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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Evoluția dinamică a proceselor socio-economice, condiționată de explozia noilor 

tehnologii, plasează în fața profesorului contemporan sarcini complexe, care necesită 

revizuirea/completarea unor concepții pentru ca sistemul educațional să corespundă 

exigențelor actuale și să formeze la discipoli competențe valoroase și utile pentu 

activitatea cotidiană. În acest proces de metamorfoză a întregului sistem, specialiștii 

din învățământul general și din învățământul superior sunt obligați să relaționeze 

simbiotic pentru elaborarea unor concepte viabile, care să asigure schimbarea la nivel 

de metodologie, mecanisme și asigurare a calității studiilor.  

Sistemul educațional actual necesită o abordare inovațională, cu implementarea 

tehnologiilor moderne, dezvoltarea stilului de gândire original, dar autentic, pentru a 

forma personalități competente care ar corespunde provocărilor viitorului și ar avea 

un stil de dezvoltare autodidact. În acest context, cele două sisteme de învățământ: 

general și universitar trebuie să fie congruente în misiune, obiective și finalități 

pentru a asigura continuitatea procesului de dezvoltare a personalității educabililor. 

Elaborările în cadrul didacticii disciplinelor vor contribui la revigorarea și 

eficientizarea sistemului educațional. 

Universitățile trebuie să asigure o platformă polifuncțională pentru geneza, 

dezvoltarea și diseminarea ideilor noi, care urmează a fi adaptate, verificate și 

evaluate în sistemul educațional pentru a elabora recomandări privind utilizarea 

eficientă a lor. 

Aceste procese complicate, dar de creație sunt bazate pe potențialul intelectual al 

profesioniștilor din domeniu, care determină direcțiile evoluției concepțiilor 

pedagogice, aspectele abordării unor probleme la nivel național. Pentru această 

activitate nobilă, consacrată prosperării societății noastre vă aducem Dumneavoastră, 

apostoli ai neamului, cele mai sincere cuvinte de recunoștință, dorindu-vă în 

continuare multă creativitate, perseverență și realizări frumoase în opera 

educațională. 

 

Rectorul UST, 

dr., prof. univ. interim. 

Eduard Coropceanu 
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VALORILE CONSTRUCTIVISTE ALE ÎNŢELEGERII  

ÎN DIDACTICA TEXTULUI 

Ghicov Adrian, conferențiar universitar, doctor habiliat în pedagogie 

Institutul de Științe ale Educației, Chișinău 

Abstract. The article explores the idea that constructivist education implies the building of 

relationships, the prevalence of the logic of liberty and plurality, the offering of cognitivist and 

constructivist models, which thus produce learning through research and construction. By stating 

the role of the real-life environment, knowledge is being created, based on the exploration of 

possibilities, skills, and attitudes. Therefore, the issue of pupils’ participation in this construction, 

comprehension, and interpretation, through dynamic interactive relationships, while appealing to 

research or solving problematic situations, is as relevant as ever. By adapting the constructivist 

methodology for pedagogical use we are able to objectify knowledge by confronting it with other 

solutions and interpretations. 

When they are approached in the education space, texts become manifestations of norms with 

various degrees of power, since every text contains a “packed” meaning. Therefore, text interpretation 

is an activity situated within the relation between the text taken as reference, a real situation and a 

course of action that is being deliberated on. The degree to which a text that is being interpreted by 

a student may help in the understanding of a real situation, in order to help choose a specific course 

of action, constitutes the main methodological problem of text didactics. Thus there are several 

distinct taxonomies of comprehension we denote in the context of text comprehension: meaning-

generating comprehension, cognitive comprehension, and significant comprehension. 

The study illustrates the fact that denotative texts may have different functions in the 

educational process, but their main attributions are still two: informing and forming. The educational 

consequences of the denotative text materialise in the building of students’ capacity for observation. 

It is through such texts that the student will better access the realities of life. And therefore text 

didactics, as a dimension of general education, is concerned with educating the student through the 

application of various types of texts in educational practice. When used in education these texts have 

the mission of supporting the students’ search for answers to the challenges of today, their self-

assessment and self-formation as readers that had been both informed and formed based on this type 

of text. 

Keywords: constructivist methodology; learning through construction; comprehension; pro-text; 

denotative text; text network. 

Rezumat. Prin acest material se pune în valoare ideea că învăţământul constructivist prevede crearea 

diverselor relaţii, dominarea logicii libertăţii şi pluralităţii, oferirea de modele cognitiviste şi 

constructiviste, astfel producându-se învăţarea prin cercetare şi construcţie, prin afirmarea rolului 

mediului real, cunoaşterea se construieşte, se creează, bazându-se pe valorificarea potenţelor, 

abilităţilor, atitudinilor. Prin urmare, este actuală problema participării elevilor în construcţie, 

înţelegere, interpretare, prin relaţii interactive dinamice, cu apelul la cercetări sau rezolvări de situaţii 

problematice. Prin metodologia constructivistă adaptată pedagogic, putem obiectiva cunoaşterea prin 

recursul la confruntarea cu alte soluţii, interpretări.  

Prin abordarea lor în spaţiul educaţional, textele devin manifestări ale unor norme cu puteri 

diferite, în text fiind „împachetat” un sens. Interpretarea textului este deci o activitate situată în cadrul 

relaţiei dintre text luat ca referinţă, o situaţie reală şi un curs de acţiune supus deliberării . Măsura 

în care un text interpretat de elev poate ajuta înţelegerea unei situaţii reale, în vederea alegerii unui 

curs de acţiune şi constituie principala problemă metodologică în didactica textului. Astfel, în 
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contextul înţelegerii textului se atestă câteva taxonomii distincte de înţelegere: înţelegerea 

semantizantă, înţelegerea cognitivă şi înţelegerea semnificativă. 

Se ilustrează faptul că în procesul educaţional textele denotatoare au funcţii diferite, însă 

principale rămân a fi două: informarea şi formarea. Consecinţele educaţionale ale textului denotator 

se materializează în formarea capacităţii de observare a elevilor. Prin astfel de texte elevul accede 

mai uşor în realul vieţii. Aşadar, didactica textului, ca o dimensiune a educaţiei generale, presupune 

educaţia elevului prin aplicarea diverselor tipuri de texte în practica educaţională. Aceste texte, 

utilizate în procesul educaţional, au menirea să sprijine căutarea răspunsurilor la provocările zilei de 

azi, la faptul cum poate elevul să se autoaprecieze şi să se autoformeze, fiind un elev informat, dar şi 

format în baza acestui tip de text. 

 

Educaţia este instrumentul de putere care configurează în sensuri multiple 

angajamentele, concepţiile, convingerile celui care a trecut pragul şcolii, ea creează 

imaginea a ceea ce înseamnă lumea, cunoaşterea, adevărul, principiile, limitele 

existenţei, atât la nivelul praxiologic cât şi la nivel teoretic. De aceea educația trebuie 

să cultive o atitudine implicativă în raport cu propriile sale angajamente explicite, dar, 

mai ales, tacite. 

Actualmente metodologia valorificării textului se plasează într-un domeniu de 

suprafaţă, vizând citirea, constatarea, sintetizarea informativă. Însă noua structură a 

lumii reclamă şi o nouă abordare a textului, metodologia actuală a valorificării căruia 

poate fi reprezentată printr-o structură multidimensională, cu valori şi parametri 

relaţionali, care pot fi abordaţi prin valorificarea textului din diverse perspective: atât 

la suprafaţă cât şi în adâncime, atât contextual cât şi constructiv. Numai lucrând astfel 

cu textul elevul devine conştient de forţa şi semnificaţia lui şi el operează, deja, 

protextual, adică pentru, în favoarea, în sprijinul, în interesul, în apărarea, cu privire 

la, referitor la, în legătură cu textul. 

Schimbările în paradigma învăţării aduc în prim plan următoarele caracteristici 

esenţiale ale ei: durabilitate, flexibilitate, funcţionalitate, raţionalitate, puterea de 

generalizare, orientarea spre aplicaţii şi generează noi modele de instruire. Important 

este faptul că aceste noi procese se învaţă prin constructivism, cumulativ, activ, cu 

reflecţii, contextual, cu motivare intrinsecă. Activizarea învăţării se produce în vederea 

construcţiei diferenţiate a înţelegerii. Elevul este format prioritar din perspectiva 

integrării sale eficiente în realitatea socio-profesională, culturală, spirituală, în marea 

diversitate a contextelor şi situaţiilor complexe (Корсин Р., 2003). 

În felul acesta, orientarea constructivistă în educaţie pune în prim plan 

autonomia elevului, focalizarea pe construirea înţelegerii, diversitatea situaţiilor 

problemă de rezolvat, exersarea capacităţilor cognitive, verificarea alternativă, aceste 

schimbări conceptuale şi metodologie fuzionând variat în clasă. Așadar, elevul este 

solicitat: să realizeze căutări independente de adaptare după interese afirmate, 

preferinţe sau contexte; să formuleze ipoteze privind îmbunătăţirea modului de 

cunoaştere a unei teme, informaţii, în anumite oportunităţi; să încerce transformări a 
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informaţiilor şi experienţelor cunoscute în elemente de nouă creaţie; să verifice accesul 

la noi texte, situaţii, proiecte autentice din realitate; să-şi asume anumite 

responsabilităţi, iniţiative în clasă şi în afara ei etc.  

Învăţământul constructivist prevede dezvoltarea de competenţe, răspunsuri la 

întrebări complexe, crearea de relaţii, dominarea logicii libertăţii şi pluralităţii, oferirea 

de modele cognitiviste şi constructiviste. Orientarea este către procese, deşi scopurile 

rămân importante. Astfel se produce învăţarea prin cercetare şi construcţie, prin 

afirmarea rolului mediului real, cunoaşterea se construieşte, se creează, bazându-se pe 

valorificarea potenţelor, abilităţilor, atitudinilor. Experienţele de învăţare sunt în baza 

participării elevilor în construcţie, înţelegere, interpretare, prin relaţii interactive 

dinamice, cu apelul la cercetări sau rezolvări de situaţii problematice. Evident, 

învăţarea şcolară este fondată pe următoarele dimensiuni ale învăţării: viaţa reală; 

învăţarea continuă; învăţarea profundă (Joiţa E., 2010). 

Desigur, cunoaşterea prin construirea înţelegerii implică o metodologie de 

esenţă ştiinţifică, care să respecte rigorile ei, pentru formularea şi verificarea de 

ipoteze: logică, obiectivism, argumentare, identificare şi interpretare de date 

/informaţii, semnificaţii, procesări mentale şi practice, confruntare în contexte variate, 

comunicare, colaborare. Metodologia constructivistă arată cum se ajunge la clădirea 

înţelegerii de sensuri, semnificaţii, adevăruri ştiinţifice generale şi particulare, indică 

proceduri, căi utilizabile. Prin metodologia constructivistă adaptată pedagogic, se 

identifică prin căutare individuală, se înţeleg esenţe şi semnificaţii prin procesări 

mentale, se obiectivează cunoaşterea prin recursul la confruntarea cu alte soluţii, 

interpretări. 

În abordarea constructivistă un loc important îl ocupă poststructuralismul, cu 

doctrinele de bază ale decentralizării, multiplicităţii, polilogului, intertextualităţii. 

Poststructuraliştii examinează lumea prin prisma perceperii ei şi o înţeleg ca pe o 

„infinitate deschisă în infinit, ca un text infinit”. Textul este perceput ca un model 

epistemologic al realităţii (Щирова И.А., Гончарова Е.А., 2007). Poststructuralismul 

are o poziţie pantextuală prin care reduce conştiinţa până la textul scris, deoarece în 

afară de text nu poate fi gândită existenţa omului. Acest fapt conduce la negarea 

subiectivităţii individuale a personalităţii. Locul autorului îl ocupă în poststructuralism 

„scriptorul”, care se naşte în acelaşi timp cu textul şi, spre deosebire de autor, nu 

incumbă sentimente sau impresii, ci orientări cognitive. 

Trebuie aici să menţionăm ideile lui R.Bart, care oferă un tablou amplu al 

deosebirii textului de creaţie (Apud Щирова И.А., Гончарова Е.А., 2007): 

 Textul nu este ceva indivizibil, ci este câmpul unor operaţii metodologice; creaţia 

este un element material, care încape „în mână”, iar textul „încape” în limbă şi se 

percepe doar în procesul elaborării; 

 Textul nu se include într-o tipologie de gen, făcând problematică orice clasificare; 
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 Textul este detaşabil, el lucrează în sfera semnificării; 

 În text se realizează nu pur şi simplu un sens permisibil, ci o multitudine de sensuri. 

Lectura textului este un act unic, prin care trec citatele, referinţele, ecourile, limbile 

şi care creează o stereofonie puternică. Datorită acestei texturi multiple a textului, 

acesta, spre deosebire de creaţie, poate fi citit într-un mod neaşteptat: 

 Creaţia este determinată de realitate, „tatăl” şi „stăpânul” ei este autorul. În text nu 

există „înscriere” paternală, metafora lui este reţeaua. Textul se răspândeşte în 

rezultatul combinării şi organizării sistematice a elementelor, de aceea el poate fi 

citit, neluând în seamă „ voinţa tatălui”; 

 Creaţia este un obiect de uzanţă. Textul „purifică” acest obiect, „extrăgând” din el 

jocul, lucrul, procesul şi activitatea practică. El solicită ca să tindem să fie redusă 

substanţial distanţa dintre scriere şi citire. Citirea este un joc cu textul. Cititorul 

colaborează efectiv cu textul, în timp ce creaţia se examinează de către critic, ca un 

verdict al „călăului”; 

 Creaţia nu poate fi rescrisă. Acest lucru determină refracţia lui de la cititor, care în 

rezultat se lipseşte de plăcere. Textul, în schimb, este legat de satisfacţie, adică de 

plăcerea fără sentimentul neacceptării. 

Astfel, putem constata că caracterul evolutiv al semnificării textului în procesul 

de dezvoltare a ideilor ştiinţifice se determină prin trecerea lentă de la monologism la 

dialogism, de la „dictatul autorului” la triumful interpretului. În interpretare, după 

cum am constatat mai sus, se descoperă construirea unui sens nou, o sinteză a 

semnificaţiei noi, o resimbolizare. 

În constructivism, se stabileşte o relaţie între două dimensiuni ale cunoaşterii – 

mentală şi materială. Cea mentală asigură înţelegerea problemei, situaţiei, iar cea 

materială concretizează o reprezentare a modelului construit la nivel intern, abstract, 

sub forma unui produs – artefact, care dă o imagine relativă sau o descriere asupra 

construcţiei mentale Important este că această etapă a cunoaşterii aprofundează 

înţelegerea, o verifică, o completează prin interpretările făcute, prin reflecţie, prin 

evaluare, conducând la dezvoltarea nu numai a cunoaşterii în sine, ci şi la exersarea 

unor capacităţi, abilităţi, atitudini, competenţe. Construcţia proprie ca învăţare reflectă 

înţelegerea (Joiţa E., 2006).  

Se consideră că termenul de înţelegere este format din inter+lego – are-avi-

atum, ceea ce înseamnă a face legături între ceva si altceva; aceeaşi semnificaţie de 

bază o au şi termenii intelect, inteligenţă. Înţelegerea este spontană atunci când 

legăturile se stabilesc cu uşurinţă între informaţiile prezente şi cele trecute (aceste 

legături nefiind foarte multe si variate); aşa se întâmplă de obicei în percepţia unui 

obiect: înţelegem imediat ce este, la ce folosește etc. Înţelegerea poate fi însă şi 

discursivă atunci când se realizează într-un timp îndelungat, chiar de ani de zile, în 
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condiţiile în care relaţiile sunt multiple şi necesită incursiuni în diverse direcţii. 

Cunoaşterea unidirecţională deformează sau frânează înţelegerea.  

Astfel că înţelegerea se constituie ca un fel de a fi alături de fiinţă, la fiinţă şi 

chiar al fiinţei. Semnificaţiile existente în text aparţin existenţei fiinţei ce le înţelege 

şi, prin ele, se înţelege. Demersul semantic se va înlănţui astfel cu demersul reflexiv, 

ca unul cogitant, doar că nu mai e vorba de un cogito al subiectului care se interpretează 

interpretând, ci de un existent care descoperă că îi este dat să fiinţeze ca sine ce înţelege 

propria fiinţare. Textul este ecranul prin care elevul care citeşte pătrunde lumea şi prin 

aceasta se redescoperă pe sine într-o altă dimensiune, distanţarea fiind abolită într-o 

apropiere a elevului de text şi de sine însuşi. A înţelege înseamnă a te pune în situaţia 

referinţei privilegiate a textului: textul îmi comunică şi mă comunică. Lectura mea este 

chiar fiinţarea mea în lumea textului. A te expune textului şi a primi de la el un sine 

mai vast care ar fi propunerea de existenţă ce răspunde în modul cel mai adecvat 

propunerii de lume. Dacă textul îmi propune o lume, lectura este răspunsul pe care îl 

dau acestei propuneri Sinele meu mai vast este rezultatul acestei creşteri de orizont pe 

care lucrul textului îl creează în mine (Exegeza textuală). 

În acest cadru de referinţă, analiza structurală a textului are menirea să conducă 

de la o semantică de suprafaţă la una de adâncime, fiind un stadiu necesar între 

interpretarea de suprafaţă şi una de adâncime sau între pre-compresiune şi 

comprehensiune. Elevul cititor înţelege despre ce vorbeşte textul, nu despre ce a vrut 

să spună autorul, adică el înţelege lumea textuală pe care o dezvăluie semantica 

profundă. Nu înţelege ceva ascuns în spatele textului, ci ceva expus în faţa lui, ceva 

ce în text se oferă ca lume posibilă. A înţelege un text înseamnă a-i urma mişcarea de 

la sens la referinţă, de la ceea ce spune la lucrul despre care vorbeşte. A înţelege 

înseamnă a te situa în această dinamică sau cale a textului care nu semnifică decât un 

raport cu ceva despre care vorbeşte. Comprehensiunea este însăşi această mişcare între 

sens şi propria sa referinţă: ea pleacă de la explicaţia sensului (semantica de suprafaţă) 

pentru a ajunge la deschiderea lui într-o lume (semantica de adâncime). Angajarea 

personală a elevului interpret reprezintă implicarea comprehensiunii sale în crearea 

acestei lumi, care este şi a sa..  

Брудный А.А. (Apud Щирова И. А., Гончарова Е.А., 2007) , examinând 

problema înţelegerii de pe poziţiile hermeneuticii psihologice, consideră că înţelegerea 

textului include trei procese paralele: (a) montajul; (b) trans/centrarea; (c) formarea 

conceptului textului. Montajul, în acest caz, presupune mişcarea” de-a lungul textului”: 

de la un element relativ finalizat (propoziţie, alineat, capitol etc.) spre altul, amplasat 

după el. Trans/centrarea se leagă de restructurarea în conştiinţă a situaţiei reflectate în 

text şi anume de schimbarea centului reflexiv de la un element la altul. Această 

schimbare, deşi depinde de montajul elementelor, uneori are un caracter intermitent. 

Formarea conceptului de text este tratat ca formarea unui sens textual general şi este 
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dependent de activismul cititorului. Autorul afirmă că trebuie să trecem de la 

hermeneutică, ca o ştiinţă despre înţelegere, la posthermeneutică, ca o ştiinţă a 

înţelegerii. Tendinţa de a facilita înţelegerea fenomenului complex al textului, 

împărţindu-l în componente simple – niveluri, aspecte, structuri, etape ale 

elaborării/receptării/înţelegerii, strategii şi tactici narative şi interpretative, instanţe 

narative etc. sunt reflectate în activitatea interpretorului.  

Trebuie să constatăm că nu se atestă o accepţie unică a noţiunii de înţelegere, 

deoarece complexitatea stabilirii zonei de referinţă a acestei categorii este legată de 

referirea acesteia la cele intuititiv-figurative mai degrabă decât la cele logico-abstracte, 

raţionale. Înţelegerea este de „neprins” şi nu se evidenţiază într-un anumit mod atunci 

când ea decurge fără dificultăţi. Despre înţelegere ne amintim doar atunci când ceva 

nu înţelegem. Faptul de a nu înţelege ne face să ne gândim la înţelegere. 

Înţelegând naraţiunea, constată I. Pânzaru, noi înţelegem sensul faptelor 

oamenilor şi astfel îi înţelegem pe aceştia (2012). Prin proclamarea lor în spaţiul public, 

textele devin manifestări ale unor norme cu puteri diferite, în text fiind „împachetat” 

un sens. Interpretarea textului este deci o activitate situată în cadrul relaţiei dintre text 

luat ca referinţă, o situaţie reală şi un curs de acţiune supus deliberării. Măsura în 

care un text dezbătut de cineva poate ajuta înţelegerea unei situaţii reale, în vederea 

alegerii unui curs de acţiune şi constituie principala problemă metodologică în 

didactica textului. 

În felul acesta, înţelegerea textului presupune un proces de concluzionare la toate 

nivelurile: la nivelul sensului cuvintelor, frazelor, la nivelul structurilor semantice şi 

constructive. Gândirea se deplasează „de-a lungul textului”, dar şi de la centrul de 

gândire spre alte niveluri, creând un efect de „includere în structurile superioare”, fapt 

ce demonstrează existenţa sensului ca un potenţial de dezvoltare. Prin urmare, mişcarea 

gândirii în procesul de înţelegere are loc atât orizontal, linear, de la o unitate textuală 

la alta, cât şi vertical, trecând de la unităţi particulare la unităţi şi de alt ordin - 

metaunităţi, metasens, metalegături şi la mărirea lor treptată. Gândirea noastră tinde 

permanent spre niveluri cât mai adânci, se întoarce înapoi, pentru a corecta ipotezele 

apărute, apoi repetat se mişcă înainte, stabilind legături atât înăuntrul fiecărui nivel 

semantic, cât şi între elementele diferitor niveluri. În cazul gândirii pe verticală are lor 

un fenomen numit de Л.Н. Мурзин legea incorporării, influenţa sensului următor 

asupra celui interior formează un complex incorporat ca rezultat al măririi unităţilor 

textuale (Apud Уланович О.И., 2001). Fiecare următor component nu se alătură pur 

și simplu, dar ”se toarnă” în precedentul, producându-se influența lor reciprocă în 

același timp. 

Mișcarea gândirii pe orizontală se prezintă ca o înțelegere nereflexivă la nivelul 

semantic al textului (Ibidem). Mișcarea gândirii pe verticală prezintă o unire a mai 

multor unități semantice consecutive în microenunțuri organizate ierarhic, îndeplinind 
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o funcție complexă de ordonare a unui număr mare de date semantice. Acest proces se 

bazează pe actualizarea bazei cognitive a receptorului, incluzând consecutiv în 

înțelegere un volum mare de cunoștințe de fon, mișcarea gândirii pe verticală 

presupune înțelegerea reflexivă (înțelegerea înțelegerii precedente). Ca o activitate, 

înțelegerea reflexivă are următoarele niveluri: semantică¸cognitivă; fenomenologică 

(dez/obiectivată). Înțelegerea semantică se produce atunci când reflecția este orientată 

în acea sferă a experienței individului care se leagă de memoria referitor la forma și 

semantica semnelor lingvistice. În cazul înțelegerii cognitive reflecția este orientată la 

sfera ce reflectă experiența cunoașterii și a activității cognitive. Așadar, fenomenul 

înțelegerii are tipuri polivalente de existență. 

Înţelegerea textului, în opinia cercetătorului Г.И.Богин (2001), este o raportare 

a experienţei elevului la text cu scopul asimilării conţinutului lui. Experienţa raportată 

la text este atât individuală cât şi colectivă: înţelegerea unei persoane poate să se 

dezvolte în activitatea altuia, iar realizările acestui altul pot să fie obţinute de primul. 

Înţelegerea poate fi percepută ca un proces de sesizare a legăturilor interne în conţinutul 

textului; ca proces de sesizare a sensului textului; de asimilare a unor emoţii, gânduri, 

decizii străine, obiectivate în text; reproducerea situaţiei acţiunii autorului textului etc. 

A înţelege textul, a asimila conţinutul lui înseamnă: a orienta toată experienţa mea la 

text; a accepta conţinutul lui astfel încât acesta să devină o parte a subiectivităţii mele; 

a diviza conţinutului lui ca reflectare a experienţei străine în consens cu experienţa 

mea; a selecta din această diviziune ceea de ce am nevoie pentru activitatea mea. 

 În contextul înţelegerii textului se atestă câteva taxonomii distincte de 

înţelegere: 

1. Înţelegerea semantizantă, adică decodarea unităţilor textului ce se manifestă 

în funcţia de semnificare; 

2. Înţelegerea cognitivă (comprehensivă), adică asimilarea conţinutului 

informaţiei cognitive, reprezentate în forma unor sau altor unităţi ele textului, cu care 

are tangenţă înţelegerea semantizată; 

3. Înţelegerea semnificativă (fenomenologică, care dez/obiectivează), 

construită pe dez/obiectivarea realităţilor ideale, prezentare în afara mijloacelor 

nominalizării directe, dar obiectivate anume în mijloacele textului (Богин Г.И., 2001). 

Scopul final al înțelegerii textului este de a ajuta ființa umană să comunice, a 

depăși neînțelegerea omului de către om. Anume în text, nu în sistemul limbii, este 

obiectivată subiectivitatea umană. 

În școală se pune accentul mai mult pe înțelegerea cognitivă (comprehensivă), 

care este universalizată. Definirea înțelegerii se face anume reieșind din acest tip de 

înțelegere (a înțelege, a avea o reprezentare corectă; a stabili relații între fenomene în 

baza cunoașterii existente etc.). Prin înțelegere se organizează reflecția asupra întregii 
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experiențe – și experiența memorării, și experiența cunoașterii, și experiența 

senzațiilor, percepțiilor. Această experiență este cooperantă în înțelegere. 

Wittgenstein (Apud Petrovici M., 2010) sugerează că înţelegerea este obţinută 

printr-o prezenţă în plus, astfel încât cuvintele pot fi înţelese dacă sunt însoţite de idei. 

Noi am merge mai departe şi am afirma că ideile pot fi înţelese dacă sunt însoţite 

de text. Dar când înţelegerea nu se produce, începe un autentic dialog între cititor şi 

textul însuşi. Acest lucru este nu numai posibil, ci şi necesar fiindcă textul nu este un 

obiect, ci un monument al fenomenului înţelegerii (Râmbu N., 1998). 

 Textul poate fi considerat ca o lume şi de aceea nu este niciodată singur, el 

poartă cu sine sintagma paradigmelor existenţiale, epistemise şi acţionale. Criteriul 

înţelegerii corecte îl reprezintă acordul părţilor într-un întreg (Petrovici M., 2010). 

Înţelegerea survine, în timp ce interpretarea e asumată şi orice tip de interpretare 

constituie o dezvoltare a înţelegerii.  

Problema înţelegerii, după cum constată şi Sasu A. (1985), nu este o problemă a 

cunoaşterii, ci, mai degrabă a modului de a fi. Putem deci afirma că relaţia dintre 

înțelegerea textului şi dezvoltarea personalităţii elevului este una esenţială. Cum nu 

există un text în sine, ci doar unul care este destinat să genereze sau să accelereze o 

dezvoltare, o schimbare, este important să se identifice noduri, legături, idei şi 

consecinţe ce se configurează astfel încât să corespundă aşteptărilor elevului. Prin 

urmare, formarea poziţionării protextuale a elevului conduce la: Dezvoltarea iniţiativei 

învăţării, făcând din informaţie un instrument de învăţare, de căutare; Posibilitatea de 

a recepta realitatea prin intermediul textului inteligibil; Dinamizarea conceptului de 

textualitate, ceea ce face ca textul să fie text; Elevul învaţă cum să „privească” textul, 

cum să se caute în el şi să găsească ceea ce caută; În interpretarea textului elevul 

acţionează spontan, de pe o treaptă superioară a formării sensului; Un nou tip de 

consumator, care participă activ la conceperea şi „fabricarea” produsului pe care îl va 

consuma/utiliza; Un consumator profesional, care ajunge să aibă cunoştinţele şi 

îndemânarea şi exigenţa unui profesionist cu produsele pe care le consumă/utilizează, 

fapt care presupune formarea elevului ca prosumer (o combinare între producător şi 

consumator); Manifestarea stării de briou al textului, când elevul poate să afirme că 

iubeşte textul ca pe o specie rară de limbaj. 

În acest context, valorizarea didactică a textului în aspectul învăţării tip reţea 

oferă certe avantaje educaţionale prin structurarea unei reţele cognitive ca produs 

pedagogic pertinent, fundamentat teoretic şi praxiologic pe principiile veridicităţii, 

procesualităţii şi utilităţii cognitive, în raport cu elevul ca beneficiar al acestuia, care 

accede, prin text, în realul vieţii şi care-şi doreşte o incluziune socială cât mai reuşită. 

Dacă ne referim la textul denotator, trebuie să menţionăm că acesta nu numai că 

trebuie să „prindă” elevul cititor, să-i reţină atenţia, trebuie, de asemenea, să nu existe 

greşeli şi ezitări privind atribuirea lui, adică a mesajului pe care îl transmite. Un text, 
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în general, este o identitate, iar identitatea textului denotativ este mesajul, care este pus 

evident în valoare, fiind întotdeauna „deasupra” textului. 

Fenomenul unui text denotator al cărui impact este puternic, dar care nu poate fi 

atribuit unui mesaj precis, corespunde situaţiei actuale a unei pieţe extrem de 

competitive. Dacă o întreagă categorie de texte devin „comoditate”, atunci un text cu 

identitate, într-o asemenea categorie nu se mai poate obţine, decât inventând o 

modalitate de reimplicare a cititorului prin intermediul unei valori adăugate pertinente, 

fie creând un nou mesaj, care să scoată o parte a categoriei din statutul de comoditate. 

Dacă textul denotator presupune o puternică implicare a cititorului şi dacă toate 

mesajele investesc informare, atunci ar fi strategic din punct de vedere educaţional să 

fie examinată „oboseala” elevului cititor spre lectura şi înţelegerea acestuia. 

Ideile unui autor de text denotator sunt rezultatul unui proces cu mai multe faze, 

toate fiind fundamentale, deoarece obligă autorul de a avea idei precise înainte de a 

crea, aceste idei având rolul de a face ca mesajul obţinut să fie sau să nu fie eficace. 

Prin urmare, atât autorul textului denotator, cât şi cititorii acestuia, trebuie să fie 

creatori înainte de a ajunge la faza creaţiei propriu-zise. Şi acest lucru se învaţă. Textele 

denotatoare au funcţii diferite, însă principale rămân a fi două: informarea şi formarea. 

Numeroase informaţii se difuzează prin textul denotator, care trebuie, în aspect 

educaţional, să corespunde unui şir de criterii: să conţină o informaţie nouă; să fie 

pertinent, adică să conţină o informaţie despre unele probleme abordate deja de alte 

texte, să țină cont de impactul social posibil; să includă o informaţie rară. 

Didactica textului, ca o dimensiune a educaţiei generale, presupune educaţia 

elevului prin aplicarea diverselor tipuri de texte în practica educaţională. Aceste texte, 

utilizate în procesul educaţional, au menirea să sprijine căutarea răspunsurilor la 

provocările zilei de azi, la faptul cum poate elevul să se autoaprecieze şi să se 

autoformeze, fiind un elev informat, dar şi format în baza acestui tip de text. 

Textul are o dimensiune pluri- şi interdisciplinară, valorificând contribuţii din 

diversele domenii ale cunoaşterii – antropologie, morală, filozofie, informatică, 

neurobiologie etc. Implicarea textului în procesul educațional este o provocare, 

focalizând atenţia asupra abordării, înţelegerii, valorificării informaţiei 

„nesubstanţiale”, în opinia unor specialişti, dar care, în opinia altora, conduce la 

rezolvarea de probleme, situaţii complexe, reale, din viaţa nemijlocită a elevilor. 

Din perspectiva educaţiei, analiza textului denotator trebuie abordată ca produs 

al activităţii reflexive de relaţionare între conţinuturile acestora şi mediul real 

înconjurător. Consecinţele educaţionale ale textului denotator se materializează în 

formarea capacităţii de observare a elevilor. Prin astfel de texte elevul accede mai uşor 

în realul vieţii. 

Textul denotator poate fi citit, ca de altfel, orice tip de text, în două modalităţi, 

la care se referă R. Barthes: prima merge repede, ignorând jocurile de limbaj, merge 
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repede pentru a nu se plictisi; a doua nu trece peste nimic, cântăreşte, aderă la text, se 

citeşte cu aplicaţie şi pornire, surprinzând foietajul semnificaţiilor. Acest tip de lectură 

convine textului modernist, nu în ultimul rând, textului denotator, care trebuie citit nu 

„înfulecând”, ci „regăsind” în el viaţa personală. Şi, pentru a nu se pierde în nonsensuri, 

cititorii textului denotator trebuie să fi nişte „cititori aristocratici”, poate mai mult decât 

citind un text designator (Barthes R, 2006). 

Este cunoscut faptul că pentru ca un text să fie considerat un produs reuşit, nu 

este suficient, după cum afirmă şi A. Şerbănescu, să conţină doar idei interesante 

(2001). Receptarea lui de către elev depinde, în mare măsură, de abilitatea cu care 

autorul ştie să-şi organizeze ideile pentru a le face clare. Chiar foarte interesante, bune, 

originale, neobişnuite, ideile se pierd într-un text încurcat, pe care cititorul nu-l poate 

urmări din vina autorului. Ceea ce autorului îi pare clar şi perfect, elevului cititor i se 

poate părea „încâlcit”. Valoarea de adevăr a unui text apare din comparaţia pe care o 

face elevul cititor între propria schemă mintală şi schema prezentată de autor. Elevul 

cititor aşteaptă să regăsească în textul denotator experienţa sa cotidiană şi unul din 

tiparele care îi modelează existenţa. Prin urmare, prin interpretarea retellizatoare 

elevul poate încerca de a a-şi folosi cunoştinţele, pentru a pune în relaţie lumea textului 

cu lumea reală.  

Problemele de receptare a textului denotator pot fi cauzate de nesesizarea 

nodurilor centrale ale textului. De aceea, este rezonabil ca elevii să fie obişnuiţi să 

găsească rezervele de sens care asigură nodul textului. A înţelege înseamnă a găsi o 

similitudine între cunoştinţele sedimentate în mintea elevului şi cele transmise de autor 

în text. Cu cât un enunţ dintr-un text este mai important pentru decupajul argumentativ 

al lui, cu atât el are mai multe şanse de a fi reţinut de elevul cititor. Calitatea înţelegerii 

textului depinde în mare măsură de abilitatea elevului de a sesiza nodurile textului, de 

a intui ideile sub aspectul importanţei lor în raport cu tema abordată.  

Organizarea textului implică ordonarea ideilor astfel ca ele să fie integrate cu 

uşurinţă de către cititori în sistemul lor de cunoştinţe. Conţinutul textului poate fi 

organizat într-o ordine naturală, impusă din interior (temporală, spaţială) sau după o 

ordine exterioară, reclmată de raţiunea umană. Atenţia autorului trebuie să se 

concentreze asupra „găsirii” locului fiecărui element al textului pentru a intra în relaţie 

optimă cu celelalte elemente ale textului, iar sarcina elevului constă în a „vedea 

arhitectura” textului, atât din interior cât şi din exterior. 

Constructivist vorbind, prin text, de la text, înspre text avem în vedere 

instaurarea unei comunităţi de învăţare care face opţiunea valorică în favoarea textului. 

Or, în paradigma educaţiei postmoderne, fiinţa elevului este plasată în relaţie directă şi 

deplină cu realitatea. Elevul devenind, astfel, un interpret al lumii care acceptă 

realitatea, găseşte soluţii, este convins că are nevoie de un lucru, un fapt, o atitudine pe 

care o exprimă. 
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În această ordine de idei, textul denotativ trebuie acceptat ca pe o ofertă 

dezirabilă, fezabilă şi oportună.  

Deoarece lectura precede toate demersurile analitice de instituire şi negociere a 

sensurilor, elevii vor parcurge textul printr-o lectură cu dublă valoare procesuală. Mai 

întâi, prin lectura de gradul zero se va urmări parcurgerea elementară a textului prin 

memorarea unei idei, imagini, motiv, simbol sau oricare alt semn textual distinct. 

Elevul îşi decide individual alegerea, fără a explica public raţionamentul urmare căruia 

a procedat. Această informaţie va fi dezvăluită ulterior, dar va avea deja un suport 

argumentativ decelat din convingerile unui cititor iniţiat. 

Concluzie: Prin urmare, valorile constructiviste ale înţelegerii în didactica textului 

se degajă dintr-o arhitectură metodologică care pune în prim plan textul denotator, 

relaţionat direct sau indirect cu existenţa reală a elevului, cu realitatea care îl 

înconjoară. Elevul, în acest caz, percepe textul nu ca pe un conţinut didactic, ci ca pe 

un fragment de viaţă, care „îi arată” cum să procedeze în una sau altă situaţie de viaţă. 
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL - ÎNTRE MISIUNE ȘI PROCES.  

STATUT DE PROFESOR 

Vacarciuc Daniela, profesor de istorie 

IP Liceul Teoretic „V. Alecsandri” 

Rezumat. Întemeietorii pedagogiei susţineau ca aceasta este „arta universală de a-i învăţa de toate pe 

toţi” (I.Comenius), că „pedagogia nu este ştiinţă, ci arta cea mai mare pe care o cunoaşte umanitatea” 

(K.Uşinschi).  

Dorindu-ne mari transformări în învăţământul universitar cu accent pe transformarea acestuia 

în formă şi conţinut pe creşterea calităţii, astăzi noi acceptăm doar ştiinţele educaţiei nu şi pedagogia 

umanistă praxiologică care cuprinde cunoaşterea artistică, tehnologii educaţionale ca artă creativă 

originală. Punând accentul pe cunoaşterea ştiinţelor educaţiei, acumulând informaţie teoretică fără a 

lăsa loc suficient pentru un antrenament specific praxiologic în contextul tehnicii, tehnologiei şi artei 

educaţiei nu vom reuşi să realizăm o schimbare esenţială în învăţământul superior pedagogic. 

Cuvinte cheie: Pedagogia – arta educaţiei; Ştiinţa pedagogică; Cunoaşterea ştiinţifică; Cunoaşterea 

artistică; Tehnica pedagogică; Măiestria pedagogică; Tehnologii educaţionale moderne integrative; 

Cultura învăţării; Consilierea educaţională; Interacţiunea subiect-subiect a culturii învăţării; Modelul 

curricular praxiologic multidimensional; Antrenament specific praxiologic psiho-pedagogic. 

Abstract. The founders of pedagogy were saying that this is ,,the universal art to teach everybody, 

everythingˮ(I.Comenius), that ,,the pedagogy is not science, but the best art that humanity has ever 

knownˮ(K.Ushinski). 

Willing for big changes in higher educational system focusing on content changes and quality 

growth, today we accept only educational sciences not praxiological human pedagogy that consists 

of artistic approach, educational techniques as an original creative art. Focusing on learning sciencies 

of education, gatering theoretical information without leaving a sufficient place for a specific 

praxiological practice in technique, tehnology and art of education context, we won̕ t manage an 

essential change in higher educational system. 

Key words: Pedagogy- art of education, pedagogical science, scientific approach, artistic approach, 

pedagogical technique, pedagogical skile, modern interactive educational technologies, the art of 

studying, educational advisory, the interaction subject-subject in art of studying, praxeological 

multidimensional curricular model, techniques and technology in pedagogical skill. 

„Nu există o artă mai mare  

decât arta educaţiei” 

(Sf. Ioan Hristosomul) 

Școala se identifică în mintea noastră cu emoțiile cunoașterii, cu înțelepciunea 

profesorilor și glumele colegilor de clasă. Sistemul liceal din Republica Moldova 

numără deja 28 de ani, început măsurat cu virtuțile suveranității. În timp admirăm 

curajul primilor mesageri ai sistemului românesc de instruire și deși există discuții, 

putem afirma răspicat că acesta este cel mai bun mod de educație, iar reformele trebuie 

să continuie. Secolul XXI, numit de istorici şi „secolul globalizării”, impune o 

dezvoltare şi o diversificare continuă a vieţii sociale, economice, politice şi culturale. 

Nici într-o altă epocă nu au existat atîtea dezbateri privind conceptele educaţionale şi 

valorile pe care ar trebui să le promoveze şcoala. Progresul economic, interferenţa 

culturilor, cosmopolitismul şi mentalitatea materialistă transformă educaţia într-un 
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„serviciu educaţional prestat”, iar conceptul de statut al școlii ca subiect principal 

crează stare de dezechilibru emoțional. Şcoala reprezintă mai mult decât instituţia unde 

idealul uman şi educaţia sunt construite de adevăraţii Mentori de care depinde 

Calitatea. Rolul cadrului didactic este foarte mare. Activismul autoperfecţionării se 

enunţă în laturi expresive ce ar pretinde să ajungă un indicator al culturii pedagogice. 

Prevederile Codului Educației și a Strategiei Educația 2020, impun necesitatea 

formărilor continue a managerilor și cadrelor didactice. Marea majoritate a profesorilor 

și managerilor implicați în procesul educațional actual sunt motivați spre schimbare și 

implicare pentru asigurarea calității cerințelor comunității față de școală. Totodată 

bunele practici și comunicarea eficientă între subiecții responsabili de proces, deaceea 

suntem motivați să participăm la proiectul de formare pe care l-ați lansat și ne 

interesează toate domeniile de instruire propuse în grilă. Recunoaștem carențele pe care 

le avem în cunoașterea conceptului Școlii Deschise. Deasemenea este foarte complicat 

să implementezi un asemenea concept în condiții financiare precare a unei instituții 

liceale clasice lipsită de susținere. Personal simt necesitatea instruirii atît în 

managementul financiar cît și managementul proiectelor, am speranța de a acumula 

cunoștințe, bune practici și experiențe de succes.  

Interpretarea clasică a Pedagogiei, de către marii dascăli şi părinţi a 

învăţământului care a rămas la baza culturii învăţării, acum în epoca modernismului, 

luptei pentru libertatea democratică şi informatizare şi-a pierdut obârşia. 

Noul curriculum, manualele şi învăţământul pedagogic universitar căruia i se oferă 

didacticismul teoretic, acum fiind influenţat de noua Strategie a Cunoaşterii, greşit 

înţeleasa la noi, continuă să menţină sistemul de predare informativă devenind o frână 

în trecerea la un sistem al culturii învăţării. 

Cursurile pedagogice praxiologice ale pedagogiei umaniste practicate de noi 

experimental pot transforma învăţământul informativ în acţiuni individuale prin 

instruirea formativă, realizându-le nu doar ca materie de învăţământ dar şi ca principiu 

educativ practic integrativ a formării personalităţii. 

Sistema psiho-pedagogică de pregătire iniţială a cadrelor didactice ce 

funcţionează în ultimii 20 de ani rămâne a fi orientată mai mult spre cunoaşterea 

teoretică a procesului de instruire şi educaţie în şcoală şi nu acordă o atenţie cuvenită 

priceperilor practice de îndeplinire a funcţiilor profesionale care trebuie formate şi 

primite din interior de către studenţi. Interacţiunea între elev şi profesor capătă un 

efect pedagogic (anumite sentimente, idei, convingeri şi comportament) care 

influenţează la formarea caracterului, voinţei, conştiinţei şi moralităţii. Tot Macarenko 

a introdus în teoria pedagogică şi noţiunea tehnica pedagogică, explicând că „nu-i altă 

stare tehnică mai jalnică în întreaga noastră viaţă sovietică, decât cea din domeniul 

instrucţiunii” . 

Activitatea pedagogică fără măiestrie şi artă devine o meserie ca toate altele, care 
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nu pretinde decât să realizeze ceva în domeniul învăţării, educaţiei: cunoaştere, 

ascultare, înţelegere, pricepere etc. şi nicidecum formarea personalităţii prin activitatea 

învăţării şi educaţiei. Competenţa pedagogică pentru a realiza „servicii pedagogice” nu 

pretinde a avea capacităţi (dimensiuni) multitudinale ci invers, ce-i trebuie doar 

economiei de piaţă – pragmatism – arta de a te folosi de competenţă pentru aţi dirija 

interesele şi a deveni bogat. Cât priveşte cultura, credinţa, morala, etica, sentimentele 

ele rămân nevalorificate. Creaţia pedagogică a învăţătorului rezultă din principiile 

pedagogice, din spiritualitatea lui, din marea dragoste pentru copii, neam şi menirea 

dată prin activitatea profesională. Învăţătorii sunt oameni ai dăruirii, ai tendinţei de 

creştere profesională şi spirituală, persoane care se formează continuu şi vor ca 

discipolii să aibă aceleaşi aspiraţii. Această creaţie înseamnă o totală dăruire spirituală, 

iar acest proces se produce în cadrul lecţiei. Predarea este o artă şi nu o meserie, iar 

aici se află rădăcinile operei pedagogice. A căuta permanent, a inventa mereu, a fi 

exigent, a te perfecţiona continuu, acesta este succesul măiestriei pedagogice. Un 

profesor bun își crează un sanctuar al lui unde zămisleşte etapele, metodele, aspectele 

creative şi modalităţile de motivare, ce fac parte dintr-o operă pedagogică. Temelia 

acestui sanctuar sunt cărţile dar și acel har lăuntric despre care scriam la început. 

Prefiguraţia lecţiei înseamnă apariţia proiectului, de cele mai multe ori acesta constituie 

imaginea profesională a pedagogului. Prin urmare, elaborarea proiectului de lecţie 

înseamnă alegerea celor mai eficiente mijloace de instruire, ce ar ţine cont şi de 

capacităţile clasei de copii. O lecţie nu trebuie să conţină diversitate de dragul 

diversităţii, pilonul central trebuie să fie creaţia şi nu şablonul. Eficientizarea orei se 

face se face prin lupta împotriva formalismului în procesul de proiectare a ei, dar în 

acelaşi timp respectîndu-se logica pedagogică, una dintre legile didacticii, 

raţionamentul şi principiile pedagogiceTermenul pedagogie cuprinde nu doar 

înzestrarea științifică a omului-matematică, fizică, chimie, gramatică, istorie, geografie 

etc., ci formarea lui morală, aceasta devenindu-i o anumită obligație internă, 

sufletească de a afirma în toate acțiunile sale valoarea supremă a vieții- Umanismul. În 

secolul nostru a fi Pedagog înseamnă mai întâi de toate a fi deosebit, a fi atașat de 

integritate, de oameni și de schimbare în numele viitorului. Într-o lume cu atîtea școli 

și pedagogi, cei care dețin harul sunt totuși puțini, trebuie să recunoaștem, deaceea 

atunci cînd vorbim despre ei e important să pornim comunitatea în unison la 

apreciere.... Harul pedagogic se manifestă prin meditarea permanentă asupra valorilor, 

comportamentelor şi aptitudinilor manifestate faţă de discipoli. Educarea optimismului 

ca o calitate permanentă a caracterului. Lupta împotriva caracterului, a irascibilității 

sale, înclinației spre ipohondrie, spre izolare, tristețe, este obligat să ducă învățătorul 

din moment ce el intra în contact direct cu copiii și este chemat să-i educe în spiritul 

optimismului.... Datoria zilnică prima şi ultima a dascălului este desăvîrşirea culturii şi 

personalităţii sale care are un impact fundamental asupra discipolilor. Trebuie zilnic şi 
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consecvent să zideşti şi să veghezi asupra conştiinţei de sine şi de neam, asupra 

responsabilităţii pe care o avem în faţa istoriei pentru că fiecare din noi trăieşte în 

eternitate prin aportul pe care l-am depus în fondul de aur al generaţiilor care ne succed. 

Personalitatea este ecoul prelungit şi durabil cu care-ţi ancorezi numele în posteritate, 

este energia cu care te zideşti, prin jertfa sacrificiilor intime de sensibilitate şi altruism, 

pentru ctitoria neamului, a dimensiunilor spirituale ale generaţiilor de copii – discipoli 

în care-ţi investeşti, cu devotament şi fidelitate, sufletul, timpul, neodihna, idealurile 

imuabile, întru-un cuvînt – planul harului, conştientizîndu-ţi chemarea şi nerenunţind 

la ea – ca fiind cea mai importantă misiune şi împlinire pentru tine. Profesorul autentic 

poate schimba direcţia conceptelor, deschizând ochiul izvorului către adâncurile din 

care porneşte. Singur în faţa diversităţii ochilor curioşi, uneori silit să-ţi pleci fruntea, 

alteori- În orice cultură şi-n toate timpurile profesorii au fost pietrele de hotar, modele 

de demnitate morală şi verticalitate, consilieri spirituali şi oameni de virtute. Astăzi, 

cînd timpurile sunt în căutarea noului tipar al pedagogului, un profesor adevărat tinde 

să devină spiritul ce insuflă încredere Omului de mâine. judecat de propriile înfrângeri, 

trebuie să-ţi continui misiunea de a altoi verticalitate, demnitate şi bunătate. 
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DISCRIMINAREA ȘI MODALITĂȚI DE COMBATERE A FENOMENULUI 

DISCRIMINARE LA INTEGRAREA SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

Lisnic Elena, consultant principal 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Rezumat. Serviciile educaționale de calitate trebuie să fie acesibile tuturor cetățenilor, fără careva 

limitări. Această tendință globală deschide noi oportunități pentru persoanele cu diferite dizabilități 

și permite valorificarea potențialului lor pentru societate. Depășirea obstacolelor ce țin de legislație, 

mecanisme, prejudecăți etc. reprezintă un proces, care deja a declanșat, dar în dependență de 

specificul fiecărui stat necesită o abordare profundă și atentă. Sunt indicate unele soluții în scopul 

instruirii/orientării profesionale adecvate și îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. 

