi să te adaptezi și să folosești ceea ce ai învățat pentru o
continuă schimbare. Pentru elevi, proiectele STEM sunt cele mai
îndrăgite activități.
Întrucât acestea presupun un parcurs individual, dar și unul
colectiv, proiectul se bazează pe deprinderile și avantajele utilizării
învățării prin cooperare și pe studiu individual. Lucrul asupra unui
proiect, contribuie la construirea autonomiei, prin situarea lui în
centrul activităților, și mai important, al deciziilor. Proiectul STEM
este un produs al muncii elevului, profesorul fiind actorul din umbră,
care asigură coerența demersului, recunoașterea publică și celebrarea
reușitei.
Pentru a răspunde provocărilor zilelor noastre, profesorul
sec. XXI, este un fel de “supererou” capabil să ofere instruire
personalizată și să dezvolte clase focalizate pe elevi, să-i perceapă ca
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producători de cunoștințe, să învețe noile tehnologii, să gândească la
nivel global, să inoveze și să învețe în continuu.
Aceste supraputeri, necesare unei educații de calitate, pot fi
alimentate chiar de energia, entuziasmul și motivația elevilor.
Profesorii care educă azi o generație STEAM se transformă în
supereroi, trăind entuziasmul, curiozitatea, implicarea, deschiderea,
bucuria, perseverența, autodisciplina și empatia elevilor lor [7].
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