Cuvinte-cheie: discriminare, dizabilitate, pregătire profesională, egalizarea drepturilor, angajarea în 

muncă. 

 Discriminarea se caracterizează prin tratarea diferită a unor persoane aflate în 

situații identice sau comparabile sau, dimpotrivă, tratarea identică a unor persoane 

aflate în situații diferite. Acest fenomen, cu regret, încă este prezent în societatea 

democratică, fiind atât de obișnuit încât e considerat normal de către foarte mulți 

oameni.  

 În viața de zi cu zi, putem observa persoane cu dizabilități care se confruntă cu 

aceleași probleme ca și persoanele normale din punct de vedere fizic. Fiecare din noi 

avem familie, o viață, păreri proprii, reacții la anumite evenimente. Chiar dacă ești 

,,normal” sau cu dizabilități, tot ai momente frumoase și urâte, tot ai prieteni, tot ai 

sentimente, viața ta are cam aceleași etape. 

Atunci dacă o persoană cu dizabilități este asemenea celuilalt, de ce nu ar merita 

să fie tratat ca și ceilalți? 

Discriminarea persoanelor cu dizabilități este în continuare o problemă în 

Republica Moldova, guvernul nereușind sa pună în practică legile care interzic acest 

lucru. 

De menționat, că în ultimii 5 ani numărul persoanelor cu dizabilități a crescut 

cu 3,8% (circa 184,3 mii persoane). Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din 

populaţia totală a ţării. Aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează 

în categoria celor cu dizabilitate severă. 

Dizabilitatea este termenul general pentru afectări, limitări de activitate sau 

restricții de participare. El denotă aspectele negative ale interacțiunii dintre individ 

(care are o problemă de sanătate) și factorii contextuali în care se regăsește (factorii de 

mediu și personali). 

Ultimele decade au marcat o schimbare importantă în ceea ce privește politicile 

publice privind persoanele cu dizabilități la nivel global. Modelul medicalizat, 

predominant în întreaga Europă până în anii 80, axat pe recuperare medicală și 

asigurarea pasivă a unui venit minim financiar, a fost înlocuit cu o paradigmă bazată 
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pe dreptul la șanse egale, nondiscriminare și participare. 

Modelul social promovat de grupurile pentru drepturile civile ale persoanelor cu 

dizabilități, practic, face trecerea de la blamarea exclusivă a limitărilor fizice, 

intelectuale sau de altă natură ale persoanelor individuale către o analiză critică a 

mediului fizic și social și a limitărilor impuse de societate asupra anumitor grupuri sau 

categorii de persoane. Prin urmare, alături de conceptul de ,,persoană cu dizabilități” 

trebuie tratate și barierele externe (”disabling society”). 

Noua abordare a ajuns pe agenda organizațiilor internaționale precum și a 

guvernelor naționale într-o formă ce recunoaște rolul mediului în crearea de șanse 

egale. 

În calitate de cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu dizabilități beneficiază de 

aceleași drepturi ca și restul populației. Au dreptul la demnitate, la o viață autonomă, 

și la participare deplină în cadrul societății. 

De menționat, că un acces egal la o educație de calitate și la posibilitățile de 

învățare de-a lungul vieții oferă persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a se implica 

pe deplin în societate și de a-și îmbunătăți calitatea vieții. 

Transpunerea în fapt a politicilor de stat privind dreptul la studii de toate tipurile, 

asigurat persoanelor cu dizabilități prin setul de acte normativ-legislative adoptat la 

nivel național, dar și internațional, la care Republica Moldova este parte, are în vedere 

accesul nestingherit al acestei categorii de cetățeni la învățământul superior, unica 

oportunitate a lor de a obține o profesie capabilă sa le confere statutul de membri cu 

drepturi depline ai societății. Pentru persoanele cu nevoi speciale valoarea studiilor 

profesionale este mult mai importantă decât pentru persoanele fără deficiențe, 

deoarece activitatea profesională le asigură nu numai sursele de existență, dar, de multe 

ori, și unica posibilitate de a se integra în viața socială, rupând, astfel, cercul izolării și 

al dependenței umilitoare de alte persoane. 

Statisticile din Republica Moldova arată că o persoană cu dizabilități își găsește 

mai ușor un loc de muncă dacă are studii profesionale tehnice sau superioare. În țările 

dezvoltate, cota studenților cu dizabilități în învățământul superior oscilează între 3 și 

7 la sută.  

Potrivit informațiilor prezentate de instituțiile de învățământ superior din 

Republica Moldova, numărul persoanelor cu dizabilități înmatriculate la studii 

superioare constituie circa 0,5% din numărul total de studenți (Figura 1).  

Mai mult ca atât, în Republica Moldova, la momentul actual, nu este nici o 

instituție de învățământ superior dotată cu tot necesarul pentru a include în procesul 

de instruire tineri cu diverse tipuri și grade de dizabilitate. Din acest motiv, persoanele 

cu dizabilități sunt nevoite sa-și aleagă facultatea și instituția în care să studieze nu atât 

după preferințe sale, dar după existența condițiilor, necesare propriilor cerințe 

educaționale speciale. Acest lucru, de fapt, indirect, duce la compromiterea serioasă a 
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principiului neîngrădirii dreptului la studii și a șanselor egale ale tinerilor cu 

dizabilități.  

 
Figura 1. Persoane cu grad de dizabilitate sever, accentuat și mediu înmatriculate la studii 

superioare cu finanțare bugetară în anul de studii 2010-2017 (646 persoane) 

Totodată, analiza informațiilor privind domeniile de formare/specialitățile pentru 

care sunt pregătiți studenții cu dizabilități la moment, indică la problema care ar putea 

să apară pe viitor cu angajarea în câmpul muncii al acestora (Figura 2). 

 
Figura 2. Specialitățile solicitate de persoanele cu dizabilități 

Potrivit unor date neoficiale, în Republica Moldova sunt angajați în câmpul 

muncii circa 20 la sută din numărul total de invalizi. Dar, în conformitate cu 

standardele internaționale, situația în domeniu respectiv este considerată drept 

favorabilă dacă circa 40 la sută dintre persoanele cu dizabilități sunt încadrate în 

câmpul muncii. În scopul îmbunătățirii situații create este nevoie de o instruirea 

profesională adecvată și măsuri de reabilitare disponibile pentru toate categoriile de 

persoane cu nevoi speciale, iar munca și oportunitățile de angajare pentru aceștia 

urmează sa fie promovate pe piața deschisă a muncii atât în modelul urban, cât și rural. 

Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă șanse egale de muncă productivă și aducătoare 

de câștig sau pentru angajare pe piața muncii. În acest sens este necesar ca: 

- Instrumentele existente ale pieței muncii, scheme, modalități și programe de formare 

și măsuri de promovare a angajării sa fie accesibile și persoanelor cu dizabilități; 

- În măsura în care este posibil, trebuie sa se aplice principiul libertății alegerii cu 

privire la formarea profesională și angajare; 
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- Este important ca persoana cu dizabilități și dacă este necesar familia sau 

reprezentantul său să participe la ansamblul măsurilor luate în vederea orientării sale 

profesionale; 

- Abordarea pregătirii profesionale sa fie făcută din perspectiva principiilor economiei 

de piață; 

- Să fie create servicii de suport specializate pentru integrarea în muncă a persoanelor 

cu dizabilități; 

- Prevederile legale elaborate să sprijine activ într-un mod real și profitabil pe cei ce 

angajază persoanele cu dizabilități; 

- De stabilit și promovat activ dialogul social cu între firme, sindicate și ONG-uri, 

privind instruirea profesională și angajarea persoanelor cu dizabilități. 

Realizarea acțiunilor menționate va eficientiza integrarea tinerilor cu dizabilități 

în mediul universitar și câmpul muncii, asigurându-le drepturi/oportunități egale în 

domeniul formării profesionale în egală măsură cu alți cetățeni. 

Egalizarea șanselor va duce la transformarea persoanelor cu dizabilități din 

persoane ai asistenței sociale în cetățeni obișnuiți cu drepturi și obligații. 
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ÎNVĂȚAREA ȘI METACOGNIȚIA ÎN EDUCAȚIA MATEMATICĂ 

ASISTATĂ DE TIC 

Sali Larisa, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe  

Catedra DMFI, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Educația matematică este un domeniu al cărui câmp de referință și acțiune se 

caracterizează printr-o complexitate extremă. Ca o reacție la acest punct de vedere, s-

a vehiculat adesea opinia că este imposibil ca această complexitate să fie depășită. 

Citându-l pe matematicianul Edward G. Begle, renumit pentru aportul său în educația 

matematică americană, autorii Patricia S. Wilson și Jeremy Kilpatrick reiterează: 

"Educația matematică este mult mai complicată decât v-ați aștepta, chiar dacă vă 

așteptați să fie mai complicată decât v-ați aștepta." Referindu-se la problemele actuale 

din învățământul matematic, ei afirmă că profesorii de matematică au nevoie de 

ajutorul matematicienilor și trebuie să lucreze productiv cu ei. Grupul de 

matematicieni implicați în activități legate de matematica școlară ar trebui să fie mult 

mai mare decât este. Profesorii de matematică au nevoie de un anumit tip de cunoștințe 

matematice pentru a răspunde în mod eficace la întrebările elevilor, pentru a găsi 

soluții sau dovezi alternative, pentru a genera reprezentări și exemple utile, pentru a 

alege un contraexemplu optim sau pentru a contesta conjecturile elevilor cu o întrebare 

precisă. Predarea bună necesită o cunoaștere extinsă, consolidată și procesată a 

matematicii. Un profesor nu poate avea succes, dacă cunoaște niște proceduri 

matematice, însă are doar o înțelegere schematică a ideilor fundamentale.  

Pentru a îndruma elevii profesorul de matematică trebuie să aibă o experiență 

metacognitivă bogată de studiere a matematicii și să conștientizeze că fiecare individ 

poate să-și dezvolte propriul traseu de achiziție a experienței cognitive și 

metacognitive. 

Metacogniția este definită în termeni simpli ca fiind "gândirea despre propria 

gândire". Rădăcina "meta" înseamnă "dincolo", astfel încât termenul se referă la 

"dincolo de gândire". În mod specific, aceasta înseamnă că ea cuprinde procesele de 

planificare, urmărire și evaluând propria înțelegere sau performanță. 

Termenul a fost introdus de psihologul american John H. Flavell în 1979 și 

teoria a fost dezvoltată în anii 1980 de unii cercetători din domeniul educației timpurii 

[1]. 

O sursă de inspirație în cercetările destinate studiului experiențelor 

metacognitive o constituie începând cu 2009 cartea Handbook of Metacognition in 

Education apărută în editura prestigioasă Routledge. Cartea reprezintă o culegere de 

studii care acoperă un spectru larg de idei. Metacogniția este tratată drept un sistem 

de reglementare care ajută o persoană să înțeleagă și să controleze performanța 

cognitivă proprie. Metacogniția este definită ca abilitatea de a monitoriza, evalua și 

de a planifica [2]. 
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Brown A. și coautorii consideră că conceptul de metacogniție are patru rădăcini 

istorice: rapoartele oamenilor despre procesele lor de gândire; controlul executiv, care 

derivă din modelele de procesare a informațiilor și include planificarea, evaluarea, 

monitorizarea și revizuirea; autoreglarea; transferul controlului de la alții către sine 

care se bazează pe teoria lui L. Vygotsky, conform căreia toate procesele psihologice 

inițial sunt sociale și apoi sunt transformate prin experiență în intrapersonale [3]. 

În abordarea metacogniției se disting trei componente: cunoștințele despre 

metacogniție, capacitatea de a monitoriza procesele de învățare și capacitatea de a 

controla procesele de învățare.  

Întrebările sunt o resursă metacognitivă importantă și reprezintă unul dintre 

mijloacele primare prin care indivizii pot să-și dezvolte propria înțelegere [4, p.114]. 

Deficitul de cunoștințe și conflictele de cunoaștere au fost considerate ca mecanisme 

alternative de recunoaștere a anomaliilor care conduc la formularea de întrebări. 

Metacogniția permite asumarea propriului proces de învățare. Aceasta implică 

cunoașterea modului în care indivizii învață, o evaluare a nevoilor lor de învățare, 

generarea de strategii pentru a răspunde acestor nevoi și apoi punerea în aplicare a 

strategiilor [5]. 

Cercetările demonstrează că elevii manifestă adesea o creștere a încrederii în 

sine atunci când își dezvoltă abilitățile metacognitive. Auto-eficacitatea îmbunătățește 

motivația și succesul învățării. În lucrarea [2 , p.109] este menționat că, capacitatea 

de a monitoriza cu exactitate cunoștințele anterioare este esențială pentru a învăța 

eficient. Elevii care fac distincția corectă între ceea ce au învățat și ceea ce nu au 

învățat, au un avantaj în timpul instruirii, deoarece pot omite materialul mai familiar 

și se concentrează mai mult pe conținutul mai puțin familiar. În schimb, elevii cu 

abilități de monitorizare a cunoștințelor mai puțin exacte, adesea petrec prea mult timp 

pentru a revizui materialul cunoscut în detrimentul asimilării materialului necunoscut, 

astfel adesea rămân în urmă cu însușirea secvențelor instructive. O cercetare 

miinuțioasă a componentei metacognitive a permis autorilor să stabilească care sunt 

situațiile în care copiii solicită asistență în procesul de învățare și în ce doză. Dacă 

elevii caută ajutor după ce au estimat că știu materialul (sau știu cum să rezolve 

problema), asistența oferită este inutilă și redundantă. Îndrumarea pentru elevi este 

relevantă nu numai pentru evaluarea metacogniției, dar joacă, un rol în controversa cu 

privire la eficacitatea instruirii, în special atunci când se află în dezbaterile despre 

eficacitatea instruirii constructiviste.  

Îmbunătățirea metacogniției poate facilita învățarea formală și informală. 

Acesta poate îmbunătăți performanța soluționării noilor sarcini la locul de muncă și 

poate contribui la eficientizarea procesului de rezolvare a problemelor. 
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O sinteză privind strategiile metacognitive este propusă în publicația [1]. 

Pornind de la faptul că strategiile metacognitive facilitează învățarea, cadrul didactic 

va sprijini și impulsiona elevii în acest proces prin: 

1. Formularea unor întrebări care permit elevilor să reflecteze asupra propriilor 

procese și strategii de învățare, iar în procesul de învățare în colaborare, să reflecteze 

asupra rolului propriu în rezolvarea problemelor de către echipe. 

2. Evidențierea importanței reflecției personale în timpul și după obținerea 

experiențelor; analiza critică a ipotezelor proprii și a posibilelor influențe asupra 

învățării.  

3. Promovarea învățării independente solicitând elevilor să își genereze propriile 

întrebări și să răspundă la ele pentru a spori înțelegerea 

4. Predarea unor strategii metacognitive adecvate ca parte a unui curs de 

formare. 

5. Încurajarea elevilor pentru participarea la experiențe de învățare provocatoare. 

Ei vor fi nevoiți apoi să-și construiască propriile strategii metacognitive. 

6. Asigurarea accesului mentorilor/tutorilor. Mulți oameni învață cel mai bine 

interacționând cu colegii care sunt puțin mai avansați: începătorii pot observa utilizarea 

dovedită a unei calificări și apoi pot avea acces la strategiile metacognitive ale 

mentorilor lor. 

7. Rezolvarea problemelor în cooperare poate spori asimilarea strategiilor 

metacognitive, discutând posibilele abordări cu membrii echipei și învățând unul de la 

celalalt. 

8. Impunerea gândirii cu voce tare, ca elevii să-și raporteze gândurile în timp ce 

îndeplinesc o sarcină dificilă. Un partener cu cunoștințe poate să sublinieze atunci 

erorile în gândire sau individul poate folosi această abordare pentru a crește gradul de 

conștientizare în timpul învățării.  

9. Explicarea proprie în scris sau oral poate ajuta elevul să-și îmbunătățească 

înțelegerea unui subiect dificil. 

10. Oferirea oportunităților pentru a face erori. Când elevilor le este oferită 

posibilitatea de a face erori în cursul formării, cum ar fi în timpul simulărilor, aceasta 

stimulează reflecția asupra cauzelor erorilor lor. 

Succesul învățării poate fi asigurat de utilizarea unor strategii metacognitive 

precum sunt: 

1. Cunoașteți-vă limitele propriei memorii pentru o anumită sarcină și creați 

suporturi externe. 

2. Auto-monitorizați-vă aplicarea strategiilor de învățare: cartografiați conceptul 

și adaptați strategia dacă nu este eficientă. 

3. Observați dacă ați înțeles ceea ce tocmai ați citit și modificați abordarea, dacă 

nu ați înțeles. 
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4. Filtrați informația care nu este importantă pentru a ajunge la informația de 

care aveți nevoie. 

5. Exersați pentru a obține performanțe. 

6. Rezolvați periodic independent teste pentru a vedea cât de bine ați învățat 

ceva. 

Următoarele orientări prescriptive pot fi utilizate pentru a îmbunătăți 

monitorizarea în timpul învățării cu hypermedia: 

 În timpul învățării unui subiect științific, cursanții ar putea fi invitați periodic 

să-și planifice și să-și activeze cunoștințele anterioare. Acest lucru ar putea fi folosit 

ca o ancoră din care să se construiască noi comprehensiuni și elaborări pe baza 

informațiilor prezentate în hypermedia. 

 Platformele ar putea fi concepute pentru a încuraja un cursant să se angajeze 

în mai multe procese metacognitive în timpul învățării. De exemplu, sistemul ar putea 

determina un cursant să se angajeze în procesul de evaluare a sentimentelor proprii 

privind cunoașterea cerându-i periodic să raporteze ceea ce știe deja despre subiect, 

despre elaborarea cunoștințelor. 

 Schemele statice ar putea fi încorporate în sistem pentru a facilita 

monitorizarea progresului spre atingerea obiectivelor prin utilizarea rețelei de 

planificare și managementul timpului rămas în sesiunea de învățare. 

 Dezvoltarea de către cursanți a unor strategii eficiente de învățare ar putea fi 

schematizată prin furnizarea de instrucțiuni on-line, încorporate. Sistemul ar putea, de 

asemenea, să detecteze utilizarea strategiilor de învățare eficiente și ineficiente și să 

ofere sugestii și feedback pentru a descuraja cursanții să folosească strategii 

ineficiente [2, p. 334]. 

Ken Koedinger și colegii săi oferă o discuție detaliată a cercetării tutorialelor 

bazate pe computer. Sistemele lor oferă mai multe tipuri de suport metacognitiv, care 

promovează învățarea. Cercetările au reușit să demonstreze progrese și posibilități în 

utilizarea sistemelor inteligente de îndrumare pentru a susține, preda și evalua 

metacogniția. În același timp, ele sugerează legături importante între starea afectivă și 

metacogniție. Deși tutorialele computerizate și alte tehnologii informatice sunt utilizate 

pentru a promova metacogniția eficientă și învățarea elevilor, este uimitor cât de puține 

lucruri sunt cunoscute despre abilitățile metacognitive ale celor care au condus practici 

educaționale.  

Phil Winne și John Nesbit descriu mai multe moduri în care metacogniția 

studenților poate deveni greșită pe măsură ce studiază. Elevii monitorizează adesea în 

mod incorect, sunt influențați în mod nejustificat de euristicile greșite și nu pot căuta 

ajutor într-un mod util. Acești autori descriu modul în care tehnologiile informatice pot 

fi folosite pentru a promova metacogniția și învățarea reușită, cum ar fi solicitarea 
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studenților să proceseze profund materialele care urmează să fie învățate și să-și 

evalueze înțelegerea în timpul soluționării sarcinii. 

În ceea ce privește matematica, Barbara White și colegii ei discută despre 

expertiza metacognitivă necesară elevilor pentru a-și reglementa învățarea pe măsură 

ce desfășoară proiecte de cercetare. Sunt descrise moduri în care strategiile de formare 

și activitățile de autoreglementare pot stimula învățarea elevilor despre cum să 

exploreze și să investigheze. Cercetările subliniază valoarea unei abordări 

metacognitive pentru o mai bună înțelegere și, eventual, pentru remedierea 

dificultăților cu care se confruntă mulți elevi, în timp ce abordează probleme dificile în 

știință și matematică. A. Desoete se întreabă dacă problemele metacognitive contribuie 

la depășirea aceste dificultăți și cum alte facilitări pot aduce beneficii acestor elevi, 

atunci când intervențiile metacognitive nu reușesc. Acest program apare deosebit de 

util pentru elevii cu un nivel scăzut de performanță. Elevii cu dificultăți de învățare a 

matematicii par să aibă inteligență relativ normală, totuși ei demonstrează un deficit 

specific în matematică [2 , p.3]. 

E. Ghelfman și M. Holodnaia consideră că manualele școlare trebuie să 

servească pentru învățarea autoreglată și să fie o proiecție atât a științei matematice 

cât și a principalelor direcții psihologice orientate spre educația intelectuală a elevilor, 

axată pe sporirea gradului de complexitate și îmbogățirea experienței mentale. În 

lucrarea [9, p. 90] este propus un model al structurii intelectului care descrie 

particularitățile organizării lui din perspectiva componenței experienței mentale a 

subiectului. Principalele componente incluse sunt: experiența cognitivă; experiența 

metacognitivă; experiența intențională; capacitățile inteletuale; capacitățile 

integratoare. În baza modelului elaborat și ținând cont de particularitățile de vârstă ale 

copiilor din clasele gimnaziale autorii propun un proiect de îmbogățire a experienței 

cognitive, metacognitive și intenționale prin cursul gimnazial de matematică 

(Matematică. Psihologie. Intelect) pe patru dimensiuni: orizontală; verticală; 

instrumentală; problematizată. Manualele din acest complex metodic sunt imprimate 

pe suport de hârtie și nu putem discuta despre consolidarea experiențelor 

metacognitive în baza utilizării tehnologiilor digitale. 

Constantin Cucoș consideră că învățarea prin intermediul manualelor digitale 

favorizează structurile metacognitive, competențele de asociere și de integrare a 

cunoștințelor, pe orizontală sau verticală, intra sau interdisciplinare. Aceasta înseamnă 

că elevii trebuie să posede deja competențe bazale, de citire, recunoaștere, interpretare 

a semnelor etc. ce pot fi achiziționate prin intermediul suporturilor tradiționale. Mai 

mult chiar, la un moment dat, informația poate fi dată doar parțial, aceasta fiind 

generată plenar de/împreună cu elevul. Noile tehnologii vor reforma atât suporturile de 

învățare, cât și mecanismele bazale de accesare de ordin psihologic. Vom asista la o 

„cotitură antropologică” din acest punct de vedere [7].  
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La ora actuală manualele digitale elaborate în România sunt apreciate pozitiv de 

profesori și o bună parte din cei care le utilizează se declara multumiti de continutul 

existent. Evaluarea unor manuale de matematică digitale disponibile permit să 

constatăm necesitatea corelării conținuturilor și procedeelor cu strategii de dezvoltare 

a experienței metacognitive bazate pe abordarea diferențiată a procesului educațional 

[8]. 

În Republica Moldova nu este dezvoltată o politică educațională orientată spre 

aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicație la matematică. Conceptul 

manualului digital este aprobat, dar nu există suporturi digitale complexe elborate 

pentru studiul matematicii. Polemica pe marginea subiectului avantajelor și 

dezavantajelor utilizării suporturilor digitale este deocamdată, în mediul virtual. 

Profesorii de matematică, în mare lor majoritate, sunt predispuși să ofere meditații, dar 

efectul acestora, adesea, nu contribuie la îmbogățirea experienței metacognitive a 

elevilor. De aici și rezultatele de nivel inferior la evaluările naționale și internaționale.  
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR 

DIDACTICE ÎN CADRUL STAGIILOR DE FORMARE 

CONTINUĂ LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

TIRASPOL 

Bocancea Viorel, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Formarea continuă în Republica Moldova, în contextul învățării pe tot parcursul 

vieții, constituie totalitatea proceselor în dezvoltare ale învăţării formale, nonformale 

și informale cu ajutorul cărora adulţii îşi dezvoltă capacităţile, îşi îmbogăţesc 

cunoştinţele şi îşi perfecţionează calificarea profesională şi tehnică sau le aplică în alt 

mod pentru utilitate personală şi socială [1]. Formarea profesională continuă a adulților 

se organizează prin programe de recalificare, calificare suplimentară, specializare, 

policalificare şi perfecţionare. În conformitate cu același regulament, perfecţionarea 

reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea 

cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care 

deţine deja o calificare. 

Comisia europeană indică următoarele direcții de formare utile pentru realizarea 

dezvoltării profesionale: 

 Curriculum-ul școlar, curriculum-ul disciplinei predate și didactica disciplinei. 

 Organizarea școlară și gestiunea sa. Se pune accentual pe administrarea și 

gestiunea școlii, cooperarea intra - și interinstituțională, consilierea școlară și 

tutoriatul etc.  

 Aspecte psihologice și pedagogice. La acest compartiment se referă formarea în 

domeniul pedagogiei și psihologiei generale, dar și așa domenii ca diferențierea 

instruirii, relațiile professor - elev, munca în echipă etc. 

 Aspecte sociologice și domenii novatoare. În acest compartiment se atrage 

atenție la educația pentru sănătate, internaționalizarea și dimensiunea europeană 

a educației, relația profesor-părinți etc. 

 Formarea în domeniul TIC, învățării limbilor străine, multiculturalismului și 

gestiunii heterogenității colectivului de elevi, cunoașterii și respectării mediului 

ș.a. la fel fac parte dinaceste direcții prioritare. 

Centrul Formare profesională continuă al Universității de Stat din Tiraspol, 

contribuie pe parcursul ultimului deceniu la realizarea obiectivelor trasate de aceste 

direcții. În continure, vom ilustra prin câteva exemple experiența acumulată în 

racordarea ofertei centrului la cerințele actuale. 
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I. Adaptarea programelor de formare continuă la necesitățile dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice. 

Pe parcursul anilor 2007 - 2018 programele de formare continuă au fost 

modificate de trei ori. Aceast fapt demonstrează flexibilitate ofertei și deschderea 

acesteea spre așteptările cadrelor didactice.  

Prima modificare a programelor (2013) a fost condiționată de schimbarea duratei 

cursurilor de perfecționare (de la trei săptămâni la două). Aceasta s-a realizat prin 

transferul studierii unor teme la lucrul individual. Deja la cea de-a doua modificare 

(2016), s-a ținut cont de solicitările formabililor, oferta concurenților și direcțiile de 

formare, utile dezvoltării profesionale. Astfel ofertă a devenit mai atractivă prin 

echilibrul dintre disciplinele predate:  

1. Didactica disciplinei/ Aspecte ale Didacticii pe arii curriculare. 

2. Psihopedagogie. 

3. Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de 

învățământ. Această direcție se realizează atât pe dimensiunea formării 

competențelor digitale la general, cât și cu referire la utilizarea TIC în predarea 

unei disciplini concrete. 

Cea dea treia modificare, realizată recent (2018), se caracterizează prin oferirea 

șansei de alegere a unui domeniu de dezvoltare profesională. Păstrând echilibrul dintre 

disciplinele predate de la programele precedente, s-a mai adăugat un modul, la care 

formabilii au posibilitatea să aleagă una din următoarele disciplini: 

a) Mentorat – tutorat; 

b) Educația prospectivă; 

c) Sisteme de educație în UE. 

Spectrul opțiunilor poate fi lărgit în perspectivă în funcție de solicitările formabililor. 

 

II. Modernizarea curricula disciplinelor din planul de învățământ. 

Odată cu modificarea programelor, a apărut necesitatea elaborării curricula în 

conformitate cu planurile de învățământ și cerințele Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării. În varianta recentă, fiecare curriculum conține:  

 preliminarii; 

 informații despre administrarea disciplinei; 

 competențe; 

 obiective cross-curriculare şi generale ale cursului; 

 conţinuturi şi strategii didactice; 

 lista subiectelor pentru evaluarea finală; 

 bibiliografie selectivă. 

Modernizarea curricula implică perfecționarea suportului de curs și sporirea 

accesibilității acestuia. În acest scop au fost inițiate cursuri de formare continuă pentru 
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formatori, în rezultatul cărora au apărut primele cursuri pe platforma moodle a 

universității. În perspectivă, aceste cursuri ar putea servi drept bază pentru crearea 

cursurilor mixte la programele de formare continuă.  

Modernizarea suportului de curs s-a manifestat și prin publicarea de către 

formatorii centrului a unui număr impunător de lucrări, care pot fi utilizate în procesul 

de învățământ la cursurile de formare continuă. Luând în considerație că o parte din 

formatori sunt autori de manuale școlare și auxiliare pentru elevi, precum și experiența 

lor de predare la clasă, prezintă interes valorificarea acestui potențial la sporirea 

atractivității ofertei.  

 

III. Racordarea ofertei centrului Formare profesională continuă la conjunctura 

pieții serviciilor de formare continuă. 

Dinamica ofertei centrului de formare profesională continuă din ultimii ani este 

reprezentată în figura 1. 

 
Figura 1. Dinamica ofertei centrului de formare profesională continuă 

 

Inițial, în 2007, centrul a început activitatea cu șase programe. În prezent oferta 

s-a diversificat, în special pe seama cursurilor de 10 credite. Un loc aparte este rezervat 

programelor destinate cadrelor didactice universitare. 

Oferta centrului de formare continuă pentru anul 2018 

Programe de 10 credite (75 ore):  

• Politici educaționale europene 

• Abordari pedagogice inovative 

• Tehnologii digitale pentru predare 

• Legislaţia educaţiei 

• Metodologia elaborării proiectelor 

• Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar din învățământ 

• Educație pentru integrarea europeană 

• Metodologia utilizării laboratorului digital în procesul de învățământ 

• Pedagogul versus exigențele atestării 
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• Methodologia elaborării rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice 

• Utilizarea tablei interactive Smart board în procesul de învățământ 

• Formarea formatorilor locali 

Programe de 20 credite (150 ore):  

• Matematica 

• Fizica 

• Informatica și Tehnologii WEB 

• Biologia 

• Chimia 

• Geografia 

• Limba română 

• Limba rusă 

• Limba engleză 

• Limba franceză 

• Învățământ preșcolar  

• Pedagogia în învățământul primar 

• Managementul educațional 

• Istoria 

• Educație civică 

• Pedagogia învățământului superior 

Programe de 30 credite (225 ore):  

• Matematică și informatică 

• Matematică și fizică 

• Fizică și informatică 

• Biologia și chimie 

• Geografie și biologie 

Programe în cadrul proiectelor de cercetare: 

• Integrarea tehnologiilor digitale in procesul de predare – învățare centrat pe elev.  

• Abordari pedagogice inovative 

• Tehnologii digitale pentru predare 

• Educație pentru integrarea europeană 

 

IV. Rezultatele obținute în ultimii ani. 

Printre rezultatele mai importante din ultimii ani se pot menționa extinderea în teritoriu. 

Numai în anul 2018 au fost organizate cursuri de formare continuă în opt raioane 

(Ocnița, Florești, Fălești, Șoldănești, Rezina, Orhei, Anenii Noi și Soroca) (figura 2). 

Această extindere a influiențat creșterea numărului de participanți la cursurile de 

formare continuă de la 197 în 2014 la 974 în 2017 (figurile 2-3). 
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Figura 2. Distribuția participanților la cursuri de formare continuă în teritoriu. 

Figura 3. Plasarea centrului Universității de Stat din Tiraspol în clasamentul centrelor 

de formare continuă în anul 2014. 
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 Centrul de formare continuă Nr. cert. 

1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2020 

2 Institutul de Formare Continuă 1994 

3 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din mun. 

Chişinău 

952 

4 Universitatea Tehnică a Moldovei 794 

5 Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în 

Educaţie 

672 

6 Universitatea de Stat din Moldova 506 

7 Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi 431 

8 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 363 

9 Universitatea de Stat din Comrat 215 

10 Universitatea de Stat din Tiraspol 197 

11 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din 

Cahul 

158 
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 Centrul de formare continuă Nr. cert. 

1 Institutul de Formare Continuă 3472 

2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 1853 

3 Universitatea de Stat din Tiraspol 974 

4 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din mun. 

Chişinău 

912 

5 Universitatea Tehnică a Moldovei 653 

6 Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi 536 

7 Universitatea de Stat din Moldova 444 

8 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 326 

9 Universitatea de Stat din Comrat 215 

10 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din 

Cahul 

197 

11 Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în 

Educaţie 

173 

Figura 4. Plasarea centrului Universității de Stat din Tiraspol în clasamentul centrelor 

de formare continuă în anul 2017. 

 

În perspectiva apropiată, centrul poate beneficia de următoarele oportunități: 

 Rezultatele proiectelor de cercetare (cursuri noi, inclusiv on-line, săli dotate 

etc.). 

 Aprobarea la Ministerul Educației, Culturii și Cercetătării a programelor de 

formare continuă și acreditarea acestora. 

 Elaborarea cursurilor mixte. 

 Semnarea contractelor de colaborare direct cu instituțiile de învățământ. 

 Angajarea prin cumul a formatorilor cu experiență. 

 Crearea unui mediu de colaborare cu parteneri din țară și de peste hotare. 
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LECȚIA UNEI PROBLEME 

Achiri Ion, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe 

Institutul de Științe ale Educației, m. Chișinău 

Rezumat. În articol este abordată ideea desfășurării lecției de matematică dedicată unei probleme. 

Rezolvarea unei probleme prin mai multe metode eficient contribuie la formarea și dezvoltarea 

competențelor școlare. 

Cuvinte-cheie: matematica, competență, problemă, lecție, eficiență. 

În conformitate cu standardele europene și politica educațională, competența 

școlară reprezintă finalitatea globală în Republica Moldova privind studierea oricărei 

discipline școlare, inclusiv a Matematicii. Competențele specifice ale disciplinei 

Matematica se formează și se dezvoltă pe parcursul a patru ani de stu-dii în 

învățământul primar, a cinci ani – în învățământul gimnazial și trei ani – în 

învățământul liceal. Un aspect important în formarea competențelor îl reprezintă 

integrarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și valorilor. Acest aspect rezultă și din 

definiția noțiunii competența școlară: 

Competența școlară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și 

valori dobândite/formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare permite 

identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte, situații de viață. [1, 

p. 19] 

În acest context atât în cadrul predării-învățării matematicii, cât și în cadrul 

evaluării trebuie să fie propuse elevilor spre rezolvare, itemi, sarcini, probleme din 

perspectiva realizării: a) conexiunilor intradisciplinare, b) conexiunilor 

interdisciplinare și c) conexiunilor cu viața cotidiană. 

Rezolvarea unei probleme de matematică prin mai multe metode permite 

realizarea eficientă a conexiunilor intradisciplinare, conexiunilor interdisciplinare, 

conexiunilor cu viața cotidiană și a integrării cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și 

valorilor.  

Psihologii au constatat că eficiența învățării este mai majoră în cazul când o 

problemă se rezolvă prin mai multe metode, decât în cazul rezolvării unei mulțimi de 

probleme de același tip. În această ordine de idei profesorul de matematică poate aplica 

următorul procedeu didactic: aceeași problemă de matematică va fi propusă spre 

rezolvare în cadrul studierii a mai multor teme, de fiecare dată problema fiind rezolvată 

prin metoda corelată cu tema respectivă. [2, p.80] 

De exemplu, problema „42 de turiști au fost cazați în camere cu două și trei 

paturi. Au fost ocupate în total 16 camere. Câte camere cu două paturi și câte cu trei 

paturi au fost ocupate?” poate fi propusă spre rezolvare, la prima etapă, în clasa a VI-

a – rezolvarea prin metoda falsei ipoteze, apoi, la etapa a doua, în clasa a VII-a – prin 

rezolvarea cu ajutorul ecuației, și, la etapa a treia, în clasa a VIII-a – prin rezolvarea 

cu ajutorul sistemului de ecuații.  
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Însă, mai eficient ar fi de propus această problemă spre rezolvare prin toate 

metodele posibile/studiate elevilor din clasele a VIII-a – a XII-a în cadrul unei lecții. 

Recomandăm profesorilor de matematică să implementeze în practica profesională 

ideea lecției unei probleme. Lecția unei probleme este aceea lecție în cadrul căreia 

se rezolvă o unică problemă, iar rezolvarea se va face prin cât mai multe metode 

posibile. 

De exemplu, problema „Într-un trapez diagonalele au lungimile de 6 cm și 8 cm 

și sunt reciproc perpendiculare. Să se afle lungimea liniei mijlocii a trapezului.” poate 

fi rezolvată prin, cel puțin, 15 metode/modalități. Îndemnăm cititorul să găsească aceste 

metode/modalități de rezolvare. 

- Problema „Să se demonstreze că lungimea medianei, în triunghiul dreptunghic, 

dusă la ipotenuză este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.” poate fi rezolvată 

prin, cel puțin, 11 metode/modalități. Îndemnăm cititorul să găsească și aceste 

metode/modalități de rezolvare. 

- E cunoscut faptul că ecuațiile trigonometrice liniare în sin x și cos x pot fi 

rezolvate prin metoda omogenizării, metoda unghiului auxiliar, metoda aplicării 

formulelor substituției universale și metoda reducerii la un sistem de ecuații algebrice. 

În cadrul lecției unei probleme se vor exersa toate aceste metode aplicabile la 

rezolvarea unei ecuații trigonometrice liniare. 

- Problema „ În ABC , [CM] este mediana, iar AC = 1cm, CM = 2cm și 𝐶𝐵 =

 √15 𝑐𝑚. Aflați aria ABC .” poate fi rezolvată, cel puțin, prin 9 metode/modalități. 

- Problema „Raza cercului circumscris unui triunghi isoscel este de 3,125cm, iar 

raza cercului înscris în acest triunghi – de 1,5cm. Aflați lungimile laturilor 

triunghiului, știind că, exprimate în centimetri, ele reprezintă numere întregi.” poate 

fi propusă spre rezolvare prin mai multe metode în clasa a X-a. 

- Problema „ Fie ABC  echilateral și D un punct astfel încât BD=DC, 

m(<BDC)= 30∘, iar BC separă A și D. Dacă E ∈(BD) și m(<BAE)= 15∘, să se 

demonstreze că CE ⊥ 𝐴C.” poate fi rezolvată prin 9metode/modalități. Una dintre 

soluții se va obține prin aplicarea numerelor complexe. [3] 

Profesorul de matematică va propune această problemă elevilor pentru rezolvare 

în clasa a XII-a în cadrul unei ore de sinteză, în procesul de pregătire pentru BAC, 

realizând lecția unei probleme.  

De fapt, problema poate fi propusă elevilor spre rezolvare începând cu clasa a 

VII-a. 

Unii profesori de matematică (din m. Chișinău), participanți la cursurile de 

formare profesională continuă la Institutul de Științe ale Educației, deja au realizat 

activități de tipul lecției unei probleme, demonstrând eficiența acesteia.  

Prin realizarea lecției unei probleme profesorul de matematică va: 

- diversifica activitățile realizate în cadrul procesului educațional la matematică; 
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- majora interesul și motivația elevilor pentru matematică; 

- intensifica procesul de formare și dezvoltare a competențelor matematice la 

elevi; 

- stimula la elevi spiritul de creativitate, cerând să determine cât mai multe 

metode de rezolvare a problemei propuse; 

- realiza transferul de cunoștințe în diverse domenii; 

- realiza eficient conexiuni intradisciplinare, interdisciplinare și conexiuni cu 

viața cotidiană în procesul rezolvării unei probleme. 

 Lecția unei probleme trebuie să fie o lecție foarte interesantă pentru elevi! 

 Formarea competențelor specifice la matematică necesită realizarea unor activități de 

integrare a cunoștințelor, capacităților și deprinderilor elevilor. Din această perspectivă 

rezolvarea problemelor prin mai multe metode reprezintă o tehnologie foarte eficientă. 

Mai mult, profesorul le poate propune elevilor ca proiect selectarea din diverse surse a 

problemelor rezolvabile prin mai multe metode. O experiență interesantă pentru elevi 

ar fi compunerea de probleme cu mai multe metode/modalități de rezolvare. 

 Orele de sinteză la diverse compartimente ale matematicii atât în gimnaziu, cât și în 

liceu pot fi realizate în baza lecției unei probleme. 
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�̈�zkan Turan, masterand 

Catedra DMFI, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Activitatea creativă a elevilor reprezintă o totalitate de acțiuni cu caracter de 

căutare, care duce la descoperirea unor factori necunoscuți, cunoștințe teoretice și 

metode de activitate. Scopul creativității este de a ”trezi” în mintea elevului procesul 

de a gândi. Un rol deosebit în formarea capacităților creative la elevi se datorează 

rezolvării problemelor la matematică. În soluționarea problemei abordate în acest 

articol cu succes se aplică rezolvarea problemelor în care se cere de calculat mărimile 

unor elemente a figurilor geometrice, care nu există conform condițiilor date în 

problemă. 

Exemplul 1. Bazele unui trapez au lungimile egale cu 17cm și 13cm. De aflat 

aria trapezului, dacă raza cercului înscris este egală cu 8cm . 

Elevii ușor calculează înălțimea trapezului egală cu 16cm și linia medie egală cu 

15cm. Cunoscând formula pentru calcularea ariei trapezului, elevii de obicei dau 

răspunsul 240 cm2. Profesorul, în așa caz, pune întrebarea: ce fel de trapez este dat în 

problemă? Elevii observă că este un trapez circumscris și prin urmare, latura laterală 

este egală cu 15. S-a primit în rezultat, că înălțimea trapezului este mai mare decât 

latura laterală a trapezului (ipotenuza este mai mică decât o catetă). Contrazicerea 

primită demonstrează că nu există așa trapez care să satisfacă condițiilor date în 

problemă.  

Exemplul 2. Latura unui poligon regulat cu 𝑛 laturi 𝑎 =3, iar raza cercului înscris 

în acest poligon 𝑟 = 2. De aflat raza 𝑅 a cercului circumscris acestui poligon. 

La prima vedere, problema nu reprezintă ceva complicat pentru elevi. Făcând 

următorul desen (Fig. 1). 

Elevii aplică teorema lui Pitagora în triughiul O𝐵𝐾 și determină  

𝑅 = √𝑟2 +
𝑎2

4
= √4 +

9

4
= 2,5. 

Cercetând mai atent problema, elevii observă 

că 𝑚∡𝐴𝑂𝐵 =
2𝜋

𝑛
, dar atunci 𝑚∡𝐾𝑂𝐵 =

𝜋

𝑛
 și din 

triunghiul 𝑂𝐵𝐾 
𝑎

2𝑟
= 𝑡𝑔

𝜋

𝑛
. Întroducînd datele 

problemei, obțin 𝑡𝑔
𝜋

𝑛
= 0,75. Elevii ajung la 

concluzia, că răspunsul 𝑅 = √𝑟2 +
𝑎2

4
 este corect, 

doar în cazul, când există 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 > 2 astfel încît 

FORMAREA DEPRINDERILOR CREATIVE LA ELEVI ÎN PROCESUL 

REZOLVĂRII PROBLEMELOR LA MATEMATICĂ 

Calmuțchi Laurențiu, profesor universitar, doctor habilitat 

42



 

𝑎

2𝑟
= 𝑡𝑔

𝜋

𝑛
 Unghiul de mărime 

𝜋

𝑛
 reprezintă jumătatea unghiului dintre razele cercului 

circumscris poligonului duse din centrul poligonului în extremitățile unei laturi. Acum 

se propune elevilor să calculeze tangentele unghiurilor corespunzătoare ale 

poligoanelor regulate și să le compare cu mărimea 0,75. În triunghiul regulat acest 

unghi are 600 și tangenta acestui unghi este egală cu √3 > 1. Pentru patrulaterul 

regulat acest unghi este egal cu 450 și tangenta este egală cu 1. În pentagonul regulat 

acest unghi are 360 și tangenta acestui unghi este mai mică decît 0,75. Evident, cu 

creșterea numărului laturilor poligonului regulat tangenta unghiului corespunzător se 

micșorează. Prin urmare, nu există așa poligon regulat tangenta unghiului căutat să fie 

egală cu 0,75 . 

Deseori, pentru determinarea mărimii geometrice necunoscute, se alcătuiește o 

ecuație pătrată, care admite două soluții pozitive. Se întâlnesc situații, când figura dată 

în problemă are unele restricții ”ascunse” asupra variabilei și devine complicat de a 

determina care din soluțiile ecuației este răspunsul problemei . 

Exemplul 3. În triunghiul ABC este dat: |𝐴𝐵| = 2 , |𝐴𝐶| = 4 și m ∡BAC=1200. 

Bisectoarea unghiului A intersectă latura BC în punctul D. Cu ce este egală distanța de 

la punctul D până la latura AB (Fig. 2)? 

 

Rezolvare. Fie 𝐷𝐸 ⊥ 𝐴𝐵 și |𝐷𝐸| = 𝑥 . Atunci |𝐴𝐸| = 𝑥𝑐𝑡𝑔300 =
𝑥

√3
 , 

 |𝐵𝐸| = 2 −
𝑥

√3
. Aplicăm teorema cosinusurilor în triunghiul 𝐴𝐵𝐶 și obținem: 

|𝐵𝐶|2 = 4 + 16 − 2 ∙ 2 ∙ 4 cos 1200 = 28, de unde |𝐵𝐶| = 2√7. Din proprietatea 

bisectoarei 𝐴𝐷 în triunghiul 𝐴𝐵𝐶 avem: 

|𝐷𝐵|

|𝐷𝐶|
=

|𝐴𝐵|

|𝐴𝐶|
=

2

4
=

1 

2
. Atunci, |𝐷𝐵| =

2√7

3
 și |𝐷𝐶| =

4√7

3
. Aplicând teorema lui 

Pitagora în triunghiul 𝐵𝐷𝐸, obținem : 

𝑥2 + (2 −
𝑥

√3
)
2

= (
2√7

3
)
2

 𝑠𝑎𝑢 
1

3
𝑥2 −

2𝑥

√3
+
2

9
= 0. 

Soluțiile acestei ecuații sunt 𝑥1 =
√3

3
 și 𝑥2 =

2√3

3
. Ambele soluții sunt pozitive și 

ambele satisfac condițiilor de existență a triunghiului 𝐵𝐷𝐸.  
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Apare întrebarea: satisfac oare problemei ambele soluții? După natura 

problemei, ar trebui să fie un singur răspuns. Așa că cel puțin o soluție este în plus. Din 

propietatea bisectoarei 𝐴𝐷 în triunghiul 𝐴𝐵𝐶, și anume 

|𝐴𝐷|2 = |𝐴𝐶| ∙ |𝐴𝐵| − |𝐶𝐷| ∙ |𝐷𝐵|,  

aflăm |𝐴𝐷| =
4

3
 (special n-am calculat-o din triunghiul 𝐴𝐷𝐸, o să vă convingeți, 

de ce?).  

Dacă acum verificăm existența triunghiului 𝐴𝐷𝐸 pentru soluțiile 𝑥1 și 𝑥2 

obținute, ne convingem că triunghiul 𝐴𝐷𝐸 există doar pentru valoarea 𝑥2 =
4√7

3
. Acum 

apare o întrebare și mai complicată : de unde au apărut două soluții ? Pentru a răspunde 

la această întrebare vom cerceta triunghiul 𝐴𝐵𝐷. În acest triunghi cunoaștem |𝐴𝐵| =

2, |𝐵𝐷| =
2√7

3
 și m ∡BAD, adică cunoaștem două laturi și unghiul opus uneia din ele. 

Prin urmare, triunghiul 𝐴𝐵𝐷 nu este determinat. Punctul 𝐷 poate avea două poziții (𝐷1 

și 𝐷2) cărora le vor corespunde două distanțe diferite până la latura 𝐴𝐵 . Pentru a stabili 

care anume din aceste două poziții are loc, este suficient de determinat felul unghiului 

𝐵𝐷𝐴. Cu ajutorul teoremei cosinusurilor determinăm, că acest unghi este ascuțit. În așa 

caz răspunsul problemei date este determinat de valoarea mai mare a soluției, anume 

𝑥 = .  

Observație. Să menționăm că nu trebuie de încurcat cercetarea soluției problemei 

cu sensl problemei de cercetare a expresiei analitice a mărimii căutate. Domeniul 

valorilor admisibile după sensul parametrilor din problemă reprezintă o submulțime a 

valorilor admisibile a expresiei analitice obținute pentru mărimea căutată. 

V. Nataganov și L. Lujina [1 ] pe bună dreptate consideră că problemele cu 

parametri sunt o analogie a problemelor de cercetare științifică din matematica aplicată. 

I. A. Ghibș în [2] scrie: „Rezolvarea problemei cu date parametrice poate fi considerată 

completă numai în cazul, cănd vor fi determinate condițiile necesare și suficiente 

pentru ca valorile determinate a necunoscutelor pot fi considerate ca răspuns a 

problemei . 

Exemplul 4. Să se rezolve ecuația √𝑥 + √𝑡 = √1 − (𝑥 + 𝑡). (1) 

Rezolvare. Prima valoare de control este 𝑡 = 0, dearece petntru 𝑡 < 0 partea 

stângă a ecuației nu este definită, iar pentru 𝑡 ≥ 0 este definită. 

Să cercetăm aceste cazuri . 

1. Evident, dacă 𝑡 < 0, ecuația (1) n-are rădăcini . 

2. Fie 𝑡 ≥ 0 . Ridicăm ambele părți ale ecuației (1) la pătrat și obținem : 

2√𝑡𝑥 = 1 − 2𝑥 − 2𝑡. (2) 

În (2) nu observăm alte valori de control și iarăși ridicăm ambele părți ale 

ecuației (2) la pătrat și după unele transformări, obținem: 

2√3
3
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4𝑥2 + 4(𝑡 − 1)𝑥 + 4𝑡2 − 4𝑡 + 1 = 0. (3) 

Discriminantul ecuației (3)  
𝐷

4
= 4(𝑡 − 1) − 4𝑡 + 1). 

Rezolvând ecuația 𝐷 = 0, obținem cele două valori de control a parametrului 

𝑡1 = 0 și 𝑡2 =
2

3
. Observăm că 𝐷 < 0, dacă 𝑡 >

2

3
. Deoarece noi cercetăm cazul 𝑡 ≥ 0 

vom cerceta cazurile: 

1. 𝑡 >
2

3
 .  

2. 0 ≤ 𝑡 ≤
2

3
 . 

În cazul 1. ecuația (3) nu are soluții, iar în cazul 2. obținem două soluii:  

𝑥1,2 =
1−𝑡±√2𝑡−3𝑡2

2
. 

În așa fel, noi am ajuns la următorul rezultat : dacă 𝑡 < 0 ; 𝑡 >
2

3
, atunci ecuația 

n-are soluții, iar dacă 0 ≤ 𝑡 ≤
2

3
, atunci soluții ale ecuației (1) pot să fie 

𝑥1,2 =
1 − 𝑡 ± √2𝑡 − 3𝑡2

2
. 

Rezolvând ecuația (1) am ridicat ambele părți la pătrat, fapt care putea aduce la 

apariția soluțiilor străine . Verificarea însă în cazul dat este foarte voluminoasă. Vom 

merge pe altă cale .  

Domeniul de definiție a ecuației (1) se determină din sistemul de ecuații : 

{
𝑥 ≥ 0

1 − (𝑥 + 𝑡) ≥ 0
 

Din ecuația (2) urmează că 1 − 2𝑥 − 2𝑡 ≥ 0 . Prin urmare soluțiile ecuației (1) 

satisfac sistemelor 

{
𝑥 ≥ 0

1 − (𝑥 + 𝑡) ≥ 0
1 − 2𝑥 − 2𝑡 ≥ 0

 sau {

𝑥 ≥ 0
𝑥 + 𝑡 ≤ 1

𝑥 + 𝑡 ≤
1

2

 ⟺ {
𝑥 ≥ 0

𝑥 + 𝑡 ≤
1

2

 (4) 

Verificăm dacă 𝑥1 satisface sistemului (4), obținem: 

{

1−𝑡±√2𝑡−3𝑡2

2
≥ 0

1−𝑡±√2𝑡−3𝑡2

2
+ 𝑡 ≤

1

2

 . 

Ecuția a doua a acestui sistem este echivalentă cu inecuația √2𝑡 − 3𝑡2 ≤ −𝑡, 

care în cazul cercetat (0 ≤ 𝑡 ≤
2

3
) are o singură soluție 𝑡 = 0. 

Deoarece această soluție satisface și inecuația întîi, atunci sistemul dat are o 

singură soluție 𝑡 = 0 .  

2   2− 4(4𝑡
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Aceasta înseamnă că 𝑥1 = 1 − 𝑡 +
1−𝑡±√2𝑡−3𝑡2

2
 pentru 𝑡 = 0 este soluția ecuației 

(1) și anume : dacă 𝑡 = 0, atunci 𝑥1 =
1

2
. 

Dacă însă 𝑡 ≠ 0, atunci 𝑥1 este soluție străină. 

Să verificăm dacă 𝑥2 satisface (4) . Cercetăm sistemul  

{

1−𝑡−√2𝑡−3𝑡2

2
≥ 0

1−𝑡−√2𝑡−3𝑡2

2
+ 𝑡 ≤

1

2

 ⟺ {√2𝑡 − 3𝑡
2 ≤ 1 − 𝑡

√2𝑡 − 3𝑡2 ≥ 𝑡
 . 

Atunci, {4𝑡
2 − 4𝑡 + 1 ≥ 0
4𝑡2 − 2𝑡 ≤ 0

  sau {
(2𝑡 − 1)2 ≥ 0

4𝑡(𝑡 −
1

2
) ≤ 0

, deci 0 ≤ 𝑡 ≤
1

2
 . 

Așa dar, 𝑥2 =
1−𝑡−√2𝑡−3𝑡2

2
 este soluție a ecuației (1), dacă 𝑡 satisface sistemului: 

{
0 ≤ 𝑡 ≤

2

3

0 ≤ 𝑡 ≤
1

2

, adică 0 ≤ 𝑡 ≤
1

2
 . 

Prin urmare, soluțiile ecuației (1) pot fi înscrise în felul următor: 

1.  Dacă 𝑡 < 0; 𝑡 >
1

2
 , ecuația nu are soluții ; 

2. Dacă 𝑡 = 0, atunci 𝑥1 =
1−𝑡+√2𝑡−3𝑡2

2
, 𝑥2 =

1−𝑡−√2𝑡−3𝑡2

2
; 

3. Dacă 0 ≤ 𝑡 ≤
1

2
, atunci 𝑥2 =

1−𝑡−√2𝑡−3𝑡2

2
. 

Observăm că pentru 𝑡 = 0 avem : 𝑥1 = 𝑥2 . 

Raspuns : 

1. Dacă 𝑡 < 0; 𝑡 >
1

2
 , ecuația nu are soluții ; 

2. Dacă 0 ≤ 𝑡 ≤
1

2
, atunci 𝑥2 =

1−𝑡−√2𝑡−3𝑡2

2
 . 

Exemplul 5. Una din laturile trapezului coincide cu diametrul cercului 

circumscris, iar perimetrul este de n ori mai mare decît raza acestui cerc. De aflat 

unghiul ascuțit al trapezului. 

 
Figura 3 

Rezolvare. Fie 𝐴𝐵𝐶𝐷 trapezul dat, 𝑂 – centrul cercului circumscris, 𝐵𝐿, 𝐶𝐹 – 

înălțimile trapezului, 𝑂𝐸 ⊥ 𝐶𝐷, 𝑅 – raza cercului circumscris și 𝑥 – mărimea unghiului 

ascuțit al trapezului . Perimetrul 
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Din triunghiurile 𝑂𝐷𝐸 și 𝐶𝐷𝐹, avem: 

|𝐷𝐸| = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝑥 și |𝐹𝐷| = |𝐶𝐷|𝑐𝑜𝑠𝑥 = 2𝑅𝑐𝑜𝑠2𝑥. 

Din condițiile problemei, avem: 

4𝑅 − 4𝑅𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 4𝑅𝑐𝑜𝑠𝑥 − 𝑛𝑅, sau 4 − 4𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 4𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑛. 

Rezolvînd ultima ecuație, obținem : 𝑐𝑜𝑠𝑥 =
1±√5−𝑛

2
 . 

Evident, 𝑛 ≤ 5 și 0 ≤
1±√5−𝑛

2
< 1. Din inecuația dublă avem 𝑛 > 4 . Așa dar, 

 𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
1±√5−𝑛

2
, 4 < 𝑛 ≤ 5. 

baza căruia va avea 450. Prin urmare, 450 < 𝑥 < 900 și 0 < cos 𝑥 <
√2

2
. Observăm că 

1−√5−𝑛

2
<

√2

2
 are loc pentru orice valoare admisibilă 𝑛 ∈ (4,5], iar 

1±√5−𝑛

2
<

√2

2
 are loc 

pentru 𝑛 > 2(1 + √2). 

Răspuns. Dacă 4 < 𝑛 < 2(1 + √2) problema are o soluție 𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
1−√5−𝑛

2
; 

dacă 2(1 + √2) < 𝑛 < 5 problema are două soluții 𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
1±√5−𝑛

2
, o singură 

soluție 𝑥 = 600 problema are și pentru 𝑛 = 5. 

Exemplul 6. Fie dată o ecuaţie, ce nu conţine nici un parametru, dar pentru 

rezolvarea căreia e rezonabil să cercetăm această ecuaţie în legătură cu un oarecare 

parametru şi din soluţia ultimei ecuaţii să determinăm soluţia ecuaţiei date.  

Vom ilustra cele spuse mai sus prin următoarul exemplu.  

Să rezolvăm ecuaţia: 

𝑥4 − 2√2𝑥2 − 𝑥 + 2 − √2 = 0. 

Rezolvare. Introducem parametrul 𝑡 = √2 şi vom cerceta partea stângă a acestei 

ecuaţii ca o funcţie 𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑥4 − 2𝑡𝑥2 − 𝑥 + 𝑡2 − 𝑡 pentru 𝑡 = √2.  

Ecuaţia 𝑓(𝑥, 𝑡) = 0 este, în raport cu parametru 𝑡, o ecuaţie pătrată: 

𝑡2 − (2𝑥2 + 1)𝑡 + 𝑥 − 𝑥 = 0. 

Soluțiile acestei ecuaţii sunt 𝑡1 = 𝑥2 + 𝑥 + 1 şi 𝑡2 = 𝑥
2 − 𝑥. 

Prin urmare, avem descompunerea:  

𝑓(𝑥, 𝑡) = (𝑡 − 𝑥2 − 𝑥 − 1)(𝑡 − 𝑥2 + 𝑥) 

sau pentru 𝑡 = √2 avem:  

𝑓(𝑥, √2) = (√2 − 𝑥2 − 𝑥 − 1)(√2 − 𝑥2 + 𝑥). 

𝑃 = |𝐴D| + |𝐵𝐶| + 2|𝐶𝐷| = |𝐴𝐷| + (|𝐴𝐷| − 2|𝐹𝐷|) + 4|𝐷𝐸| =

= 4𝑅 − 2|𝐹𝐷| + 4|𝐷𝐸|. 

Să ne închipuim că punctele 𝐵 ș𝑖 𝐶 se apropie alunecînd pe cerc. Atunci 

mărimile unghiurilor 𝐵𝐴𝐷 și 𝐶𝐷A se vor micșora. În momentul când aceste puncte vor 

coincide trapezul se v-a transforma într-un triunghi dreptunghic isoscel, unghiul de la 

4
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Aşa dar, pentru a obţine rădăcinile ecuaţiei iniţiale este suficient să rezolvăm 

următoarele două ecuaţii:        √      şi       √    .  

Rezolvând aceste două ecuaţii pătrate, obţinem: 

     
   √ √   

 
 ,      

   √ √   

 
 . 

În literatura de specialitate se duc discuții în privința rezultatului obținut la 

rezolvarea problemelor geometrice. Din câte cunoaștem, în marea majoritate 

cercetarea nu se face. La rezolvarea ecuațiilor,inecuațiilor și sistemelor acestora,cînd 

ele conțin parametri, cercetarea este obligatorie. Este de dorit, ca în conținutul 

problemelor geometrice să fie indicat,când este necesară cercetarea.  
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ABORDĂRI ALE PROBLEMELOR DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR  

ÎN ECONOMIE 

Cojocaru Olga, profesor de matematică1 

Puţuntică Vitalie, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe2  
1Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanțe 

2Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, UST 

Rezumat. Prin intermediul acestei lucrări s-a pus scop de a concentra un şir de rezultate relevate din 

domeniul matematicii liceale ce îşi găsesc aplicare în examinarea proceselor cu caracter economic. 

Cuvinte-cheie: matematică, teoria probabilității, economie, eveniment aliator. 

Obiectul lucrării este analiza proceselor economice prin prisma limbajului 

matematic. Matematica pune într-o lumină nouă problemele economice, oferă un 

instrument eficient atât în examinările practice, cât şi în elaborările teoretice. Prin 

complexitatea lor, problemele actuale ce vizează dezvoltarea social-economică a 

societăţii necesită elaborarea unor modele sofisticate şi a metodelor economico-

matematice respective. 

Astăzi, aplicarea metodelor matematice în domeniul economic stau la baza 

gestiunii întreprinderilor, la studiul balanţelor economice, la elaborarea programelor de 

dezvoltarea economică a ramurilor economiei naţionale. Ele sunt cu succes utilizate în 

diverse domenii de natură financiar-bancară, comercială, de organizare a producţiei, a 

comportamentului uman etc. 

Pentru realizarea unui învăţământ matematic de calitate, procesul educaţional la 

matematică în colegiu este unul complex şi bazat pe interdisciplinaritate. Astfel, 

profesorul de matematică sistematic va realiza conexiuni interdisciplinare prin 

intermediul problemelor cu aspect profesional. 

De exemplu, ,,Teoria probabilităţilor” este o disciplină a matematicii care se 

ocupă de studiul fenomenelor aleatoare. Aceste fenomene şi procese aleatoare apar în:  

 jocuri de noroc, pariuri, loto (6 din 49); 

 previziuni meteo; 

 previziuni economice / financiare (evaluarea stocurilor); 

 sondaje de opinie, asigurări (evaluarea riscurilor, pierderilor); 

 criptografie (generarea de numere aleatoare); 

 sisteme de comunicare, prelucrarea informaţiei; 

 modelarea traficului în reţea, analiza probabilistică a unor algoritmi, 

fiabilitatea sistemelor; 

 algoritmi de simulare, data mining, recunoaşterea formelor / a vocii etc. 

În această lucrare vom face conexiunea între ,,Teoria probabilităţilor” şi 

,,Economie”. 
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Definiţie! Se numeşte probabilitate a unui eveniment aleator A raportul dintre 

numărul M de rezultate egal posibile favorabile lui A şi numărul total N de rezultate 

egal posibile ale experimentului. 

Probabilitatea evenimentului A se notează P(A). Conform definiţiei,  

.)(
N

M
AP   (1) 

Formula (1) reprezintă definiţia clasică a probabilităţii. 

Propunem următoarele tipuri de probleme:  

Problema 1. Maria a procurat de la piaţa 10 perechi de ciorapi de culoare albă, 3 

perechi de culoare neagră şi 2 perechi de culoare roşii şi i-a pus într-o cutie. Ajungând 

acasă a decis să extragă la întâmplare o pereche de ciorapi. Să se afle probabilitatea 

evenimentului A, că perechea de ciorapi extrasă să fie de culoare albă. 

Rezolvare. Numărul total de cazuri egal posibile este 15, numărul de cazuri 

favorabile lui A este 10. Deci, N =15, M=10. 

.
3

2

15

10
)( 

N

M
AP  

Răspuns: .3/2)( AP  

Problema 2. Dintr-o firmă de producerea săpunului au fost concediaţi 5 

colaboratori ce au fost aleşi la întâmplare dintr-un grup de 10 bărbaţi şi 5 femei. Să se 

determine probabilitatea că persoanele concediate să fie alcătuite din 3 bărbaţi şi 2 

femei (evenimentul A). 

Rezolvare. Orice rezultat posibil înseamnă 5 persoane din cele 15. Prin urmare, 

există atâtea rezultate posibile, câte submulţimi de 5 elemente putem forma cu 15 

elemente. Numărul acestor submulţimi este .5

15
C  Dintre ele, favorabile sunt cele 

alcătuite din 3 bărbaţi şi 2 femei. Pentru alegerea a 3 bărbaţi din 10 există 3

10
C  

posibilităţi, iar pentru alegerea a 2 femei din 5 există 2

5
C  posibilităţi. Conform regulii 

de înmulţire, persoanele concediate alcătuite din 3 bărbaţi şi 2 femei poate fi ales în 
2
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Problema 3. Uşa unei firme poate fi deschisă, formând un cod din patru cifre de 

la 0 până la 9. Un angajat al acestei firme a uitat codul şi îl formează la întâmplare. Să 

se determine probabilitatea că uşa va fi deschisă la prima încercare (evenimentul A). 

Rezolvare. Numărul de cazuri posibile în această experienţă coincide cu numărul 

de selecţii ordonate din 10 elemente luate câte 4 cu element revenit, adică: 

,100001044

10
 AN  
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unde bb

a
aA  – numărul de aranjamente cu repetări din a elemente luate câte b.  

Deoarece evenimentul A are un singur caz favorabil, adică ,1M se obţine: 
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Răspuns: .0001,0)( AP  

Problema 4. Pe opt fişe sunt scrise literele ce formează cuvântul „economie”. 

Fişele se amestecă şi apoi se extrag consecutiv trei fişe (fără revenire). Să se determine 

probabilitatea că literele de pe fişe extrase (în ordinea extragerii) vor forma cuvântul 

„con” (evenimentul A). 

Rezolvare. Fie evenimentele: A1 – pe prima fişă extrasă va fi scrisă litera “c”, A2 

– pe a doua fişă litera “o” şi A3 – pe a treia fişă litera “n”. Evenimentul A reprezintă 

intersecţia evenimentelor A1, A2 şi A3. Deci, vom avea: 
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Problemele cu aspect profesional contribuie la formarea competenţelor specifice 

la matematică şi anume contribuie la: sporirea interesul, creşte randamentul şcolar, 

autoaprecierea adecvată şi a potenţialului pentru dezvoltarea personală şi profesională, 

prognonazea rezultatelor aşteptate, creşte responsabilitatea individuală a elevului. 

Considerăm că lucrarea prezintă un anumit interes pentru toţi cei care doresc să 

facă cunoştinţă cu aplicaţiile matematicii în soluţionarea problemelor social-

economice, financiar-bancare, managementul proceselor etc. 
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JOCURI DIDACTICE UTILIZATE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE 

MATEMATICĂ  

Guţuleac Feodora, profesor de matematică şi informatică, grad didactic unu 

Gimnaziul Petrunea, raionul Glodeni 

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care a ca scop devoltarea 

intelectuală a levilor. Incorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă 

acesteia un caracter mai viu si mai atragător, aduce varietate si o stare de bună 

dispoziţie functională. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care 

învaţătorul consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le 

îmbogăţeşte sfera lor cognitivă, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare 

ale acestora. Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte 

funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, 

sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei. Mai jos prezint cîteva jocuri 

didactice utilizate cu succes în cadrul lecţiilor. 

Jocul didactic “Urcă scara pînă sus”, reprezintă o scăriţă cu exerciţii care au 

gradul de dificultate în creştere de la treapta de jos pîn la treapta de sus. Astfel de scăriţă 

poate fi folosită la diferite tipuri de lecţii şi la diferite etape ale acestora. Cu ajutorul ei 

elevii îşi pot uşor autoevalua competenţele, avînd alături un barem de evaluare bine 

conturat. Mai bine este de folosit această metodă la clasele mici 5-7, deoarece aici 

exerciţiile se referă la operaţiile cu numerele naturale, întregi şi raţionale, operaţii cu 

modul. Într-un timp scurt profesorul are posibilitatea obiectiv să evalueze elevii. 

La această evaluare pot fi implicaţi liderii (cei mai buni elevi) care ajutîndu-l pe 

profesor, acasă singuri pregătesc fişele cu exerciţii şi desigur le şi rezolvă din timp. Cu 

ajutorul acestui joc se va stimula spiritul de concurenţă între elevi şi elevii au 

posibilitatea să se autoaprecieze şi să facă concluzii privitor la obectivitatea 

profesorului sau liderului.  

Un alt tip de material didactic pe care îl folosesc cu succes la lecţii este “Ghemul 

cu exerciţii”. Aici pe o aţă sunt înşirate exerciţii cu grad de complexitate în creştere pe 

care elevii trebuie să le “depene” în cadrul lecţiilor-concurs, care se desfăşoară sub 

formă de “şezătoare matematică”. Desigur la aceste lecţii în timpul „şezătorilor” m-am 

stăruit să modelez matematic mai multe îndeletniciri pe care le efectuau strămoşii 

noştri.  

 

52



 

 
Depănarea “ghemuşoarelor” şi “ţeserea covoraşelor” cu exerciţii poate fi folosită 

nu numai ca o lecţie de aplicare a cunoştinţelor deprinderilor şi priceperilor, dar şi ca 

o bună formă de educaţie a atitudinilor pozitive faţă de strămoşi şi îndeletnicirile lor 

tradiţionale.  

 La confecţionarea acestor “ghemuşoare” se pot folosi diverse variante de 

exerciţii şi de un număr diferit în dependenţă de obiectivele propuse si de 

particularităţile de vârstă. Astfel de “ghemuri” se pot folosi la toate clasele şi la diferite 

etape ale lecţiei. 

 

Ecuaţii exponenţiale 

 

 
Ecuaţii logaritmice 

 
Proprietăţile logaritmului 

 
 În cadrul lecţiior de matematică elevii sunt cît mai aproape de activităţile 

casnice. Ca exemplu poate servi jocul didactic “La culesul roadei” . Din timp clasa se 

împarte în echipe, compuse din moderator (conducător) cu lucrători şi “inspectori ai 

calităţii”. În procesul lecţiei fiecare echipă se stăruie să culeagă cît mai multe fructe de 

pe pomii din livada matematică. Fiecărei echipe i se propune un pom pe crengile căruia 

sunt fructe făcute din hârtie şi pe care sunt scrise exerciţii. Pe crengile inferioare sunt 

fructe-exerciţii de o complexitate mai scăzută iar pe cele mai superioare complexitatea 
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creşte, adică pe crengile de jos fructele sunt mai verzi, iar pe cele de mai sus – mai 

coapte. Pe fiecare creangă sunt atâtea fructe ciţi elevi sunt în grupă.  

 Fiecare echipă are sarcina să culeagă cât mai multe fructe şi să întreacă echipele 

concurente. Inspectorii calităţii sau controlorii sunt aleşi din rândul eleviloi fruntaşi şi 

eminenţi şi ei au sarcina acasă să rezolve toate exerciţiile, apoi în clasă să ajute 

profesorul la verificarea lucrului independent şi să facă analiza lucrului fiecărei echipe 

în parte.  

 Pomii fructiferi sunt improvizaţi din nişte crenguţe puse pe stative sau pe 

suporturi. Va învinge acea echipă care va culege mai multe fructe coapte. Astfel de 

lecţii – concursuri sunt folositoare pentru a majora responsabilitatea fiecărui elev faţă 

de lucrul pe care îl face şi de calitatea lui, adică de numărul de fructe de un grad de o 

dificultate mai mare culese, se dezvoltă spiritul de echipă, de ajutor reciproc. Se poate 

folosi la toate iclasele şi la rezolvarea diferitor tipuri de probleme sau exerciţii. Este un 

pic mai greu de pregătit toate materialele necesare dar efectul acestei lecţii este mare, 

deoarece fiecare se străduie să aducă cît mai multe puncte echipei sale.  

 

 
 

 

 

În cadrul lecţiilor de matematică pot fi realizate relaţii interdisciplinare de 

diferite tipuri. Spre exemplu în timpul lunarului ecologic se pot propune nişte fişe cu 

exerciţii rezolvarea corectă a cărora ne dă posibilitatea să citim o frază la tema 

ecologică. Exerciţiile sunt amplasate pe un peisaj de primăvară, la fiecare exerciţiu sunt 

date câteva variante de răspuns şi sub fiecare răspuns este scris un cuvânt.  
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Cu succes pot fi utilizate în cadrul orelor şi aşanumitele matrice perforate la 

completarea cărora elevii sunt puşi în situaţia de a completa celulele libere astfel ca 

toate noţiunile dintr-un rând să fie corecte. 
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Ariile pilonoamelor: 

 
Noţiuni geometrice: 

 
Modele de scheme de reper care pot fi utilizate le orele de matematică: 
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ROLUL STATISTICII MATEMATICE ÎN CERCETAREA PSIHOLOGICĂ 

Hajdeu Mihaela, studentă, ciclul II- master 

Bordan Valeriu, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe 

Catedra Algebră, Geometrie și Topologie, UST 

Cu privire la termenul de statistică, precum și primele formulări ale conceptului 

de statistică se cunoaște că a fost utilizat de filozoful german Gottfried Achewall (1719-

1772) în anul 1749. Mai târziu termenul de statistică a fost popularizat în Europa de 

către englezul John Sinclair (1754-1835) în perioada anilor 1790-1800. Însă, modul 

statistic de gândire și abordare a fenomenelor își are originea în cele mai vechi timpuri. 

Istoria consemnează operații de numărare a populației, de măsurare a terenurilor sau a 

altor resurse la popoarele antice, de exemplu la egipteni între 2778-2160 î.H. și chinezi 

în jurul anului 2300 î.H. [6].  

Astfel, termenul de statistică, în înțelesul său original, înseamnă numărarea și 

calcularea în diferite activități de dezvoltare a societății [6]. Statistica matematică, ale 

cărei principii de bază sunt fundamentate de teoria probabilităților, are drept obiect 

cercetarea și perfecționarea metodelor de înregistrare, sistematizare și de analiză a 

datelor statistice experimentale referitoare la unele fenomene, în scopul obținerii unor 

previziuni privind desfășurarea lor în viitor [5]. 

Fiind știința exactă a minții și a comportamentului uman, psihologia se ocupă cu 

studiul funcțiilor si proceselor mentale, a experiențelor interioare și subiective - precum 

gândurile, emoțiile, conștiința, motivarea, percepția altora și personalitatea. Prin 

urmare, psihologia are ca obiect de studiu cunoaşterea omului sub diferite aspect ale 

comportamentului acestuia. Cum acestea sunt greu de cuantificat, iar statistica lucrează 

cu numere, s-ar părea că cele două ştiinţe nu au nimic în comun. La prima vedere pare 

cel puţin ciudată legătura între statistică şi psihologie [7].  

De a lungul timpului oamenii de ştiinţă au găsit această legătură: mai 

întâi filozofii, apoi matematicienii [7]. Astfel, această legătură se explică prin apelarea 

la statistica psihologică, care se ocupă cu analiza datelor de natură psihică, individuală 

sau colectivă în scopul de a le prezenta sintetic, sub formă numerică sau grafică, de a 

le analiza și de a extrage concluzii pe seama lor [3].  

Faptele de natură psihică sau cu semnificații psihologice care fac obiectul 

măsurării și al analizei statistice, pot fi extrem de variate: genul, inteligența, tipul de 

reacție, atitudinile, nivelul motivației, nivelul diverselor caracteristici psihice 

(sociabilitate, anxietate, emotivitate). În esență, pentru a da răspunsuri la întrebările pe 

care ni le punem, apelăm la statistică, deoarece ea este un instrument al metodei 

științifice în psihologie [3].  

Exemplu: Un psiholog observă, printre cunoscuții săi, că cei care fumează sunt, 

de regulă, mai emotivi decât cei care nu fumează. Dorind să verifice dacă acest lucru 

este adevărat și nu doar o simplă impresie, aplică un instrument de evaluare a 

57



 

trăsăturilor de personalitate, printre care și manifestările de tip afectiv. Rezultatele 

individuale se concretizează în scoruri numerice pentru fiecare trăsătură. Utilizând 

proceduri statistice, calculează media scorurilor pentru fiecare dintre trăsăturile 

investigate. În final, constată că fumătorii au obținut un scor mediu de 14,3, comparativ 

cu nefumătorii, care au obținut un scor mediu de 12,7.  

Este această diferență suficientă pentru a concluziona că fumătorii au un nivel 

mai ridicat de anxietate, sau diferența obținută nu este decât una neimportantă, care a 

apărut întâmplător la grupurile investigate și nu poate fi generalizată dincolo de 

acestea? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie utilizată o anumită procedură 

statistică [3]. 

Pentru a conștientiza mai bine care este rolul statisticii în psihologie, trebuie de 

menționat faptul că, pentru psiholog și, în general, pentru cercetătorul în domeniul 

științelor omului, statistica este un set de metode și tehnici matematice de organizare 

și prelucrare a datelor. Datele sunt informații, în principal numerice ce reprezintă 

anumite caracteristici. De pildă, dacă dorim să cunoaștem nivelul de anxietate al unui 

grup, datele pot fi scoruri pe o scală de anxietate, iar tehnicile statistice ne ajută să 

descriem și să înțelegem aceste scoruri [1]. Statistica folosește din plin cele patru 

operații aritmetice de bază: adunarea, scădere, înmulțirea și împărțirea. Este foarte 

important de reținut relația dintre înmulțire și împărțire, deoarece câtul poate fi 

exprimat ca produs (𝑋/𝑌 = 𝑋 ∗ 1/𝑌).  

La fel, statistica folosește nu doar numere pozitive, cu care suntem familiarizați, 

dar și ceea ce matematica numește numere reale. Noțiunile fundamentale din statistica 

psihologică sunt cele de: variabilă, populație și eșantion. O variabilă este orice 

trăsătură ce își poate schimba valoarea de la caz la caz. De pildă, trăsăturile de sex, 

vârstă și venit sunt variabile. O populație este un grup ce include toate cazurile de care 

este interesat cercetătorul. De pildă, toți cetățenii cu drept de vot, toți studenții unei 

universități și toate țările lumii sunt populații în înțelesul dat acestui cuvânt în statistică. 

Eșantionul este numit o submulțime strictă a populației de referință [1]. Trăsăturile 

comune ale unei populații se numesc caracteristici. Caracteristicile care se pot măsura 

se numesc cantitative, iar cele ce nu pot fi măsurate se numesc calitative [5]. 

Analiza statistică a unui fenomen în raport cu o singură caracteristică, ne 

conduce la o serie de perechi de valori ( , pe care o numim serie 

statistică. Fiind dată această serie, apare noțiunea de frecvență absolută a unei valori 

𝑥𝑖  a caracteristicii, care este numărul 𝑛𝑖 de unități ale populației statistice 

corespunzătoare acestei valori. Pe lângă acest tip de frecvență, mai există un tip, care 

este explicat ca fiind raportul dintre frecvența absolută 𝑛𝑖 a valorii 𝑥𝑖  și efectivul total 

𝑁 al populației, adică , unde , numită frecvență relativă 

[5]. 
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Tehnicile statistice se împart în două mari clase: statistici descriptive şi statistici 

inferenţiale. Statisticile descriptive sunt utilizate pentru a prezenta, clasifica şi însuma 

scorurile (valorile) unei variabile. Dacă ne interesează descrierea unei singure 

variabile, atunci vom folosi statistici descriptive pentru a aranja şi prelucra scorurile 

acelei variabile astfel încât informaţia relevantă să poată fi înţeleasă şi evaluată rapid. 

Statisticile inferențiale sunt utilizate pentru a face generalizări despre o populaţie pe 

baza studiului unui eşantion din acea populaţie sau, altfel spus, pentru a trage concluzii 

despre caracteristicile unei populaţii pe baza caracteristicilor corespunzătoare unui 

eşantion din acea populaţie [1]. 

Pentru că este dificil să înveți ceva fără a avea o imagine clară a utilității acelor 

cunoștințe, iată câteva argumente în sprijinul ideii că utilizarea statisticii face parte 

integrată din activitatea curentă a unui psiholog: 

 Elaborare și utilizarea testelor psihologice; Adeseori, în activitatea lor, 

psihologii au nevoie de evaluarea unor caracteristici psihice, ceea ce se poate 

realiza cu ajutorul testelor statistice. 

 Selecția psihologică. Cu ajutorul statisticii se fixează pragul de respingere şi se 

constituie scorurile individuale pe baza cărora se ia decizia de selecţie. 

 Studii și cercetări psihologice: identificarea caracteristicilor unor categorii de 

persoane (de ex., diferențe dintre bărbați și femei, dintre diferite metode de 

terapie etc.) [3,7]. 

Statistica, oricât de sofisticată ar fi, nu dă psihologiei, prin ea însăși, un caracter 

de știință. Știința este o metodă, un model de cunoaștere a realității, o cale prin care se 

explorează necunoscutul și se fac previziuni. Statistica, la fel ca și metodele 

psihologice, nu sunt decât instrumente utile, indispensabile, pentru abordare științifică 

a fenomenelor psihice [3]. 

 Orice tehnică statistică implică utilizarea unor operaţii, precum ordonarea unor 

cazuri sau însumarea scorurilor unei variabile. Înainte de a utiliza o tehnică statistică, 

este necesară măsurarea variabilei de interes într-un mod sau, altfel spus, la un nivel de 

măsură care să justifice aplicarea operaţiilor respective [1]. În esență, a măsura 

înseamnă a atribui numere sau simboluri unor caracteristici ale realității obiective sau 

subiective, în funcție de anumite aspecte cantitative sau calitative care le 

caracterizează. În acest mod, relația dintre numere sau simboluri ajunge să reflecte 

relația dintre caracteristicile cărora le-au fost atribuite. Modul în care sunt atribuite 

numerele sau simbolurile pentru a măsura ceva, se numește scală de măsurare. Ca 

rezultat al procesului de măsurare, se disting mai multe tipuri de scale de măsurare: 

 Scala nominală (nivelul nominal) înseamnă a plasa obiectele în diferite clase. 

La nivel nominal, clasificarea este singura procedură de măsurare permisă. 

Variabilele sex, denominaţia religioasă (apartenenţa religioasă declarată) şi 

culoarea ochilor sunt exemple de variabile măsurabile numai la nivel nominal. 
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Valorile de tip nominal pot fi la rândul lor de două tipuri: de identificare (de ex., 

codul numeri personal, sau un număr de identificare în cadrul unui experiment 

psihologic), categoriale (desemnează forme pe care le ia o variabilă, de ex.,tipul 

de liceu absolvit: teoretic, industrial,artistic; tipuri de temperament: 

sanguin,coleric, flegmatic, melancolic). 

 Scala de tip ordinal are o anumită semnificație cantitativă. O anumită valoare 

este „mai mare” sau „mai bună” decât alta, aflată sub ea. Exemplu: ordinea de 

rang la nivelul clasei, în funcție de notele școlare, ordinea copiilor la naștere.  

 Scala de interval ne oferă informații nu doar despre ordinea de mărime ci și 

despre „dimensiunea” exactă a caracteristicii măsurate. Valorile acestui tip au 

un caracter cantitativ, exprimat numeric, iar intervalele dintre ele sunt egale. 

 Scala de raport este caracterizată de valori ce dețin cel mai înalt grad de 

măsurare. Acest tip de valori se raportează și la o valoare 0 absolut (nu este 

posibilă nici o valoare mai mică de 0). Din acest motiv, este permisă aprecierea 

raportului dintre două valori [1,3,5,].  

În psihologie puține sunt variabilele acceptate ca fiind măsurate pe scala de 

raport, deoarece sunt puține situațiile în care avem de a face cu caracteristici ce pot lua 

valoare 0 absolut [1,3,5,]. La fel ca și valorile măsurate pe scale de interval, valorile 

măsurate pe scală de raport suportă toate transformările matematice posibile. Din acest 

motiv, în practică, valorile măsurate pe scală de interval sau de raport sunt considerate 

similare, fiind prelucrate prin același gen de proceduri statistice. Ca urmare, în acest 

caz, se spune că o variabilă este măsurată pe o „scală de interval/raport” [3]. 

 Funcţia de bază a statisticii descriptive este prezentarea clară şi concisă a 

rezultatelor cercetării, care pot fi realizată printr-o serie de tehnici, cum ar fi: procente, 

proporţii, raporturi, rate, distribuţii de frecvenţe, diagrame şi grafice. Definițiile 

matematice ale proporție și procentului sunt următoarele: 

Proporția (𝑝) =
𝑓

𝑛
; Procent (%) =

𝑓

𝑛
∗ 100, unde 𝑓-frecvența sau numărul de cazuri 

în fiecare categorie; 𝑛-numărul total de cazuri (numărul de cazuri din toate categoriile). 

Raporturile se calculează împărţind frecvenţa cazurilor dintr-o categorie la frecvenţa 

cazurilor din altă categorie, permiţând astfel compararea categoriilor în termeni de 

frecvenţă relativă. Definiţia matematică a raportului este următoarea: Raport =
𝑓𝑖

𝑓𝑗
, 

unde 𝑓𝑖- numărul de cazuri din categoria 𝑖; 𝑓𝑗- numărul de cazuri din categoria 𝑗. Ratele 

se calculează împărţind numărul de cazuri reale (efective) la numărul de cazuri posibile 

pentru variabila de interes pe o anumită unitate de timp [1]. 

  Ca noțiune de bază a statisticii, variabila statistică este o caracteristică a realității 

care poate lua valori diferite de la persoană la persoană sau în situații diferite. De 

exemplu, un cercetător dorește să verifice ipoteza că persoanele care beau cafea seara, 

adorm mai greu decât cele care nu beau. În acest caz, avem de a face cu două variabile 
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statistice: timpul de adormire, care poate fi măsurat în minute, și consumul de cafea, 

care este „prezent” la unele persoane și „absent” la altele. Dacă latența somnului ar fi 

aceeași la toi oamenii, indiferent de condiții sau situații. Atunci aceasta nu ar fi o 

variabilă ci o constantă și nu ar mai prezenta interes pentru analiză statistică [3]. 

 Prin urmare, un studiu statistic își propune evidențierea legăturilor dintre diverse 

caracteristici ale realității. În acest context se disting variabile, ale căror valori sunt 

dependente, pentru că variază în funcție de valorile altei sau altor variabile, care sunt 

denumite, din acest motiv, independente. Identificarea lor corectă în cazul unui studiu 

statistic este esențială pentru fundamentarea procedurilor statistice [3]. 

 În esență, variabila dependentă face obiectul măsurii cu scopul de a fi supusă 

unor concluzii. Prin opoziție, variabila independentă este utilizată ca variabilă de 

influență, ale căror efecte posibile asupra variabilei dependente urmează să fie puse în 

evidență. Nu există variabile care sunt dependente sau independente prin natura lor. 

Caracteristica de fi de un tip sau altul, provine din rolul care le este atribuit de către 

cercetător într-un anumit context de cercetare [3]. 

În domeniul psihologiei, obiectivul fundamental al metodei ştiinţifice este 

înţelegerea, explicarea şi predicţia comportamentului uman şi a proceselor mintale. 

Statistica are rolul de a descrie, de a face predicţii şi de a conferi credibilitate datelor 

de observaţie. În multe situaţii, intuiţia poate deveni ipoteză, care trebuie verificată. 

Aceasta se face prin utilizarea unor proceduri de calcul, care urmăresc punerea în 

evidență a legăturilor dintre variabile [3,6].       

 În continuare, sunt prezentate unele probleme unde a fost aplicată statistica 

matematică, cu scopul de a determina: valorile, eșantionul, frecvența, etc. 

Problema 1. Într-un studiu pe tema respectarea regulilor de circulație rutieră, un 

număr de 52 de conducători auto sunt întrebaţi dacă obişnuiesc să depășească limita de 

viteză în localitățile rurale. Dintre cei intervievaţi, 22 au răspuns „des”, 20 au răspuns 

„uneori”, 3 au răspuns „foarte des” și 7 au răspuns „niciodată”. De precizat: 

 a) care este variabila analizată şi care sunt valorile acesteia? Variabila este 

„depășirea limitei de viteză în localitățile rurale”. Valorile posibile pe care le poate 

înregistra variabila sunt: „des”; „foarte des”, „niciodată”; „uneori”;. Întâlnite 

efectiv în acest studiu au fost toate răspunsurile.  

b) ce reprezintă cei 52 de conducători auto? Reprezintă eşantionul cercetării. 

c) dar cele 52 de „răspunsuri” oferite de aceştia? Eşantionul statistic. 

d) răspunsul „des” a fost dat de 22 persoane, răspunsul „uneori” - de 20 persoane, 

răspunsul „foarte des”- de 3 persoane, și răspunsul „niciodată” a fost dat doar de 7 

persoane. Care este denumirea generică pentru valorile variabilei şi frecvenţele 

aferente lor? Denumirea generică a valorii variabilei utilizată în statistică este aceea 

de distribuţie, iar frecvențele aferente lor sunt: 22, 20, 3 și 7, în procente constituind 

42%, 38%, 6% și 14% respectiv.  
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Problema 2. Un psiholog este interesat să cunoască în ce măsură studenţii unui 

program de licență, dintr-o grupă la ultimul an de studiu merg la teatru. La o oră de 

curs, el întreabă studenţii aflaţi în sală (21 la număr) de câte ori au mers la teatru în 

acest an. Psihologul află că 9 studenţi nu au fost niciodată, 3 studenți au fost o singură 

dată, 4 studenți au fost de două ori, 2 studenți au fost de trei ori şi 3 studenți au fost de 

cinci ori. Pentru această situație de cercetare, variabila analizată a fost „frecvența 

spectacolelor la teatru”. Valorile variabilei, adică valorile distincte înregistrate de 

caracteristica analizată, au fost: 0, 1, 2, 3, 5. Studenții reprezintă subiecţii „cercetării” 

realizate. Cercetarea nu a inclus toți studenții (populația studențească), ci un grup din 

populația generală – pe care ar trebui să îl numim mai degrabă „lot” decât eşantion, 

fiind selectat printr-o metodă neprobabilistică (şi anume, pe bază de disponibilitate: au 

fost selectați studenții unei grupe academice absolvente). Cei 21 de studenți formează 

lotul (eşantionul) cercetării, iar răspunsurile date de fiecare dintre ei la întrebarea 

psihologului au fost : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3,5, 5, 5) formează 

eşantionul statistic. 

În cazul dat psihologul nu este „subiect” şi nu trebuie „confundat” cu nimic 

altceva – el este cercetătorul. Metoda de culegere a datelor este reprezentată de ancheta 

pe bază de interviu – deşi, desigur, o singură întrebare adresată nu reprezintă un interviu 

propriu-zis. În ceea ce priveşte cifrele ce exprimă numărul de studenți care au mers la 

teatru cu o anumită frecvență. acestea sunt frecvenţe, şi anume frecvențe absolute – iar, 

cu un termen generic, sunt „statistici”, şi anume statistici descriptive. Statistica utilizată 

aici este de tip descriptiv deoarece sunt prezentate strict date de la nivel de eşantion, 

fără a se încerca o generalizare la nivel de populație studențească. Dacă am fi dorit o 

astfel de extindere a rezultatelor, ar fi trebuit să folosim aşa-numitele proceduri 

inferențiale [4]. 

Probleme pentru activitate independentă 

 Problema 1. Realizăm un studiu cu privire la implicarea studenților în acte 

delincvente. Un număr de 31 de studenți sunt întrebaţi dacă au încălcat vreodată 

regulamentele interne ale universității. (cu variantele Da / Nu) şi dacă au prieteni 

apropiaţi care au încălcat aceste regulamente (cu variantele Da / Nu).Precizaţi: 

 a) care sunt variabilele analizate şi valorile acestora? 

 b) ce se studiază în acest caz, un eşantion sau o populaţie? 

 Problema 2. Un cercetător doreşte să investigheze relaţia dintre deţinerea unui 

animal de companie şi nivelul de stres la pensionari. În acest scop el constituie un grup 

format din toţi vecinii lui de bloc care sunt pensionari. Precizaţi:  

 a) care este populaţia şi care este eşantionul cercetării? 

 b) populaţia ce se doreşte a fi cunoscută este finită sau infinită? 

 c) grupul de subiecţi ales satisface acea calitate care să permită extrapolarea 

concluziilor la întreaga populaţie (este eşantionul unul reprezentativ)? 
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 d) ce fel de eşantionare a utilizat cercetătorul nostru? 

Problema 3. Un politician candidează pentru funcţia de primar al unui oraş, oraş 

cu 700.000 de locuitori. El a solicitat unor profesioniști organizarea unui sondaj cu 

privire la intenţia de vot a locuitorilor acestui oraș. Studiind un eşantion de 2300 de 

persoane, au ajuns la concluzia că candidatul la funcția de primar este preferat de un 

procent mare de alegători. Precizaţi: 

 a) care este variabila analizată? 

 b) ce reprezintă cele 2300 de persoane chestionate? 

 c) dar cei 700.000 de locuitori ai oraşului? 

 d) statistica prezentată aici este de tip inferenţial sau de tip descriptiv ?  
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INEGALITATEA DINTRE MEDIILE ARITMETICĂ ȘI GEOMETRICĂ ÎN 

PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU OLIMPIADE 

Macari Pavel, profesor de matematică, doctor în ştiinţe1 

Macari Ludmila, profesoară de matematică2 
1Liceul Teoretic ”Academician C. Sibirschi” 

2Liceul Teoretic ”Ion Creangă”  

1. Teoria inegalităţilor ocupă un loc important în studiul matematicii, dacă ne gândim 

fie şi numai la faptul că majoritatea definiţiilor din analiza matematică apelează la 

utilizarea inegalităţilor. A demonstra sau a folosi o inegalitate, necesită din partea 

rezolvitorului o intuiţie bogată şi ingeniozitate sporită şi prin urmare nu se poate da o 

metodă generală în acest sens. În procesul de pregătire a elevilor pentru olimpiade la 

matematică teoria inegalităților ocupă un loc foarte important. Vom încerca în cele ce 

urmează să punem la dispoziţia profesorilor câteva scheme de rezolvare a unor 

probleme cu inegalități, fără a avea însă pretenţia de a epuiza arsenalul de tehnici de 

soluţionare ale acestora. Remarcăm, că marea majoritate a inegalităţilor se 

demonstrează cu aşa-numita „metodă de interacţiune”, adică de îmbinare logică ale 

diferitor scheme de soluţionare a problemelor de acest tip. Materialul didactic oferit 

poate servi pentru pregătirea elevilor claselor gimnaziale către olimpiadele de 

matematică în cadrul unităților școlare, cât și la nivel municipal. 

2. Pentru început propunem trei demonstraţii a inegalităţii dintre media aritmetică şi 

cea geometrică a două numere nenegative a şi b: 

ab
ba




2
,       (1) 

iar egalitatea are loc atunci şi numai atunci, când a=b. 

2.1. Pornim de la inegalitatea evidentă   0
2

 ba  pentru ba   şi identitatea 

  0
2

 ba  pentru a=b. Consecutiv obţinem 

  ab
ba

abbabababa 2
2

2020
2




 , 

2.2. Este evidentă următoarea inegalitatea 
222

222







 








 








  bababa
, 

care este adevărată pentru orice numere nenegative a şi b, iar egalitatea are loc atunci 

şi numai atunci, când a=b. 

Calculând partea dreaptă a acestei inegalităţi, obţinem 

ab
ba








 
2

2
, 

de unde rezultă inegalitatea (1). 

64



 

2.3. Propunem şi o demonstraţie „geometrică” a inegalităţii (1) în cazul că 

baba  ,0,0 . Pe suma segmentelor AD=a şi DB=b ca pe diametru construim un 

semicerc; din punctul D ridicăm o perpendiculară la AB până la intersecţia cu cercul în 

punctul C. 

A O D B

C

 
Unim centrul cercului O cu punctul C şi precăutăm triunghiul dreptunghic ODC. În 

acest triunghi ipotenuza OC = R – este raza cercului. 

2

ba
R


 , 

iar cateta CD=h – este perpendiculara, dusă din punctul C pe diametrul AB, şi după 

cum se ştie, lungimea acestei perpendiculare este media proporţională dintre lungimile 

segmentelor în care este împărţit diametrul de către baza perpendicularei: abh  . 

Deoarece hR   pentru ba   ( hR   dacă ba  ), obţinem inegalitatea (1). 

2.4. Aducem câteva consecinţe imediate din inegalitatea (1) şi demonstraţiile unor 

inegalităţi interesante. 

1) Pentru orice numere reale x şu y are loc inegalitatea 

xy
yx




2

22

; 

2) Fie 0m , atunci 2
1


m
m ; 

3) Fie a şi b – numere de acelaşi semn, atunci 2
a

b

b

a
; 

4) 2 ctgtg ; 

Demonstraţi aceste inegalităţi şi determinaţi când are loc egalitate. 

5) Demonstraţi, că pentru orice numere nenegative a, b, c are loc inegalitatea 

6








b

ac

a

cb

c

ba
. 

6) Demonstraţi inegalitatea dintre media aritmetică şi media pătratică a două numere 

22

22 baba 



 

7) Să se demonstreze inegalitatea dintre media aritmetică şi media armonică a două 

numere pozitive 

211

2 ba

ba






 

8) Demonstraţi, că cabcabcba  222 . În ce caz inegalitatea este strictă? 

65



 

9) Pentru numerele arbitrare a, b, c să se verifice identitatea 

   abccbacabcabcbacba 3333222   

şi să se demonstreze, că pentru orice numere 0,0,0  zyx  este adevărată 

inegalitatea dintre media aritmetică şi media geometrică a trei numere 

3

3
xyz

zyx



, 

iar egalitatea are loc atunci şi numai atunci, când x=y=z. 

10) Demonstraţi inegalitatea dintre media aritmetică şi media geometrică a patru 

numere pozitive 0,0,0,0  dcba  

4

4
abcd

dcba



, 

iar egalitatea are loc dacă şi numai dacă a=b=c=d. 

Demonstraţie. Să observăm, că 
















 








 




222

1

4

dcbadcba
, 

iar din (1) avem cd
dc

ab
ba







2
,

2
. 

Ţinând cont de acestea, obţinem: 

  4

2

1

222

1

4
abcdabcdcdabcdab

dcbadcba
















 








 



 

Astfel, am demonstrat inegalitatea, iar egalitate are loc doar dacă a=b=c=d. 

11) Demonstraţi, că dacă 321 xxx   şi 321 yyy  , atunci are loc inegalitatea 

  321321332211
3

1
yyyxxxyxyxyx   

Demonstraţie. Din inegalităţile 321 xxx   şi 321 yyy   urmează 

0,0 3221  xxxx , 031  xx  şi 0,0,0 313221  yyyyyy . De aici se obţin 

inegalităţile 0))(( 2121  yyxx , 0))(( 3232  yyxx  şi 0))(( 3131  yyxx , care fiind 

adunate parte cu parte, ne dau 

        02 213312321332211  yyxyyxyyxyxyxyx , 

de unde obţinem 

       2133123213322113322113 yyxyyxyyxyxyxyxyxyxyx   și 

)()(
3

1
321321332211 yyyxxxyxyxyx   

12) Demonstraţi, că dacă 0,0,0  wvu , atunci 

2

3








 vu

w

uw

v

wv

u
 

Demonstraţie. Sunt adevărate inegalităţile 

2,2,2 





























uw

vu

vu

uw

wv

uw

uw

wv

vu

wv

wv

vu
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(vezi inegalitatea 3) de mai sus). Adunând parte cu parte aceste inegalităţi, obţinem: 

,632

222
































































vu

w

uw

v

wv

u

vu

vuw

uw

uwv

wv

wvu

uw

vu

vu

uw

wv

uw

uw

wv

vu

wv

wv

vu

 

de unde găsim 
2

3








 vu

w

uw

v

wv

u
. 

13) Fie a, b, c, p, q numere pozitive, abc=1, qp  , Să se demonstreze inegalitatea 

2

3








 qq

p

qq

p

qq

p

ba

c

ac

b

cb

a
 

Demonstraţie. Fără a restrânge generalitatea putem considera cba  . Notăm qpax 1

, qpbx 2 , qpcx 3 , 
qq

p

qq

p

qq

p

ba

c
y

ac

b
y

cb

a
y








 321 ,, , qqq cwbvau  ,, . 

Atunci avem: 

332211 yxyxyx
ba

c

ac

b

cb

a
qq

p

qq

p

qq

p










, 

unde 0321  xxx  şi 0321  yyy . 

În virtutea inegalităţii 11) avem: )()(
3

1
321321332211 yyyxxxyxyxyx  ; 

din inegalitatea 9) şi condiţia abc=1 obţinem 3)(33 33
321321  qpabcxxxxxx ; iar 

cu ajutorul inegalităţii 12) găsim, că  

2

3
321 










vu

w

uw

v

wv

u
yyy  

Astfel, se obţine: 

2

3

2

3
3

3

1








 qq

p

qq

p

qq

p

ba

c

ac

b

cb

a
, 

ceea ce trebuia de demonstrat. 

2.5. Să demonstrăm următoarea afirmaţie: dacă produsul numerelor pozitive 

naaa ,...,, 21  este egal cu unitatea, atunci are loc inegalitatea 

      n

naaa 2111 21   

Într-adevăr, înmulţind parte cu parte inegalităţile nkaa kk ,1,21  , care 

rezultă din (1), obţinem 

      n

n

n

n aaaaaa 2...2111 2,121  , 

iar egalitate are loc atunci şi numai atunci, când nkak ,1,1  . 

2.6. Din rezultatul, obţinut în p. 1.5. urmează, că dacă   este un unghi ascuţit, 

atunci 

            64cos1sec111cos1sin1  ecctgtg  

67



 

2.7. O consecinţă importantă din inegalitatea (1) este inegalitatea Cauchy – 

Buniakowski – Schwartz, demonstraţia căreia urmează mai jos. 

Fie numerele reale sau complexe nxxx ,...,, 21 ; nyyy ,...,, 21  astfel, că 

1...,1...
22

2

2

1

22

2

2

1  nn yyyxxx  

Atunci are loc inegalitatea 

1...2211  nn yxyxyx      (2) 

Aşa, cum s-a menţionat mai sus, din (1) rezultă inegalităţile: 

nk
yx

yx
kk

kk ,1,
2

22




 , 

şi atunci obţinem: 

   
,1

2

......

2
...

22
......

22

2

2

1

22

2

2

1

222

2

2

2

2

1

2

1

22112211

















nn

nn

nnnn

yyyxxx

yxyxyx
yxyxyxyxyxyx

 

ceea ce trebuia de demonstrat. 

2.8. Fie naaa ,...,, 21 , nbbb ,...,, 21  - careva numere reale sau complexe. Atunci are loc 

inegalitatea Cauchy – Buniakowski – Schwartz. 

   22

2

2

1

22

2

2

12211 ......... nnnn bbbaaabababa   

Pentru a demonstra această inegalitate este suficient să punem 

nk

bbb

b
y

aaa

a
x

n

k
k

n

k
k ,1,

...

,

...
22

2

2

1

22

2

2

1









  

şi să folosim rezultatul din punctul precedent. 

3. Inegalitatea dintre media aritmetică şi media geometrică a n numere 

3.1. Fie nxxx ,...,, 21  - numere pozitive, produsul cărora este egal cu unitatea: 

nxxx  21  = 1. 

Atunci suma lor nu este mai mică decât n: 

nxxx n  ...21 ,   (3) 

iar egalitatea are loc atunci şi numai atunci, când toate aceste numere sunt egale între 

ele ( nkxk ,1,1  ). 

Demonstrăm inegalitatea (3), aplicând principiul inducţiei matematice. Pentru 

n=1 afirmaţia are loc. 

Fie n – număr natural şi admitem, că are loc (3) pentru n numere, produsul cărora 

este egal cu unu. Să demonstrăm, că dacă produsul a n+1 numere pozitive este egal cu 

unitatea, atunci are loc inegalitatea 

1... 1121   nxxxxx nnn  
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Deoarece pentru 121 ...  nxxx  avem 1... 121   nxxx n , atunci este suficient să 

precăutăm cazul când nu toate numerele 11,..., nxx  sunt egale între ele. Fie, pentru 

determinare, 11 nx , atunci se va găsi un număr, fie nx , astfel, că 1nx . 

Vom avea 011 nx  şi 01  nx . Înmulţind aceste inegalităţi obţinem: 

111   nnnn xxxx       (4) 

Pe de altă parte, pentru n numere pozitive 1121 ,,,  nnn xxxxx , produsul cărora este egal cu 

unu, are loc inegalitatea 

nxxxxx nnn   1121 ...    (5) 

Folosind inegalităţile (4) şi (5) obţinem: 

11...... 11211121   nxxxxxxxxxx nnnnnn  

3.2. Fie naaa ,...,, 21  - careva numere pozitive. Atunci 

n
n

n aaa
n

aaa



21

21 ...
,     (6) 

iar egalitatea are loc atunci şi numai atunci când naaa  ...21 . 

Această inegalitate (6) dintre media aritmetică a numerelor pozitive naaa ,...,, 21  

n

aaa
A n

n




...21  

şi media geometrică 

n
naaaG 21  

reiese din rezultatul punctului precedent, dacă vom pune 

nk
aaa

a
x

n
n

k
k ,1,

21




 

Fie date n numere pozitive naaa ,...,, 21 . Să se demonstreze că: 

1)1(  nnn GnnGa  

Demonstraţie. Fie naa   şi 1 nGb . Avem de demonstrat, că bnabna n n )1(1  

. 

Considerăm numerele 
 

orinde

bbba

1

,...,,,



. Aplicând (6) obţinem: n nab
n

bna 1)1( 


, iar de aici 

găsim bnabna n n )1(1   . 

3.3.Dacă 𝑎, 𝑏 > 0 şi 𝑎 + 𝑏 = 4 să se demonstreze că:  

Demonstrație. Avem: 𝑎6 + 𝑏6 +
𝑎4+𝑏4

𝑎4𝑏4
= 𝑎6 +

1

𝑎4
+ 𝑏6 +

1

𝑏4
. Aplicând inegalitatea 

mediilor, obţinem:  

Adunând parte cu parte cele două inegalităţi şi ţinând cont de condiţia din enunţ, 

(c.t.d.). 
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3.4. Fie , x > y şi 𝑥𝑦 = 1. Să se demonstreze inegalitatea . 

Demonstrație. 

𝑥2 + 𝑦2 = (𝑥 − 𝑦)2 + 2𝑥𝑦 = (𝑥 − 𝑦)2 + 2. 

 Notăm: 𝑥 − 𝑦 = 𝑡. Din enunţ avem 𝑥 >  𝑦   𝑡  0. Folosind noua notaţie şi in 

egalitatea mediilor, obţinem 
 

22 2 2 2 2
2 2 2

x yx y
t t

x y x y t t

 
     

 
. 

3.5. Fie ,   x y R  şi x+y=2 . Demonstraţi că  2 2 2xy x y  .  

Demonstrație.  
22 2 22 2 4x xy y x y      .Fie 2 2a x y   şi b= 2xy .  

În baza inegalităţii mediilor pentru a şi b, avem 
2

a b
ab


 , adică 

 
2 2

2 2 2
2

2

xy x y
xy x y

 
    2 22xy x y ≤2   2 2 2xy x y  . 
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CREATIVITATEA ÎN DEMERSUL DIDACTIC MATEMATIC 

Mancaș Natalia, profesor de matematică 

I.P.L.T. „Principesa Natalia Dadiani” 

Skinner spune: ,,A-l instrui pe elev cum să studieze, înseamnă a-l învăţa tehnici 

pe care el le va aplica în mod autonom şi, datorită cărora, îşi va mări şansele de a 

reţine ceea ce a văzut şi auzit”. 

Epoca contemporană formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană, 

pe primul loc situându-se gândirea, nu orice fel de gândire, ci o gândire creatoare. 

Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativǎ, de tip classic, trebuie depășită 

și îinlocuită cu metode care pun accent pe explorare, descoperire, încurajarea gândirii 

critice a elevului, pe participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa 

intelectuală.  

În abordarea creativităţii în procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să 

gândească independent, să işi asume riscuri și responsabilităţi în demersul său spre 

formarea intelectuală.  

Matematica este disciplina care, prin însăşi esenţa ei, creatoare de modele şi 

limbaje ştiinţifice ale realităţii , poate şi are menirea de a forma o gândire 

investigatoare, creatoare.  

Matematica se învaţă pentru a se şti, a se folosi și a se aplica în practică, ea fiind 

ştiinţa care a pătruns în aproape toate domeniile de cercetare şi care îşi aduce o 

importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor ştiinţelor.  

 Învăţarea matematicii nu se poate rezuma numai la simpla asimilare de 

cunoştinţe, ci trebuie să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, printr-un 

antrenament permanent al gândirii. 

„Regula triunghiului de aur: creativitate – inovaţie – aplicaţie practică “, este 

absolut necesară în sensul că prin creativitate se ajunge la inovaţie şi la aplicaţii 

practice, după cum creativitatea poate conduce direct la îmbogăţirea practicii. În acest 

fel, creativitatea îşi arată rolul şi importanţa în procesul educaţional . 

Învăţământul matematic are deci ca rezultat formarea unor deprinderi şi 

capacităţi necesare în activitatea matematică, şi care devin utile în activitatea practică 

a omului. Prin intermediul matematicii se învaţă o serie de atitudini: a gândi personal 

şi activ, a face analogii, a analiza o problemă, a descompune în probleme mai simple 

etc.  

Ordinea de rezolvare a unui exerciţiu, a unei probleme disciplinează gândirea şi 

aceasta poate deveni o trăsătură a personalităţii omului. 

Munca și problemele constituie terenul cel mai favorabil pentru dezvoltarea 

capacităţilor creatoare ale gândirii elevilor, dacă ei dispun de o anumită independenţă 

în rezolvări şi după propria lor experientă, personală. 
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Profesorul trebuie să creeze situaţii problemă, care sǎ pună în joc facultăţile 

creatoare ale gândirii elevului, legate de lumea sa afectivă, de sistemul său propriu de 

interese şi reprezentări.  

Un mijloc stimulativ pentru gândire şi pentru o atitudine activă a elevului în 

rezolvarea de probleme, îl constituie discuţia asupra informaţiilor iniţiale ale 

problemei. Deasemenea comparaţiile şi analogiile asigură elevilor angajarea proprie şi 

afectivă in procesul rezolvării. 

Având in vedere ca învăţarea se realizează în şcoală, şcoala este considerată ca 

locul unde talentele trebuie să fie recunoscute, stimulate şi dezvoltate. 

 În cadrul procesului de învățământ, pentru a contribui la creativitatea în 

predarea matematicii,profesorul trebuie sǎ aibǎ in vedere :  

- să acorde elevilor resurse de timp pentru gândirea creatoare,(elevii trebuie 

lăsati să-şi manifeste în voie spontanietatea, curiozitatea); să creeze teme și situaţii care 

stimulează fantezia (elevii sǎ imagineze singuri probleme, să continue o problemă etc.);  

- să recunoască şi să aprecieze public ideile și produsele creative; să facă 

aprecieri critice, dar să încurajeze asumarea unor riscuri; să accepte greşelile; să 

renunţe la tonul autoritar, 

 - să încurajeze cooperarea, flexibilitatea mintală, diversitatea; să descopere și să 

cultive la elevi spiritul de creativitate ; să evalueze corect rezultatele muncii elevilor ; 

etc. 

Evaluarea rezultatelor obţinute de elevi nu poate fi însă redusă la activitaţile 

şcolare sau la anumite discipline și nu poate fi separată de procesele de orientare şcolarǎ 

şi profesională; evaluarea trebuie să vizeze toate achiziţiile obţinute de elevi în cadrul 

şcolii sau în cadrul activităţilor extraşcolare, având în vedere importanţa din ce în ce 

mai mare a acestora din urmă. 

În procesul de învăţamânt nu poate fi vorba de formarea a mari creatori, ale căror 

produse să fie absolut originale şi să contribuie la progresul vieţii sociale. 

Creativitatea copilului este diferită de creativitatea pe care o întâlnim la adult, 

deoarece produsul activităţii sale creatoare nu este nou pentru societate, este nou pentru 

el, şi este realizat în mod independent. 

De exemplu, rezolvarea unei probleme de matematică de către elev pe o cale 

diferită, eventual mai elegantă decât cea din manual, sau decât cea prezentată de 

profesor în clasă, este considerată creatoare chiar dacă modul de rezolvare nu este nou 

şi pentru ştiinţă.  

Activitatea de rezolvare şi de compunere a problemelor are cele mai bogate 

valenţe formative, în cadrul ei valorificându-se atât cunoştinţele matematice de care 

dispune elevul, cât şi nivelul de dezvoltare intelectuală.  
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Se considerǎ că această activitate trebuie să constituie o preocupare permanentă 

şi nu doar în poziţie de activitate auxiliară (adică pentru explicarea unei noţiuni 

matematice, a unui procedeu de calcul etc.). 

Pentru a forma şi dezvolta la elevi capacităţile necesare şi utile activităţii creative 

de rezolvare a problemelor se impune ca efortul la care supunem gândirea elevului să 

fie gradat (trecerea de la problemele simple la cele compuse să se facă treptat). 

De exemplu pentru rezolvarea problemelor tip se impun anumiţi paşi : 

-ce se inţelege prin problema tipică (construcţia matematică a cărei rezolvare se 

realizează pe baza unui anumit algoritm specific), 

-momentul rezolvării( problema se consideră teoretic rezolvată în momentul în care i-

am stabilit tipul şi suntem în posesia algoritmului de rezolvare). 

-care sunt metodele de rezolvare (problemele tip sunt problemele în rezolvarea cărora 

se utilizează metode speciale, iar accentul cade pe un anumit mod de a gândi pentru a 

descoperi soluţia problemei care este tipică, aceeaşi pentru tipul respectiv de 

problemă). 

Metodele speciale de rezolvare se caracterizează atât prin felul de aşezare a 

datelor şi de efectuare a operaţiilor, cât şi prin utilizarea selectivă a operaţiilor gândirii. 

Dacă nu se cunosc metodele ca atare, este destul de greu și problematic ca elevul să 

descopere soluţia. Ca urmare, aceste probleme le dăm elevilor începând cu iniţierea lor 

asupra metodelor, exemplificând prin anumite probleme tipice din punctul de vedere 

al metodei. 

După cunoaşterea metodelor elevul trebuie să facă efortul de a vedea dacă o 

problemă dată se încadrează metodelor, şi anume căreia din metode. 

Rezolvarea fiecărui tip de probleme se bazează pe fixarea relativă a unor scheme 

de lucru, cu o sferă limitată de aplicare, prin utilizarea căreia se ajunge la o anumită 

linie de mişcare a gândirii.  

Creativitatea studiată şi cercetată sub aspect cibernetic este considerată sinonimă 

cu rezolvarea de probleme sau ca reprezentând acelaşi fenomen. 

În activitatea sa practică sau de cunoaştere, omul întâlneşte probleme noi cărora 

trebuie să le facă faţă, dar şi situaţii sau probleme pe care le-a mai întâlnit şi a învăţat 

cum să le rezolve.  

Situaţiile şi problemele reîntâlnite sunt rezolvate folosind anumiţi algoritmi, însă 

problemele noi necesită o rezolvare creatoare, individul nu are algoritmi de rezolvare 

pentru ele, trebuie să le găsească.  

Activitatea de rezolvare şi compunere a problemelor oferă terenul cel mai fertil 

din domeniul activităţii matematice pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi a 

inventivităţii. 

Diferenţa dintre a învăţa rezolvarea unei probleme şi a şti (a putea) să rezolvi o 

problemă nouă înseamnă în esenţă, creativitate, dar de niveluri diferite. 
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Creativitatea este împiedicată însǎ adesea de o serie de obstacole: 

- conformismul (oamenilor obisnuiţi nu le place ceea ce iese din comun (ei nu 

au încredere în fantezii); 

- algoritmii (o suită de reguli efectuate într-o ordine aproximativ constantă); 

- obstacole emotive; teama de anumite greutăţi;de eşecuri, etc. 

Există însă multe căi de apreciere a creativităţii elevilor pentru a-i determina sa 

aibă încredere în propriile lor forțe; -realizări la olimpiade, concursuri, competiţii; 

- testele de investigare a originalităţii (exemplu: găsirea cât mai multor soluţii 

pentru problema x); 

 - chestionarele pot fi folositoare pentru selectarea elevilor creativi pe baza 

aprecierii profesionale a elevilor  

 -premii și diplome oferite pentru rezultatele obtinute,etc. 

Matematica înseamnă gândire organizată iar interesul pentru matematică se 

naşte şi se dezvoltă în acelaşi timp cu înţelegerea tot mai clară şi cu pătrunderea tot mai 

adâncă în lumea adevărurilor ei.  

Noile cerinţe ale societǎţii informaţionale impun pregătirea elevului pentru a 

utiliza tehnici de proiectare, evaluare, de a dezvolta judecăţi critice, de a-şi forma 

capacitatea de decizie, de a acţiona în libertate şi independenţă, de a fi creativ. 

Activitatea creatoare constituie aşadar un factor de realizare umană a persoanei, 

capabilă să facă faţă cerinţelor noi ale societăţii, capabilă să se adapteze la condiţiile 

noi. 

Creativitatea, în termeni generali, este un proces mental care permite generarea 

de idei şi concepte noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. In 

procesul de predare-invăţare, trebuie să fie găsite si incurajate metode si tehnici de 

dezvoltare a creativităţii. 

Procesul educativ trebuie astfel conceput și desfăşurat, încât să-i convingă pe 

elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale 

oricărei naţiuni la civilizaţia modernă.  

 În continuare mă voi opri doar la unele modalități de stimulate a creativității: 

1. Jocul matematic 

Exemple de activitate: 

1) Jocul “Pătrate magice” 

Înscrieți în casetele libere numerele de la 1 la 9 inclusiv în așa fel încît prin adunarea 

lor, atît pe orizontală cît și pe vertical să obținem în total 25. 

 

  11   3 9 11 2 

 11   8 11 6  

     4 5 7 9 

10    10  1  
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2) Jocul “Magia cifrelor” 

 Tema: “Operații cu numere reale”, clasa a VIII – a. 

Fără a pune paranteze, utilizînd semnele de operații “+”;“-”;“ₓ”;“√” scrieți toate 

numerele de la 1 la 20 folosind numai cifra 9. 

1= 
9

9
 6= 9 - √9 11=9 + √9 −

9

9
 16= 9 − √9 +  

9

9
  

2=√9 −
9

9
 7=9 - √9 +

9

9
 12=  17=

9+9+9+9

√9−
9

9

−
9

9
 

3= √9 8=√9 +
9+9+9

9
+ √9 − 

9

9
 13=9 + √9 +

9

9
 18=9 + 9 

4=√9 +
9

9

 9=√9 +
9+9+9

9
+ √9 14=  19=9 + 9 +

9

9
 

5=√9 +
9+9

9
 10=  15=  20=9 + 9 + √9 −

9

9
. 

2. Testul logic 

 Testul logic se poate folosi în diferite etape ale lecţiei, cu scopul de a: 

 întroduce noţiuni matematici noi; 

 însuşi terminologia matematică; 

 forma pricepiri şi deprinderi; 

 repeta, generaliza şi sistematiza cunoştinţele obţinute etc. 

 forma şi dezvolta interesul elevilor pentru matematică. 

De exemplu: 

 

 

 

 

Schema convorbirii euristice organizate la rezolvarea exerciţiului poate fi 

următoarea: 

1. Din cîte părţi este alcătuit exerciţiul? (din două părţi).  

2. Ce este dat în prima parte? (o ecuaţie logaritmică şi numărul 27). 

3. Ce relaţie poate exista între această ecuaţie şi numărul 27? (poate fi 

rădăcina sau relaţie între rădăcinile acestei ecuaţii). 

4. Rezolvaţi ecuaţia log3x+2logx3=3. (Obţinem rădăcinile 3 şi 9). 

5. Analizaţi atent rădăcinile obţinute şi spuneţi ce relaţie este între aceste 

numere şi numărul 27? 

6. Aşadar, ce trebuie să facem pentru a pune în locul semnului interogativ 

numărul necesar ? (Trebuie să aflăm rădăcinile ecuaţiei a doua şi, aplicînd legitatea 

identificată, să înmulţim rădăcinile). 

E bine ca profesorul să-i îndemne pe elevi ca ei înşişi să compună, de sine 

stătător, astfel de exerciţii şi să le propună pentru rezolvare colegilor de clasă. 

3. Sofismul  

Scrieţi numărul necesar: 

log3x+2logx3=3 27  log3x-6logx3=1 ? 
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Sofismul este un silogism sau raționament corect din punct de vedere formal, dar 

greșit din punct de vedere al conținutului ( fiind bazat pe echivoc, pe utilizarea 

aspectelor neesențiale ale fenomenelor etc), adesea folosit pentru a induce în eroare. 

Sofismele în matematică contribuie la: 

• formarea și dezvoltarea gîndirii logice; 

• clarificarea și însușirea conștientă a noțiunilor matematice; 

• abordarea riguroasă a raționamentelor și demonstrațiilor matematice; 

• dezvoltarea noilor teorii matematice; 

• formarea deprinderilor de a judeca corect, de a gîndi creativ; 

• însușirea conștientă a matematice; 

• dezvoltarea spiritului de observație. 

De exemplu: +A=-A 

Se știe ca (+A)2=(−A)2 , logaritmînd în baza 10, obținem lg (+A)2=lg (−A)2 , sau 

2lg(+A)=2lg (−A) , deci aici lg (+A)=lg(−A) , sau +A=-A. De ce s-a obținut acest 

rezultat incorect? 

4. Joc de rol  

Jocul de rol se realizeaza prin simularea unei situatii, care pune participantii in 

ipostaze care nu le sunt familiare, pentru a-i ajuta să înțeleagă situația respectivă și să 

înțeleagă alte persoane care au puncte de vedere, responsabilități, interese, preocupari 

și motivații diferite. 

Exemplu: 

Un joc de rol poate fi: “Liniile importante din triunghi discută între ele - ce își 

spun?” 

Se împart rolurile, se stabilește modul de desfășurare al jocului, se pregatesc 

fișele cu descrierile de rol și sunt instruiți elevii cu desfășurarea propriu-zisă. Fișele pot 

puncta cîteva dintre proprietățile pe care ,,actorii” le pot invoca: ,,noi, înălțimile suntem 

mai importante, pentru că ajutăm la calcularea ariilor” și să ajungă la asemănări: ,,de 

fapt în triunghiul isoscel suntem surori gemene”, etc. 

După desfășurarea jocului sunt utile următoarele întrebări: 

A fost o interpretare corectă din punct de vedere matematic?/ Ce ar fi putut fi 

diferit în interpretare?/ Ce alt final ar fi fost posibil?/ Ce ați învățat din această 

experiență? 

Propunerea unor astfel de teme, utilizarea unor metode active, modalităţile de 

organizare a activităţii (frontal, grupe, individual) dezvoltă interesul pentru studiul 

matematicii, capacitatea de gândire creativă, abilităţile de lucru. 

Astăzi este unanim recunoscută ideea că cea mai mare bogăţie a unei ţări o 

constituie inteligenţa şi creativitatea oamenilor, concepţiile şi atitudinile acestora faţă 

de muncă. Creativitatea în economia de piaţă = existenţă, rezistenţă, competenţă. Nu 

eşti creativ, nu rezişti. 
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Este necesar ca şcoala să formeze personalităţi creatoare, receptive faţă de 

schimbări, capabile să se integreze dinamic într-o lume nouă şi complexă . 

Noi, profesorii, vrem să creem oameni capabili să întâmpine lumea de mâine 

nu ca fiiinţe învinse, ca fiinţe supuse, ci ca persoane conştiente de puterea, de 

responsabilitatea şi drepturile sale . De acest lucru trebuie să ţinem seama atunci când 

ne aflăm în faţa elevilor noştri.  
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ROLUL PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ ÎN FORMAREA 

COMPETENŢELOR SPECIFICE DIN MEDICINĂ 

Mardari Nina, profesor de matematică1 

Puţuntică Vitalie, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe2 
1Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” 

2Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, UST 

Rezumat. Din perspectiva realizării unui învăţământ matematic de calitate, procesul educaţional la 

matematică în colegiu este un proces complex, bazat pe interdisciplinaritate. Formarea competenţelor 

trandisciplinare şi a celor specifice disciplinei Matematica necesită realizarea integrării disciplinelor 

şcolare cu cele de specialitate: pediatrie, chirurgie, igiena alimentaţiei, farmacologie, genetică etc. 

Cuvinte-cheie: interdisciplinaritate, matematică, formarea competenţelor specifice, probleme cu 

aspect profesional. 

Summary. In order to realize a mathematical process of education to be qualitative, this process is a 

complex one, based on interdisciplinarity. The formation of the transdisciplinary competences and 

the competences specific to maths it is necessary to integrate the basic subjects with the ones related 

to medicine: pediatrics; surgery, the hygiene of nutrion, pharmacology and genetics. 

Keywords: interdisciplinarity, mathematics, the formation of the specific competences, problems 

with professional aspect. 

Din perspectiva modernizării procesului educaţional, în planul strategiilor 

didactice se impune promovarea metodelor activ – participative. Acestea vor să-l 

implice conştient şi activ pe elev în procesul de predare – învăţare – evaluare, să 

realizeze efortul necesar unei învăţări eficiente. Din aceste considerente, fiecare 

profesor de matematică din colegii trebuie să cunoască aplicaţia matematicii în 

disciplinele de specialitate, pentru a demonstra elevilor în ce direcţii se pot aplica 

practic noţiunile matematice studiate. 

Astfel, competenţe specifice formate în cadrul studierii Matematicii [1] vor 

contribui la formarea competenţe specifice calificării Asistent medical. În aspect 

general toate disciplinele de cultură generală, prin formarea competenţelor specifice, 

vor participa activ la formarea profesională iniţială a viitorilor asistenţi medicali, felceri 

laboranţi, moaşe, asistenţi, igienişti, epidemiologi, laboranţi, farmacişti, tehnicieni 

dentari etc. 

Din aceste aspecte, profesorul de matematică sistematic va realiza conexiuni 

interdisciplinare prin intermediul problemelor cu aspect profesional.  

La modulul „Numere reale” (cl. X) se va realiza conexiunea cu disciplina 

Pediatria [2] şi pot fi propuse următoarele tipuri de probleme: 

Problemă. Estimaţi talia (T) şi greutatea (M) a unui copil nou născut de 3,2 kg 

şi cu talia de 50 cm la vârsta de: 

a) 5 luni; b) 3 ani; c) 11 ani.  

Rezolvare. a) Pentru estimarea taliei şi a greutăţii în primele şase luni [2] se 

aplică relaţiiile 

T1-6 luni = Tla naştere + 3∙v, M1-6 luni =Mla naştere + 0,7∙v, 
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unde v – vârsta copilului exprimată în luni, adică 

T5 luni = 50 + 3∙5 = 65 (cm) iar M5 luni = 3,2 + 0,7∙5 = 6,7 (kg). 

b) La estimarea taliei şi a greutăţii la copiii de vârsta 1 – 4 ani [2] se aplică 

formulele 

T1-4 ani = 100 – 8(4 – V), M1-3 ani = 10 + 2∙V,  

unde V – vârsta copilului exprimată în ani. Prin urmare vom avea  

T3 ani = 100 – 8 (4 – 3) = 92 (cm) iar M3 ani = 10 + 2·3 = 16 (kg). 

c) Din [2] sunt estimate talia şi greutatea copiilor cu vârste mai mai de 10 ani:  

Tdupă 10 ani = 100 + 6(V – 4), Mdupă 10 ani = 30 – 4 (10 – V), 

unde V – vârsta copilului exprimată în ani. Vom obţine  

T11 ani = 100 + 6(11 – 4) = 142 (cm) iar M11 ani = 30 – 4(10 – 11) = 34 (kg). 

Răspuns: a) 65 cm şi 6,7 kg; b) 92 cm şi 16 kg; c) 142 cm şi 34 kg. 

La modulul „Numere reale” (cl. X) se va realiza conexiunea cu disciplina 

Igiena alimentaţiei [4] şi se va propune probleme de tipul: 

Problemă. O fată de 25 ani are înălţimea de 164 cm și o greutate corporală de 

70 kg. Determinaţi:  

a) greutatea corporală „ideală” după Lorentz; 

b) valoarea calorică zilnică de corecţie; 

c) durata alimentaţiei de corecţie.  

Rezolvare. a) Pentru persoană de sex feminin, greutatea corporală „ideală” după 

Lorentz, luându-se înălțimea H și vârsta V, se determină după formula: 

).(2,59
6

2025

2

150164
100164

6

20

5,2

150
100 kg

VH
HG 











  

b) Balanţa fiziologică alimentară nu se respectă )(8,102,5970 kg , fata 

primeşte un surplus de energie egal cu: 

 .73440/68008,10 kcalkgkcalkg   

Pentru menţinerea greutății corporale „ideale” G  valoarea calorică a raţiei 

alimentare zilnice ar trebui să fie: 

  ,7,48,15,9655 kVHGQ   

unde k este coeficentul metabolismului. Coeficientul metabolismului bazal pentru 

sedentari ;3,1k  efort fizic moderat ;5,1k  efort fizic intens .2k  Astfel, pentru 

persoana sedentară vom avea  

 .63,18133,1)257,41708,12,595,9655( kcalQ   

c) Prin urmare, pentru normalizarea greutăţii corpului, valoarea calorică trebuie 

micșorată cu 20-25% din valoarea calorică a rației alimentare zilnice, ce reprezintă 

circa .40022,063,1813 kcalkcal   Prin urmare 

),(63,141340063,1813 kcal  

 . 18440073440 zile  
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Răspuns: a) 59,2 kg; b) 1827,67 kcal; c) 184 zile. 

La tema „Procente” (cl. XII) se va realiza conexiunea cu disciplina Pediatria 

[2] şi se va propune probleme de tipul: 

 

Problemă. Calculaţi cantitatea totală de sânge a unui copil: 

a) nou născut cu greutatea de 3,5 kg; 

b) cu vârsta de 2 ani şi o greutate de 13 kg; 

c) cu vârsta de 11 ani şi o greutate de 34 kg, 

ştiind că sângele la nou născut constituie 14 % din greutatea corpului, la vârsta de 1 – 

3 ani constituie 8 %, iar la vârsta de 3 – 12 ani constituie 7 % (datele sunt din [2]).  

Rezolvare. Procedeul de calcul este schiţat în următoarea tabelă:  

Cazul Alcătuirea schemei Efectuarea calculelor 

a) 
3,5 kg ..............................100 % 

 x kg ..............................14 % 
49,0

%100

%145,3



 x

kg
x  

b) 
13 kg ..............................100 % 

 x kg ............................... 8 % 
04,1

%100

%813



 x

kg
x  

c) 
34 kg ..............................100 % 

 x kg ................................7 % 
38,2

%100

%734



 x

kg
x  

Răspuns: a) 0,49 kg; b) 1,04 kg; c) 2,38 kg. 

La tema „Procente” (cl. XII) se va realiza conexiunea cu disciplina Igiena 

alimentaţiei [4]. 

Problemă. Legumele crude (în 100 g) conţin 27 mg de acid ascorbic, aceleaşi 

legume fierte conţin 18 mg. Calculaţi în procente pierderea vitaminei C în timpul 

fierberii. 

Rezolvare. Diverenţa dinte cantitatea de vitamina C la legumele crude şi cele 

fierte va fi 27 mg – 18 mg = 9 mg. Alcătuim proporţia:  

27 mg ..............................100 % 

 9 mg .................................x % 

Prin urmare %.33
27

%1009



 x

mg

mg
x  

Răspuns: La fierbere se pierde 33 % din vitamina C.  

La tema „Procente” (cl. XII) se va realiza conexiunea cu disciplina 

Farmacologia [3] şi se vor propune probleme de tipul: 

Problemă. Determinaţi câte grame de glucoză se conţine în 250 ml de soluţie de 

glucoză cu concentraţia de 5 %. 

Rezolvare. Alcătuim proporţia: 

100 ml soluţie .................... 5 g glucoză 

250 ml ................................x g glucoză 
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Deci .5,12
100

5250
gx

ml

gml
x 


  

Răspuns: 12,5 g. 

La tema „Mărimi medii ale seriilor statistice” (cl. XII) se va realiza 

conexiunea cu disciplina Igiena copiilor şi adolescenţilor [4] propunându-se probleme 

de tipul: 

Problemă. Băieţii de 8 ani din mediul rural au valoarea taliei: 132 cm, 127 cm, 

124 cm, 129 cm, 126 cm, 127 cm, 135 cm, 129 cm, 128 cm şi 133 cm.  

a) Grupaţi datele pe variante. 

b) Determinaţi media aritmetică, mediana, modul seriei statistice.  

c) Reprezentaţi grafic datele. 

Rezolvare: 

a) Grupăm datele şi determinăm frecvenţa absolută in , frecvenţa absolută 

cumulată iF , frecvenţa relativă if , frecvenţa relativă cumulată: 

Valoarea 

taliei ix  

Frecvenţa 

 absolută in  

Frecvenţa absolută 

cumulantă iF  

Frecvenţa 

 relativă if  

Frecvenţa relativă 

cumulantă 

124 1 1 0,10 0,10 

126 1 2 0,10 0,20 

127 2 4 0,20 0,40 

128 1 5 0,10 0,50 

129 2 7 0,20 0,70 

132 1 8 0,10 0,80 

133 1 9 0,10 0,90 

135 1 10 0,10 1 

Total 10 10 1 1 

Din tabel se observă valoarea minimă şi maximă: ,124min cmx   .135max cmx   
 

b) Calculăm valoarea medie aritmetică x : 

 cm

n

nx

x

i
i

i
ii

129
10

1290

10

13513313221291282127126124
10

1

10

1 














  

Prima frecvenţă absolută cumulată, mai mare decât 5,5
2

110

2

1





n
 este 7, şi 

aceasta indică locul medianei: linia variantei .129
i

x  Prin urmare, .129
e

M  

Modul, sau dominanta, unei serii statistice reprezintă valoarea caracteristicii cu 

frecvenţa cea mai mare. Aici există două valori modale: 127
0
M  și .129

0
M  În 

acest caz serie statistică se numește bimodală. 

c) Reprezentăm grafic: 
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Răspuns: 129x ; ;129
e

M  ,127
0
M .129

0
M  

La tema „Aria pătratului, dreptunghiului şi a rombului” (cl. X) se va realiza 

conexiunea cu disciplina Igiena [4]. 

Problemă. Gaura de ventilare are forma unui pătrat cu latura 8 cm. Viteza de 

mişcare a aerului constituie 3 m/s. De determinat volumul de aer debitat într-o oră.  

Rezolvare. Volumul de aer debitat într-o oră se calculează conform formulei:  

,tvSQ   

unde Q – volumul de aer, 
3m ; S  – suprafaţa găurii de ventilare, 

2m ; v  – viteza de 

mişcare a aerului în gaura de ventilaţie, m/s; t – timpul, s. 

Efectuând calculele obținem: 

.12,693600/308,008,0 3mssmmmQ   

Răspuns: 69,12 m3. 

La tema „Volumul prismei” (cl. XII) se va realiza conexiunea cu disciplina 

Igiena [3]. 

Problemă. Determinaţi suficienţa suprafeţei de încălzirea a unei săli de curs cu 

o lungime de 8 m, lăţimea de 3 m, înălţimea de 2,5 m şi 2 calorifere a câte 5 secţii dacă 

o secţiune a caloriferului de fontă are suprafaţa egală cu 0,25 m2, iar un m2 de suprafaţă 

a caloriferului trebuie să-i revină 20 m3 de volum a încăperii. 

Rezolvare. Calculăm volumul sălii de curs:  3605,283 mhLlV   

Pentru a determina suprafața caloriferică totale, alcătuim proporţia: 

1 secţiune…………………………0,25 m2 

 10 secţiuni……………..…………….x 

Prin urmare .5,2
1

25,010 2

2

mx
m

x 


  

Determinăm capacitatea maximală ce poate fi încălzită: 

 2,5 m2………..……………….. y 

 1 m2…………………………20 m3 
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Deci, .50
1

5,220 3

2

23

mx
m

mm
x 


  Prin urmare se vor încălzi doar 50 m3. 

Răspuns: Caloriferele de fontă sunt insuficiente pentru volumul încăperii. 

Succesul sau insuccesul elevilor depinde în mare parte de profesor. Deaceea 

rolul profesorului este să faciliteze învăţarea. Aceasta presupune: crearea unui mediu 

pozitiv pentru învăţare; clarificarea scopurilor celor care învaţă; motivarea celor care 

învaţă; organizarea şi disponibilitatea resurselor care pot fi utilizate în cadrul 

procesului de învăţare; echilibrarea componentelor intelectuale şi emoţionale din 

cadrul procesului de învăţare. 

E datoria fiecărui profesor de matematică să cunoască aplicaţia matematicii în 

disciplinele de specialitate, pentru a demonstra elevilor cum vor aplica practic noţiunile 

matematice studiate în profesia aleasa, iar profesorul de specialitate trebuie să aibă o 

bună cultură matematică pentru a traduce în limbaj matematic problemele disciplinei 

sale şi apoi să le rezolve. 

În concluzie constatăm că problemele cu aspect profesional în formarea 

competenţelor specifice la matematică contribuie la: sporirea atenţiei şi interesului 

elevilor; creşterea încrederii în sine; creşterea motivaţiei interioare; creşterea 

responsabilităţii individuale; creşterea randamentului şcolar. 
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CLASSTOOLS.NET - INSTRUMENTE DIGITALE MODERNE ÎN 

PROCESUL EDUCAȚIONAL LA MATEMATICĂ 

Pisău Aurelia, doctorandă 

Institutul de Științe ale Educației 

Resursele Web au devenit aproape indispensabile în procesul de predare-

învățare-evaluare. Noile tehnologii oferă o gama variată de aplicații, metodele 

convenționale de predare având din ce în ce mai mult o alternativă viabilă. Aplicațiile 

Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel cei care învață pot accesa de 

acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la nuanțarea 

modului clasic de a învăța. Astfel putem observa că ne îndreptăm spre o revoluție în 

educație; rolul actual al profesorului, acela de intermediar al cunoașterii, își pierde mult 

din pregnanță. Învățarea este orientată către persoană, permițând elevilor/studenților 

să-și aleagă conținutul și instrumentele corespunzătoare propriilor interese. [3] 

Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje față de 

învățământul tradițional. Cursanții își pot alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări 

propriile interese și pot accesa informațiile la propriul nivel. Timpul nu este determinat 

ca într-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de 

învățare sau îl pot încetini. De asemenea acest tip de învățare permite atât elevilor, cât 

și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online fără a fi prezenți în același loc 

sau timp. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție 

fără a mai fi implicați emoțional. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea 

cognitivă, pentru adaptarea, corectarea și prezentarea ideilor. Astfel elevul devine un 

„căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970). 

CBT (Computer Based Training) sau educația cu ajutorul computerului este mult 

mai eficientă, decât modalitatea clasica de predare, elevii având acces la mai multe 

cursuri, lecții dintr-un anumit domeniu spre deosebire de metodele tradiționale de 

predare în care aveam prezentă doar opinia profesorului. 

Fără îndoială accesul factorilor implicați în activitatea educațională la resursele 

web cresc calitatea procesului de învățământ. Internetul este aproape indispensabil atât 

pentru elevi, cât și pentru profesori. Acesta îmbunătățește procesul de predare-învățare, 

ajută la transmiterea informațiilor de către profesori și la asimilarea acestora de către 

elevi. 

Cele mai populare aplicații utilizate în acest domeniu sunt cele de desen sau 

prezentare, organizare, calcul tabelar, creare de filmulețe video, crearea jocurilor 

educaționale, crearea exercițiilor didactice digitale, navigare pe web, aplicații de 

pregătire pe computer, e-mail, site-uri de socializare. 
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Studiile realizate în ultimii cinci ani și analizele OECD la nivel global 

demonstrează că utilizarea TIC în educație contribuie într-o mare măsura la 

îmbunatățirea rezultatelor acestora. Cu toate acestea, mulți profesori, fie ca prefera 

metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenta generală față de noile tehnologii, 

resping dinamicizarea orelor și stimularea elevului cu ajutorul computerului, 

Internetului și tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 

● a se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lor 

profesionale; 

● a vizita site-ul ministerului, accesa forumuri dedicate cadrelor didactice, 

a crea diverse conținuturi digitale și posibilitatea de a comunica cu colegi 

din alte școli pe teme de interes comun; 

● a accesa informații de pe site-uri de tip wiki (exerciții de auto-

evaluare/teste); 

● a declanșa desfășurarea unor activități/aplicații didactice; 

● a crea o biblioteca online, etc. 

 Una dintre instrumentele web ce oferă o mulțime de aplicații educaționale 

online cu ajutorul cărora putem realiza o întreagă serie de activități de învățare și/sau 

evaluare este platforma ClassTools (www.classtools.net). Acesta este un site gratuit, 

creat pentru cadrele didactice de către Russel Tarr din Touluse, France. Classtools este 

o platformă online pentru elaborarea resurselor flash interactive și oferă posibilitatea 

de creare a jocurilor dinamice, cu grafică atractivă, realizare a diverse organizatori 

grafici, elaborare de chestionare, slide-uri. De asemenea, sunt puse la dispoziție o gamă 

largă de jocuri ce pot fi personalizate cu întrebări sub forma unor teste-joc, astfel încât 

elevul să poată învăța și să fie evaluat în timp ce se joacă. Aceste activități pot fi 

distribuite gratuit pe site-ul/blog-ul personal. 

Classtools.net conține o varietate de șabloane pe care le puteți utiliza în procesul 

educațional. Cum să salvați șablonul creat? Există câteva moduri în care puteți 

salva.(vezi figura 4) 

 1. Faceți clic pe imaginea dischetei pentru a o salva ca pagină web. Apoi îl puteți 

salva pe un stick sau în computerul dvs. 

2. Faceți clic pe imaginea roată, dacă doriți să introduceți instrumentul într-o 

pagină Web. Apoi apare o casetă galbenă și puteți copia codul de încorporare. De acolo, 

fie creați un link pe site-ul dvs., fie încorporați instrumentul.  

* Notă - nu toate instrumentele vă vor permite să încorporați așa cum sunt 

proiectate să funcționeze în browser. 

 
Figura 4. Oportunități de salvare 
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 Astfel, platforma este accesibilă atât utilizatorilor intermediari, cât și celor 

avansați, în figura 1 sunt selectate opțiunile de utilizare a platformei specifice pentru 

fiecare tip de utilizator. 

 
Figura 1. Modalități de utilizare a platformei 

 Platforma Classtools.net conține următoarele șabloane de activități 

didactice digitale: 

● Fakebook - permite cadrelor didactice și elevilor să creeze un profil imaginar 

de facebook în scopul de a studia biografia unui scriitor, savant, cercetător. 

● OR- generator de jocuri ( Pac Man, Manic Miner, Asteroizii, Pong, 

Wordshoot, Flash Cards) - algoritumul de lucru cu generatorul de jocuri este 

simplu, se inserează întrebările și răspunsurile și cu ajutorul generatorului de 

jocuri se selectează varianta potrivită de joc. Este posibil de salvat jocul creat pe 

computer în formatul unui fișier htm, majoritatea jocurilor și activităților digitale 

pot fi utilizate cu ajutorul tablei interactive. Este necesar de adăugat 10 întrebări. 

● EyeSay - este un instrument pentru vizualizarea stilului și structurii eseului. 

Elevii pot verifica scrierea corectă a eseului, lungimea propozițiilor și alte 

caracterisitici (propoziții foarte lungi, propoziții lungi, propoziții medii, 

propoziții scurte, propoziții foarte scurte, cuvinte de legătură, citate, date, 

procente). Iar profesorul poate verifica foarte ușor dacă elev a ținut cont de toate 

caracteristicile menționate mai sus. 

● Selectarea unui nume/cuvânt aleator (Random Roullet) - reprezintă un joc în 

forma unei rulete, care rotindu-se în mod aleator îi cade elevului un cuvânt sau 

nume de pe ruletă. 

● Generator de rebus (Crosswords) -posibilitatea de a crea rebusuri interactive 

pe baza de întrebări și permite descărcare în format pdf. 

● Turul galeriei 3D - oferă posibilitatea de a crea o expoziție virtuală pe baza unei 

teme studiate, șablonul poate include imagini și video, pentru fiecare exponat 

putem indica un titlu și o descriere. Galeria creată poate fi încorporată pe blog-

ul/site-ul personal. Exemplu la matematică, clasa X-a, Modulul Funcții 

INTERMEDIAR 

să acceseze platforma și să 

exploreze site-ul; 

să alege șablonul preferat și să 

selecteze exemple ale șablonului; 

să descrie șablonul preferat și 

să furnizeze link-uri; 

să editeze șablonul preferat; 

AVANSAT 

să acceseze platforma Classtools.net 

și să alegeți un șablon pentru crearea 

unui instrument propriu; 

să salveze șablonul creat; 

să printeze șablonul creat; 

să modifice culorile, textul, imaginile 

și video în șabloanele din Galerie; 

Opțiuni de utilizare a platformei 
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elementare, elevii au avut sarcina să identifice graficul funcției de gradul II, în 

funcție de coeficientul a și 𝛥.(vezi figura 5) 

 
Figura 5. Galeria 3D la matematică 

● Dictarea rapidă(newsfeed) - oferă posibilitatea de scoate în evidență termenii 

noi sau cuvintele-cheie din cadru unei lecții, fiecare termen are un timp anumit 

pentru lecturare. 

● 4 Conexiuni (connect four) - găsește în patru grupuri conexiuni asemănătoare 

a 4 termeni. Pentru fiecare categorie identificată elevul acumulează câte 1 punct. 

Este o activitate eficientă pentru a revedea cuvintele-cheie și conexiunile dintre 

ele. 

● Cronometru pentru rularea timpului în ordinea inversă - este util pentru a 

cronometra timpul pentru realizarea sarcinilor, putem selecta orice sunet sau un 

video de pe youtube.com. Cronometrul creat poate fi salvat ca un weblink. 

● Cubul 3D (BrainyBox) - șablonul permite înserarea pe cele 6 fețe ale cubului a 

imaginilor, textului și video de pe youtube.com și rotirea cubului în formatul 3D. 

Exemplu la matematică, clasa X-a, Modulul Funcții elementare. Elevii au avut 

sarcina să identifice tipul funcției după graficul ei. (vezi figura 6) 

 
Figura 6. Cubul 3D la matematică 

● Generator Hexagon - permite elevilor să identifice legăturile dintre termenii 

indicați în forma hexagonului, de asemenea au posibilitatea de a descărca 

modelul într-o foaie de calcul. 

● QwikSlides - crearea unei prezentări rapide ce poate conține imagini, video, text 

și posibilitatea de a modifica culoare și stilul textului și poate fi încorporată pe 
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blog/site/wiki. Acest șablon este util în activitățile de tip linia timpului, 

introducere în lectură și vizualizare.  

● Diagrama Euler-Venn - platforma oferă șabloane pentru diagrama Euler-Venn 

cu 2 și 3 cercuri în care sunt indicate spații speciale pentru completarea cu text 

și salvarea ca imagine pe computer. Deci este un mod clasic ca studenții să indice 

asemănările și diferențele dintre 2 sau 3 evenimente cheie, concepte sau 

persoane. Exemplu la matematică, clasa a X-a, tema Funcția de gradul I. Vom 

reprezenta proprietățile funcției de gradul I. (vezi figura 5) 

 
Figura 7. Șablonul Diagrama Euler-Venn 

● JigSaw - șablonul Jigsaw este proiectat pentru a permite studenților să realizeze 

legături între diverși termeni într-un mod atractiv. “Piesele” din jigsaw pot avea 

un text scris în interior. Când sunt fixate alături piesă cu piesă, ele “se așează” 

în poziție fixă. Piesele pot fi colorate după caz. 

● Cronologie (Timeline) - este o modalitate excelentă de ai face pe elevi să 

selecteze și să rezume evenimentele cheie pentru o perioadă definită. Această 

activitate le permite să facă acest lucru simplu și eficient și să codifice 

evenimentele în câteva culori. De asemenea, elevii pot adăuga o imagine de 

fundal înainte de a-și imprima munca și o pot salva ca o pagină web. 

● Diamantul 9 - O diagramă cu nouă figuri de aceeași dimensiune ajută la clasarea 

elementelor după un anumit top. Cei mai importanți factori sunt plasați în partea 

de sus a “diamantului 9”. Factorii cei mai puțin importanți sunt plasați în partea 

de jos. Factori de aceeași importanță sunt plasați în același rând. Fiecare factor 

poate fi codat în culori pentru o sofisticare ulterioară. 

● Diagramă țintă - o modalitate specială de ai face pe elevi să descopere o 

întrebare cheie. Trei elemente sunt plasate în centrul diagramei. În următorul 

strat, fiecare element poate fi apoi clasificat în două exemple. O posibilitate 

eficientă de a planifica un eseu. 

● Diagrama Fishbone - un șablon prezentat în forma unui schelet de pește, care 

reprezintă un instrument de planificare a eseurilor, abordarea peștilor presupune 
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selectarea a patru factori principali, furnizând apoi trei cuvinte-cheie pentru 

fiecare. 

● Diagrama Burger - este un instrument simplu de planificare a eseurilor. Elevii 

fac note de bază care acoperă introducerea lor, trei secțiuni principale și o 

concluzie. Este o modalitate utilă de a se asigura că studenții se gândesc la 

structurarea eseurilor lor într-un format logic. 

● Jocul Dustbin - este excelent pentru a ajuta elevii să organizeze idei în categorii 

reprezentate prin coșuri. Elevii sau profesorii pot crea până la patru categorii de 

factori. Jocul creat de ClassTools.net implică apoi tragerea și plasarea fiecărui 

eveniment în categoria corectă cât mai rapid posibil într-o “cursă împotriva 

cronometrului”. 

● Post it - un instrument util pentru a ajuta studenții să identifice și apoi să clasifice 

cuvintele-cheie. Fiecare "Notă" poate fi plasată oriunde pe ecran și colorată la 

necesitate.  

Menționăm următoarele recomandări pentru utilizarea eficientă a platformei 

Classtools.net: 

Pasul 1: În colțul din stângă este poziționată o casetă în care puteți selecta tipul 

șablonului. Consultați exemplele și vedeți ce au realizat ceilalți utilizatori. (vezi figura 

2) 

  
Figura 2. Caseta de selectare a șabloanelor Figura 3. Jocul Arcade 

 

Pasul 2: Dacă încă nu sunteți sigur de unde să începeți, vă sugeram să alegeți 

Generatorul de jocuri Arcade și să creați un test pentru una dintre cursurile dvs. (vezi 

figura 3) 

Pasul 3: Odată ce ați terminat crearea instrumentului, creați un link spre el sau 

încorporați-l pe blogul dvs. 

  Șabloanele instrumentului Classtools.net pot fi adaptate pentru diverse discipline 

școlare. Utilizarea responsabilă a tehnologiei este o caracteristică necesară succesului 

în carieră și care va motiva absolvenții din învățământul preuniversitar să aplice 

tehnologia eficient și nu să se lase folosiți de aceasta. 
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INSTRUIREA LA DISTANȚĂ ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ 

Pogreban Aliona, profesoară de matematică 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Minerva” 

Una din problemele cu care se confrunta școlala în zilelele de azi este lipsa 

motivației la elevi. Astăzi nu mai e suficient să apelezi la creta și tablă. O altă problemă 

școala este starea sanatății elevilor. În ultimul timp observăm că tot mai mulți elevi au 

patologii cronice, care duc și la absențe de la ore. Este evident că absențele, chiar dacă 

sunt motivate au efect negativ asupra randamentului școlar. Un instrument care vine în 

ajutorul profesorului modern, pentru a schimba situațiea, este e-learning-ul, adică 

înstruirea la distanță. Această formă de activitate capătă o tot mai mare popularitate în 

lume ,graţie multiplelor avantaje evidente, cum sunt: comoditatea, accesibilitatea, 

resurse reduse, facilitatea gestionării şi prestării etc. 

De la început, puțin despe istoria dezvoltării instruirii la distanță. În Europa, la 

sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată cu apariția unei comunicări poștale regulate și 

accesibile, a apărut o „educație de corespondență". Elevii prin poștă primeau materiale 

de instruire, corespondau cu profesorii și susțineau examenele la o persoană de 

încredere ori sub formă de lucrări științifice. În Rusia, această metodă a apărut la 

sfârșitul secolului al XIX-lea. 

Începutul secolului al XX-lea se caracterizează printr-o creștere tehnologică 

rapidă, prin prezența unui telegraf și a unui telefon. Dar nu există date fiabile despre 

utilizarea lor în formare. În același timp, epoca „educației de corespondență" continuă, 

multe universități din întreaga lume au folosit-o și o utilizează până acum. 

Apariția radioului și a televizorului a generat schimbări în metodele de învățare 

la distanță. Un progres semnificativ, publicul de formare a crescut de sute de ori. Mulți 

încă își mai amintesc emisiunile TV educaționale, care se desfășurau în anii 1950. Cu 

toate acestea, televiziunea și radioul au avut un dezavantaj semnificativ - studentul nu 

avea ocazia să obțină feedback. 

În 1969, Marea Britanie a deschis prima universitate din lume de învățământ la 

distanță - Open University din Marea Britanie. Denumirea universității iliustrează lipsa 

nevoii de a frecventa toate orele. Această practică a fost preluată si de alte universități: 

Universitatea din Africa de Sud (1946), FernUniversität în Hagen (Germania, 1974), 

Universitatea Națională Tehnologică (SUA, 1984), Open University din Hagen 

(Germania), Colegiul INTEC din Cape Town (Africa de Sud), Universitatea Națională 

de Învățământ la Distanță din Spania, Open School of Business, British Open 

University, Rețeaua Australiană de Informare Teritorială. 

În secolul al XXI-lea, disponibilitatea calculatoarelor și a internetului face ca 

răspândirea învățării la distanță să fie mai ușoară și mai rapidă. Internetul a devenit un 

progres imens, mult mai mare decât radioul și televiziunea. A apărut posibilitatea de a 

comunica și de a primi feedback de la orice student, oriunde s-ar afla. 
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Deci, ce este e-learning? În sens larg, prin e-learning se înțelege totalitatea 

situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei 

Informației și Comunicării (TIC). Computerul și materialele electronice/ multimedia 

sunt utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare sau ca mijloc de comunicare. În 

sens restrâns, e-learning-ul reprezintă un tip de educație la distanță, o experiență 

planificată de predare-învățare, organizată de o instituție ce furnizează imediat 

materiale, într-o ordine secvențială și logică, pentru a fi asimilate de elevi, într-o 

maniera proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informației și 

comunicării - în special prin Internet. El constituie atât mediul de distribuție al 

materialelor, cât și canalul de comunicare între actorii implicați. 

În continuare vin sa-mi expun experiența proprie în utilizarea e-learning-ului la 

studiul matematicii. Am creat cursuri moodle pe platforma gnomio.com care oferă 

spațiu gratis pentru crearea saitului si publicarea lecțiilor cursurilor. Apoi, am 

înregistrat toți elevii la cursuri. Pe parcursul anului de studiu, elevii au accesat de câte 

ori au avut nevoie cursul respectiv, au rezolvat testele propuse în termenii stabiliți și 

imediat li sa oferit feedback-ul, adică nota. La tema „Reprezentarea grafică a 

funcțiilor”, elevii au avut sarcina de a construi graficul funcției (fiecare elev câte două 

funcții) și apoi de a le transmite evaluatorului. Ca profesor, le verific și am 

oportunitatea de a-i nota și și de-a le scrie comentarii (cun notițe despre punctele slabe 

și forte). Ulterior elevul vizualizează rezultatul cu greșelile pe are le-a comis. Această 

formă de activitate modernă permite profeorului să stabilească și o statistică despre 

rezultatele testului. 
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Practicarea cursurilor moodle are foarte multe avantaje: 

- Motiveaza elevii, sunt impresionați ca au de lucru la calculator, că le sunt 

valorificate competențele digitale; 

- Crește imaginea profesorul în fața elevilor 

- Ușurează munca profesorului, el nu verifică testele, computatorul singur 

notează elevii, iar ,o dată creat cursul, poți să-l foloseșt mult timp; 

- Elevul află rezultatul imediat, nu e nevoit sa aștepte până profesorul verifică 

lucrarea; 

- Dacă a lipsit atunci, are șansa să invețe singur tema; 

- Elevul lucrează în ritmul sau, nu este limitat în timp, ci accesează la ora la 

care este comodă lui; 

- Reduce copierea, deoarece întrebările și răspunsurile nu apar la toți la fel, ele 

sunt luate în oridine aleatoare. 
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În închere, sugerez și părările elevilor mei, referitor la aplicarea în studierea 

matematicii instruirii la distanță: 

„Consider că, instruirea la distanță e o modalitate eficientă și un progres 

semnificativ, deoarece avem posibilitate să ne manifestăm și să ne arătăm capacitățile 

nu doar în cadrul orelor.” 

„Forma dată prezintă o nouă viziune asupra educației în ansamblu, o nouă etapă 

pentru confortul elevului.! 

„Instruirea la distanță reprezintă o metodă de predare a materiei, utilă, 

accesibilă și eficientă.” 

”„Instruirea la distanță este o opțiune utililă ce permite elevului de a însuși și a 

prezenta rezultatele mai efectiv comparativ cu metoda tradițională.” 

„Instruirea la distanță este mult mai accesibilă și dezvoltă deprinderi de a ne 

autoinstrui.” 

„Reprezintă o practică inovaționistă, care simplifică semnificativ procesul de 

instruire, determinând o creștere a ratei confortului.” 

„Instruirea la distanță este un mod eficient și comod a schimbului de informații 

și competențe dintre elevelev și profesor, facilitând procesul de instruire.” 
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STRATEGII DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚILOR DE APLICARE A 

ALGORITMILOR ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR CU AJUTORUL 

ECUAȚIILOR FORMA 𝒂𝒙 + 𝒃𝒚 = 𝒄  

Popovici-Bujor Violeta, doctorand1, profesor de matematică2 

1Universitatea de Stat din Tiraspol, 2IPLT ,,Mircea Eliade” 

În acest articol, sunt abordate unele strategii euristice de predare – învățare, 

utilizate în organizarea şi desfăşurarea lecțiilor și a activităţilor extracurriculare la 

matematică pentru dezvoltarea gândirii algoritmice la elevii din învățământul 

obligatoriu și cel de performanță (Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade” și 

Centrul de Excelență ICAR ,,Copii dotați sau cu aptitudini la matematică”). 

Strategiile de care vorbim în articol sunt strategiile de instruire proiectate astfel 

încât să lase elevilor posibilitatea elaborării propriilor lor strategii euristice de 

identificarea algoritmilor în rezolvarea problemelor; intervenția profesorului numai 

atât și numai acolo unde este necesar, în spiritul celor afirmate de Polya. 

Îndrumările verbale din condițiile externe ale învățării sunt date orientativ, ele 

pot fi îmbogățite și valorificate mai mult sau mai puțin în funcție de măiestria 

pedagogică a fiecărui dascăl.  

Performanță: să recunoască într-o situație dată (ecuație de tipul 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐) 

modelul unei reguli (definiție, proprietate etc) învățate.  

Ex.1 Determină numerele prime a și b pentru care 3 ∙ a + 8 ∙ b = 46 

Condiții interne:  

Să recunoască numerele pare și numerele impare. Să reactualizeze următoarele 

teoreme: ,,Dacă fiecare termen al unei sume/diferenţe este divizibil prin acelaşi număr, 

atunci şi suma/diferenţa se divide prin acel număr” și ,,Într-o sumă/diferenţă de doi 

termeni, dacă suma/diferenţa şi unul din termeni se divid prin acelaşi număr, atunci şi 

celălalt termen se divide prin numărul dat” 

Condiții externe: De care teoremă ne amintește ecuația dată? Putem identifica 

paritatea fiecărui termen și a sume? Să punem în evidență modelul unei teoreme 

cunoscute. 

Prin dirijare, eventual, elevii construiesc algoritmul de rezolvare a ecuației: 

1. Identificarea parității fiecărui membru: 

 𝑏 − 𝑝𝑎𝑟, 𝑐 − 𝑝𝑎𝑟 => 𝑎𝑥 − 𝑝𝑎𝑟, 𝑎 − 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 => 𝑥 − 𝑝𝑎𝑟.  

Deoarece 8 ∙ b și 46 sunt numere pare, rezultă că 3 ∙ a este număr par. 

2. Analiza posibilităților.  

Dar 3 nu este număr par. Atunci a este număr par. Dar a este număr prim. Cum 

singurul număr par și prim este 2, rezultă a = 2. Atunci 6 + 8 ∙ b = 46, de unde obținem 

8 ∙ b = 40, deci b = 5. 

Ex. 2 Rezolvă în mulțimea numerelor naturale ecuația: (𝒙 + 𝟏)(𝒚 + 𝟐) = 𝟏𝟓 (clasa 

a V-a)  
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Ex. 3 Rezolvă în mulțimea numerelor întregi ecuația: (𝒙 + 𝟏)(𝒚 + 𝟐) = 𝟏𝟓 (clasa a 

VI-a)  

Condiții interne: Să reactualizeze toate criteriile și regulile relevante care vor fi 

necesare pe parcursul rezolvării ecuației. 

Condiții externe: Elevii pot forma algoritmul de rezolvarea a cestei ecuații pe 

seama unor îndrumări verbale care s-au constituit într-o strategie aplicabilă și în alte 

situații. 

Ex.2 Prin dirijare, eventual, elevii construiesc algoritmul de rezolvare a ecuației: 

1. Identificarea divizorilor ai numărului 15. 

Din relația (𝑥 + 1)(𝑦 + 2) = 15 deducem că 𝑥 + 1 și 𝑦 + 2 sunt divizori ai lui 15.  

2. Stabilirea condițiilor de existență pentru fiecare factor. 

Cum 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ, avem 𝑥 + 1 ≥ 1 și 𝑦 + 2 ≥ 2 

3. Scrierea tuturor posibilităților. Ca urmare, sunt trei posibilități:  

𝑥 + 1 = 1 și 𝑦 + 2 = 15, de unde se obține 𝑥 = 0 și 𝑦 = 13;  

𝑥 + 1 = 3 și 𝑦 + 2 = 5, de unde se obține 𝑥 = 2 și 𝑦 = 3 

𝑥 + 1 = 5 și 𝑦 + 2 = 3, de unde se obține 𝑥 = 4 și 𝑦 = 1. 

În condiția când se rezolvă ecuația în mulțimea numerelor întregi, sunt 6 

posibilități. 

Ex. 4 Rezolvă în mulțimea numerelor naturale ecuația: 𝒙𝒚 + 𝟐𝒙 + 𝒚 = 𝟏𝟗 

Condiții interne: Să reactualizeze toate criteriile și regulile relevante care vor fi 

necesare pe parcursul rezolvării ecuației, inclusiv proprietate distributivă a înmulțirii 

față de adunare, recunoașterea factorul comun. 

Elevii vor aduce relația la o formă mai simplă pentru ca mai apoi să aplice 

algoritm  

1. Aducerea relației la o formă mai simplă.  

𝑥𝑦 + 2𝑥 + 𝑦 = 19 <=> 𝑥(𝑦 + 2) + 𝑦 = 21 <=> 

<=> 𝑥(𝑦 + 2) + 𝑦 + 2 = 21 <=> (𝑥 + 1)(𝑦 + 2) = 21. 

2. Identificarea divizorilor naturali ai numărului 21. 

3. Stabilirea condițiilor de existență pentru fiecare factor.  

4. Scrierea tuturor posibilităților. 

Ex. 5 a fost propus elevilor cu aptitudini la matematică, elevilor participanți la 

olimpiadă, ce își fac studiile la IPLT ,,Mircea Eliade” și grupei de elevi participanți la 

activitățile Centrului ICAR. 

Ex. 5 Determină numerele naturale x şi y, ştiind că   2110132 yyx   

Pentru rezolvarea acestei ecuații, s-a aplicat o strategie euristică-deductivă, 

semiderijată frontal combinată cu activitatea în grup, în scopul elaborării algoritmului. 

În final, s-a construit următorul algoritm de rezolvare a ecuației: 

1. Aducerea relației la o formă mai simplă.  

Avem: xx yyyy 233033330332 22  ;   xyy 233033   
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2. Analiza fiecărui membru din ecuație: Pentru orice 𝑥 ∈ ℕ, dacă 2𝑥 +

3303 > 0, atunci 𝑦 > 0 și produsul 𝑦 ∙ (𝑦 − 3) este număr par, pentru orice 𝑦 ∈ ℕ. 

3303 este un număr impar, deci și 2𝑥 este un număr impar, rezultă că 𝑥 = 0. 

3. Înlocuirea valorii lui 𝑥 și analiza ecuației cu o singură necunoscută.  

Înlocuim 0x  şi obţinem   33043  yy , deci 3304y  şi  33043y . 

Descompunem 3304 în produs de factori primi, obţinem 72593304 3   deci 

  56593  yy  59 y  Numerele sunt: 0x  şi 59y .  

În continuare, voi da câteva exemple de probleme care se rezolvă cu ajutorul 

ecuațiilor. Algoritmul care se parcurge în rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor 

sunt: 1. Stabilirea necunoscutei și notarea acesteia. 2. Scrierea datelor și relațiilor din 

problemă până la obținerea unei ecuații. 3. Rezolvarea ecuației. 4. Interpretarea 

soluțiilor și formularea răspunsului la problemă. 5. Proba. 

Problema nr.1 ,,O bucată de sârmă cu lungimea de 102 cm trebuie tăiată în bucăţi mai 

mici de 12 cm şi 15 cm, astfel încât să nu rămână resturi. Câte bucăţi de fiecare fel se 

obţin?”  

Algoritmul de rezolvare a problemei: 

1) Stabilirea necunoscutei și notarea acesteia.  

Fie că se obţin x bucăţi de 15 cm şi y bucăţi de 12 cm. 

2) Scrierea datelor și relațiilor din problemă până la obținerea unei ecuații.  

Obţinem ecuaţia: 15x+12y=102   5x+4y=34.  

3) Rezolvarea ecuației.  

La rezolvarea acestei ecuații, vom parcurge algoritmul de rezolvare a ex. 1. Dacă 

4y se divide cu 2 şi 34 se divide cu 2, atunci şi 5x se divide cu 2, respectiv x se divide 

cu 2, rezultă că x este număr par. Dacă x=2, atunci y=6 . Daca x=6, atunci y=1  

4) Interpretarea soluțiilor și formularea răspunsului la problemă.  

Prima soluţie : erau 2 bucăţi de 15 cm şi 6 bucăţi de 12cm. Soluţia a doua: se 

obţin 6 bucăţi de 15 cm şi 1 bucată de 12cm.  

Problema nr.2. ,,Pentru 4 rochii şi 5 fuste un atelier a folosit 26 metri de stofă, dacă 

atelierul are de cusut 7 rochii şi 10 fuste, de câţi metri de stofă are nevoie? Se ştie că 

pentru o rochie şi o fustă se întrebuinţează un număr întreg de metri” 

Algoritmul de rezolvare a problemei: 

1) Stabilirea necunoscutei și notarea acesteia.  

Fie x - numărul de metri folosiţi pentru a coase o rochie şi y - numărul de metri 

folosiţi pentru a coase o fustă.  

2) Scrierea datelor și relațiilor din problemă până la obținerea unei ecuații.  

Obţinem ecuaţia cu 2 necunoscute: 2654  yx .  

3) Rezolvarea ecuației (aplicând algoritmul ecuațiilor de mai sus)  

226,24 x 25 y , 25 2y  deci *,2 Nkky  . 
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Pentru 1k , 2y  şi 4x .  

Pentru 2k , 4y  şi 5,1x , ceea ce nu corespunde condiţiei.  

Pentru 3k , 6y  şi x Ø , pentru Nx  

4) Interpretarea soluțiilor și formularea răspunsului la problemă.  

Prin urmare pentru o rochie se folosesc 4 metri de stofă şi pentru o fustă 2 metri 

de stofă. Deci pentru 7 rochii şi 10 fuste se folosesc 48 metri de stofă. 

Problema nr.3. ,,Într-o cameră erau scaune cu 4 picioare şi taburete cu 3 picioare. 

După ce în cameră au întrat un grup de elevi şi s-au aşezat pe toate scaunele şi toate 

taburetele numărul total de picioare a scaunelor, taburetelor şi elevilor este 39. De aflat 

cîte scaune şi cîte taburete erau în cameră.” 

Algoritmul de rezolvare a problemei: 

1) Stabilirea necunoscutei și notarea acesteia.  

Fie x  numărul scaunelor şi y numărul taburetelor.  

2) Scrierea datelor și relațiilor din problemă până la obținerea unei ecuații. 

Obţinem ecuaţia: 3956392)(34  yxyxyx , Nyx ,   

3) Rezolvarea ecuației (aplicând algoritmul ecuațiilor de mai sus) 

35339,36  yx  , deci *,3 Nkky  . Pentru 3,1  yk , 4x . Pentru 

Nxxyk  ,5,1,6,2 . Pentru Nxyk  ,9,3 . 

4) Interpretarea soluțiilor și formularea răspunsului la problemă.  

Unica soluţie a problemei este: 4 scaune şi 3 taburete 

 Ecuațiile de tipul 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 se rezolvă în baza cunoștințelor acumulate de 

elevi în clasele a V-a – VI-a la conținuturile ,,Numere naturale. Divizibilitate”. Ecuații 

în care mărimile necunoscute se exprimă prin numere întregi se numesc ecuații 

diofantice, după numele matematicianului Diofant, care a trăit în sec III, d.Hr. În opera 

sa ,,Aritmetica”, din care au ajuns până în zilele noastre, doar șase cărți (numărul lor 

total nu este cunoscut), Diofant consideră diferite ecuații cu valori întregi și raționale 

ale necunoscutelor și indică metode de aflare a acestor necunoscute. 
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EDUCAŢIA STEM (ŞTIINŢE, TEHNOLOGIE, INGINERIE, MATEMATICĂ) 

- O MODALITATE DE A ORGANIZA EDUCAŢIA PENTRU VIITOR 

Porombrica Maia, profesoară de matematică1 

Trașcă Iuliana, profesoară de matematică2 

1L. T., ”Meșterul Manole”, s.Sălcuța, r.Căușeni, R. Moldova 
2Școala Gimnazială ,,Gh. Popescu”, Mărgineni-Slobozia, România 

În loc de introducere 

Trăim într-o lume reală. Toată activitatea noastră este strict legată de 

matematică, chiar dacă nu întotdeauna observăm aceste lucruri. 

Cu primele raze ale soarelui vedem proiecția unei umbre. 

Verificăm ora, urmărim acele ceasornicului.  

Numărăm banii, achitând unele servicii. Măsurăm distanța pentru o deplasare. 

Comparăm dimensiunile unei haine potrivite cu o altă haină, adică…. 

MATEMATICA NEOBSERVATĂ ÎN VIAȚA NOASTRĂ….. 

Exemplu de aplicare a matematicii în politică: cu ajutorul procentelor se poate 

afla numărul de persoane care au participat la vot sau/ și câte persoane au votat în 

străinătate (diaspora).  

 În domeniul farmaceutic: medicamentele au în componență diferite substanțe, 

cum ar fi: magneziu, fier, potasiu,etc. La fabricarea lor, trebuie neapărat să fie o 

precizie și o concentrare maximă pentru ca dozajul medicamentului să se potrivească 

perfect, iar aceste dozaje se pot scrie și în procente.  

 Scara unei hărți. Scara unei hărți este o lege a matematicii, dar se pare că 

matematica se mai îmbină cu geografia. Acesată scară marchează cât este de mare harta 

și cât e de exactă. Cu cât scara crește, cu atât dimensiunile acoperite de hartă sunt mai 

mari și mai puțin exacte, iar cu cât aceasta scade, dimensiunile cuprinse de ea sunt mai 

reduse și mult mai exacte.  

 Probabilitățile – sunt întâlnite în viață aproape mereu. De exemplu, jocurile de 

noroc, loteria și aruncatul zarurilor. 

 Roger Bacon scria în 1267 că matematica este "poarta și cheia științelor".  

Cei mai mulți oameni de știință depind de matematică pentru a descrie exact 

formulele observațiilor si experimentelor pe care le fac.  

 Matematica este folosită din ce în ce mai mult și în industrie, economie, 

psihologie și sociologie.. Toate companiile au nevoie de matematică în cercetare și 

planificare.. 

Fără matematica ne-ar fi mult mai greu, în anumite cazuri, să deducem modul în 

care funcționează realitatea. 

Ștefan Bârsănescu spunea: „Intrarea în țara cunoașterii se face pe podul 

matematicii”, iar 
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Ion Barbu: „Matematicile pun în joc puteri sufletești nu mult diferite de cele 

solicitate de poezie și artă”.  

Dorim sau nu, observăm sau nu, matematica e prezentă în orice clipă a vieții 

noastre. Ea va fi și în viitor, cu siguranță. 

 Ca să asigurăm acest viitor, neapărat trebuie să fim pregătiți pentru a o 

valorifica. 

Ce înseamnă STEM? 

 STEM este acronimul pentru Știinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică.  

 Toate disciplinele din științele exacte, și nu numai, se încadrează în fiecare 

dintre aceşti termeni.  

 Astfel, STEM include un curriculum bazat pe ideea de educare a elevilor cu 

ajutorul a patru disciplini diferite. 

 STEM nu este doar o parte a curriculum-ului sau un mod de instruire pentru 

viitoarele generații. STEM este economia, dezvoltarea prosperității societăţii moderne. 

STEM devine o normalitate în formarea competenţelor în toate domeniile de activitate 

a omului. 

Prin ce se deosebește educația STEM de cea tradițională? 

Ceea ce separă STEM de educația tradițională a științei și a matematicii este 

mediul de învățare mixt. Acest tip de educație le indică elevilor cum poate fi aplicată 

metoda științifică în viața de zi cu zi, predă elevilor gândirea computațională și se 

concentrează asupra aplicațiilor din lumea reală de rezolvare a problemelor.  

 După cum am menționat mai sus, învățământul STEM începe în timp ce elevii 

sunt foarte tineri. 

De ce STEM?  

Dacă dorim ca elevii pe care îi instruim astăzi, să construiască o societate 

modernă mâîne, atunci numaidecât vom promova educația STEM.  

Frica/nesiguranța ”împinge” astăzi majoritatea elevilor spre alegerea 

disciplinelor neştiinţifice.  
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Dar piața de muncă ne dictează alte criterii: sunt căutați specialiști care să posede 

competenţe în domeniul STEM. Anume: profesorii susținuți de stat/ agenții economici 

sunt obligați să schimbe tendința aceasta, ca să dezvolte competenţele transdisciplinare, 

strict legate cu viața actuală și prosperitatea în viitor.  

Cu siguranță, școala poate asigura o bază solidă în formarea competențelor 

STEM la elevi, aplicând acest concept treptat la lecțiile de matematică, ştiinţe, la 

tehnologii și nu numai.  

Conceptul de sustenabilitate prevede în sine stabilirea unui echilibru între 

creşterea economică a societăţii moderne, protecţia mediului înconjurător şi găsirea de 

resurse alternative.  

Ieșim din sala de clasă  

O lecție sau o unitate de învățare într-o clasă STEM, de obicei, se bazează în 

jurul unei valori și are ca scop căutarea unei soluții cât mai raționale la o problemă 

din lumea reală. Multe lecții STEM implică modele de construcție și situații de 

simulare. La o lecție STEM profesorul numaidecât asigură legătura cu lumea reală. 

Pentru a integra metodele STEM la instruirea elevilor, la sfârșitul orelor (”ieșiți 

din clasă”), se cere elevilor să folosească calculele matematice pentru atingerea unor 

scopuri concrete. 

Exemplu: Drepte paralele. Propuneți elevilor să-și analizeze camera, să găsească 

cât mai multe perechi de drepte paralele, să redea prin desene sau fotografii, faptul că 

dreptele paralele ne înconjoară în orice spațiu. 

Exemplu: Numere întregi. Propuneți elevilor o călătorie/excursie. Condiția 

pentru toți participanții: de găsit spațiul/mediul, în care nu sunt utilizate numerele. 

Ieșind afară, observați temperatura indicată de termometru ( - 6 grade Celsius, spre 

exemplu) apoi comparați-o cu temperatura de la următorul punct de destinație, 

observați, în același timp, distanța până la următorul punct de destinație. Atrageți 

atenția elevilor la legătura strânsă între cifre și lumea reală. 
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Asemănare: 

-sortarea unor seminţe / frunze / flori / roci după anumite criterii, stabilindu-se 

asemănări /deosebiri; 

Comparaţia: 

- implică capacitatea de a stabili că un obiect este mai  

 mare, mai mic sau egal cu altul prin măsurare (înalt/  

 scund; gros/subţire; lat/îngust; uşor/ greu); 

- care pom e mai subțire, de o înălțime mai mică?; 

- alegeţi drumul cel mai scurt între două puncte; 

- înregistrarea datelor privind ciclul de viaţă a unor  

 plante, completându-se o fişă de observare ce impune  

 efectuarea unor măsurători / comparări; 

- compararea înălţimilor unor forme de relief; 

 - realizarea unor planuri / hărţi cu stabilirea unei scări de reducere a 

dimensiunilor, etc. 

Ordonarea: 

- implică capacitatea de a pune lucrurile într-o ordine,  

 după diverse criterii(impuse sau alese). 

- aranjarea rufelor în dulap, în valiză; 

- constituirea formaţiei de mers într-o drumeție (câte  

 doi; întâi fetele, apoi băieţii; după înălţime etc. 

- realizarea unor albume cu fotografii proprii, aşezate în  

 ordine cronologică; 

- ordonarea evenimentelor istorice în timp, folosind  

 cifre arabe şi cifre romane etc. 

Studiul Tematic 

 Studiul tematic reprezintă una dintre activităţile care răspund intereselor elevilor 

pentru cercetare şi acţiune.  

 Prin studiul tematic, elevii învaţă mai uşor şi cu mai multă plăcere, astfel apare 

motivaţia, interesul personal, cât dar şi experienţele variate şi nemijlocite pe care le 

oferă o astfel de activitate. 

 

Tema:,, Alimentaţia sănătoasă” 

Activitatea:,,Consumând fructe și legume zilnic, alungăm bolile.” 

Sarcini propuse elevilor: 

 În ultima zi din săptămâna de şcoală, elevii au fost supuşi unui exerciţiu de 

sinceritate: Câte fructe și legume ai consumat în această săptămână? Răspunsurile 

elevilor au fost notate într-un tabel. Apoi, fiecare elev a primit o fişă, conţinând un nou 
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tabel cu sarcina de a nota consumul zilnic de fructe și legume al tuturor membrilor 

familiei. 

 În baza datelor culese în tabel, s-au propus următoarele sarcini: 

- Estimarea consumului de fructe/legume al unei persoane/familii/zi/săptămână 

şi compararea cu datele reale; 

- Citirea selectivă a consumului unei persoane/familii într-o zi/ săptămână. 

Noţiuni /date matematice utilizate: 

- Citirea, scrierea, compararea numerelor naturale; 

- Calculul sumei/diferenţei; 

- Completarea unui tabel; 

- Selectarea (citirea) datelor dintr-un tabel; 

- Utilizarea termenilor matematici: total, comparare,  

 clasificare, estimare etc. 

- Citirea şi utilizarea datelor din tabel. 

 Consumul de fructe/legume a crescut semnificativ în a doua săptămână, semn 

că obiectivele propuse au fost atinse.  

 S-au înregistrat şi cules datele necesare studiului, apelând la noţiuni, date şi 

deprinderi matematice dobândite, demonstrând, totodată, aplicabilitatea matematicii în 

viaţa de zi cu zi. 

Vizitele tematice 

Vizitele introductive pot fi organizate înaintea predării unui capitol (dobânda) 

cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru înţelegerea și asimilarea cunoştinţelor ce se vor 

preda, aceştia având posibilitatea să culeagă informaţii necesare atingerii obiectivului 

vizat.  

Putem merge cu elevii la o bancă pentru a extrage bani în numerar, a efectua un 

transfer etc. 

Metoda proiectelor  

 Educația STEM pune accent pe învățarea bazată pe proiecte. STEM nu poate fi 

încadrat doar intr-o disciplină. Dacă nu avem la un moment dat incadrarea STEM in 

curriculum, aplicăm metoda proiectelor. Oricare domeniu, selectat după interesul 

copiilor, poate fi realizat cu succes.  

Pentru mediul rural poate fi seletată tematica legată de agricultură. Calcularea 

ariei suprafeței, normei de îngrășăminte per hectar, cantității minime de semințe pentru 

o recoltă maximă, cheluielilor de combustibil și multe altele. Avem în gospodării 

agricole tehnică performantă, unde tractorul ară lanurile, efectuând programarea după 

legătura cu un satelit.  

Robotica 

Deseori, STEM este legat de programare. În mediul tehnologiilor informaționale 

poate fi utilizat limbajul Scratch (https://scratch.mit.edu/), deoarece este un limbaj de 
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programare vizual și poate fi accesat în limba română. La scrierea codurilor, elevii sunt 

încurajați prin aplicarea roboților Arduino (https://www.arduino.cc/) sau Ozobot 

(https://ozobot.com/), care utilizează Scratch ca o platformă de programare. Elevii 

pasionați de LEGO pot confecționa roboții, programând în Lego Mindstorms EV3 

(https://www.lego.com).  

 Piața roboților propune o gamă variată de modele, dar și pe YouTube.com pot 

fi vizionate tutoriale pentru începători și nu numai. 

Autoinstruirea profesorilor STEM 

În Uniunea Europeană sunt inițiate cursuri STEM pe diferite platforme 

educaționale, precum:  

School Education Gateway (https://www.schooleducationgateway.eu/),  

European Schoolnet Academy (http://www.europeanschoolnetacademy.eu/), 

Scientix (http://www.scientix.eu/), Future Learn (https://www.futurelearn.com/) ş.a. 

 
Societatea modernă este în așteptarea speciaiștilor cu capacități de gândire 

creativă, cu competențe de a soluționa problemele tehnice. Competenţele STEM sunt 

deja considerate ca cele mai necesare pentru profesiile viitorului, pentru progress 

științific și pentru dezvoltarea societăţii.  

 Noi, profesorii, realizând proiecte STEM în școlile noastre, vom influenţa 

alegerea discipolilor noștri în favoarea disciplinelor exacte. Sperăm, că ne vom uni 

forțele într-un scop comun, care va deveni un proiect STEM pentru toți românii de 

pretutindeni.  
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METODE DE STIMULARE A MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII LA DISCIPLINA 

MATEMATICA (CICLUL GIMNAZIAL) 

Țîmpău Victorina, prof. de matematică și informatică, grad didactic II 

Gimnaziul- grădiniță „Constantin Negruzzi” s. Tîrnova 

„Un profesor își pune amprenta asupra eternității.  

El nu poate ști niciodată până unde ajunge influența lui.” 

Henry Brooks Adams 

Există numeroase teorii ale motivației. Cele referitoare la motivația privind 

învățarea întăresc această constatare.  

Motivația desemnează ansamblul factorilor ce declanșează activitatea 

personalității, care orientează conduita elevului spre realizarea obiectivelor 

educaționale în activitatea de învățare. Pe de altă parte, motivaţia constituie o variabilă 

ce asigură organizarea interioară a comportamentului şi este factorul stimulator al 

activităţii de învăţare, favorizând obţinerea unor rezultate calitative în activitatea 

subiectului. A fi motivat pentru activitatea de învăţare înseamnă a fi impulsionat de 

motive, a te afla într-o stare dinamogenă, mobilizatoare şi direcţionată spre realizarea 

unor obiective. [1] 

Astăzi s-a modificat substanţial scopul învăţării, deoarece problema se pune nu 

de a cunoaşte cât mai mult, ci de a se integra cu succes în societate. Scopul este de a 

poseda cunoştinţe ştiinţifice, aplicaţii etc., în care sunt antrenate toate competenţele 

dobândite, aceasta presupunând ca elevii să-şi dezvolte competenţa de a învăţa să 

înveţi. Se manifestă şi un moment extrem de important, acela că învăţarea este un 

proces continuu şi formarea motivaţiei pentru această învăţare, a capacităţii şi 

încrederii de a achiziţiona o nouă experienţă devine o necesitate primordială şi mereu 

actuală în contextul social contemporan. Cercetând literatura ştiinţifică psihologică şi 

pedagogică ce ţine de teoria formării motivaţiei pentru învăţare şi de identificare a 

condiţiilor sociale ale învăţământului, afirmăm că motivaţia este unul din factorii 

principali în procesul învăţării; are impact pozitiv asupra eficienţei, activităţii şi 

dezvoltării personalităţii, iar prin valorificarea ei, poate fi identificat potenţialul intern 

de formare şi dezvoltare a personalităţii. [ 6 ] 

Motivaţia este şi rămâne o problemă importantă atât pentru profesorul care se 

confruntă cu situaţii benefice, cât şi pentru elevul ce este motivat să înveţe şi are resurse 

energetice şi obiective clare.  

Raportul dintre procesele afective şi motivaţie este amplu analizat, ca un raport 

de incluziune şi determinare reciprocă de către autorii români, îi amintim pe V. 

Pavelcu, Popescu-Neveanu, I. Neacşu, M. Zlate, şi reprezentanţii teoriilor 

motivaţionale ale afectivităţii: R. W. Leeper şi C. G. Jung, dar şi pe A. Maslow cu 

teoria nevoilor personalităţii, în general.  
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Un loc aparte revine cercetătorilor B. Milman şi G.V. Rogova, care au studiat 

influenţa succesului învăţării asupra nivelului de motivare.  

În Republica Moldova, problematica intereselor cognitive ale elevilor din ciclul 

primar a fost cercetată de M. Şevciuc [5], problema motivaţiei învăţării la vârstele 

adulte din perspectiva conceptului educaţiei pe parcursul vieţii – de L. Posţan [4], 

aspecte ale formării motivaţiei pentru studierea limbilor moderne în ciclul liceal – de 

L. Bazel [2], bazele ştiinţifico-teoretice ale motivaţiei studierii cursului gimnazial de 

matematică (în baza elementelor de algebră) au fost abordate de A. Ciobanu-Pileţcaia 

[3]. Având în vedere faptul că motivaţia reprezintă un factor cheie în succesul învăţării, 

abilitatea cadrului didactic este de a selecta şi a combina strategiile didactice, deoarece 

proiectarea şi organizarea activităţii didactice se realizează în funcţie de decizia 

strategică. Strategia didactică este concepută ca un scenariu didactic complex, în care 

sunt implicaţi actorii predării-învăţării, condiţiile realizării, obiectivele şi metodele 

aferente. Astfel, strategia prefigurează traseul metodologic cel mai potrivit, cel mai 

logic şi mai eficient pentru abordarea unei situaţii concrete de predare- învăţare- 

evaluare, dar şi motivarea pentru învăţare.  

Analiza cercetărilor ştiinţifice pedagogice ce sunt legate de problemele 

motivaţiei pentru învăţare, de îmbunătăţire a eficienţei procesului de învăţământ etc., 

duce la concluzia că acestea pot deveni factori determinanţi ai cadrului motivaţional 

pentru cei ce învaţă.  

Abordarea strategiilor didactice interactive se încadrează în problematica 

renovării paradigmei de învăţare, referindu-se şi la dimensiunea de motivare, 

evidenţiind caracterul activ-participativ a celor ce învaţă.  

Pentru motivarea elevilor și obținerea rezultatelor scontate ar trebui de ținut cont 

de următoarele aspecte: 

1. Organizarea lecției- mulți elevi răspund la o lecție foarte bine organizată, 

predată de un profesor care are interes sporit ca elevii să acumuleze cunoștințe cât mai 

multe. 

2. Prezentarea materialului într- un mod atractiv- structurarea lecției, 

conceperea sarcinilor, activităților și întrebărilor, folosirea unor exemple, studii de caz 

sau teme încât să se plieze pe nevoile deja existente ale elevilor. 

3. Creșterea graduală a nivelului de dificultate- pentru ca fiecare elev să aibă 

șansa să experimenteze atât succese cât și eșecuri. 

4. Diversificarea metodelor de predare- varietatea impulsionează implicarea 

elevilor în timpul orelor. Prin introducerea unor noi metode de predare în timpul 

lecțiilor dispare rutina. 

5. Comunicarea așteptărilor- elevii trebuie să știe ce să facă și cum pentru a 

obține rezultate bune, nu să „ghicească” ce se așteaptă de la ei. Ei trebuie asigurați că 

se pot descurca bine. 
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6. Implicarea activă a elevilor- elevii învață cel mai bine atunci când sunt 

stimulați să o facă, când scriu, rezolvă, creează. Pasivitatea blochează motivarea și 

curiozitatea. Profesorul are rolul de a- i încuraja, de a le sugera abordări diferite la 

diverse probleme sau să emită ipoteze privind rezultatele unui experiment. 

7. Relația potrivită între profesor și elevi- evitarea mesajelor care consolidează 

poziția profesorului ca persoană autoritară, crearea unei atmosfere deschise și pozitive. 

8. Cultivarea încrederii în forțele proprii- profesorul trebuie să evite criticarea 

în public a unui elev. Ei pot fi învățați să se critice singuri, să își analizeze rezultatele 

și să găsească modalități care să acopere lipsurile. 

9. Folosirea lucrului în echipă- evitarea creării unei competiții acerbe, 

eliminarea tendințelor elevilor de a se compara între ei. Întrecerea produce anxietate, 

care poate interveni în procesul de învățare. Dezvoltarea unui climat de înțelegere, 

crește îcrederea membrilor echipei prin valorizarea personală și a contribuțiilor 

fiecăruia. 

10.  Oferirea de feedback pozitiv elevilor- comentariile pozitive și negative 

influențează motivarea, dar studiile arată că elevii sunt mult mai afectați de un feedback 

pozitiv și de succes. Un feedback negativ poate fi foarte puternic și poate conduce la o 

atmosferă tensionată. În momentul identificării unui punct slab al unui elev, se 

recomandă să se facă referire la performanța și sarcina pe care a avut- o de îndeplinit 

persoana respectivă. Dacă un elev a greșit, trebuie să fie lăsat să înțeleagă că își poate 

îmbunătăți activitatea. 

Evocarea în cadrul lecțiilor constituie discuții introductive ce implică observare, 

expunerea unor opinii, exerciții ce impun imaginație, asocieri, deplasarea în situații din 

viața cotidiană. 

Problematizarea- O piscină are dimensiunile 10,5𝑚 × 25𝑚 × 3,2𝑚. De cîte 

plăci de faianță este nevoie pentru a acoperi pereții și fundul piscinei, dacă o placă de 

faianță are dimensiunile de 25 cm și 40 cm?- elevii sunt puși în situația de a-și imagina 

piscina și plăcile de faianță pentru a găsi soluția corectă.  

Chestionarea- elevii primesc în față fișe pe care sunt scrise numele lor. 

Instrucțiunile le primesc de la profesor: 1. Scrieți mulțimea literelor numelui vostru. 2. 

Găsiți cardinalul mulțimii. 3. Comparați cardinalul numelui vostru cu cardinalul altor 

colegi, găsiți mulțimile egale. Această tehnică permite transpunerea informației 

teoretice a matematicii în viața reală. 

Tehnica cubul- am confecționat un cub din carton și pe fiecare față a acestuia am 

atașat o serie de formule specific corpurilor studiate și care ne vor ajuta în rezolvarea 

problemelor propuse; pentru aceasta un elev va veni în fața clasei va arunca cubul și 

va enunța formulele de pe fața corespunzătoare cubului. Acesta va spune un număr, iar 

elevul cu numărul respectiv ii va lua locul și așa mai departe, până se vor termina fețele 

cubului. Se vor da exemple din viața cotidiană cu aplicabilitatea formulelor studiate. 
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De ex: Daca trebuie să calculăm lungimea unui gard ce trebuie să aflăm? Dar aria? Dar 

cantitatea de apa?,etc.  

O bună motivare a elevul în studierea temei noi este aplicarea unei strategii 

potrivite la etapa formulării concluziilor lecției.  

Romanița lui Blum- Pe petalele unei romanițe sunt scrise 6 întrebări: 1. Ce 

numim proiecție ortogonală? 2. Precizați algoritmul de construcție a proiecției 

ortogonale a figurilor geometrice în plan? 3. De ce proiecția ortogonală a figurilor 

geometrice în plan reprezintă un punct, o dreaptă sau un segment? 4. Ce se va întîmpla 

dacă unchiul proiecției ortogonale nu va fi de 90o? 5. După ce criteriu se deosebesc 

dreptele perpendiculare de cele secante? 6. Unde se întîlnesc exemple de proiecții 

ortogonale în viața cotidiană?- exercițiul se poate extinde și la tema de acasă, cu 

continuarea întrebării 6. 

Povestea ciobanului Ghiță 

 1. Ciobanul Ghiță și-a scăpat tableta în lapte! A mers la un magazin din oraș și 

a aflat că va primi un discount de 20 %. El vede că prețul la raft este de 3000 lei, dar 

nu știe cât va trebui să plătească pentru tabletă. Ajutați-l voi să afle cât va costa tableta. 

2. Acum, că are tabletă, își poate concentra atenția pe construcția unui țarc în 

care sa înnopteze oile. S-a gândit să aibe forma unui trapez dreptunghic cu bazele de 

12 m, respectiv 6 m și înălțimea de 8 m. 

 a) Știind că are 120 oi, iar o oaie are nevoie de 0,8 𝑚2 pentru a se odihni bine, 

calculați dacă țarcul este suficient de mare. 

 b) Pentru a nu fi deranjat de lupi în timp ce își folosește tableta, se hotărăște să 

pună două rânduri de gard. Calculați câți metri de gard trebuie să achiziționeze.  

c) Având în vedere că a investit și în tabletă, nu este sigur că îi vor mai ajunge 

banii și pentru gard. Știind că are 12 250 lei disponibili și că un metru liniar de gard 

costă 325 lei, aflați dacă îi ajung banii pentru a împrejmui țarcul.  

3. Fiind ocupat cu realizarea țarcului, Ghiță a uitat că trebuie să meargă la târg 

pentru a vinde o parte din oi, așa că a ajuns mai târziu. Acolo a aflat că prețul unei oi, 

mai de dimineață a fost redus cu 14%, după care a fost mărit cu 14%, acum fiind de 

350 de lei. A ratat sau nu Ghiță Ciobanul un preț mai bun?  

4. Pentru că a economisit destul de mult dar și pentru relaxare, Ghiță Ciobanul 

dorește să își mai facă și o grădină la stână de forma unui pătrat cu latura de 10 metri, 

în interiorul căreia să se afle un rond de flori circular, tangent la laturile pătratului.  

a) Calculați aria rodului cu flori.  

b) Pe porţiunea hașurată plantează gazon. Verificați dacă dublul ariei gazonului 

este mai mare decât aria rondului (3,14 <π < 3,15).  

 Constantin Noica spunea: “Sau nicăieri nu e bine, sau peste tot e bine. Dar numai 

oamenii care găsesc a treia condiţie fac ceva în viaţă”. Ca să găseşti o a treia condiţie 

trebuie să ai logica şi acurateţea matematicii. Asta spre binele tinerilor pe care îi 
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educăm şi spre binele nostru, în general. De aceea trebuie să facem tot ce ne stă în 

putinţă pentru ca tinerii pe care îi formăm în şcolile noastre să îndrăgească minunata 

carte a matematicii, smulgându -i şi găsindu-i noi valenţe şi dimensiuni. Să-i 

convingem că, învăţând matematica, lucrează la desăvârşirea viitorului lor şi al nostru. 

Înțelegerea nevoilor personale și a obiectivelor învățării asigură creșterea 

motivației deasemenea și stilul didactic al profesorului influențează pozitiv motivația 

în învățare. Deaceea este important de a studia atent personalitatea elevului și de a 

perfecționa permanent stilul didactic propriu. Alte condiții bune de motivare este 

organizarea, desfășurarea și participarea intensă la activitățile extrașcolare, la fel ca și 

buna orientare școlară și profesională. 
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MATEMATICA ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

Zaharia Mirela prof. înv. primar 

Școala Gimnazială „Anghel Saligny“ 

Focșani, jud. Vrancea, România 

Societatea din ziua de azi se confruntă cu progresul incontestabil al științei și 

tehnicii. În fiecare zi apar noi și noi descoperiri, noi invenții care au drept scop 

îmbunătățirea vieții umane. Este suficient să ne gândim „dacă asta ar fi așa“, că auzi în 

scurt timp că deja cineva a inventat acel „ceva“ care-ți va face viața mai ușoară.  

În mod firesc, în fața acestei explozii ale științei și tehnicii, ale tehnologiilor 

informaționale, profesorii sunt nevoiți să descopere cele mai eficiente căi de 

transmitere a informațiilor către copii, în așa fel încât învățarea să fie eficientă. Ei 

trebuie să fie capabili să trezească la copii dorința de a descoperi și a dezvolta 

„curiozități“ din domeniul științific. Progresul este necesar să se regăsească și în 

domeniul educației.  

M-am întrebat deseori cum să-i determin pe copiii mei de la clasă să înțeleagă 

mai ușor matematica. Așa a apărut ideea implementării unui opțional la clasă, și anume 

„Matematica în lumea poveștilor“. Adică am ales poveștile pentru a-mi ușura munca 

la activitățile matematice, deoarece copiii se confruntă deseori cu probleme de 

înțelegere a noțiunilor matematice, mai ales când se face trecerea de la concret la 

abstract, de la obiecte clare, palpabile, la formule, operații etc. 

Toți oamenii îndrăgesc poveștile. Ele ne captivează și apar în viața noastră încă 

de la cea mai fragedă vârstă. Prin intermediul acestora copiii află diverse lucruri 

interesante și folositoare pentru viașă. Poveștile îi ajută pe copii și dau sens și noi 

semnificații elementelor abstracte care apar în matematică, și nu numai! 

Un exemplu de folosire a curiozităților pentru a înțelege noțiunea de număr 

ordinal, care se găsește în cartea Floricăi Câmpan: „Înșiruire sau numărare? – În multe 

triburi primitive nu există cuvinte pentru numere și totuși băștinașii știu exact câte vite 

au. Cum procedează? 

După ce au ales un loc larg și drept, așază vitele unele după altele, pe un rând, 

într-o anumită ordine. Apoi bat câte un țăruș acolo unde a început și s-a sfârșit rândul.  

Lungimea șirului arată numărul vitelor și băștinașul poate fi oricând controlat. 

Pentru așa ceva se aduc vitele din nou în același loc și se înșiruie de la semn la semn, 

în aceeași ordine. În acest mod de numărare, imaginea numărului nu mai apare sub 

formă de grămadă, ci de șir: prima vită, a doua, a treia, … ultima vită. Recunoașteți, 

cred, numărul ordinal?“ (Florica T. Câmpan, pag. 9-10) 

Nu e deloc simplu să determini copiii să afirme că „matematica a devenit o 

plăcere“ pentru ei. Profesorul trebuie să aibă abilitatea de a-i face pe copii să posede 

un bagaj bogat de cunoștințe matematice, să fie ingenioși, să aibă spirit de inițiativă, 

perspicacitate, deducție matematică, să pună aceste calități în mișcare, să provoace 
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elevii la „duelul minții“, la lupta cu sine însuși, cu scopul de a învăța noțiuni 

matematice abstracte, de a crea soluții noi la problemele date, soluții obținute prin 

muncă, logică, perseverență, perspicacitate. Cărui profesor nu i-ar plăcea să afirme în 

final: „Copiii mei rezolvă singuri problemele!“? 

Iată un exemplu de provocare matematică:  

„- Câte oi ai, bade, în turmă? 

 - Ia ghicește! Dacă le număr câte două, sau câte trei, sau câte patru, sau câte 

cinci, sau câte șase, totdeauna îmi mai rămâne câte o oaie răzleață. Dacă le număr 

câte șapte, însă, nu mai rămâne niciuna. 

Câte oi sunt în turmă?“ (Armand Martinov, pag. 43) 

Din ce în ce mai mult, în zilele noastre, concursurile școlare conțin subiecte 

care au în componența lor desene sau pornesc de la o poveste. Acestea sunt create 

special pentru a fi mai plăcute, mai interesante, mai atrăgătoare pentru cei mici.  

Exemplu de exerciții/ probleme: 

1. Din două mii cinci sute patru de scazi, obții … 

2. Din grupul de cifre aflate după semnul egal încercuiește numărul care arată 

rezultatul corect al operației propuse:  

2345 – 543 = 4579180218017 

12 x 12 = 12414413415 

632 + 1002 = 163215163416352 

72 : 3 = 32425612534 

3. Află care sunt personajele: 

 
4. Completarea unor proverbe (ghicitori, poezii) cu imagini potrivite : 

„Cine fură azi mâine va fura .“ 

„Cine aleargă după nu prinde niciunul.“ 

„Cu nu se face primăvară.“  

Deosebit de cunoscută este povestea lui Ion Creangă, Cinci pâni, pe care o 

putem folosi pentru înțelegerea noțiunii de fracție, părți egale, împărțire, exemplu de 

dreptate etc.: „Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de 
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pâne ai avut de întrecut, și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați 

primit bani de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășul dumitale i se cuvin patru lei, 

fiindcă patru bucăți de pâne a avut de întrecut. Acum, dară, fă bine de înapoiește un 

leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu, și las' dacă 

ți-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta!“ (Wikisource) 

De asemenea, inspirați de povești, mai putem formula o serie de probleme, cum 

ar fi: 

1. „– Ba mai pune-ţi pofta-n cui! Mai bine să ne-ntrecem din trântă. 

– Din trântă? Doar de ţi-e greu de viaţă. Mă! Eu am auzit din bătrâni că dracii 

nu-s proşti; d-apoi cum văd eu, tu numai nu dai în gropi, de prost ce eşti. Ascultă. Eu 

am un unchi, pe moş Ursilă, bătrân de 999 de ani şi 52 de săptămâni; şi de-1 vei putea 

trânti pe dânsul, atunci să te încerci şi cu mine, dar cred că ţi-a da pe nas !...“ (Ion 

Creangă, Dănilă Prepeleac, Wikisource) 

– Care este vârsta lui moș Ursilă în săptămâni? Dar sfertul acesteia? 

– Câți ani are moș Ursilă? Dar Dănilă, dacă este cu 438 ani mai mic decât 

acesta? 

2. „– Ce bine vrei să-ţi fac şi eu pentru că mi-ai scăpat puii de la moarte? 

– Să mă scoţi pe tărâmul celălalt, răspunse Prâslea. 

– Greu lucru mi-ai cerut – îi zise Zgripţuroaica – dar pentru că ţie îţi sunt 

datoare pentru mântuirea puilor mei, mă învoiesc la asta. Pregăteşte o sută kilograme 

de carne, făcută bucăţele de câte un kilogram una, şi o sută de pâini. 

Făcu ce făcu Prâslea, găti pâinile şi carnea şi le aduse la gura groapei. 

Zgripţuroaica zise: 

– Pune-te deasupra mea cu merinde cu tot şi, de câte ori oi întoarce capul, să-

mi dai câte o pâine şi câte o bucată de carne... (Petre Ispirescu, Prâslea cel voinic și 

merele de aur, Wikisource) 

– Află câte bucăți de carne a făcut Prâslea. 

– Calculează cincimea numărului de pâini.  

3. „Cică era odată o babă şi un moşneag; moşneagul de-o sută de ani şi 

baba de nouăzeci; şi amândoi bătrânii aceştia erau albi ca iarna şi posomorâţi ca 

vremea cea rea, din pricină că n-aveau copii... 

(Ion Creangă, Povestea porcului, Wikisource) 

– Cu cât este mai mare moșul decât baba? 

– Ce vârstă va avea baba peste 10 ani? Dar moșul? 

Nu de puține ori întâlnim probleme matematice prezentate în versuri, ca de exemplu: 

„20 pisici pitici 

Se distrează cu-n arici.  

Spuneți voi acum, de știți, 

Câte capete-s aici? 
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Ghiciți repede voi, oare,  

Și câte-s aici picioare?“ 

„Noi am fost ieri la pădure  

Să culegem fragi și mure. 

Spune câte kilograme-am 

Reușit să adunăm, 

Dacă din cei cinci voinici 

Doi au cules câte cinci  

Kilograme de frăguțe,  

Dar și câte trei de mure. 

Ceilalți copilași, se pare,  

Nu au reușit mai mult, 

Ci doar câte trei de fragi 

Și câte unul de mure.“ 

Majoritatea (dacă nu toate) poveștilor conține noțiunea de număr și pot fi foarte 

ușor folosite în predarea numerației: „Punguța cu doi bani“ (Ion Creangă), „Capra cu 

trei iezi“ (Ion Creangă), „Cei trei purceluși“ (Serghei Mihailov), „Iedul și trei capre“ 

(Octav Pancu-Iași), „Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici“ (Frații Grimm), „Cei trei 

muschetari“ (Alexandre Dumas) sau poezii: „Șase pui și-o biată mamă“ (Vasile 

Militaru), „Chipul cifrelor“ (Alexandru Șahighian) etc. 

Invențiile și progresul vor revoluționa lumea. Constatăm cu bucurie că pentru 

viitor cercetările și rezultatele obținute de oamenii de știință ne rezervă surprize 

plăcute. 

Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie să descopere și ele, la rândul lor, noi 

și revoluționare metode de lucru cu elevii, care să asigure eficiența învățării și care să 

atragă copiii spre școală. 

Poveștile sunt eficiente pentru învățare pentru că dezvoltă la copii emoții noi, 

comportamente inspirate din acțiunile personajelor, ele au menirea de a-i ajuta pe copii 

să înțeleagă și să rețină noțiuni, le mențin atenția trează, înlesnesc învățarea și reținerea 

informațiilor noi, stimulează imaginația. 

Procesul didactic matematic în clasele mici implică acțiuni concrete, operații 

cu obiecte, iar spre finalul ciclului primar încep să se contureze operații logice, 

abstracte. Cadrului didactic îi revine rolul de a descoperi căi și metode de motivare a 

elevului pentru a studia cu plăcere matematica, de a o face abordabilă și de a-i arăta 

copilului de ce este necesară această disciplină și care este utilitatea ei în societate, în 

viața de zi cu zi. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Деткова Анна, докторант 

Тираспольский Государственный Университет, мун. Кишинев 

Особое значение в условиях среднего профессионального образования 

приобретает профессиональная мотивация. Для того чтобы стать 

профессионалом, личности обучающегося необходимо войти в пространство 

деятельности и жизненных смыслов, а знания и методы деятельности 

необходимо соединить в органическую целостность, системообразующим 

фактором которой являются определенные ключевые ценности и мотивы.  

Мотивация как психическое явление трактуется по–разному. В одном 

случае – как совокупность факторов, определяющих поведение; в другом – как 

совокупность мотивов; в третьем – как побуждение, вызывающее активность 

организма и определяющее ее направленность, в четвертом – как психическая 

регуляция конкретной деятельности, как действие мотива и как механизм, 

определяющий возникновение, направление и способы осуществления 

конкретных форм деятельности, как совокупная система процессов, отвечающих 

за побуждение и деятельность [1, с.50].  

И. Лупу считает, что общая проблема формирования мотивации учения 

математики, по существу её природы, неразрывно связана с разнообразными 

методами обучения [2, стр.52] . В частности: 

 с методом развития познавательного интереса к математике; 

 с методом стимулирования и активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся; 

 с методом составления и решения задач, проведения творческих работ; 

 с проблемным методом; 

 с исследовательским методом; 

 с частично-поисковым методом; 

 с методом сотрудничества в обучении математике; 

 с методом структуризации и интегрирования знаний. 

Мотивация профессиональной деятельности определяется 

соответственной направленностью, наличием ее смысла, профессиональными 

установками человека. Устойчивые системы отношений в профессиональной 

деятельности образуют его профессиональный менталитет и определяют его 

профессиональные позиции [1]. 

 Одним из важнейших условий повышения качества подготовки будущих 

специалистов является формирование их мотивации при освоении 
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профессиональных модулей, поскольку она активно влияет на результативность 

учебной и производственной работы студентов. В этой связи актуализация 

процессов формирования профессиональной мотивации студенческой молодежи 

является на сегодняшний день насущной потребностью.  

Результативность, качество обучения также зависит от направленности и 

понимания цели обучения и сферы практического применения полученных 

знаний, умений и навыков. По мнению М.В. Носкова, профессиональную 

мотивацию необходимо формировать в процессе изучения не только 

специальных, но и естественнонаучных дисциплин, в том числе и математики 

[3]. Для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, студенту 

необходимо получить фундаментальную математическую подготовку, без 

которой нельзя решать задачи будущей профессиональной деятельности. Опыт 

педагогов-исследователей показывает, насколько важна мотивация студентов к 

изучению дисциплин, особенно на младших курсах, когда они считают 

мотивационно значимым все, что связано с будущей профессией [4]. 

Характерно, что наивысшей эффективности формирования 

профессиональной мотивации будущих специалистов способствуют следующие 

математические умения: моделировать производственные ситуации, 

анализировать и обобщать; логически мыслить; решать профессионально-

ориентированные задачи; решать математические задачи. 

В целях определения уровня различных типов мотивации среди студентов 

2 курса технического направления была использована диагностика мотивации по 

методике Е. М. Лепешевой [5]. Мотивация может быть дифференцирована на 

множество разных типов, и суть данной методики в том, чтобы выявить 

преобладающий тип мотивации учащегося — то есть тот мотивационный 

механизм, который является доминирующим именно для него в его учебной 

деятельности. Эти типы представлены шкалами опросника. Кроме 

индивидуального результата, очень важным является подсчет среднего 

результата в разных группах, для подтверждения гипотезы о том, что в группах 

изучающих математику с профессионально-ориентированным уклоном уровень 

профессиональной мотивации и познавательного интереса выше, чем в других 

группах. Исходя из преобладающего у студентов типа мотивации, можно 

видоизменять методы и структуру обучения математике, чтобы воздействовать 

на необходимые активные механизмы. 

На констатирующем этапе исследования был проведён опрос студентов 2 

курса специальности «Компьютерные системы и комплексы» и «Автоматизация 

технологических процессов и производств». Результаты опроса были сведены в 

таблицу 1. 
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Таблица 1. Средние баллы по шкалам мотивов 

Шкалы мотивов 

Контрольная 

Группа 

(15 АТПП) 

Экспери-

ментальная 

Группа 

 (15 КСК) 

Шкала 1а Престижность учёбы в группе 0,389 0,27 

Шкала 1б Престижность учёбы в семье 0,751 0,56 

Шкала 2 Познавательный интерес 0,83 0,88 

Шкала 3 Мотивация достижения 0,52 0,45 

Шкала 4а Мотив социального одобрения 

одногруппниками 
0,24 0,37 

Шкала 4б Мотив социального одобрения 

педагогами 
0,46 0,57 

Шкала 4в Мотив социального одобрения 

родителями 
0,46 0,47 

Шкала 5а Боязнь наказания со стороны 

учебного заведения 
0,41 0,51 

Шкала 5б Боязнь наказания со стороны 

семьи 
0,33 0,25 

Шкала 6 Профессиональная мотивация 0,85 0,8 

Шкала 7 Мотив общения 0,6 0,53 

Шкала 8 Внеучебная мотивация 0,17 0,33 

Шкала 9 Мотив самореализации 0,39 0,55 

Шкала 10 Влияние одногруппников 0,53 0,45 

Шкала 11 Влияние семьи 0,4 0,36 

Шкала 12 Влияние учебного заведения 0,44 0,54 

СУММА 7,77 7,89 

Сравним статистическими методами распределение баллов по шкалам 

мотивов среди различных групп учащихся. Для каждой пары групп 

сформулируем рабочие гипотезы. H0 – распределения средних баллов по 

различным видам мотивации в группах учащихся статистически не отличаются. 

H1 – распределения средних баллов по различным видам мотивации в группах 

учащихся статистически различно. За исходные данные возьмем результаты, 

полученные при обработке теста (таблица 1). Средние баллы по шкалам мотивов 

можно рассматривать как средние частоты появления признака в выборке. Так 

как сравниваются средние баллы, то имеем порядковую шкалу с числом 

градаций больше, чем 3, следовательно, в качестве статистического критерия 

используем критерий 𝜒2. Расчеты эмпирического значения критерия будем 

производить по формуле: 

𝜒эмп
2 = 𝑁 ∙ 𝑀 ∙∑

(
𝑛𝑖
𝑁 −

𝑚𝑖
𝑀)

2

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿

𝑖=1

, 

где L - число градаций признака в нашем случае L =12; 𝑛𝑖 - значения частот 

в первой выборке; N=Σ𝑛𝑖 - сумма частот в первой выборке; 𝑚𝑖 - значения частот 

во второй выборке; M=Σ𝑚𝑖- сумма частот во второй выборке. 
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Таблица 2. Результаты непараметрического критерия оценки 

Группа учащихся 𝜒эмп
2  𝜒крит

2  
Принимаемая 

гипотеза 

2 курс 

контрольная группа 

2 курс 

экспериментальная 

группа 

0,22 19,7 H0 

Значение 𝜒крит
2  определяем по таблице [6] для L = 12 и уровня значимости 

0,05. Результаты заносим в таблицу 2. 

Поскольку 𝜒эмп
2 <𝜒крит

2 , то следует принять нулевую гипотезу: 

распределения средних баллов по различным видам мотивации по результатам 

тестовой методики в группах статистически не отличаются до внедрения 

профессионально-ориентированной технологии обучения математике. 

 Проблема формирования у студентов устойчивого активного интереса к 

изучению математики и пониманию роли математики в профессиональной 

деятельности должна решаться в ходе изучения всего математического цикла 

среднего профессионального образования за счёт внедрения профессионально-

значимых прикладных математических задач, создания специальных 

педагогических условий и применения методов мотивации и стимулирования 

учебно-познавательной деятельности. 
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ.  

“ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС” 

Краевская Жанна, учитель математики 

Лицей им. М. Коцюбинского, мун. Кишинев 

Куррикулум в Республике Молдова, базируясь на педагогике компетенций 

и функциональной дидактике, диктует учителю иные требования, нежелив 

традиционном подходе к обучению. Так, например, если в традиционной модели 

основными целями математического образования были передача/приобретение 

теоретической суммы преимущественно абстрактных знаний, то при 

компетентностном подходе нашей целью является не только передача 

совокупности информации, но и формирование логического мышления, 

формирование и развитие компетенций, способствующих максимальной 

реализации творческого потенциала ученика. Если ранее основной формулой 

результата образования была “Знаю,что”, то при компетентностном подходе в 

результате обучения ученик должен быть способным сказать “Я знаю, как”.  

Для наглядности я предлагаю рассмотреть модель традиционного урока на 

примере сценария, разработанного известным американским психологом и 

педагогом Робертом Ганье (1916-2002гг). В ней легко узнаются черты, так всем 

нам знакомого урока: 

-Привлечение внимания. 

-Информирование учащихся о целях. 

-Актуализация ранее усвоенных знаний. 

-Новый материал. 

-Сопровождение обучения. 

-Закрепление на практике. 

-Обратная связь. 

-Оценка изученного материала. 

-Сохранение и перенос полученных знаний и умений. 

Схема, безусловно, хорошая, проверенная временем, однако, используя 

данную модель на сегодняшний день, мы добились того, что у учащихся все 

менее формируются компетенции учения, действенно стратегические 

компетенции, компетенции в области информационных и коммуникационных 

технологий, компетенции самопознания и самореализации, отсутствуют 

предпринимательские компетенции. И причиной тому - низкая мотивация к 

обучению. Самый большой недостаток системы обучения Роберта Ганье - это 

предложение готовых знаний учащимся вместо постановки проблемных задач и 

стимулирования мотивации к самообучению. То, что было достаточнымв век 

информационного дефицита, недопустимо мало сейчас, в век информационного 

изобилия. Жизнь требует от нас новой педагогической парадигмы, называемой 
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педагогикой компетенций, что нашло свое отражение в национальном 

Куррикулуме.  

Такую задачу решает инновационная образовательная модель смешанного 

обучения, которая получила название «перевернутый класс» (англ. flipped 

learning). Пионерами этой методики являются педагоги из США Джонатан 

Бергман и Аарон Сэмс. Суть метода в том, что вместо традиционного домашнего 

задания учащиеся смотрят короткие видео-лекции в сети - самостоятельно 

проходят теоретический материал, а все аудиторное время, когда учитель рядом, 

используют для совместного выполнения практических заданий. Эту форму 

часто сравнивают с решением домашнего задания в классе (отсюда и метафора 

“перевернутый класс”). 

Роль учителя при таком сценарии заключается не в том, чтобы объяснить 

новую тему и после проверить усвоенное, а в том, чтобы создать учебную 

ситуацию для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

учащихся, ситуацию, работая в которой, они будут ответственными за свое 

обучение. Принципиальное отличие “перевернутого обучения” от классической 

модели в формировании партнерских отношений с учащимися в освоении 

учебного процесса. Учитель становится проводником, который вразумляет 

находить истину, в отличии от ментора, который эту истину преподносит.  

Подготовка учителя к уроку теперь становится иной: главная задача теперь 

в создании благоприятной обучающей среды для исследований, для открытий. 

Учительская задача-минимум-это найти в сети подходящее для урока видео или 

сделать его самостоятельно, предоставить учащимся доступ к этому видео, 

сопроводить каждое видео инструкцией и/или заданием. К примеру, можно 

предложить ученикам составить несколько вопросов к видео, написать конспект 

или небольшую заметку по просмотренному материалу. В некоторых случаях 

вопросыучителю можно задать в социальной сети сразу же после просмотра. В 

перспективе учащимся можно предложить самостоятельно создать видео по 

конкретной теме с последующим обсуждением и оценкой творческой работы. В 

случае, когда интернет-ресурсы недоступны, вполне допустимо в качестве 

домашнего задания предложить учащимся проработать теоретический материал 

по тексту из учебника.  

Таким заданием учитель добивается самостоятельного изучения основных 

понятий новой темы, а недопонимание учеников в деталях темы заставляет 

задумываться и задавать вопросы, а значит провоцирует любопытство. 

Наши ученики более не хотят быть пассивными слушателями, они хотят 

быть вовлеченными в учебный процесс и заинтересованы в том, чтобы 

действовать на уроке. И поэтому нам нужна совместная, более продуктивная 
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творческая деятельность. Примером совместной работы могут быть: решение 

задач, анализ проблемных ситуаций и пути выхода, создание мини-проектов. 

Такой подход меняет отношение учащихся к обучению. Фокус внимания с 

учителя как источника информации смещается на самостоятельное добывание 

знаний, повышается ответственность ученика за своё обучение.Уроки 

математики легко демонстрировать наглядно, поэтому перевернутая модель 

обучения вполне подходит. 

По результатам своей работы могу отметить следующие преимущества 

системы «перевёрнутого обучения»: просмотр видео учащийся может 

организовать в любое удобное для себя время, в удобном месте, просмотрев 

сколь угодное количество раз сложные теоретические блоки; учитель готовит 

учебное видео или электронный ресурс, предлагая собственные разработки, 

выполненные учащимисяили заимствованные у авторитетных коллег; учитель на 

уроке имеет возможность качественно организовать учебную деятельность, 

вовлекая в разные виды работ всех учеников класса; детям, которым трудно 

воспринимать информацию на слух с первого раза, предоставляется 

возможность прослушать информацию многократно; при создании собственных 

видеолекций школьникам интересно смотреть на своих сверстников, создавать 

что-то новое, выступать в роли учителя. Безусловно, эти факторы повышают 

мотивацию к обучению. 

Данный тип учебного процесса актуален для реализации 

компетентностного подхода, на котором основан Национальный куррикулум 

Республики Молдова.  

Компетенции, формируемые в процессе «перевернутого обучения»: 

I. Компетенция учения/учить учиться. 

При изучении теоретической части темы ученик самостоятельно 

прорабатывает материал, добывает знания. При этом ученик получает 

возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению; готовности к самообразованию 

и самовоспитанию. 

II.Компетенция общения на родном языке.  

Ученик получает и усваивает образец конструктивного общения и 

адекватного использования математической терминологии.  

IV. Базовые компетенции в математике. 

Ученик учится получать и применять базовые знания по математике при 

решении различных проблем и ситуаций повседневной жизни.  

V. Действенно стратегические компетенции. 
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Ученик учится идентифицировать проблему, выдвигать предложения по её 

решению; планировать собственную деятельность и предугадывать конечный 

результат; планировать стратегию поведения в рамках малой группы. 

VI. Компетенции в области информационных и коммуникационных 

технологий. (ИКТ) 

Ученик приобретает компетенции по использованию инструментов ИКТ 

для общения и добывании информации, в том числе, используя Интернет.  

VII. Межличностные, гражданские компетенции и компетенции в области 

морали. 

Ученик приобретает компетенции сотрудничества, принятия и уважения 

фундаментальных ценностей. 

VIII. Компетенции самопознания и самореализации. 

Ученик добивается компетенции адекватной самооценки своей 

деятельности, саморазвития и самореализации. 

IX. Культурные и межкультурные компетенции (воспринимать и создавать 

ценности). 

Ученик получает возможность выработать в себе уважение к культуре и 

достижениям науки Молдовы, мировым научно-культурным ценностям. 

X. Предпринимательские компетенции.  

Ученик получит компетенции ориентирования в профессиональных 

областях естественно-научных дисциплин, социальной жизни с целью 

осознанного выбора будущей профессии, научится разрабатывать простые 

исследовательские проекты. 

Особо хочется отметить, что “перевернутое обучение” позволяет каждому 

ученику работать в своем темпе, обеспечивает дифференциацию обучения. 

В своей работе я использую закрытую группу в facebook, где выкладываю 

свои видео-уроки с инструкцией к их использованию, а также дополнительные 

задания. https://www.facebook.com/groups/652365751625158/ 

После просмотра видео-урока учащиеся зачастую получают задание 

выполнить тест, разработанный мною на базе обучающей платформы 

learningapps.org  

Обычно это задание, ориентированное на среднего ученика, достаточное 

для самопроверки усвоения нового материала.Ресурсlearningapps.org позволяет 

ученикам самостоятельно оценить свои успехи или неудачи, а учителю 

наблюдать за статистикой выполнения теста каждым учеником. 

Работая по рабочим листам, разработанным мною для дальнейшей 

самостоятельной работы, учащиеся в любой момент времени могут получить 

мою консультацию в личном сообщении он-лайн либо на уроке. Любые 

подвижки моих учеников в сторону самостоятельного обучения я добросовестно 
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отслеживаю и поощряю, поскольку процесс внедрения “перевернутого 

обучения” дается моим ученикам непросто. Причиной тому привычка получать 

готовые знания и инструкции, привычка работать по заранее полученному 

алгоритму, поскольку классическая модель образования не оставляет учащимся 

достаточно пространства для выработки компетенций необходимых для 

самостоятельной исследовательской работы. В “перевернутом классе” 

самостоятельная работа - приоритет, несмотря на то, что она требует гораздо 

больших усилий со стороны ученика. Сопротивление немалое. Именно поэтому 

мне приходится вводить “перевернутое обучение” постепенно.Но каждый раз 

ученики с нетерпением ждут новой темы, нового видеоматериала. Такое 

любопытство - огромная ценность.  

Особо хочу подчеркнуть неизбежность использования интернета в 

дидактических целях для “перевернутого обучения”. Из веб-ресурсов, удобных 

для перевернутого обучения, помимо уже упомянутого LearningApps.org, я 

выделяю такие, как GeoGebra — бесплатная, кроссплатформенная динамическая 

математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя 

геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном 

удобном для использования пакете. Кроме того, у программы богатые 

возможности работы с функциями (построение графиков, вычисление корней, 

экстремумов, интегралов и т. д.) за счёт команд встроенного языка (который, 

кстати, позволяет управлять и геометрическими построениями), 

https://www.geogebra.org/?lang=ru, библиотека видео-ресурсов Академии Хана, 

сайт InternetUrok.ru, интернет-лекции В. А. Тарасова – учителя школы «Логос 

ЛВ», Россия. Для создания онлайн викторин, тестов и опросов хорошо 

зарекомендовала себя программа Kahoot https://kahoot.com/welcomeback/. 

Созданные в Kahoot задания позволяют включить в них фотографии и даже 

видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём 

введения временного предела для каждого вопроса. При желании учитель может 

ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: за правильные ответы и за 

скорость. Статистика ответов отображается на мониторе учительского 

компьютера.  

Перечисленные ресурсы лишь малая толика дидактических и 

информационных возможностей, которые предоставлены в сети интернет.  

Резюмируя сказанное, хочу подчеркнуть, что применение модели 

«перевернутый класс» дает шанс учителю вернуть в класс любопытство 

учащихся,а значит радость познания. А ведь это главная цель учителя, не так ли? 

 

  

121

https://www.geogebra.org/?lang=ru
https://kahoot.com/welcomeback/


 

Библиография  

1. Кодекс об образовании Республики Молдова. Кишинэу, 2014. 

2.  Математика. Куррикулум для гимназии (V – IX классы). Lyceum, Кишинэу, 

2010 г. 

3. Акири И., Чапа В., Шпунтенко O. Гид по внедрению модернизированного 

куррикулума по математике в V-х - IX-х классах, утвержденный приказом 

Министра Просвещения № 597 от 30 июня 2011 г.  

4. Flipped classroom / From Wikipedia, the free encyclopedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom 

5. Кроссплатформенная динамическая математическая программа GeoGebra 

https://www.geogebra.org 

6.  Библиотека видео-ресурсов Академии Хана KHANACADEMY 

https://ru.khanacademy.org/  

7. Интернет-ресурс с видеолекциями Internet Urok.ruhttp://interneturok.ru/  

8.  Обучающая платформа https://learningapps.org/ 

9. Сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов https://kahoot.com/ 

 

  

122

https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția 2 

 

 

DIDACTICA FIZICII 

  

123



 

STRATEGII DIDACTICE OPTIME ÎN FORMAREA COMPETENȚEI DE 

INVESTIGAȚIE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL ORELOR DE FIZICĂ 

Balmuș Olga, profesor de fizica 

Liceul Teoretic „Mihail Birca”, c. Milestii Mici 

„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru” 

(N.Iorga) 

Şcoala este instituţia care organizează trăirea unor experienţe de învăţare. Ea 

urmăreşte atingerea unor obiective, cu ajutorul unor metode şi mijloace ştiinţifice. 

Şcoala informează şi formează elevii ţinând cont de anumite principii, având grijă să 

evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. Prin urmare, şcoala nu este singurul 

„laborator” în care copilul învaţă, ci doar unul dintre ele, mai specializat şi mai 

competent în domeniul educaţiei decât altele. Activitatea didactică presupune 

preocuparea intensă de pregătire a elevilor în raport cu standardele curriculare, 

dezvoltând acestora interesul şi pasiunea pentru disciplina predată [10]. Educaţia 

omului modern este considerată, într-un mare număr de ţări, ca o problemă de 

dificultate excepţională şi în toate, fără excepţie, ca o sarcină de mare importanţă. Este 

un subiect capital de anvergură universală pentru toţi oamenii, care se preocupă de 

îmbunătățirea lumii de azi şi s-o pregătească pe cea de mâine. Prin natura sa, fizica 

implică un proces de învăţământ în care cunoştinţele trebuie să ofere, pe lângă 

înţelegerea problemelor abordate şi a naturii profunde a lumii fizice, şi posibilitatea 

utilizării practice a acestor cunoştinţe, prin rezolvarea problemelor de fizică , dar şi prin 

formarea abilităţilor și deprinderilor de utilizare a utilajului din laborator şi a capacităţii 

de investigare specifice acestui domeniu [7]. Pentru atingerea acestui scop, în studiul 

fizicii se impune reducerea la minim a formelor de comunicare orală și creşterea 

ponderii metodelor euristice, îmbinate cu activităţi formative şi rezolvări de probleme. 

În acest scop Reforma Învățământului din Republica Moldova urmăreşte:  

a) dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui 

spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său maxim. 

b) pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate 

liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între sexe şi prieteniei între 

toate popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase. 

c) cultivarea simţului necesităţii de a munci pentru binele propriu şi cel al 

societăţii, a stimei faţă de cei care produc bunuri materiale şi spirituale. 

 d) cultivarea simţului responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea 

conştiinţei ecologice. 

 În prezent, în cadrul reformei, se încearcă optimizarea strategiilor didactice ca urmare a 

demersurilor investigative și de documentare în literatura de specialitate a domeniului, 

identificarea tendințelor și a nevoilor de schimbare, modernizarea la nivel de sistem și 

proces de învățământ, determinarea sistemului de valori ale educației moderne, elaborarea 
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paradigmelor, conceptelor, strategiilor de schimbare în educație[8]. Astfel, constatăm 

existența unor posibilități de proiectare de noi strategii de învățare bazate pe combinarea 

de metode de învățare, de medii și de materiale de învățare. Unele dintre aceste strategii 

vizează introducerea în programele școlare a noi conținuturi, adecvate vremurilor pe care 

le trăim. Altele își propun, pur și simplu, să profite de tehnologiile de ultimă generație și 

de dispozitivele aferente lor, pentru a îmbunătăți eficiența lecțiilor de fizică și a motiva 

elevii. 

Strategii didactice optime în formarea competenței de investigație științifică în 

cadrul orelor de fizică este un subiect deosebit de interesant, atât din punct de vedere 

teoretic, cât şi din punct de vedere practic, pentru că se referă la modul modern de 

abordare a unei lecţii didactice în procesul de învăţământ. 

 Este cunoscut faptul că elevii s-au îndepărtat și continuă să se îndepărteze mult de 

fizică, cu precădere în ultimii 10 ani și excesiv în ultimii 5 ani, ceea ce constituie o 

problemă deosebit de delicată, cu urmări greu de anticipat la ora actuală. Remedierea 

unei astfel de stări, care caracterizează procesul didactic aplicat cu preponderență în 

modalitate tradițională în predarea-învățarea fizicii, poate fi accelerată prin implicarea, 

în primul rând, a profesorilor de fizică. Cadrele didactice trebuie să ducă o muncă 

titanică pentru a convinge elevii, părinții, membrii comunităților locale că nu poate 

exista o societate civilizată fără educație, iar profesorii de fizică trebuie să convingă 

elevii că fără fizică nu va exista progres.  

Conform DEX – ului: Optimizarea este alegerea și aplicarea unei soluții 

optime(din mai multe posibile) . 

Optimizarea procesului didactic în cadrul orelor de fizică constă în : 

- Selectarea adecvată a metodelor didactice și a mijloacelor de învățământ. 

- Crearea situațiilor de formare adecvată conținuturilor științifice. 

- Asigurarea unei comunicări didactice eficiente. 

- Motivarea și dezvoltarea intereselor elevilor. 

- Corelarea teoriei cu practica. 

 În lucrarea dată ne vom axa pe strategiile de învățare prin descoperire și învățarea 

problematizată, corelate cu învățarea prin proiecte. În cadrul elaborării lucrării s-au 

cercetat bazele psiho - pedagogice ale optimizării strategiilor didactice în procesul de 

predare-învățare a fizicii, s-au elaborat proiecte de lecții, proiecte pe unități de învățare, 

teste inițiale și finale în cadrul unui capitol. Strategia didactică reprezintă modalitatea 

eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să-și dezvolte anumite capacitățile 

intelectuale, priceperi, deprinderi[6]. Deși insuficient cristalizată din punct de vedere 

instrucțional-pedagogic, noțiunea de strategie a fost introdusă din nevoia de a găsi o 

alternativă practicilor tradiționale utilizate în învățământ: conceperea predării unei 

discipline, elaborarea conținuturilor, predarea unei simple activități educaționale 

(lecție, modul, activitate)[2]. 
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Se consideră că modernizarea tehnologiei și a strategiilor didactice constă în 

crearea unui cadru adecvat, care să asigure transformarea celui care învață în subiect al 

propriei formări. Cealaltă tendință a apropierii cunoașterii didactice de cunoașterea 

științifică presupune aceeași activizare a educabilului, pornind de la premisa că nu este 

atât de importantă memorarea descoperirilor științei, cât introducerea celor care învață 

în mecanismele care au condus la acele descoperiri [3]. Astfel, educabilul urmează să 

fie pus în ipostaza de cercetător, pentru a parcurge singur drumul cunoașterii, în scopul 

descoperirii adevărurilor științifice[8]. În acest fel el va însuși nu numai produsul 

științei, ci și unele aspecte ale tehnicii descoperii lui. Pentru acesta, urmează să apelăm 

la strategii didactice corespunzătoare, ce se aplică diferențiat de la un obiect de studiu 

la altul. Pentru fizică, de exemplu, mai potrivite sunt strategiile de tip experimental: 

- Învățarea prin problematizare; 

- Învățarea prin descoperire; 

- Învățarea prin proiecte. 

Figura 1. Modelul optimizării strategiilor didactice 

 Pentru a putea desfășura experimentul ce dovedește că utilizarea unui model al 

optimizării strategiilor didactice are un efect pozitiv asupra calității cunoștințelor 

elevilor, în studiul capitolului „Fenomene electrice”, din clasa a VIII-a, am elaborat 

cîteva obiective: 

1. Identificarea claselor cu aproximativ același nivel de cunostințe. 

2. Implimentarea modelului optimizării strategiilor didactice, într-o măsură mai mare, 

pentru capitolul „Fenomene electrice” în clasa a VIII-a . 

3. Validarea experimentală a rezultatelor obținute. 

4. Formularea concluziilor, ce reies din rezultatele obținute. 
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În condițiile experimentului am utilizat platforma AEL Educațional – Fizica 

(http://www.advancedelearning.com/index.php/articles/c323/) la tema Legea lui Ohm, 

unde a fost prezentată animația curentul de scurtcircuit. În cadrul lecției de cercetare 

experimentală Măsurarea tensiunii și intensității electrice în circuitele electrice, am 

propus pentru grupurile de elevi formate, sarcinile din manualul de fizică pentru cl. a 

VIII-a [9, p.72- 75], care au avut ca scop descoperirea pe cale experimentală a 

expresiilor matematice de calcul a intensității și tensiunii electrice pentru grupările în 

serie și în paralel a becurilor electrice. În cadrul temei Lucrul și puterea curentului 

electric. Legea lui Joule am propus elevilor ca temă pentru acasă elaborarea unui 

proiect individual cu tema ,,Economisirea energiei electrice în locuința proprieˮ, 

având ca scop dezvoltarea la elevi a spiritului de cercetare, observare a unor factori 

care ar putea influența direct mediul înconjurător, formând astfel o competență de 

protecție a mediului. De asemenea, a fost prezentată elevilor schema de alimentare cu 

energie electrică a unui cartier de locuit, cu ajutorul căreia a fost stabilit tipul de 

conexiune a locuinței proprii în raport cu celelalte case, atunci când are loc 

deconectarea de la energia electrică din diferite motive: fie tehnice, fie în caz de 

accidente. Schema a fost obținută de la inginerul-șef Î.C.S. ,,Red Union Fenosaˮ S.A. 

Hîncești, care a oferit suportul teoretic necesar pentru a putea explica pe înțelesul 

elevilor, astfel încât să fie posibilă motivarea, captarea atenției, trezirea interesului 

elevilor în ceea ce privește învățarea prin proiecte. După ce am predat tema Conexiunea 

în serie și în paralel a conductoarelor, la etapa extindere a lecției le-am prezentat 

elevilor, cu ajutorul calculatorului de care dispune cabinetul de fizică și am explicat 

schema circuitului electric al unei locuințe. Împreună cu elevii, am stabilit care sunt 

principalele elemente de circuit pe care ar trebui să le aibă o casă de locuit, pentru a se 

evita situațiile de scurtcircuit, am analizat conexiunea becurilor electrice în diferite odăi 

ale propriilor locuințe, am analizat modul de conectare a casei proprii la rețeaua 

cartierului de locuit în caz de deconectare a energiei electrice. Ca parte demonstrativă 

pentru elevi, am folosit schema de alimentare cu energie electrică a unei case 

particulare.  

Analiza literaturii de specialitatea a scos în evidență problemele cu care se 

confruntă profesorii la optimizarea strategiilor didactice și necesitatea elaborării unui 

model de optimizare a strategiilor didactice în procesul de predare-învățare a fizicii, 

care nemijlocit ar duce la formarea competenței de investigație științifică. Potenţialul 

metodologiei didactice este exprimat prin contribuţia acesteia la activizarea elevilor şi 

în facilitarea construcţiei cunoaşterii individuale. Din ansamblul mijloacelor de 

învăţământ, ca element component al strategiei didactice, considerăm ca având un mare 

potenţial pedagogic acele mijloace care valorifică elementele multimedia, prin aportul 

lor informaţional. De asemenea, sunt demne de atenție formele de organizare a 
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activităţii, ca moduri de lucru care susţin interactivitatea cu conţinutul informaţional şi 

cu noile tehnologii, facilitând construcţia şi dezvoltarea cunoaşterii. 

Eficacitatea învăţării exprimată prin gradul de îndeplinire a obiectivelor didactice şi a 

standardelor de performanţă în vederea formării competenței de investigație științifică; 

eficienţa învăţării exprimată prin volumul de cunoştinţe noi asimilate, dezvoltarea unor 

capacităţi şi deprinderi intelectuale (înţelegere şi interpretare, aplicare a cunoştinţelor, 

rezolvare de probleme), atitudinea, interesul elevilor faţă de învăţare exprimat prin 

curiozitate faţă de ceea ce este nou, plăcere şi satisfacţie în învăţare, dezvoltarea 

comportamentelor de interrelaţionare, a relaţiilor de comunicare şi reciprocitate în 

grup, dezvoltarea gradului de participare şi implicare în activitate, relaţia de 

complementaritate dintre metode, mijloace, forme de organizare a activităţii ca 

elemente ce definesc structura unei strategii eficiente permit elaborarea modelului 

optimizării strategiilor didactice, care indică că combinarea strategiilor didactice 

conduc la modernizarea și facilitarea procesului de predare-învățare precum și la 

formarea competențelor specifice disciplinei Fizica, în special a celei de investigație 

științifică.  

Rezultatele experimentului pedagogic ne permit să afirmăm că modelul 

optimizării propus are un efect pozitiv în formarea competenței de investigație 

științifică și poate fi recomandat profesorilor de fizică pentru a fi implementat cu şanse 

de succes în practica de zi cu zi.  

În baza prezentei cercetări, pot fi făcute următoarele recomandări: 

- Studiul alegerii strategiilor de predare-învățare în funcție de ritmurile de învățare 

și de particularitățile de vârstă ale elevilor. 

- Studiul folosirii eficiente a experimentului fizic atât real, cât și virtual, a 

resurselor WEB pentru a atinge standardele de eficiență a învățării Fizicii, care 

urmăresc creșterea calității procesului instructiv precum și formarea 

competențelor specifice disciplinei. 

- Utilizarea modelului optimizării strategilor didactice, elaborat în cadrul 

cercetării științifice și la alte discipline de studiu. 

- Selectarea unor conținuturi informaționale de ultimă oră, pentru a evita 

plictiseala, monotonia, dezinteresul, etc. 

- Folosirea în cadrul orelor de Fizică a instrumentelor de manieră interactivă, 

pentru dezvoltarea deprinderilor necesare adaptării condițiilor societății în 

permanentă schimbare. 
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STUDIUL MODULULUI „ELECTROCINETICA. CURENTUL ELECTRIC 

ÎN DIFERITE MEDII”  

CU UTILIZAREA SENZORILOR DIGITALI NEULOG 
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Postolachi Valentina, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe2 
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Motto: ascult și... uit, văd... și țin minte, fac și... înțeleg! 

Din antichitate, știința este un mod de cunoaștere și înțelegere a lumii, bazat pe 

convingerea că există o realitate fizică obiectiv: lucrurile nu sunt creația imaginației 

noastre. Știința se bazează pe observație. Esența științei constă în testarea 

experimentală a întregii cunoașteri dobândite de către aceasta. Experimentul este 

singurul judecător al adevărului științific. 

În conformitate cu Curriculumul școlar de fizică, centrat pe competențe și 

dezvoltarea personalității elevului, profilul de formare al absolventului reprezintă o 

componentă reglatoare a Curriculumului național și descrie așteptările față de 

absolvenții învățământului secundar-general la finele școlarității. Una din finalitățile 

proiectate, care este formată în studierea disciplinei fizica presupune că elevul să 

conceapă esența, să descopere cauzele fenomenelor, legăturile dintre ele, să manifeste 

abilități și motive de învățare [1]. 

Cercetarea științifică, ca cel mai puternic instrument de cunoaștere, formează o 

unitate dintre teorie și practică. “Știința merge înainte pe două picioare numite teorie 

și experiment. Câte o dată este pus jos primul, altă dată celălalt, dar progresul continuu 

este făcut numai prin folosirea ambelor” (Millikan). Cercetarea științifică reprezintă 

unitatea dintre teorie și experiment. Rolul hotărâtor îi aparține practicii, iar rolul teoriei 

este conducător [2]. 

 Experimentul are rolul de a trezi curiozitatea, a provoca lansarea diferitor idei 

al explica. Experimentul este realizarea intenționată a fenomenului studiat. Un 

experiment poate fi considerat ca experiment real, dacă acesta este realizat și studiat în 

condiții naturale. Iar, orice experiment care are drept scop studierea fenomenului 

respectiv în laborator (pentru stabilirea legităților, caracteristicilor fenomenului 

considerat), este totuși o reproducere a acestuia în condiții artificiale, aproape de cele 

naturale.  

 Experimentul la fizică servește nu numai pentru ilustrarea fenomenelor și 

legităților respective, ci și drept sursă de cunoștințe, demonstrație a diverselor principii 

teoretice, contribuie la formarea convingerilor ferme, dezvoltă competențe și abilități. 

Importanța și rolul experimentului de laborator în predarea–învățarea fizicii sunt 

incontestabile, deoarece acesta educă gândirea abstractă, analitică și cea sistemică, 

raționamentul deductiv și inductiv, creează deprinderi de observare a lumii 
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înconjurătoare și de înțelegere a fenomenelor din natură. Cu toate acestea, una dintre 

problemele curente cu care se confruntă profesorul de fizică este dotarea laboratorului.  

Evoluția civilizației vine cu noi și noi tehnologii și mijloace de producere care 

asigură progresul continuu al omenirii. Învățământul, ca una dintre sferele importante 

și determinante în viața societății, nu poate ocoli progresul tehnico-ştiinţific. Astfel, 

acum, la început de mileniu III, sistemul de învățământ are la dispoziție cel mai 

puternic instrument de instruire și educație din istoria sa. Este vorba de calculator, care, 

folosind tehnologiile informaționale și ale comunicării, produce o revoluție în 

învățământul modern, aflat în impas din cauza exploziei informaționale, a volumului 

enorm de cunoștințe, acumulat pe parcurs de umanitate. Calculatorului îi revine un rol 

deosebit în modelarea, reproducerea și studierea fenomenelor, proceselor naturale, 

proceselor tehnologice prin realizarea experimentelor reale și virtuale [3]. 

Predarea-învățarea fizicii pe calculator are un mare avantaj – timpul de însușire 

a informației se reduce cu 30-40% față de învățarea tradițională, iar programul odată 

parcurs este asimilat în întregime. Această metodă modernă de predare-învățare cu 

ajutorul calculatorului realizează individualizarea și diferențierea învățământului.  

Recent pe peață au apărut un set de senzori digitali ”NeuLog”, care oferă la 

moment ce-a mai bună tehnologie de a îmbina experimentul real cu tehnologiile 

digitale contemporane [5]. 

Senzorii ”NeuLog” ne permit să integrăm tehnologia de azi în sala de clasă 

pentru a ajuta pe elevi să înțeleagă conceptele-cheie ale studiilor tradiționale mai bine. 

Acest set unic de senzori care se ”conectează” la fenomenele reale se evidențiază cu 

ajutorul modulului WiFi, care permite oricărui senzor NeuLog să se conecteze la 

computere, tablete și smartphone-uri prin intermediul comunicației fără fir. În plus, cu 

designul modular al senzorilor ”NeuLog”, ne permite să conectăm într-un lanț până la 

cinci senzori, astfel încât studenții să poată urmări simultan datele experimentale de la 

cinci senzori, de exemplu: temperatura, presiunea aerului, intensitatea luminii, 

intensitatea sunetului și umiditatea relativă. Acest concept autonom de ”plug-and-play” 

permite o modalitate ușoară, precisă și amuzantă de a efectua experimente în câmp și 

în teren.  

Setul de senzori ”NeuLog” este unic prin modalitatea de logarea flexibilă a 

datelor. Logarea datelor a avut loc în școli de mai mulți ani. Majoritatea loggerilor de 

date au funcționat în forme similare, cu conexiuni printr-un port serial la un computer 

și pe un senzor sau două. Noul ”Edulogger” pretinde a fi "cel mai simplu, cel mai rapid 

și cel mai avansat sistem disponibil". 

Centrul de calcul al setului de senzori este foarte flexibil; oricare dispozitiv care 

posedă sistemul de operare (telefon mobil, tabletă sau calculator) poate fi folosit ca 

miez computațional.  
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NeuLog prezintă, un sistem de programare robotizat și de calculator care permite 

utilizatorilor să exploreze, să rezolve problemele și să-și dezvolte abilitățile de 

programare pe calculator de la începutul programării blocului vizual, în limbile Python 

și C++. Platforma sensibilă la moment posedă 45 de senzori NeuLog, astfel încât să 

putem crea soluții și coduri pe care lumea nu le-a gândit niciodată pentru orice 

problemă pe care încercam să o depășim. 

NeuLog este o noua epocă de achiziție a datelor experimentale cu senzori de 

logare complet autonomi. Senzorii logger NeuLog oferă o multitudine de instrumente 

didactice pentru a ne satisface nevoile în domeniul studiilor științifice. NeuLog este un 

set de module independente bazate pe computer, complet cu un logger de date, 

memorie flash și un senzor - toate într-o singură unitate inteligentă.  

Senzorii Logger NeuLog sunt rodul gândirii inovatoare în sistemele de formare 

tehnologice pentru ”hands-on” de educație în domeniul științelor, ”high-tech” și 

industrie pentru scoli clasa, licee, universități, centre de excelență și programe de tip 

”after-school”. 

Capacitatea senzorilor NeuLog de a transmite date prin e-mail la sfârșitul unui 

experiment este construită, utilizând sistemul de e-mail al Google.  

Cu ajutorul modulului de comunicaţie WiFi putem utiliza acum senzori de 

înregistrare NeuLog cu orice dispozitiv care utilizează tehnologia Wi-Fi, cum ar fi 

iPad-urile și Tabletele cu Android, calculatoarele PC cu Windows/Linux sau 

Macintosh cu OS (ultima actualizare de hardware ). 

Senzorii digitali NeuLog ne vin în ajutor la studierea modulului 

„Electrocinetica. Curentul electric în diferite medii” [6].  

Verificarea experimentală a legii lui Ohm utilizând aplicaţia NeuLog. 

Legea lui Ohm sau legea conducţiei electrice, stabileşte legăturile 

între intensitatea curentului electric (I) dintr-un circuit electric, tensiunea electrică (U) 

aplicată și rezistenţa electrică (R) din circuit. 

Legea lui Ohm se poate aplicată și unei porţiuni de circuit. 

Legea lui Ohm se aplică pentru conductori electrici la capetele cărora se aplică 

tensiuni electrice. Legea lui Ohm spune că într-un circuit intensitatea curentului electric 

(I) este direct proporţională cu tensiunea aplicată (U) și invers proporţională 

cu rezistenţa (R) din circuit. 

Formula matematică a legii lui Ohm este: 

R

U
I 

 (1) unde: 

I - este intensitatea curentului, măsurată în amperi; 

U - este tensiunea aplicată, măsurată în volţi; 

R - este rezistenţa circuitului, măsurată în ohmi. 
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Cu alte cuvinte, în cazul unui rezistor, a cărui rezistenţă este constantă, dacă 

tensiunea creşte, intensitatea curentului va creşte proporţional cu tensiunea și invers. 

Un astfel de rezistor care respectă legea lui Ohm se numeşte rezistor ohmic. 

Module și senzori pentru experiment: 

Aplicaţie PC + NeuLog;  Senzor de înregistrare tensiune - NUL-201; 

Modulul USB-200; Senzor de înregistrare curent - NUL-202; 

Echipamente și accesorii (incluse în kitul de electricitate NeuLog, ELE-KIT 

Versiunea 3.4.7.): 

 Placa de circuit -1; 

 Suport pentru celule de 6 V -1buc.; 

 Comutator -1buc.; 

 Cablu conector 4 mm negru -1buc.; 

 Cablu conector roşu de 4 mm -1buc.; 

 Rezistor montat 10 Ω -1buc.; 

 Rezistor montat 47 Ω -1buc.; 

 Baterie de 1,5 V (tip D) -4 buc. 

Derularea experimentului: 

1. Configuraţi experimentul aşa cum se arată în imaginea din fig.1. 

2. Conectaţi rezistorul de 10 Ω; 

3. Conectaţi modulul USB-200 la PC. 

4. Lansați aplicaţia NeuLog și verificaţi dacă senzorii NUL-201 și NUL-202 sunt 

identificaţi (fig.2.). 

Testarea și măsurătorile: 

5. Faceţi clic pe pictograma ”Single Step” (fig.2.) pentru prima măsurare. Aceasta 

va afişa și stoca măsura curentului electric în (A) și tensiunea măsurată cu 0 V. 

6. Faceţi clic pe pictograma ”Table” din partea de jos a ecranului (fig.2.). Va fi afişat 

un tabel pentru înregistrarea datelor. 

7. Închideţi comutatorul din schemă (fig.1) pentru a închide circuitul la sursa de 

curent cu valoarea de 1,5 V și faceţi clic pe Pictogramă cu un singur pas din nou. 

8. Pentru a realiza o nouă măsurare la tensiunea de "+ 3 V", comutați cablul roşu de 

4 mm al conectorului în priza de lângă inscripţia "+ 3 V" și faceți din nou clic pe 

pictograma pentru un singur pas (Single Step),  
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9. Repetaţi măsurarea în modul cu o singură treaptă pentru tensiunile de 4,5V și 6V 

prin comutarea cablului roşu în prizele cu inscripțiile respective. 

10. Faceţi clic pe pictograma ”Graf”. 

11. Graficul Dvs. ar trebui să fie similar cu punctele din fig.3. 

12. Faceţi clic pe Pictograma de ”Export” și apoi pe butonul ”Save” valoarea 

tabelului (CSV) pentru a salva graficul. 

13. Faceţi clic pe pictograma Funcţii și apoi pe butonul axei X. 

14. Faceţi clic pe butonul senzor și selectaţi Curent. 

15. Faceţi clic pe pictogramă pentru a reveni la grafic.  

16. Pentru a investiga relaţia dintre curent și tensiune, axa x din grafic reprezintă 

curentul, iar axa y reprezintă tensiunea.  

17. Graficul dvs. ar trebui să fie similar cu cel din fig.4: 

18. Faceţi clic pe pictograma Functions (Funcţii) și asiguraţi-vă că senzorul de 

tensiune este selectat ca parametru A. 

19. Faceţi clic pe butonul Funcţii și apoi pe Fixarea liniară a lui A. 

Figura 1. Schema instalției 

pentru verificarea legii lui Ohm 
Figura 2. Pagina de start pentru 

verificarea legii lui Ohm 

Figura 3. Punctele experimentale ale măsurătorilor 

dependenței intensității curentului de tensiunea aplicată 
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20. Faceţi clic pe pictograma Zoom fit. 

21. Dacă înlocuim x și y cu I și U, vom obţine următoarea ecuaţie: 

U = I ∙ R ; U = 9,9 ∙ 0,3 

Panta ecuaţiei este rezistenţa circuitului Ω. R = 10 Ω. 

Rezultatele din exemplul nostru se potrivesc cu ecuaţia legii lui Ohm. 

23. Repetaţi experimentul cu o rezistenţă de 47Ω, în loc de rezistenţa de 10Ω din 

circuitul din figura 1. se înlocuește cu rezistența de 47Ω. 

 

 

 

Concluzia experimentului prezentat mai sus duce la formularea unui adevăr 

experimental, remarcat de G.S. Ohm: intensitatea curentului electric ce stăbate un 

conductor menţinut al temperatură constantă este direct proporţională cu tensiunea 

aplicată la capetele acestuia. Pentru un conductor metalic, mentinut la temperatura 

constantă, raportul U/I este constant, devenind o caracteristica a conductorului. 

Cu acest echipament se poate verifica experimental o serie de dependențe din 

manualul de Fizică, clasa a XI-a, modulul „Electrocinetica. Curentul electric în diferite 

medii” [6]: 

 gruparea în serie și în paralel a conductoarelor [6], pag. 191; 

 legea lui Joule[6], pag. 192; 

 lucrarea de laborator ”determinarea rezistenței interne și a T.E.M. a unei surse 

de tensiune[6], pag. 208; 

 determinarea rezistivității unui conductor[6], pag. 209; 

 dependența rezistivității metalelor de temperatură [6], pag. 214; 

 dependența rezistivității semiconductoarelor (termorezistor) de 

temperatură[6], pag. 220; 

 dependența curentului de tensiunea electrică prin joncțiunea p-n [6], pag. 225. 

Figura 4. Punctele experimentale ale măsurătorilor dependenței 

intensității curentului de tensiunea aplicată 
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Motto-ul acestei lucrări vine din străvechea înţelepciune chinezească. Chiar dacă 

aud și văd, voi înțelege și cunoaşte numai dacă ”Fac și…înțeleg”, adică dacă fac, 

acţionez. Dar a acţiona în fizică înseamnă a cunoaşte și a înțelege prin experimentare. 

In concluzie menționăm că viteza de înregistrare este într-adevăr impresionantă, 

precum aspectul general al ecranului de logare și utilizarea inteligentă a unei interfețe 

de tip browser.  

 NEULOG este un accesoriu versatil, simplu, rentabil pentru fiecare program de 

învățare care colectează și folosește fizic date dintr-un experiment. 
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Mijlocul de învățământ reprezintă un concept pedagogic care desemnează ”totalitatea 

resurselor special concepute și realizate pentru a fi utilizate de profesor în activitatea 

de predare și de elev în cea de învățare”. [1, p. 80] Dotarea cu mijloace de învățământ 

reprezintă un instrument de realizare a prevederilor curriculumului disciplinar prin: 

consolidarea calităţii educaţiei prin susţinerea reformelor de eficientizare, 

implementate în învățământul general; sporirea valorică a dezvoltării competențelor; 

elaborarea Standardelor de dotare minimă a cabinetelor de fizică în instituţiile de 

învăţământ general. 

Principii generale. Principiul asigurării securității (electrice, antiincendiare etc.) și 

corespunderii normelor igienice, de iluminare, amenajării estetice. 

Principiul corespunderii conținuturilor Standardelor de eficiență a învățării și curricula 

disciplinare. 

Principiul accesibilității pentru diverse categorii de elevi de la toate nivelurile de 

studiu.  

Principiul eficienței în diverse compartimente specifice predării-învățării-evaluării 

disciplinelor școlare (la nivel de observare-cunoaștere, demonstrare, investigare 

experimentală cu elemente de cercetare, cercetare cu elemente inovativ-creative). 

Principiul satisfacerii cerințelor și nevoilor actuale ale societății, inclusiv a exigențelor 

tehnologiilor digitale moderne. 

Principiul siguranței în exploatare prin asigurarea fiabilității și mentenanței minime. 

Principiul corelației interdisciplinare în valorificarea competențelor pentru 

soluționarea problemelor abordate în comun. 

Dotarea cabinetelor şcolare , în conformitate cu art.141, pct. e) şi f), al Codului 

educaţiei [2] Nr. 152 din 17.07.2017, ţine de competenţa autorităţilor administraţiei 

publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, prin asigurarea condiţiilor 

adecvate de activitate pentru personalul didactic şi de studii pentru elevi, prin 

contribuţia la finanţarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţământ din 

teritoriul administrat. Suplimentar, dotarea cabinetelor şcolare poate fi realizată şi prin 

intermediul sponsorilor, agenţilor economici, prin intermediul unor proiecte, etc. La 

dotarea cabinetelor școlare se va ține cont de posibilitățile de utilizare a echipamentului 

specific funcțional disponibil în instituție. 

Dotarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie cu mobilier pentru elevi se va 

realiza la decizia școlii (în dependenţă de condiţiile specifice din instituţie, nivelul de 
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funcţionare a echipamentului deja existent, perspectiva utilizării echipamentului 

modern). Echipamente TIC (Conform Standardelor minime de dotare a şcolilor 

primare, gimnaziilor si liceelor cu mijloace TIC [3] (aprobate de către MECC). 

Se propune ca fiecare cabinet să fie dotat cu: Computer (PC sau laptop) cu soft licenţiat, 

conectat la Rețeauă INTERNET; Multimedia (boxe, microfon, web-camera, în cazul 

calculatorului staționar); Proiector digital multimedia (montat); Tablă interactivă; 

Dispozitiv multifuncțional (imprimantă, scanner, copiator); Masă de laborator pentru 

cadrul didactic (electricitate 220V – 36 V, cu suport pentru aparatura demonstrativă, 

scaun ergonomic; Bancă (masă cu două locuri: lungime - 1200 mm; lățime- 600 mm; 

înălțime - 760 mm.) și scaune pentru elevi: înălțime - 460 mm. / masă individuală 

(lungime - 600 mm; lățime- 600 mm; înălțime - 760 mm.) și scaun pentru fiecare elev./ 

Masă de laborator pentru elevi cu instalaţie de curent electric (36-42V) şi 2 scaune (în 

cazul utilizării posibilităților unui laborator clasic); Dulap pentru aparate fizice; Tablă 

ecologică (magnetică) pentru creta sau marcher; Suport pentru planșe; Planşe. 

Modul pentru mecanică și fenomenele mecanice.  

(componente pentru studiul masei, densității, mișcării, forțelor, presiunii, 

mecanismelor simple etc.: balantă cu doua brate egale sensibilitate: 20 mg, cu set de 

mase marcate 200g / cântar digital (D = 0,001 g, 0 - 300 g ), densimetru (1,0-2,0 g/cm3, 

diviziune 0,1 g/cm3), cronometru digital (0,01 s), dinamometru (5 N), resorturi (4x140 

mm în stare nedeformată), manometru, capsulă manometrică, pârghie, scripete, stativ 

cu cleşte, uluc cu accesorii (800 mm), set de mase marcate (4x50 g, 4x100 g), bară de 

lemn cu cârlig. 

Modul pentru fizica moleculară, calorimetrie și fenomene termice. 

(calorimetru cu accesorii (dimensiuni: vasul interior 75x50 mm; vasul exterior 100x75 

mm), termometru (gamă: –10 până la 110 ºC), lame bimetalice, set 3 cilindri (diametru-

20mm, înălţime-30mm, dif. metale), tuburi capilare transparente, cilindru gradat din 

sticlă cu cioc (250 mL), pahar din sticlă de borosilicat (100 mL) etc. 

Modul de electricitate și fenomene electrice. 

(baghete și corpuri pentru studiul electricității, montaje și componente pentru studiul 

circuitelor electrice: ampermetru (valoarea maximă 1,0 A a.c./d.c.), voltmetru 

(valoarea maximă 6 V a.c./d.c.), (sau multimetre: tensiune a.c.& d.c. – 5 game fiecare 

de la 200 mV x 100 µV la 600 V x 1 V. intensitate a.c. & d.c. – 4 game fiecare de la 2 

mA x 1 µA la 10 x 10 mA. Rezistenţa 6 game fiecare de la 200 R x 0.01 R la 20 M x 

10 k. Capacitatea – 5 game fiecare de la 2000 pF x 1 pF la 20 µF x 10 nF. Frequenţa – 

5 game fiecare de la 2 kHz x 1 Hz la 20 MHz x 100 kHz. Testare Diode. Testare 

Transistori NPN and PNP),surse de tensiune (±4 V, redresor, baterie de elemente 

galvanice), reostate (5 Ώ, 3 A), fire de conexiune, bec pe suport (3,5 V, 0,3 A), 

întrerupător cu borne de conectare în circuit), etc. 
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Modul de magnetism și fenomene electromagnetice (magneți, ace magnetice, 

bobine, miez de fier, spire, conductoare, circuite pentru studiul efectului magnetic al 

curentului electric etc.) 

Modul de optică (banc optic cu suport și componente: surse de lumină, lentile, oglinzi, 

ecrane, prisme, filtre, set pentru determinarea lungimii de undă cu ajutorul rețelei de 

difracțe etc.) 

Aparatură, truse pentru profesor.  

Cântar electronic (D = 0,01g și 0,1g, mmax=2000g), stativ de laborator cu accesorii (2 

mufe, 2 clești, inel), set pentru demonstrarea interacțiunii corpurilor dispozitiv pentru 

demonstrarea legii lui Pascal, vase comunicante, pompă de presiune sau vacuum cu 

manometru, barometru aneroid ( Gamă de presiune:700-800 mm Hg), set pentru 

demonstrarea legii lui Arhimede, generator de frecvențe sonore variabile (tensiune: 220 

V; frecvenţa de eşire 20 – 20000 Hz, colectată de la borne speciale), diapazon cu 

accesorii, reșou electric (220V, 300 W), set pentru demonstrarea conducției termice a 

metalelor, electroscop cu accesorii, generator electrostatic cu accesorii (ex. Gen. Van 

de Graaff, sfera colectare D ≈ 270 mm.,acționat de motor electric 220 V, 50 Hz; eșire 

până la 400 000 V), sursă de curent continuu și curent alternativ prin reglarea lentă a 

tensiunii în limitele 0 - 30 V, dispozitiv pentru observarea câmpului magnetic al 

curentului electric, electromagnet tip U, busolă, plan înclinat cu accesorii, trusă de 

instrumente optice, tubul lui Newton (pentru liceu), dispozitiv pentru observarea 

interferenţei și difracției undelor produse pe suprafaţa apei (pentru liceu), dispozitiv 

pentru demonstrarea legii lui Hooke (pentru liceu), aparat pentru demonstrarea legilor 

gazelor (pentru liceu), dispozitiv pentru demonstrarea compunerii forțelor (pentru 

liceu), higrometru (pentru liceu), mașina electrostatică Wimshurst (pentru liceu), 

baghetă pentru studiul electrizării (pentru liceu), dimensiuni 300x15 mm, set de 

rezistențe (1 Ώ, 2 Ώ, 3 Ώ, 4 Ώ ), reostat (3 A, 30 V, a.c., 60 V d.c.), dispozitiv pentru 

studiul curentului electric în electroliţi (pentru liceu), diode semiconductoare (pentru 

liceu), tranzistori (pentru liceu), rețea de difracție cu accesorii, 1/50, 1/100 (pentru 

liceu), dispozitiv pentru demonstrarea liniilor de câmp magnetic, dispozitiv pentru 

demonstrarea regulii lui Lenz şi stabilirea sensului curentului de inducţie (pentru liceu), 

dispozitiv pentru demonstrarea acţiunii câmpului magnetic asupra conductorilor 

parcurşi de curent electric, dispozitiv pentru studiul interferenţei şi difracţiei luminii 

(pentru liceu), set pentru demonstrarea efectului fotoelectric extern (pentru liceu), 

spectrometru (180 grade , valoarea diviziunii minime 0,5 grade), detector de 

înregistrare a radiaţiilor (pentru liceu), telescop astronomic (pentru liceu). 

Set de senzori pentru laboratorul digital cu soft licențiat (se recomandă dispozitive 

cu mai mulți senzori încorporați): 

Senzor de mișcare (cu raza minimă de acțiune 0,02– 8,000 ± 0,001 m); 

Senzor al mițcării de rotație (0-360°, rezoluția 0,1) 
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Senzor de forță (-50 până la +50 N) cu rezoluție de până la 0,02 N; 

Senzor de forță, accelerare și respingere (-50 până la +50 N) cu rezoluție de până la 

0,03 N; 

Senzor de presiune (0-400 kPa, rezoluția 0,1 kPa, Acuratețea ±1kPa); 

Senzor de temperatură (-35 până la +135°C, incertitudinea ˂ 1°C); 

Senzor de presiunea atmosferică, (de la 610 până la 863 mmHg.);  

Senzor de umiditatea absolută și relativă, (0 - 100%; acuratețea ± 5%, Rezoluţia 

0,1%)ENZORI. 

Senzor de altitudine (0 - 7000 m ±0,5m)  

Senzor de temperatura ambiantă (de la -20 până la +55°C±0,1°C); 

Senzor de intensitate electrică (± 1 A, frecvența de măsurae minimă 1000); 

Senzor de tensiune electrică (± 20 V, acuratețea ± 1%, frecvența de măsură minimă 

1000); 

Senzor de lumină (0-150000 lux); 

Senzor de câmp magnetic (±10mT, rezoluția 0,001 mT); 

Senzor de sarcini electrice (±10 V cu rezoluția de 1mV, ±0,1µC cu rezoluția de 1 pC); 

Senzor de sunet (nivel al sunetului: Voce: 40 - 90 dB / Acuratețe: ±2 dB; Rezoluție: 1 

dB); 

Sensor de radiaţie alfa, beta, gama. (Grosimea ferestrei 1,5-2 mg/cm2, ) 

MODELE ȘI AUXILIARE. Modelul propagării undelor transversale și a undelor 

longitudinale (pentru liceu), modelul transformatorului, cu bobină cu număr diferit de 

spire, ex: 50, 100, 200 (pentru liceu), modelul generatorului de curent electric alternativ 

(pentru liceu), modelul sferei cerești (pentru liceu), modelul Sistemului Solar (pentru 

liceu), modele de reţele cristaline, modele atomice şi moleculare, modelul nucleului 

atomic, modelul motorului cu ardere internă în 4 timpi, modelul mișcării browniene, 

model generator, model mașină electrică. 

Vor fi utilizate toate materialele didactice auxiliare recomandate de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării în Ghidurile și Reperele metodologice anuale de 

organizare a procesului educațional la Fizică (manuale, culegeri de probleme, etc). 
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PROIECTAREA CONSTRUCTIVISTĂ – SIGURANȚĂ ÎN 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA FIZICĂ 

Botgros Ion, dr. conf. univ., I.Ș.E. 

Gordienco Angela, prof. de fizică, I.P.L.T. ,,N. Iorga” 

Șargarovschi Sergiu, prof. de fizică, Colegiul de Ecologie 

Rezumat. Proiectarea constructivistă a activităților didactice la orele de fizică care va asigura un 

caracter dinamic și eficient a progresului educațional depinde de măiestria profesorului. Anume 

profesorul adaptează conținuturile curriculare, mijloacele și metodele active/interactive de predare-

învățare ce țin cont de particularitățile intelectuale ale personalității elevului. În acest context, în 

articol este prezentat un model metodologic constructivist care favorizează eficiența în procesul 

educațional la lecțiile de fizică. 

 Învățământul, ca domeniu prioritar al vieții sociale de care depinde formarea 

tinerii generații, trebuie să permită formarea/dezvoltarea personalității capabile să se 

integreze în viața socială și cea profesională - ceea ce va conduce la îmbunătățirea 

calității vieții personale și sociale. A învăța să muncești cu ceilalți, a învăța să devii, a 

învăța să te transformi pe tine și să schimbi societatea sunt noi caracteristici ce dau un 

nou înțeles conceptului de a învăța. Profesorul ocrotind viața copilului, îl va îndrumă 

să dobândească activ, responsabil cunoștințe, abilități, atitudini ținând cont de faptul 

,,cum îl va influența/transforma pe elev ceea ce va ajunge să știe”. Rolurile și funcțiile 

prioritare ale profesorului fiind cele de organizare a situațiilor de învățare activă, 

începând cu acțiunea, cu problema ce provoacă necesitatea, curiozitatea, motivarea 

elevilor să învețe, având menirea să proiecteze calea succesului prin elaborarea unei 

metodologii constructiviste de învățare, asigurând eficiența procesului de predare-

învățare-evaluare.  

 Teoria constructivistă este o teorie aplicată în procesul învățării ce pornește de 

la ideea că realitatea obiectivă se descoperă de către elev dacă operează mental aplicând 

informațiile deja acumulate, creând o construcție mentală proprie de prelucrare a lor. 

Construcția mentală proprie se face în dependență de modul în care elevul își selectează 

și prelucrează informațiile, elaborează ipoteze, ia decizii, își organizează 

experiențele/activitatea. Astfel, elemente-cheie în învățarea constructivistă sunt: 

cercetarea, combinarea și recombinarea, atribuirea sensurilor și semnificațiilor 

personale informațiilor cu care se operează. Constructivismul atribuie experienței 

proprii, prin explorare directă rolul fundamental prin care elevul își schimbă radical 

modul de înțelegere a realității. Noua experiență creează un conflict cognitiv, un 

dezechilibru cu starea anterioară și provoacă motivația în căutarea soluției. Elevul, în 

baza experiențelor directe, are posibilitatea să interpreteze, să analizeze critic, să caute 

soluții și să le aplice variat, în timp ce profesorul trebuie să faciliteze condițiile, să 

stimuleze, să ghideze activitatea elevului. Constructivismul pune în evidență 

importanța relațiilor interpersonale, negocierilor, confruntărilor, dezbaterilor, 

rezolvărilor problemelor în grup în ceea ce privește construcția cunoașterii individuale. 
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 Procesul de învățare în cadrul orelor de fizică din aspect constructivist, ca demers 

proiectat, organizat, desfășurat, evaluat și reglat presupune efort și consum substanțial 

de energie, implicare activă, motivație susținută, un tonus psihic pozitiv. În activitățile 

de învățare, realizate după modele constructiviste, fiind un demers centrat pe elev, cei 

implicați pot să întâmpine dificultăți, blocaje cognitive care trebuie înlăturate în proces 

pe baza măiestriei profesorului. Pentru numeroase teme nu se poate crea contextul, 

mijloacele de descoperire sau experiența anterioară a elevilor nu permite încă 

înțelegerea, ceea ce condiționează rolul profesorului de a selecta acele teme care se pot 

reface de către elevi. Învățarea bazată pe constructivism nu poate fi totalmente 

planificată, fiind foarte dificilă proiectarea unui curriculum- datorită rezultatelor 

diferite ale căutărilor elevilor, negocierilor, performanțelor individuale obținute. Se pot 

proiecta numai condițiile, etapele mari, variantele de sprijin, organizarea colaborării. 

[9] 

 Pentru asigurarea unui caracter dinamic și eficient activității didactice în vederea 

realizării obiectivelor, lecția de fizică poate fi proiectată conform următoarei structuri: 

- crearea situațiilor cunoscute elevului din mediu sau de viață, care pot declanșa 

provocarea acestuia de a acționa - motivându-l să învețe; 

- valorificarea experienței trecute a elevului și completarea ei cu fapte noi, utile; 

- formularea ipotezei de rezolvare a situației problemă cu stimularea capacităților de 

acțiune a elevilor, ceea ce înseamnă cointeresarea acestora în realizarea actului didactic 

în strânsă legătură cu posibilitățile lor intelectuale, cu interesele de vârstă și 

individuale; 

- alegerea celei mai potrivite strategii de soluționare, care prevede operații de analiză, 

sinteză. 

 Metodele alese de profesor trebuie să posede un caracter activ și interactiv, astfel 

să devină căi de învățare eficientă pentru elev. Combinând cu dibăcie metodele de 

comunicare cu metodele de explorare a realității se va pune accentul pe corelarea 

metodelor care oferă adaptarea imediată a profesorului la situațiile didactice aflate în 

continuă schimbare. La elaborarea metodologiei didactice profesorul trebuie să țină 

cont de influența factorilor psihici de personalitate, de gradul de stăpânire a disciplinei 

pe care o predă, de experiența psiho-pedagogică, de atitudinile, de pasiunea și 

perseverența de care dă dovadă în pregătirea lecțiilor, de stilul său de muncă. În 

determinarea metodelor de predare-învățare dominanta le revine obiectivelor și 

conținuturilor, dar trebuie să se țină cont și de condițiile reale, în primul rând de 

mijloacele folosite în acțiune: manuale, materiale didactice, tehnici audiovizuale, 

aparate și instrumente de laborator. Este important ca profesorul să fie capabil să obțină 

rezultatul dorit în orice condiții utilizând în procesul de predare diverse metode 

acceptate, practicate și chiar îndrăgite de elevi dându-le un caracter problematizat. 
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Elaborarea unui model metodologic constructivist de predare-învățare poate fi realizată 

conform următoarei scheme: 

Problematizarea, descoperirea, studiul de caz, experimentul, demonstrația, 

dezbaterile, asaltul de idei nu pot fi aplicate independent în realizarea procesului 

educațional în cadrul lecției de fizică, dar numai în combinații de metode adecvate 

situației de învățare reunite într-o metodologie de lucru coerentă ce asigură accesul 

tuturor elevilor în acest proces. Astfel metodologia elaborată de profesor include 

metode cuprinse în însăși logica organizării conținutului științific care determină căile 

de redescoperire a legilor fizice de către elevi în procesul unitar de predare-învățare- 

evaluare.  

 Combinarea corectă a metodelor didactice într-o metodologei cu caracter 

constructivist favorizează ca procesul de învățare să fie un act de trecere a cunoștințelor 

prin ,,filtrul” gândirii , să fie un proces de construire a noilor cunoștințe. Noile abordări 

din perspectivă constructivistă rediscută și conferă o altă viziune atât cu privire la 

personalitatea elevului, cât și a interacțiunilor acestuia cu profesorul, accentul major 

Activitatea profesorului 

Transpunerea didactică a  

Monitorizarea continuă a 

Curriculumul școlar  Teoria constructivistă 

Acțiunea elevilor  Stabilirea metodelor  

Selectarea mijloacelor   

Formularea obiectivelor 

Adaptarea la nevoile 

Formarea noilor cunoștințe 

Interesul și motivarea 

Activitatea elevului 

Implicarea creativă  

Metodologia constructivistă 

Rezultatele/produsele învățării 

Reflexie asupra învățării: 

1. autoanaliza acțiunilor personale 

2. evaluarea procesului și produsului 

Progresul elevilor 

143



 

find pus pe rezolvarea de probleme, modalitate care asigură într-un înalt grad 

activizarea elevului în concordanță cu mediul social și uman în care trăiește. Problema, 

conceperea, constituirea și rezolvarea acesteia stă la baza problematizării fiind una 

dintre cele mai apreciate metode contemporane de învățământ, atât prin esența sa, cât 

și prin rezultatele aplicării acesteia. 

Termenului ,,problemă'' își are rădăcinile din limba greacă ,,problema”, care înseamnă 

ceva ce există și împiedică avansarea sau ceva ce este pus în discuție și care devine 

obiect de dezbatere. Definirea conceptului de problemă are la bază un conflict cognitiv 

creat de raportul dintre cunoscut și necunoscut ce generează dificultăți, incertitudini, 

contradicții care pot fi înlăturate datorită efortului de gândire, de acțiune pe care elevul 

trebuie să-l realizeze pe parcursul rezolvării problemei. [2, p.34] O problemă mai 

reprezintă după cum menționează M. Minder ,,o situație care pentru o persoană dată 

nu impune pur și simplu răspunsul, dar mai degrabă cere ca acesta să-l găsească prin 

propria sa activitate''.[11, p.110] Problema, conceperea, constituirea și rezolvarea 

acesteia stă la baza problematizării fiind una dintre cele mai apreciate metode 

contemporane de învățământ, atât prin esența sa, cât și prin rezultatele aplicării 

acesteia. 

 Pentru a ghida în mod efectiv elevul spre construcția căilor de rezolvare a 

situațiilor reale în cadrul lecțiilor de fizică se apelează la combinarea metodelor într-o 

metodologie logică acceptată de elevi, având următoarele etape: - crearea tipului de 

problematizare; - dobândirea de noi informații și restructurarea cu cele deja 

achiziționate într-un sistem unitar; - stabilirea variantelor de rezolvare și alegerea celei 

optime; - verificarea experimentală sau logică a soluției obținute.[3, p. 141] 

Misiunea principală a profesorului este de a crea și de a prezenta sau de a pune 

probleme noi (teoretice sau practice), pe care elevii să le trăiască sub forma unor stări 

conflictuale cognitive și emoționale, ca pe niște paradoxuri ale realității, enigme etc., 

care stârnesc curiozitate, interes, motivație. Trebuie de menționat că rezolvarea de 

situații problemă face trimitere la o pedagogie a mirării, a uimirii, a neliniștii și aceasta 

se realizează în moduri diferite: fie pe calea comunicării orale, fie prin intermediul unui 

experiment demonstrativ, prin observații efectuate etc. [4] Actul și bucuria descoperirii 

prin rezolvări de probleme creează și întrețin o trebuință lăuntrică de cunoaștere 

dezvoltând: - capacitatea de a sesiza existența unei probleme; - deprinderea de 

reconstruire a vechilor cunoștințe; - strategia elaborării ipotezelor; - puterea de analiză 

și soluționare a problemelor, de a găsi răspunsuri ingenioase pe baza unui raționament- 

fiind capacitați și deprinderi eficiente pentru dobândirea prin construcție proprie a 

cunoștințelor ce pot ușor aplicate la rezolvarea problemelor personale.  

 Un loc important în elaborarea unei metodologii eficiente de predare-învățare în 

cadrul orelor de fizică îl are experimentul fiind o metodă de cercetare ce favorizează 

realizarea unei strânse legături a teoriei cu practica, rezolvarea unor probleme 
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științifico-tehnice, dobândirea noilor cunoștințe. Experimentul, conceput în baza 

principiilor didactice constructiviste parcurge toate treptele ierarhice ale 

cunoașterii/învățării, conducând elevul de la observarea unor fenomene/procese din 

natură prin activitate proprie la sistematizarea și generalizarea în anumite legi. 

 Din necesitatea găsirii unor căi de apropiere a procesului de predare-învățare de 

modelul vieții reale, al activității practicii productive, experimentul se combină ca 

metodă cu studiul de caz, fiind una dintre cele mai active metode de valoare aplicativă, 

cu largi posibilități de utilizare în studierea fizicii. Cercetarea experimentală 

favorizează dezvoltarea capacității de anticipare, de a lua decizii valabile, de a acționa 

rapid și corespunzător în situații excepționale; cultivă capacitatea de apreciere a 

valabilității practice a soluțiilor. Dezbaterile în jurul unei situații analizată experimental 

intensifică relațiile elev-elev și elev-profesor, amplifică străduința pentru apărarea 

ideilor afirmate, cultivă spiritul de responsabilitate și accelerează maturizarea socio-

morală, făcându-i pe elevi să-și sporească eforturile de autoinstruire teoretică și 

practică. Observarea în cadrul experimentului constituie drept o sursă importantă de 

informație directă, dar și o metodă de cunoaștere, de gândire analitică, sistemică, de 

formare a unor deprinderi de investigație, abilități de gândire cauzală realizată 

independent, de suscitare a interesului pentru oricare activitate. Rezultatele observării 

în cadrul experimentului se interpretează verbal, în scris sub diferită formă; datele 

finale se supun prelucrării și analizei, construcției de concluzii; concluziile să fie 

verificate din punct de vedere științific; să se identifice valoarea rezultatelor obținute. 

Exemplu: 

- O situație de conflict dintre cunoscut și necunoscut poate fi creată în cazul 

experimentului la studierea temei:,,Presiunea atmosferica”(cl. VII). ,,Cunoscutul'' 

pentru elev este faptul că toate corpurile sunt atrase de Pământ , fiind lăsate liber vor 

cădea, iar ,,necunoscutul'' - constă în descoperirea cauzei echilibrului sistemului apă-

foaie în experimentul care se realizează cu un pahar plin cu apă acoperit cu o foaie de 

hârtie care se întoarce brusc cu fundul în sus. Această situație ,,conflictuală” se înlătură 

numai datorită efortului personal al elevului în gândire și acțiune depus în procesul 

cercetării experimentale, care îl conduce la formularea concluziilor în baza analizei 

observațiilor: - aerul din atmosferă exercită o presiune asupra foii de hârtie , ceea ce 

condiționează starea de echilibru.[4] 

 - În cadrul studiului experimental a rezistenței electrice a conductoarelor (cl.VIII) 

elevilor li se propun conductoare de diferite dimensiuni și confecționate din diferite 

materiale. Realizând experimentul în grup, elevii determină rezistența conductorului 

propus, efectuând măsurări de intensitate și tensiune a curentului electric și aplicând 

Legea lui Ohm. Analiza rezultatelor se efectuează frontal, notând datele pe tablă într-

un tabel. În final, elevii sunt conduși să descopere că rezistența conductorului depinde 
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de lungimea, aria secțiunii transversale a conductorului și de materialul din care este 

confecționat el. 

- În cadrul orelor de fizică în clasa a XII-a, elevii analizând rezultatele experimentului 

lui Oersted pot fi îndrumați de profesor să identifice condițiile ce favorizează apariția 

curentului electric într-un circuit închis al unei bobine dacă dispun de un magnet 

permanent. Analizând observațiile realizate în cadrul experimentului elevii v-or fi 

capabili să descrie caracteristicile curentului indus în circuitul în cazul mișcării relative 

a magnetului și a bobinei. 

  Succesul proiectării constructiviste a metodologiei didactice e determinat de 

faptul că în procesul rezolvării de probleme pe cale teoretică sau experimentală are loc 

formarea unor abilități generale precum: munca în echipa/grup; posibilitatea de 

regrupare, analiză, sinteză, interpretare de informații; clarificarea de valori; crearea 

planului de acțiune și punerea în practică a acestuia; evaluarea activității. Eficiența 

utilizării acestei metodologii depinde de ,,ce face” și ,,cum face” profesorul în raport 

cu ,,cum reacționează” și ,,cum progresează” elevul în atmosfera instrucțională 

favorabilă îndeplinirii optime a sarcinilor propuse.  
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UTILIZAREA UNOR PLATFORME EDUCAȚIONALE  

ÎN FORMAREA, DEZVOLTAREA  

ȘI EVALUAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE LA FIZICĂ 

Bulhac Ludmila, gr.did. superior 

Cecalev Elena, gr.did. întâi 

Liceul Teoretic Liviu Deleanu, Chișinău 

Sistemul educaţional, bazat pe învăţămîntul asistat de calculator, realizează 

trecerea de la învăţarea tradițională sau receptată, la învăţarea interactivă bazată pe 

dialogul inteligent cu calculatorul, care poate amplifica capacitatea de prelucrare şi 

asimilare a informaţiilor, poate spori performanţele intelectuale. Cele două tipuri de 

învăţare pot exista, fiecare cu anumite ponderi, avînd în vedere atît „rezistenţa” tradiţiei 

cît şi datorită anumitor calităţi ce le are sistemul „tradiţional", care este un factor de 

„incitare” a capacităţilor intelectuale, atît ca manifestare, cît şi ca dezvoltare. 

Problema actuală în învățământ: descreșterea drastică a motivației și a 

interesului elevilor pentru științele exacte și discrepanța, care e în permanentă creștere, 

între modul de livrare a conținutului, mediul în care se desfășoară procesul educațional 

și contextul tehnologic actual, care nu se regăsește în școală. 

In contextul modernizării şi perfecţionării învăţămîntului contemporan şi mai ales 

al şcolii viitorului apare ca necesară şi obiectivă aplicarea informaticii în învăţămînt, 

utilizarea calculatoarelor, a programelor şi limbajelor informatice, prin sistemul 

educaţional modern, predarea-învățarea-evaluarea asistată de tabla interactivă și Web 

2.0. În atingerea competenţelor fixate în curriculumul şcolar un rol important îl are 

integrarea tehnologiei informaţionale şi comunicaţionale în procesul didactic. Ghidul 

metodologic vizează utilizarea competenţelor digitale dobîndite de către elevi la TIC 

în atingerea competenţelor generale şi specifice la disciplina fizică. 

Avantajele utilizării TIC 

pentru cadrele didactice 

Avantaje le utilizării TIC 

pentru elevi 

Creşterea ponderii timpului alocat 

interacţiunii cu elevii în procesul 

educaţional 

Creşterea interesului elevilor fața de 

disciplinele exacte așa ca matem, fizica, 

biologia , chimia,ș.a. 

Diversificarea demersului didactic 

specific disciplinelor exacte 

Creşterea ponderii timpului de 

învățare în clasă 

Realizarea progresului şcolar prin 

valorificarea instrumentelor şi 

resurselor didactice specifice TIC în 

cadrul disciplinelor exacte. 

Motivarea elevilor pentru obţinerea 

progresului şcolar 

Conferă noi valențe rolului 

educatorului 

Activizarea elevilor în vederea 

formării competenţei de comunicare 
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Stimularea creativității cadrelor 

didactice în procesul educaţional 

Stimularea creativității elevilor atât în 

activitățile individuale, cât şi în cele de 

grup 

Oferă posibilitatea îmbogățirii 

arsenalului instrumental 

Realizarea unor experienţe de 

învățare la disciplinele exacte prin 

stimularea învățării prin colaborare 

Diversificarea metodelor şi 

instrumentelor de în scopul creşterii 

gradului de obiectivitate a evaluării 

Creşterea încrederii elevilor în 

procesul de evaluare 

Stimularea abordării integrate şi 

interdiciplinare/transdisciplinare 

Dezvoltarea interesului pentru 

abordarea integrată şi 

interdisciplinară/transdisciplinară a 

disciplinei 

Conform Curricumului școlar la Fizică, orientările metodologice privind utilizarea 

TIC în predarea disciplinei se înscriu în stabilirea beneficiilor şi limitelor utilizării 

noilor tehnologii în aplicarea lui la clasă. Experienţa acumulată în ultimii ani indică 

posibilitatea unei eficiențe sporite a procesului educaţional prin accelerarea progresului 

şcolar ca urmare a utilizării TIC în predarea altor discipline.  

TIC pune la dispoziţia elevilor o diversitate de modalităţi concrete în sprijinul 

dezvoltării competenţelor de comunicare şi de studiu individual în contextul 

disciplinei. Astfel, TIC poate fi utilizată în acest scop pentru: 

• Colectarea informaţiilor, în funcţie de resursele existente, profesorii trebuie să îi 

încurajeze pe elevi să facă apel la o varietate cît mai bogată de surse de informaţii, 

incluzînd Internetul, enciclopediile multimedia şi documentaţiile în format electronic, 

în acest mod elevii învaţă să selecteze şi să sintetizeze informaţiile dobîndite conform 

scopului propus şi îşi dezvoltăcapacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea 

informaţiilor dobîndite din diverse surse. 

• Prezentarea informaţiilor, în funcţie de posibilităţile existente, profesorii trebuie 

să îi încurajeze pe elevi să îşi prezinte rezultatele diferitelor investigaţii în format 

electronic – în forme atractive, cu impact mare, uşor de înţeles şi uşor de transmis prin 

comunicare electronică prin PPT sau Prezzi. 

• Tehnoredactarea documentelor. Atunci cînd este posibil, se poate solicita 

elevilor tehnoredactarea referatelor lucrărilor de laborator şi a proiectelor. Se 

recomandă ca tehnoredactarea acestor documente să se realizeze individual, sub 

îndrumarea profesorului. Prin tehnoredactarea îndrumată a documentelor elevii pot să 

revadă, să modifice şi să îşi evalueze munca, reflectînd critic asupra calităţii 

rezultatelor pe măsură ce progresează.  

Introducerea în şcoala a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce continuu la 

schimbări în procesul de învăţămînt. Actul învăţării devine rodul colaborării elevului 
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cu profesorul, al interacţiunii elevilor cu calculatorul și alte tehnologii moderne.El nu 

mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, poziţia lui fiind cea 

de dirijare a procesului învăţării, de a-1 motiva pe elev să înveţe a înveţa. Prin această 

schimbare în sistemul de învăţămînt se vizează ca obiective: 1.Creşterea eficienţei 

activităţilor de învăţare; 2.Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu 

individual și diferențiat; 3. Formarea competențelor digitale la elevi. 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în 

utilizarea calculatorului și a TIC, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de 

interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din clasa şi tipul programelor 

folosite, de timpul cît se integrează softurile educaționale în procesul educațional de la 

lecţii, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele în format electronic utilizate, de 

metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate, chestionarele online. 

Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi 

capacitatea elevului de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorai calculatorului. 

Rezultatele evaluării la clasă au un rol important în selecţia şi trecerea elevilor de la un 

nivel educaţional la altul. În aceste condiţii, se impune cu necesitate standardizarea 

evaluării curente a elevilor, ceea ce se poate realiza cu uşurinţă utilizînd calculatorul, 

prin stabilirea de către cadrul didactic a unor sarcini concrete care să asigure pentru 

fiecare elev progresul şcolar. 

Există o gamă largă de aplicaţii de simulare a fenomenelor fizice şi de punere în 

evidenţă a legităţilor care le guvernează. Gradul de interactivitate şi de fidelitate în 

imitarea realităţii diferă foarte mult, de la esenţializări şi scheme simplificatoare până 

la reconstituiri minuţioase, la scară şi funcţionale, cu posibilităţi de ajustare realistă a 

tuturor parametrilor. Simulări ale unor experimente de fizică care să vină în ajutorul 

elevilor şi profesorilor pot fi realizate după soft-urile educaţionale specifice fizicii: 

Interactive Physics, Crocodile Physics, PhET, Open Physics etc. Simulări ale unor 

experimente de fizică, grupate în cadrul unor laboratoare virtuale, se pot accesa la 

adresa: http://escoala.edu.ro.;http://phet.colorado.edu/; http://www.walter-

fendt.de/ph14ro/; http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/; 

http://www.um.es/fem/EjsWiki/; http://www.animations.physics.unsw.edu.au/; 

http://www.edumedia-share.com.  

Pe măsura trecerii timpului, a creşterii performanţelor computerelor şi ale celorlalte 

instrumente TIC precum şi a accesibilizării economice a acestora, platformele de 

învăţare cîştigă din ce în ce mai mult teren. Avantajele folosirii unei platforme de 

învăţare, indiferent, care ar fi aceasta, sunt multiple. Astfel, este permis ca profesorul 

să îşi creeze propriul curs, depăşind bariera manualelor alternative, în sensul de 

preluare din fiecare a temelor cu nivelul cel mai accesibil, la care mai poate adăuga, 

evident, contribuţii personale, explicații, sarcini cu diferite niveluri de complexitate. 
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Mai mult, poate provoca elevii să contribuie la realizarea unui astfel de curs cu 

materiale proprii sau preluate din diverse surse multimedia.  

În fiecare platformă de învăţare găsim şi diferite metode de evaluare, în funcţie de 

tipul acestora. Important aici este că se poate promova autoevaluarea şi interevaluarea, 

metode, cu ponderi mai mici în lecţiile clasice. Din lucrările profesorilor şi elevilor se 

pot crea biblioteci virtuale, care să poată fi accesate de toţi cei care sunt utilizatori ai 

platformei. Crearea unei astfel de biblioteci nu este simplă însă, perseverînd, în timp 

se vor stoca din ce în ce mai multe materiale. Vrem să menționăm așa platforme 

educative cum ar fi: https://studio.stupeflix.com; https://www.storyjumper.com; 

http://www.pimpampum.net/bookr, platformele ce permit crearea cărților electronice, 

postere interactive https://www.thinglink.com și platforma http://www.powtoon.com.  

O carte în formă electronică are toate caracteristicile unei cărți tipărite la care se 

mai adaugă multiple avantaje. Crearea unei cărți în formă electronică devine 

interactivă. Mediul electronic permite combinarea de text, ecuații, note explicative, 

animații, legături cu surse bibliografice aflate în calculator sau Internet. Forma 

electronică permite corecterea rapidă a unor eventuale greșeli de tehnoredactare sau 

realizarea unor îmbunătățiri în cel mai scurt timp. În felul acesta, cartea poate fi la zi 

cu cele mai noi informații din domeniu. Crearea cărților electronice dezvoltă 

creativitatea la elevi adică se dezvoltă aptitudini de creare, tratare, obtinere, 

selecționare și recuperare a informației, se dezvoltă creativitatea și capacitatea de 

gândire structurata. 

Utilizarea TIC la studierea fizicii ne permite să aplicăm softurile educaționale 

pentru a realiza diverse sarcini atît în timpul orelor de fizică cît și la activități 

extracurriculare și teme pentru acasă. Sunt multe softuri educaționale, care permit 

elevilor să înțeleagă mai profund fenomenele și procesele fizice, să le aplice pentru 

formarea de competențe specifice, să motiveze elevii de a investiga mai minuțios 

fenomenele din jurul nostru. 

Instruiriea asistată de calculator și utilizarea tehnologiilor informaționale și 

comunicaționale are un merit deosebit, care constă în faptul că presupune participarea 

activ-paricipativă a elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare şi permite 

dezvoltarea intelectuală a acestora , adecvată ritmului lor de lucru, de formare a 

competențelor specifice durabile. 

Activităţile didactice în care este inclus calculatorul și mijloacele multimedia duc 

la creşterea motivaţiei elevilor la studierea fizicii de rînd cu alte discipline școlare, 

oferă sugestii alternative pentru organizarea procesului de predare/ învăţare/evaluare, 

în abordarea unor teme de fizică, încurajează gîndirea creativă şi critică, dezvoltă 

abilităţile elevilor pentru prezentarea informaţiei şi, nu în ultimul rând dezvoltă 

îndemînări de procesare complexă a informaţiei. 
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Importanţa abordării acestei teme este justificată pe deplin de avantajele mai sus 

menţionate în ceea ce priveşte creşterea calităţii învăţământui în general şi al procesului 

educațional la fizică în special. Calculatorul, cu tehnologiile moderne: tablă interactivă, 

videoproiector, cameră web, aparate de înregistrare/ redare de sunet/ imagine, unire la 

Internet fac lecţiile interactive, elevii nu au timp să se plictisească şi îşi petrec orele de 

curs într-o manieră plăcută, unde investigațiile experimentului real se integrează cu 

simulările , prelucrările experimentului virtual. 

Utilizarea TIC-ului în procesul educaţional permite utilizarea de teste interactive, 

pe calculator sau online, chestionarelor și comentariilor pe bloguri și site-uri de 

socializare, de utilizare a jocurilor didactice online. Evaluarea se poate realiza şi prin 

intermediul portofoliului, al temelor practice, al realizărilor de prezentări, simulări, 

experimente virtuale, a produselor obținute în diverse proiecte educaționale. 

În concluzie pot afirma:  

- Utilizarea TIC-ului în procesul de instruire la fizică prezintă căi eficiente de asimilare 

a cunoştinţelor la nivel cognitiv, de formare a abilităţilor la nivel aplicativ, de cultivare 

a atitudinilor şi de formare a competenţelor la nivel integrator, creativ. 

- În cadrul procesului de predare-învăţare utilizarea softurilor educaționale și a 

laboratorului virtual reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare intelectuală a 

personalităţii elevului şi orientează spre formarea competenţelor specifice fizicii. 

- Predarea–învăţarea disciplinei şcolare Fizica prin utilizarea softurilor educaționale și 

a laboratorului virtual au demonstrat că acestea stimulează interesul şi motivaţia 

elevilor la treapta liceală de învăţământ. 

 

Concluzii 

 Prin intermediul calculatorului putem simula şi prezenta aceste fenomene astfel 

încât să poată fi urmărite de fiecare elev.  

 Posibilitatea de înţelegere, prelucrare şi de memorizare a unei informații este 

diferită de la un individ la altul, nu toţi elevii sunt în stare de a înţelege la fel de 

repede. 

 Calculatorul oferă posibilitatea fiecăruia să-şi adapteze derularea noilor 

cunoştinţe în ritm propriu şi astfel calitatea învăţării şi profunzimea înţelegerii 

fenomenelor cresc indiscutabil. 

 Modelarea experimentelor pe calculator oferă multiple avantaje: în primul rînd 

economie de timp, profunzimea înţelegerii fenomenelor fizice , a comlpexității 

lor, realizarea graficelor de mare acurateţe, calculul erorilor, posibilitatea 

schimbării parametrilor de lucru, ilustrarea celor ce practic cu ochiul liber nu 

poate fi observate. 
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 Există pericolul apariţiei dezavantajelor: participarea pasivă a elevilor la lecţie, 

reducerea capacităţii de exprimare verbală,dependența de calculator, mult timp 

petrecut în fața calculatorului. 

 Utilizarea TIC-ului în procesul educaţional permite utilizarea de teste 

interactive, pe calculator sau online, chestionarelor și comentariilor pe bloguri și 

site-uri de socializare, de utilizare a jocurilor didactice online. Evaluarea se poate 

realiza şi prin intermediul portofoliului, al temelor practice, al realizărilor de 

prezentări, simulări, experimente virtuale, a produselor obținute în diverse 

proiecte educaționale. 

 Calculatorul trebuie folosit astfel încît să urmărească achiziţionarea unor 

cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze 

cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie, în formarea de 

competențe generale. 
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DIGITALIZAREA ÎNVĂȚĂRII ȘI FORMAREA DEPRINDERILOR DE 

ÎNVĂȚARE PE PARCURSUL VIEȚII 

Calalb Mihail, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe 

Catedra Fizică Teoretică și Experimentală, UST 

Provocarea majoră a sistemului educațional în societatea bazată pe cunoaștere este 

de a face față cerinței în creștere permanentă pentru forță de muncă alfabetizată 

științific și cu aptitudini de gândire analitică. Școala eșuează în răspunsul ei la această 

cerință – conform rezultatelor recente ale testărilor internaționale PISA (Programme 

for International Student Assessment – Programul pentru Evaluarea Internațională a 

Elevilor) jumătate din elevii moldoveni de 15 ani nu înțeleg ideea principală a unui text 

scurt, sensul unor cuvinte și fraze, și nu pot să ia atitudine personală față de text. Nici 

la matematică tinerii moldoveni nu sunt mai buni. Circa 50% din elevi nu pot să 

calculeze prețul în diferite valute, să opereze cu numere întregi, nemaivorbind de 

calcularea procentelor sau alcătuirea proporțiilor. După standardele Organizaţiei pentru 

Cooperare Economică şi Dezvoltare acești elevi nu pot să se încadreze eficient în 

societatea modernă [1]. 

Această discrepanță între cererea societății și oferta de care e capabilă școala la 

momentul actual este rezultatul așa-numitei „paradigme” a centrării pe elev, când 

elevul este obiectul pasiv al eforturilor pedagogului. Într-adevăr, școala nu e fabrică de 

procesare a creierilor și sufletelor elevilor. Începând din sec. XXI în comunitatea 

pedagogică internațională se discută doar despre „procesul de învățare”. Achizițiile 

sunt ale elevului și, pentru a le obține, el trebuie să depună efort, având un anumit grad 

de libertate în cadrul lecției. Pedagogiile constructiviste de tipul învățării active sau 

învățării prin investigație oferă formatul necesar al lecției care permite elevilor să pună 

întrebările corecte, să emită ipoteze, să elaboreze și să testeze modele, și în final să 

prezinte și să dezbată rezultatele cercetării grupului din care face parte [2]. 

Modelele educaționale moderne de obicei se construiesc din trei părți 

componente: i) pedagogia; ii) tehnologia; iii) interacțiunea socială [3]. Există o legătură 

strânsă între aceste componente. De exemplu, abordarea sau metoda pedagogică aleasă 

de profesor pentru o anumită lecție va ține cont atât de resursele și mijloacele tehnice 

disponibile cât și necesitățile cognitive ale fiecărui elev. Nici o componentă nu poate 

fi diminuată sau exagerată pe contul celorlalte. Cheia dezvoltării educației rezidă în 

îmbinarea lor creativă. De exemplu, provocarea de bază în educație este absența 

motivației elevilor de a învăța. Se poate formula un spectru larg de cauze – de la 

conținutul învechit sau impropriu și predarea ca expunere de informație până la 

diviziunea digitală între profesori și elevi. Aici vom examina două aspecte majore, ce 

corelează puternic între ele interactivitatea și interacțiunea. Interactivitatea asigurată 

de un mediu digitalizat de învățare și interacțiunea (socială sau nu) și colaborarea între 

elevi. 
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Vom analiza mai întâi interacțiunea socială și colaborarea. Sunt deprinderi de 

cercetare formate la elevi atunci când în mod sistematic se aplică învățarea prin 

investigație (termenul internațional general acceptat este IBSE – inquiry-based science 

education) [4]. Formarea aptitudinilor de interacțiune socială stă la baza formării 

facultăților cognitive ale persoanei și este chezășia pentru învățarea pe parcursul vieții. 

Armonizarea activităților proprii de învățare – cercetare cu cele ale colegilor, partajarea 

și dezbaterea ideilor, lucrul asupra unui raport comun – toate aceste au repercusiuni 

favorabile pe termen lung asupra dezvoltării personalității și parcursului profesional. 

Învățarea de la alții este o capacitate necesară pe parcursul vieții și include partajarea 

de idei, dezvoltarea atenției față de ideile colegilor și asumarea responsabilității pentru 

rezultatul comun. Menționăm că în școala primară aspectul legat de colaborare trebuie 

tratat diferit față de clasele superioare. Copiii de vârstă mai mică tind să vadă lucrurile 

numai din punctul lor de vedere, și doar treptat ajung să aprecieze ce spun alți colegi. 

Capacitatea de a vedea situația sau fenomenul explorat din mai multe puncte de vedere 

contribuie esențial la elaborarea și detalierea tabloului general. Un alt aspect al 

colaborării – copiii își developează valoarea lor anume în raportare cu alții și înțeleg că 

rezultatul muncii în comun este mai valoros decât într-un caz solitar. 

Un alt tip de interacțiune este interacțiunea și explorarea lumii materiale, adică 

acțiuni de observare a fenomenelor, măsurare, întrebare, cercetare. Un elev care e 

deprins cu aceste acțiuni va fi atent la detalii, va ști cum să folosească un aparat de 

măsurat, va înțelege sensul fizic al datelor de pe factura la căldură sau electricitate. 

Aceste două tipuri de interacțiuni – cu socială și cu lumea materială – conduc spre 

formarea deprinderilor legate de analiză și raționament. Atunci când metoda învățării 

prin investigație este aplicată permanent, cu timpul elevii ajung să înțeleagă 

fenomenele și evenimentele din punct de vedere strict științific, adică actul educațional 

desfășurat în maniera IBSE formează viziunea și concepția științifică a elevilor despre 

lume – obiectiv care practic se află la orizontul de neatins al educației școlare. 

Un impact puternic asupra deprinderilor de învățare pe tot parcursul vieții îl are 

comunicarea – dezvoltarea capacității de a prezenta în public rezultatele cercetării 

grupului și de a participa cu argumente științifice la dezbateri este un lucru valoros 

deoarece, pe lângă aptitudinile oratorice, astfel se formează și se consolidează 

vocabularul științific activ al elevului bogat în noțiuni, definiții, simboluri, etc. Însă 

iarăși trebuie să subliniem – cu condiția exersării sistematice, căci elevii (și ulterior 

studenții) noștri nu prea vorbesc. La școală lecțiile, mai ales cele publice, se transformă 

în spectacolul unui actor, iar la universitate studentul vorbește pentru prima dată în 

public atunci când își susține teza de licență. 

Acum să examinăm aspectul interactivității. Am arătat clar care este impactul 

aplicării sistematice a metodei învățării prin investigație asupra deprinderilor de 

învățare pe parcursul vieții – cardinale în formarea unei personalități de succes. Nu este 
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suficient să încurajăm elevii să cerceteze căci curiozitatea lor este naturală. E important 

să le creăm mediul de învățare care să le alimenteze și să susțină această curiozitate și 

să-i dotăm cu deprinderi necesare unui succes constant în analiză și cercetare. Într-un 

cuvânt e vorba de facilitare metacognitivă deoarece investigarea pe de o parte e stare a 

mintii, pe de alta parte – deprindere ce trebuie învățată [5]. 

Mediul de învățare trebuie să fie doar unul digitalizat. Mai sus s-a subliniat 

impactul pe termen lung a comunicării asupra învățării pe parcursul vieții. Dar forma 

comunicării este preponderent una digitală. Dacă în cazul învățării vorbim tot mai mult 

despre e-learning, atunci în ce privește comunicarea nu spunem e-communication, 

deoarece ar fi un pleonasm. Digitalizarea învățării mai are un factor determinant – 

motivarea elevilor. Universul extrașcolar al elevilor este total diferit de mediul școlar, 

de spațiul în care se mai mult se predă decât se învață. Plus la aceasta, este binecunoscut 

și termenul de digital divide. Între generații, între bogați și săraci, elevi și profesori. 

Din această cauză, în clasa digitalizată rolul profesorului este unul de consultant, ghid, 

diriginte de șantier, care are grijă ca fiecare muncitor să fie asigurat cu front de lucru, 

materiale și să execute lucrările calitativ și conform proiectului (programei de studiu). 

De fapt, aici s-au enumerat funcțiile profesorului la lecția desfășurată în stilul 

investigativ IBSE. Cu alte cuvinte, o pedagogie constructivistă modernă non-digitală 

este un non-sens. Deoarece tehnologia amplifică toate aspectele din cadrul lecției: de 

evocare, de cercetare, de dezbatere, de comunicare. Spre exemplu, sistemele de 

evaluare digitală off-line, care oferă profesorului feedback imediat despre gradul de 

înțelegere de către elevi a unei noțiuni noi, asigură atât interactivitatea cât și 

interacțiunea. În acest caz datorită tehnologiei la sfârșitul lecției majoritatea absolută a 

elevilor părăsesc clasa cu înțelegerea științifică a termenilor și noțiunilor noi. Depinde 

de profesionalismul cadrului didactic cum se va consolida și aprofunda această 

înțelegere. Succint vorbind, profesionalismul profesorului constă din două momente 

majore: a) aptitudinea de a explica lucrurile simplu și captivant și b) capacitatea de a 

motiva elevii să studieze independent. Dar studiile comparative arată că acolo unde se 

folosesc mijloace didactice digitale există mai mult lucru independent al elevilor și mai 

puțină predare frontală, iar elevii din clasele netehnologizate au concepții superficiale 

despre învățare ca despre ceva ce necesită atenție și memorizare, pe când elevii din 

clasele digitale înțeleg învățarea ca pe ceva ce necesită analiză și înțelegere. 

Profesorii ce lucrează în clase digitalizate descriu rolul lor drept unul de 

catalizator, care favorizează învățarea prin colaborare. Acei profesori care aplică 

mijloacele de predare digitale tot ei sunt și acei care stimulează la lecțiile lor 

investigarea, colaborarea între elevi, formularea de către elevi a concluziilor finale. 

Trebuie de subliniat că posibilitățile oferite de mijloacele didactice digitale nu se 

transformă automat în creșterea ratei succesului academic al elevilor. De exemplu, 

există o serie de studii care arată că programele din multe țări de înzestrare cu laptop-
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uri a profesorilor și elevilor nu au avut nici un impact asupra reușitei elevilor. Deci, 

dotare mecanicistă cu tehnică încă nu înseamnă digitalizare. Profesorul este acela care 

transformă în realitate posibilitățile mijloacelor interactive de predare. Cu alte cuvinte, 

deprinderile avansate TIC ale profesorului stau la baza formării deprinderilor de 

învățare pe tot parcursul vieții ale elevilor.  

În încheiere vom menționa componentele de bază ale unei clase digitalizate 

model: 1) tablă interactivă și sistem de evaluare digitală; 2) set de tablete didactice (sau 

laptop-uri) pentru elevi și profesor; 3) resurse digitale ca materiale didactice; 4) 

învățare prin investigare, pe bază de proiect, problematizată, în grup; 5) lucrările 

elevilor sunt publice – fapt care motivează îndeosebi; 6) elevii și profesorii au 

aptitudini de bază TIC. 
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PROPUNERI PENTRU PROGRAMA EXAMENULUI DE FIZICĂ LA BAC 

Ciuvaga Victor, profesor de fizică1  

Bocancea Viorel, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe2 

1LT „Constantin Stere”, or. Soroca 
2Universitatea de Stat din Tiraspol 

Programa pentru examenul de fizică [1] este elaborată în conformitate cu Concepţia de 

predare-învăţare-evaluare a fizicii, cu prevederile Curriculumului modernizat al 

disciplinei Fizică, Astronomie . Programa prezintă un document reglator şi normativ 

menit să asigure desfăşurarea corectă şi eficientă a examenului. Programa este destinată 

elevilor, profesorilor, părinţilor, managerilor de instituţii, inspectorilor etc.  

Au fost respectate câteva principii: 

I. Volumul programei de examen, redus faţă de cel din curriculum, se limitează 

la unele capitole ale Fizicii care permit, în cadrul examenului de bacalaureat, o 

evaluare a atingerii competenţelor specifice fizicii ; 

II. Lista de termeni conţine cunoştinţele care ar putea interveni in itemii subiectului 

de examen. 

III. Pornind de la competenţele generale şi specifice ale învăţării fizicii s-a optat 

pentru un conţinut diferenţiat al programei de examen, în funcţie de profil. 

2. STATUTUL DISCIPLINEI ÎN CONTEXTUL TUTUROR EXAMENELOR 

În cadrul examenului de Bacalaureat – 2018, Fizica are statut de disciplină la solicitare 

pentru profilurile real, umanistic, arte, sport, tehnologic.  

Timpul de realizare a testului de examen este 180 de minute. Testul va conţine itemi 

din domeniile:  

I. Mecanică 

II. Termodinamică şi fizică moleculară  

III. Electrodinamică 

IV. Fizică modernă 

3. CONŢINUTURI PENTRU EVALUARE 

Conţinuturile subliniate sunt obligatorii pentru profilul umanist. Pentru profilul real 

conținuturile se aplică integral.  

MECANICA 

I. CINEMATICA 

Punct material. Sistem de referinţă. Traiectorie. Drum parcurs (distanţă parcursă) şi 

deplasare. 

Mişcarea rectilinie uniformă. Viteza. Legea mişcării. Graficul coordonatei şi al vitezei.  

Relativitatea mişcării mecanice. Compunerea deplasărilor. Compunerea vitezelor. 

Mişcarea rectilinie uniform variată. Viteza medie. Viteza momentană. Acceleraţia. 

Mişcarea uniform accelerată. Ecuaţia vitezei. Legea mişcării. Graficul vitezei şi al 
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acceleraţiei. Mişcarea circulară uniformă a punctului material. Perioada. Frecvenţa. 

Viteza unghiulară. Acceleraţia centripetă. 

Mişcarea corpurilor pe verticală şi pe traiectorii parabolice. Căderea liberă a corpurilor. 

Acceleraţia căderii libere.  

II. DINAMICA 

Principiul inerţiei. Sisteme de referinţă inerţiale. Masă. Forţă. Principiul fundamental 

al dinamicii. 

Principiul acţiunii şi reacţiunii. Deformări elastice. Legea lui Hooke. Atracţia 

universală. Legea atracţiei universale. Forţa de greutate. Greutatea corpului. Forţa de 

frecare. Mişcarea corpurilor sub acţiunea mai multor forţe.Echilibrul de translaţie. 

Momentul forţei. Echilibrul de rotaţie. 

III. LUCRUL ŞI ENERGIA MECANICĂ. IMPULSUL MECANIC 

Lucrul mecanic. Puterea. Lucrul forţei de greutate. Lucrul forţei elastice. Lucrul forţei 

de frecare. 

Energia cinetică şi energia potenţială a punctului material. Teorema variaţiei energiei 

cinetice a punctului material. Legea transformării şi conservării energiei mecanice 

pentru sisteme conservative de forţe. Impuls mecanic al unui punct material. Impulsul 

forţei. Teorema variaţiei impulsului pentru un punct material. Legea conservării 

impulsului mecanic pentru un sistem izolat de puncte materiale. Mişcarea reactivă. 

Ciocniri. 

IV. OSCILAȚII ȘI UNDE MECANICE 

Mişcarea oscilatorie. Oscilaţii mecanice. Oscilatorul armonic. Pendulul elastic. 

Pendulul gravitaţional. Legea conservării energiei mecanice în mişcarea oscilatorie. 

Unde mecanice. Unde transversale şi unde longitudinale. Caracteristicile undelor.  

Lista de concepte fizice ce pot fi evaluate 

Conceptele subliniate sunt obligatorii pentru profilul umanist. Pentru profilul real 

conceptele se aplică integral.  

Punctul material. Corp de referință. Sistem de referinţă. Traiectoria. Coordonata. 

Elongația. Deplasarea. Distanţa parcursă. Timpul. Viteza. Viteza medie. Viteza 

momentană. Acceleraţia. Accelerația momentană. Acceleraţia centripetă. Accelerația 

gravitațională. Perioada de rotație. Frecvența de rotație. Viteza unghiulară. Legea 

mișcării rectilinii uniforme. Legea mișcării rectilinii uniform variate. Legea vitezei în 

mișcarea rectilinie uniform variată. 

Principiul inerţiei. Sisteme de referinţă inerţiale. Masa şi forţa. Principiul 

fundamental al dinamicii. Principiul acţiunii şi reacţiunii. Forţa de atracţie 

gravitaţională. Forţa de greutate. Greutatea corpurilor. Forţa elastică. Legea lui 

Hooke. Forţa de frecare de repaus. Forța de frecare la alunecare. Unghi de frecare. 

Forța de rezistență. 
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Lucrul mecanic. Puterea. Energia cinetică. Teorema variaţiei energiei cinetice. 

Lucrul forţei de greutate. Energia potenţială gravitaţională. Lucrul forţei elastice. 

Energia potenţială elastică. Lucrul forţei de frecare. Legea conservării şi 

transformării energiei mecanice. Forțe conservative. Impulsul mecanic. Teorema 

variaţiei impulsului mecanic al unui punct material. Legea conservării impulsului 

mecanic. Ciocniri. Momentul forței. Brațul forței. Condiția echilibrului de rotație. 

Condiția echilibrului în mișcarea de translație. 

Oscilatorul liniar armonic. Legea mișcării oscilatorului liniar armonic. 

Amplitudinea oscilațiilor. Perioada. Frecvența. Faza oscilațiilor. Faza inițială. 

Pulsația. Pendulul elastic. Pendulul gravitaţional. Legea conservării energiei 

mecanice în mişcarea oscilatorie. Unde mecanice. Unde transversale şi unde 

longitudinale. Lungimea de undă.  

TERMODINAMICA ȘI FIZICA MOLECULARĂ 

Modelul gazului ideal. Formula fundamentală a TCM a gazului ideal. Temperatura. 

Ecuaţia de stare a gazului ideal. Transformări simple ale gazului ideal. Energia internă 

a gazului ideal. Lucrul în termodinamică. Cantitatea de căldură. Coeficienţi calorici. 

Principiul întâi al termodinamicii. Transformarea adiabatică. Motoare termice. 

Poluarea mediului ambiant. Starea lichidă a substanţei. Fenomene superficiale. 

Fenomene capilare. Dilatarea termică a lichidelor. Starea solidă. Substanţe cristaline şi 

substanţe amorfe. Deformarea corpurilor solide. Dilatarea termică a solidelor. 

Transformări de fază (stare): vaporizare-condensare, topire – solidificare, sublimare – 

desublimare. Umiditatea aerului. 

Lista de concepte fizice ce pot fi evaluate 

Conceptele subliniate sunt obligatorii pentru profilul umanist. Pentru profilul real 

conceptele se aplică integral.  

Echilibru termic. Proces termodinamic. Mișcare browniană. Cantitatea de 

substanță. Masa molară. Volumul molar. Numărul de molecule. Legea lui Avogadro. 

Condiții normale. Modele cinetico-moleculare ale stărilor de agregare (starea 

solidă, lichidă și gazoasă). Modelul gazului ideal. Formula fundamentală a TCM a 

gazului ideal. Temperatura. Temperatura absolută. Echilibru termic. Ecuaţia de 

stare a gazului ideal. Transformări simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, 

izocoră) 

Substanțe cristaline. Substanțe amorfe. Legea lui Hooke. Tensiunea mecanică. 

Alungirea absolută. Alungirea relativă. Fenomene superficiale. Forțe superficiale. 

Fenomene capilare. Coeficientul tensiunii superficiale. Dilatarea solidelor şi a 

lichidelor. Coeficient de dilatare termică în volum. Coeficient al dilatării termice 

liniare. Vaporizarea şi condensarea. Evaporarea. Fierberea. Temperatura de 

fierbere. Umiditatea aerului. Umiditatea relativă și absolută. Vapori saturați și 
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nesaturați. Punct de rouă. Topirea şi solidificarea. Sublimarea şi desublimarea. 

Căldura latentă de topire/vaporizare. Ecuația calorimetrică. 

Energia internă a gazului ideal monoatomic. Mărime de stare. Gaz monoatomic. 

Lucrul în procesele termodinamice. Mărime de proces. Interpretarea geometrică a 

lucrului mecanic. Cantitatea de căldură. Coeficienţi calorici. Căldura specifică. 

Capacitatea calorică. Căldura molară. Principiul întîi al termodinamicii. 

Transformarea adiabatică. Înveliș adiabatic. Motoare termice. Randament. 

Poluarea mediului. 

ELECTRODINAMICA 

I. ELECTROSTATICA 

Electrizarea corpurilor. Interacţiunea sarcinilor electrice în vid. Legea lui Coulomb. 

Câmp electric. Intensitatea câmpului electric. Principiul superpoziţiei. Potenţialul 

electric. Diferenţa de potenţial. Lucrul câmpului electric la deplasarea sarcinii 

punctiforme. Suprafeţe echipotenţiale.  

Permitivitatea mediului. Interacţiunea sarcinilor electrice în dielectric. Capacitatea 

electrică. Condensatorul. Capacitatea condensatorului plan. Gruparea 

condensatoarelor. Energia cîmpului electrostatic.  

II. ELECTROCINETICA. CURENTUL ELECTRIC ÎN DIFERITE MEDII 

Curent electric. Circuite electrice. Intensitatea curentului electric. Tensiunea electrică. 

Rezistenţa electrică. Reostate. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit. Gruparea 

rezistorilor. Calculul circuitelor simple şi ramificate de curent continuu. Tensiunea 

electromotoare. Legea lui Ohm pentru un circuit întreg. Lucrul şi puterea curentului 

electric. Legea lui Joule. Curentul electric în metale. Dependenţa rezistenţei de 

temperatură. Curentul electric în semiconductori. Semiconductori intrinseci. 

Semiconductori extrinseci. Joncţiunea p-n. Aplicații. Dioda semiconductoare. 

Curentul electric în electroliţi. Disociaţia electrolitică. Legea lui Faraday.  

Curentul electric în gaze.  

III. ELECTROMAGNETIZMUL 

Câmpul magnetic. Conductori parcurşi de curent în câmp magnetic. Inducţia 

magnetică. Forţa electromagnetică (forţa Ampere). Fluxul magnetic. Acţiunea 

cîmpului magnetic asupra particulei încărcate în mişcare. Forţa Lorentz. Mişcarea 

sarcinilor electrice în cîmp magnetic și electric.  

Fenomenul inducţiei electromagnetice. Regula lui Lenz. Legea inducţiei 

electromagnetice.  

Autoinducţie. Inductanţa. Energia cîmpului magnetic.  

IV. CURENTUL ELECTRIC ALTERNATIV 

Curent alternativ. Valorile efective ale intensităţii şi tensiunii. Rеzistenţa activă. 

Reactanţele inductivă şi capacitivă. Circuite de curent electric alternativ. Circuite de 

curent alternativ cu rezistor, bobină şi condensator (RLC) legate în serie. Rezonanţa în 
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circuit de curent alternativ. Puterea în circuitul de curent alternativ. Producerea energiei 

electrice. Generatorul de curent electric alternativ. 

Transformatorul. Randamentul transformatorului. 

V. OSCILAŢII ŞI UNDE ELECTROMAGNETICE 

Circuit oscilant. Analogia dintre oscilațiile electromagnetice și oscilațiile mecanice. 

Oscilaţii libere în circuit ideal. Formula lui Thomson. Legea conservării energiei într-

un circuit oscilant. Câmp electromagnetic. Unde electromagnetice. Proprietăţile 

undelor. Circuit oscilant deschis. Natura electromagnetică a luminii. Interferenţa 

luminii. Coerenţa. Dispersia luminii. Difracţia luminii. Reţeaua de difracţie.  

Lista de concepte fizice ce pot fi evaluate 

Conceptele subliniate sunt obligatorii pentru profilul umanist. Pentru profilul real 

conceptele se aplică integral.  

Sarcinile electrice. Sarcina elementară. Sarcina electrică punctiformă. Legea 

conservării sarcinii electrice. Legea lui Coulomb. Permitivitatea mediului. 

Permitivitatea relativă. Câmpul electric. Intensitatea câmpului electric. Principiul 

superpoziției câpurilor electrice. Linie de intensitate a câmpului electric. Câmp 

omogen. Lucrul cîmpului electric la deplasarea unei sarcini punctiforme. Energia 

potenţială în câmpul electrostatic omogen. Potenţialul electric. Diferenţa de potenţial. 

Tensiunea electrică. Suprafețe echipotențiale. Condensatorul. Capacitatea electrică a 

condensatorului plan. Gruparea condensatoarelor. Energia câmpului electric. 

Curent continuu. Intensitatea curentului electric.Tensiunea electrică. Tensiunea 

electromotoare. Rezistența electrică (exterioară/interioară). Rezistivitatea. 

Coeficientul de temperatură al rezistivității. Legea lui Ohm pentru o porţiune de 

circuit. Gruparea conductoarelor. Lucrul şi puterea curentului electric. Legea lui Ohm 

pentru un circuit întreg. Randamentul circuitului electric. Curentul electric în metale. 

Curentul electric în semiconductoare. Semiconductori intrinseci și extrinseci. 

Impurități donore și acceptore. Golurile. Dioda semiconductoare. Termistor. 

Fotorezistor. Aplicaţii ale semiconductoarelor. Disociere electrolitică. Legile 

electrolizei. Ioni. Echivalent electrochimic. Galvanostegia. Energie de ionizare.  

Interacţiunea magnetică. Câmpul magnetic al curentului electric. Inducţia 

magnetică. Forţa electromagnetică. Forţa Lorentz. Regula mâinii stângi. Regula 

mâinii drepte. Spectrograful de masă. Permeabilitatea magnetică a mediului. 

Permeabilitatea relativă. Feromagnetici, paramagnetici şi diamagnetici. Fluxul 

magnetic. Inducţia electro-magnetică. Câmp turbionar. Legea lui Faraday. Regula 

lui Lenz. Autoinducţia. Inductanţa circuitului electric. Energia câmpului magnetic.  

Curentul electric alternativ. Frecvență industrială. Valori efective ale tensiunii și 

intensității. Reactanța inductivă. Reactanța capacitivă. Impedanța. Circuite de curent 

alternativ cu bobină şi condensator (RLC) legate în serie. Puterea curentului electric 

alternativ (activă, aparentă, reactivă). Factorul de putere. 
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Transformatorul. Coeficient de transformare. Randamentul transformatorului. Circuit 

oscilant. Unda electromagnetică. Câmpul electromagnetic.  

 Interferenţa luminii. Unde coerente. Drum optic. Interfranja. Dispozitivul Yung. 

Difracţia luminii. Reţeaua de difracţie. Perioada rețelei de difracție.  

FIZICA MODERNĂ 

I. ELEMENTE DE TEORIA RELATIVITĂŢII RESTRÎNSE 

Postulatele lui Einstein. Consecinţe. Elemente de cinematică şi dinamică 

relativistă.Legătura dintre masă şi energie. 

II. ELEMENTE DE FIZICĂ CUANTICĂ 

Efectul fotoelectric extern. Legile efectului fotoelectric. Fotonul. Energia şi impulsul 

fotonului.  

III. ELEMENTE DE FIZICA ATOMULUI 

Experienţa lui Rutherford. Modelul planetar al atomului. Postulatele lui Bohr.  

IV. ELEMENTE DE FIZICA NUCLEULUI ATOMIC. PARTICULE 

ELEMENTARE 

Fenomene şi interacţiuni nucleare. Dimensiunile nucleului atomic. Constituenţii 

nucleului atomic. Izotopi. Forţe nucleare. Energia de legătură. Energia de legătură pe 

un nucleon. Nuclee stabile şi nestabile. 

Radioactivitatea naturală şi artificială. Legea dezintegrării radioactive. Reacţii 

nucleare. Tipuri de reacţii nucleare. Legi de conservare în reacţii nucleare. Fisiunea 

nucleelor de uraniu. Reacţii în lanţ. Reactorul nuclear. Fuziunea termonucleară.  

Protecţia contra radiaţiilor.  

Lista de concepte fizice ce pot fi evaluate 

Conceptele subliniate sunt obligatorii pentru profilul umanist. Pentru profilul real 

conceptele se aplică integral.  

Postulatele lui Einstein. Masa de repaus. Masa relativistă. Energia de repaus. 

Relaţia dintre masă şi energie. 

Cuantă de energie. Fotonul (sarcina electrică, viteza, energia, masa, impusul). 

Legile fotoefectului extern. Lucrul de extracție. Dualismul undă-corpuscul. 

Experienţa lui Rutherford. Modelul planetar al atomului. Postulatele lui Bohr. 

Nucleul atomic. Număr de masă. Număr de sarcină. Izotopi. Defect de masă. Energia 

de legătură. Energia de legătură pe nucleon. 

Radioactivitatea. Dezintegrarea radioactivă (alfa, beta, gama). Legea 

dezintegrării radioactive. Reacţii nucleare. Legi de conservare în reacţii nucleare 

(numărului de masă, numărului de sarcină). Fisiunea şi fuziunea nucleelor. 

Reactorul nuclear. Reacție în lanț. Protecţia contra radiaţiilor, efectele biologice ale 

radiaţiilor. ionizante. 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

Profil real: 
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Nr. 

d/o 

 

Domenii de conținut↓ 

Domenii cognitive  

TOTAL Cunoaștere 

și înțelegere 

Aplicare Integra

re 

1.  Mecanică (26%) 1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 itemi 

6 (sarcini) 

2.  Termodinamică şi fizică 

moleculară (13%) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 itemi 

3 (sarcini) 

3.  Electrodinamică (30%) 1 

2 

1 

3 

2 

2 

4 itemi 

7 (sarcini) 

4.  Fizica modernă (30%) 1 

2 

1 

3 

- 

2 

2 itemi 

7 (sarcini) 

 TOTAL 30% 

4 itemi 

 /7 sarcini 

40% 

4 itemi /9 

sarcini 

30% 

4 itemi 

/7 sarcini 

12 itemi 

23 sarcini 

Profil umanist: 

 

Nr. d/o 

 

Domenii de conținut↓ 

Domenii cognitive  

TOTAL Cunoaștere și 

înțelegere 

Aplica

re 

Integra

re 

1.  Mecanică   

  39%  

1 

3 

1 

4 

1 

2 

3 itemi 

9 sarcini 

2.  Termodinamică şi fizică 

moleculară 18% 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 itemi 

4 sarcini 

3.  Electrodinamică  

 35% 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

4 itemi 

8 sarcini 

4.  Fizica modernă 

 8% 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

2 itemi 

2 sarcini 

 TOTAL: 35% 

8 

39% 

9 

26% 

6 

12 itemi 

23 sarcini 

Aceste propuneri au fost aprobate la ședința Seminarului metodologic republican al 

profesorilor de fizică din 1 noembrie 2017 și transmise persoanelor responsabile de la 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 
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APPLICABILITY AND NECESSITY  

OF INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION 

Dasdemir Suleyman, masterand 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Abstract. The main principles and some applications of inquiry – based science education (IBSE) 

are analyzed in this paper. Constructivist teachers motivate students to constantly evaluate how the 

activity is helping them gain understanding. Constructivist pedagogy and IBSE are implanted to each 

other. Piaget's theory of Constructivist learning has had wide ranging impact on learning theories and 

teaching methods in education and is an underlying theme of many education reform movements. 

Key words: inquiry based science education, constructivist pedagogy, applications of IBSE in 

physics. 

Introduction 

Embracing inquiry-based education recognizes its potential to enable students to 

develop the understandings, competences, attitudes and interests needed by everyone 

for life in societies increasingly dependent on applications of science. Inquiry leads to 

knowledge of the particular objects or phenomena investigated, but more importantly, 

it helps to build broad concepts that have wide explanatory power, enabling new 

objects or events to be understood. It also produces reflection on the thinking processes 

and learning strategies that are necessary for continued learning throughout life. There 

are, however, many challenges in implementing IBSE. Central among these is the 

assessment of students’ learning since this has a strong influence on what is taught and 

how it is taught. 

Why are we so often fascinated to watch a live sporting event, sitting on the 

edge of our seats as the tension builds in a close contest? And why, in comparison, 

do we have so little interest in watching the same event replayed on television, where 

the final outcome is already known? I conclude that human beings like to confront the 

unknown. Other types of games demonstrate that we also like challenging puzzles. 

Solving puzzles calls for playing out the consequences of a gamble following particular 

pathways selected by our free will. Properly constructed, inquiry in education 

motivates students for the same reasons it confronts them with an unknown puzzle, 

which can be solved only by a process that involves risk taking.  

Historical Development of IBSE and Some Applications in Physics 

F. James Rutherford 

In 1964 F. James Rutherford observed that while in the teaching of science we are 

unalterably opposed to rote memorization and all for the teaching of scientific 

processes, critical thinking, and the inquiry method, in practice science teaching does 

not represent science as inquiry. Nor is it clear what teaching science as inquiry means. 

At times the concept is used in a way that makes inquiry part of the science content 

itself. At others, authors refer to a particular technique or strategy for bringing about 
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learning of some particular science content. Rutherford (1964) presented the following 

conclusions: 

1. It is possible to gain a worthwhile understanding of science as inquiry once we 

recognize the necessity of considering inquiry as content and operate on the premise 

that the concepts of science are properly understood only in the context of how they 

were arrived at and of what further inquiry they initiated. 

2. As a corollary, it is possible to learn something of science as inquiry without having 

the learning process itself to follow precisely any one of the methods of inquiry used 

in science. 

3. The laboratory can be used to provide the student experience with some aspects or 

components of the investigative techniques employed in a given science, but only after 

the content of the experiments has been carefully analyzed for its usefulness in this 

regard. (pp. 80-84) 

In the end, Rutherford connected to teaching science as inquiry a knowledge base for 

doing so. Until science teachers acquire “a rather thorough grounding in the history 

and philosophy of the sciences they teach, this kind of understanding will elude them, 

in which event not much progress toward the teaching of science as inquiry can be 

expected.” (p. 84) 

In 1985, F. James Rutherford inaugurated Project 2061, a long-term initiative of the 

American Association for the Advancement of Science (AAAS) to reform K-12 

education. It set the stage for the National Science Education Standards published in 

1996 by the National Research Council (NRC). In the initial years, the project outlined 

what all students should know and be able to do by the time they complete the twelfth 

grade. Project 2061 materials such as Science for All Americans issued in 1989, and 

Benchmarks for Science Literacy which AAAS published in 1993, have made 

significant statements about teaching science as inquiry. Rutherford’s observations and 

recommendations presaged in 1964 the place Project 2061 assigns to the nature and 

history of science and that which it sets for habits of mind. 

The lead chapter of Science for All Americans outlines recommendations for the nature 

of science and another provides recommendations for “Historical Perspectives.” A 

chapter on “Habits of Mind” includes categories of values and attitudes, manipulation 

and observation, communication, and very importantly, skills of critical response. 

In a separate chapter on “Effective Learning and Teaching,” Science for All Americans 

makes the general recommendation, “Teaching Should Be Consistent With the Nature 

of Scientific Inquiry,” followed by specific advice: 

◗ Start with Questions About Nature 

◗ Engage Students Actively 

◗ Concentrate on the Collection and Use of Evidence 
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◗ Provide Historical Perspectives 

◗ Insist on Clear Expression 

◗ Use a Team Approach 

◗ Do Not Separate Knowing From Finding Out 

◗ Deemphasize the Memorization of Technical Vocabulary (pp. 147-149) 

Benchmarks for Science Literacy show specific results of learning about the nature of 

science, gaining historical perspectives, and acquiring good habits of mind. In addition, 

there is an excellent research base that indicates what students know and are able to do 

relative to various benchmarks. Project 2061 also set in place goals and specific 

benchmarks for teaching scientific inquiry as content. Included as well are 

recommendations for using teaching techniques associated with inquiry. 

 As an example, a set of fifth-grade science lessons developed by the Lawrence Hall of 

Science concentrates on giving students extensive experience in manipulating systems 

with variables. In this case, eight weeks of lessons come in a box along with a teacher’s 

guide with instructions on how to teach with these materials (1993). The class starts by 

working in groups of four to construct a pendulum from string, tape, and washers. After 

each group counts the number of swings of its pendulum in 15 seconds with results that 

vary among pendulums, the class is led to suggest further trials that eventually trace 

the source of this variability to differences in the length of the string. Hanging the 

pendulums with different swing counts on a board in the front of the room makes clear 

the regular relation between pendulum length and swing rate, allowing each group to 

construct a pendulum with a predictable number of swing counts. This then leads to 

graphing as a means of storing the data for reuse in future pendulum constructions. A 

teacher could also exploit this particular two week science lesson to acquaint students 

with the history of time keeping, emphasizing the many changes in society that ensued 

once it became possible to divide the day and night into reliable time intervals through 

the invention of pendulum clocks (Boorstin, 1985).Contrast this science lesson with 

more traditional instruction about pendulums, in which the teacher does all of the 

talking and demonstrating, the students displaying their knowledge about which 

variables—length, weight, starting swing height—affect swing rate by filling in a series 

of blanks on a ditto sheet. A year later, the students are unlikely to remember anything 

at all about pendulums; nor have they gained the general skills that are the most 

important goal of the hands-on experience: recognition of the power of changing one 

variable at a time; the ability to produce graphs to store and recall information; the 

realization that everyone can carry out interesting experiments with everyday 

materials. 
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Learning Practices With IBSE 

 Inquiry is in part a state of mind, and in part a skill that must be learned from 

experience. The state of mind is inquisitiveness—having the curiosity to ask 

“Why” and “How.” The good news is that young children are naturally curious. 

But if their incessant “Why” is dismissed by adults as silly and uninteresting, 

given only a perfunctory “just because” or “I don’t know,” children can lose the 

gift of curiosity that they began with, and develop into passive, unquestioning 

adults. Visit any second-grade classroom and you will generally find a room full 

of energy and excitement, with kids eager to make new observations and to try 

to figure things out. What a contrast with our eighth graders, who so often seem 

bored and disengaged from learning and from school. 

For many schools, we should seek a curriculum that begins in kindergarten and 

increases in difficulty so as to provide, at each grade level, challenges appropriate to 

the students’ age. This curriculum should focus on student and class inquiry, rather 

than on the memorization and regurgitation of facts. At each grade level, the inquiries 

need to be carefully designed to present students with challenges that are difficult 

enough to seem almost inaccessible at first, but which allow at least partial success for 

most students. We want students to see clearly that, as they acquire the tools and habits 

of inquiry, they are becoming more and more proficient in dealing with the world 

around them. School then becomes a highly relevant place for students: a place where 

they recognize that they are learning important skills for their life outside of school.  

In the example of the battery and motor, simply encouraging the child to ask a 

question—such as what will happen if the wires are reversed—and then giving the 

opportunity to seek answers moves the inquiry to this next level. Eventually, the 

questions get more complex, asking, for instance, what changes when more batteries 

are used. There are plenty of questions that are within the grasp of the child. The key 

is whether the activity allows students to engage in a dialogue with the material world. 

The inquiry activity involves observing, asking questions, making predictions, and 

thinking about the results—reflecting on the predictions—and crafting the next move. 

As students learn to question what they observe and search for answers, schools can 

provide a framework for their curiosity. Inquiry as a way of thinking and learning can 

enable students to develop knowledge and skills, to identify and solve problems, and 

to make informed decisions. Such a framework can extend learning beyond the science 

curriculum and beyond the confines of the classroom. In inquiry applied to the study 

of electrical energy at the intermediate level, students cultivate an understanding of 

ideas such as simple circuits, conductors, non-conductors, short circuits, series circuits, 

and parallel circuits. Students need opportunities to communicate their ideas as they 

develop concepts. Discussing these with a partner, a small group, or the entire class, as 

well as writing about their learning, helps them to formulate and refine their 
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understanding and makes their thinking known to others. Asking students “why” is 

important in assessing their understanding.  

In asking eighth-grade students to explain the reasoning for their observations and 

beliefs during lessons on batteries and bulbs, I discovered that at times it was difficult 

for some students to expand or apply their understanding of electrical circuits. Revising 

lesson plans to provide additional activities were necessary in these instances to help 

the students with conceptual development. 

After one or two lessons, most students were able to identify correctly the series and 

parallel combinations of batteries and bulbs. But some students could not apply this 

generalization when predicting whether new configurations would light.  

Four or five lessons were necessary for some students to predict correctly circuits that 

would light in all or most of the configurations they drew or were given. 

Some students who could identify short circuits correctly when given drawings of 

batteries and bulbs with wires were unable to add wires to drawings of batteries and 

bulbs only so that the bulbs would light. They drew additional wires that resulted in 

short circuits. Setting up the circuits with batteries, bulbs, and wires as they had drawn 

them helped students to identify which circuits were short circuits and on later 

evaluations these students could add wires to drawings of batteries and bulbs that did 

not cause short circuits. 

Some students were able to identify series and parallel circuits when two batteries were 

touching each other but not when the batteries were connected by wires. Additional 

activities setting up circuits with batteries, bulbs, and wires, making and checking 

predictions, and recording and discussing results helped students on later evaluations 

to identify series and parallel circuits when the batteries were not directly touching. 

Conclusion  

 Inquiry is a term used both within education and in daily life to refer to seeking 

explanations or information by asking questions. It is sometimes equated with research, 

investigation, or ‘search for truth’. Within education, inquiry can be applied in several 

subject domains, such as history, geography, the arts, as well as science, mathematics, 

technology and engineering, when questions are raised, evidence is gathered and 

possible explanations are considered. In each area different kinds of knowledge and 

understanding emerge. What distinguishes scientific inquiry is that it leads to 

knowledge and understanding of the natural and made world through direct interaction 

with the world and through the generation and collection of data for use as evidence in 

supporting explanations of phenomena and events. Inquiry is by no means a new 

concept in education, being based on recognition of children’s active roles in 

developing their ideas and understanding.  

IBSE means students progressively developing key scientific ideas through learning 

howto investigate and build their knowledge and understanding of the world around. 
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They use skills employed by scientists such as raising questions, collecting data, 

reasoning and reviewing evidence in the light of what is already known, drawing 

conclusions and discussing results. This learning process is all supported by an 

inquiry-based pedagogy, where pedagogy is taken to mean not only the act of teaching 

but also its underpinning justifications. IAP (2012)  

Furthermore there is widespread recognition of the importance of developing the skills, 

attitudes, knowledge and understanding that are regarded as more important than 

accumulating large amounts of factual knowledge. Content knowledge can be found 

readily from the information sources widely available through the use of computers 

and especially the internet. What learners need are the skills to access these sources 

and the understanding to select what is relevant and to make sense of it. Learning is a 

social activity in which language has a key role. The ideas that students form from 

direct experience have to be communicated and this involves using words that convey 

meaning to others. 

Students cannot learn in school everything they will need to know in adult life. What 

they must acquire is the prerequisites for successful learning in future life. These 

prerequisites are of both a cognitive and a motivational nature. Students must become 

able to organize and regulate their own learning, to learn independently and in groups, 

and to overcome difficulties in the learning process. This requires them to be aware of 

their own thinking processes and learning strategies and methods. OECD (2000) 

Inquiry-based learning is complex and is not an easy option. Young people will have 

to make more choices than did those living in past decades. They will need to 

develop the skills, the will, the flexibility in thinking and the energy needed to make 

effective decisions. The ability to continue learning throughout life is acknowledged 

as essential for future generations. 
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LUCRĂRI PRACTICE DE CERCETARE A MIȘCĂRII MECANICE  

CU UTILIZAREA SENZORILOR DIGITALI NEULOG 

Filimon Lucia, masterand 

Postolachi Igor, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe 

Postolachi Valentina, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe 

Catedra Fizica Teoretica si Experimentală, UST 

Lucrările practice la fizică reprezintă un domeniu cu preponderență aplicativ, în care 

o serie de cunoștințe teoretice sunt transpuse în practică în scopul realizării de sisteme 

autonome mai performante, mai eficiente de cercetare a unor fenomene sau procese 

fizice. Rolul acestor lucrări este acela de a transpune concepte și metode teoretice în 

exerciții practice de proiectare și implementare. În cadrul acestor lucrări se vor prezenta 

o serie de echipamente tipice (ex. senzori, microcontrolere, etc.), utilizate în urmărirea 

și controlul proceselor, precum și platformele de proiectare și dezvoltare dedicate 

acestor echipamente. 

Lucrarea practică urmărește identificarea și înțelegerea conceptelor de bază din 

unitate de învățământ precum și a problematica domeniului studiat. În acest scop vom 

analiza câteva procese fizice reale referitor la cercetarea mișcării mecanice din 

perspectiva posibilităților de cercetare cu ajutorul senzorilor digitali ”NeuLog” [1]. Se 

vor identifica mărimile fizice care descriu procesul studiat și relațiile care definesc 

comportamentul acestora.  

Recent pe piață au apărut un set de senzori digitali ”NeuLog”, care oferă la moment 

ce-a mai bună tehnologie de a îmbina experimentul real cu tehnologiile digitale 

contemporane. 

Senzorii ”NeuLog” ne permit să integrăm tehnologia de azi în clasă pentru a ajuta 

pe elevi să înțeleagă conceptele-cheie ale studiilor tradiționale mai bine. Acest set unic 

de senzori care se ”conectează” la fenomenele și procesele reale din natură și cu 

ajutorul modulului WiFi, care permite oricărui senzor NeuLog să se conecteze la 

computere, tablete și smartphone-uri prin intermediul comunicației fără fir. NeuLog 

prezintă, un sistem de programare robotizat și de calculator care permite utilizatorilor 

să exploreze, să rezolve problemele și să-și dezvolte abilitățile de programare pe 

calculator de la începutul programării blocului vizual, în limbile Python și C. Platforma 

”NeuLog” la moment posedă 45 de senzori digitali pentru detectarea diferitor mărimi 

fizice: viteza, accelerația, forța, temperatura, presiunea, câmpul magnetic, lumina etc., 

astfel încât să putem crea soluții și coduri pe care lumea nu le-a gândit niciodată pentru 

orice problemă pe care încercam să o depășim. 

Pentru a demonstra posibilitățile unice ale senzorilor digitali ”NeuLog” vom descrie 

derularea câtorva lucrări practice ce se referă la mișcarea mecanică.  

În conformitate cu Curriculumul școlar de fizica în vigoare, mișcarea mecanică 

detaliat se studiază în clasa a X-a, capitolul I. Una din finalitățile proiectate, care este 
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formată în studierea disciplinei fizica presupune că elevul să conceapă esența, să 

descopere cauzele fenomenelor, legăturile dintre ele, să manifeste abilități practice și 

motive de învățare [2,3]. 

Condițiile din laboratorul de fizică nu sunt prea potrivite pentru a observa și 

analiza sau pentru a determina careva parametri a mișcării mecanice (distanțe și 

intervale de timp mici, derularea experimentului are loc foarte repede și este dificil de 

observat, etc.). 

Senzorii ”NeuLog” ne permit să integrăm tehnologia de azi în sala de clasă 

pentru a ajuta pe elevi să înțeleagă conceptele-cheie ale studiilor tradiționale mai bine. 

Acest set unic de senzori care se ”conectează” la fenomenele reale se evidențiază cu 

ajutorul modulului WiFi, care permite oricărui senzor NeuLog să se conecteze la 

computere, tablete și smartphone-uri prin intermediul comunicației fără fir. Setul de 

senzori ”NeuLog” este unic prin modalitatea de logare flexibilă a datelor. Logare 

datelor a avut loc în școli de mai mulți ani. Majoritatea loggerilor de date au funcționat 

în forme similare, cu conexiuni printr-un port serial la un computer și pe un senzor sau 

două. Noul ”Edulogger” pretinde a fi "cel mai simplu, cel mai rapid și cel mai avansat 

sistem disponibil". 

Centrul de calcul al setului de senzori este foarte flexibil; oricare dispozitiv care 

posedă sistemă de operare (telefon mobil, tabletă sau calculator) poate fi folosit ca miez 

computațional.  

NeuLog este o noua epocă de achiziție a datelor experimentale cu senzori de 

logare complet autonomi. Senzorii logger NeuLog oferă o multitudine de instrumente 

didactice pentru a ne satisface nevoile în domeniul studiilor științifice. NeuLog este un 

set de module independente bazate pe computer, complet cu un logger de date, 

memorie flash și un senzor - toate într-o singură unitate inteligentă.  

Lucrări practice 

Studiul mișcării obiectelor în cădere 

Scopul lucrării: Studierea mișcării obiectelor în cădere liberă și analizarea 

parametrilor de mișcare a unei mingi săritoare. 

 Module și senzori:  

 Aplicația NeuLog instalată pe PC; 

 modulUSB-200; 

 Senzorul de înregistrare a mișcării NUL-213; 

 Aparate și materiale necesare:  

 Stativ; 

 Clemă pentru unghi drept și clemă de extensie; 

 Forma din hârtie de copt (figura 1) 

 Pahar de hârtie cu volumul de 150ml; 

Figura 1. 

Forma din hârtie de copt 
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 Minge cu diametrul de până la 7-10cm; 

 Coș sau cutie; 

Materialele de mai sus (cu excepția coșului) sunt 

incluse în echipamentul mecanic NeuLog, MEC-KIT. 

Note teoretice: 

 Fie x1 și x2 pozițiile mobilului la momentele de 

timp t1 și t2 atunci deplasarea v-a fi determinată de 

expresia: ∆𝑠 = 𝑥2 − 𝑥1.(1) 

 Pentru calcularea vitezei medii se v-a folosi 

formula:  

𝜗𝑚𝑒𝑑 =
∆𝑠

𝑡2 −𝑡1
 (2) 

Dacă mobilul se mișcă pe linie dreaptă 

modulul deplasării este egal cu distanța parcursa iar formula (2) va avea forma: 

𝜗𝑚𝑒𝑑 =
𝑋2 −𝑋1

𝑡2 −𝑡1
 (3) 

După formula (3) calculăm viteza medie numai în cazul când este constantă, în caz 

contrar vom calcula viteza pe intervale tot mai mici și vom obține valoarea vitezei la 

un moment dat (viteza momentană). Notând cu ∆𝑠 o deplasarea destul de mică iar cu 

∆𝑡 intervalul de timp corespunzător, aflăm viteza momentană a automobilului: 

𝜗 =
∆𝑠

∆𝑡
 (4) 

Cu cit intervalul de timp ∆𝑡 este mai mic, cu atît acesta se apropie tot mai mult 

de un moment de timp, iar viteza medie pe acest interval se apropie de viteza 

momentană. Accelerația este mărimea fizică ce caracterizează rapiditatea variației 

vitezei mobilului. Accelerația mobilului în mișcarea rectilinie uniform variată este o 

mărime constantă 

𝑎𝑚𝑒𝑑 =
𝜗2 −𝜗1

𝑡2 −𝑡1
 (5) 

Viteza mobilului în mișcarea rectilinie uniform rămâne constantă, deci variația 

ei, ca și accelerația mobilului este nulă. Aceste concepte ne vor ajuta să înțelegem 

principiile mișcării corpurilor în cădere.  

Una din întrebările clasice în fizică este: Dacă aruncăm două obiecte (unul cu 

masa de 100g și unui cu masa de 1000g) de pe o clădire înaltă, care va fi primul care 

va ajunge la pământ? Răspunsul intuitiv este că obiectul cu masa mai mare va ajunge 

la sol mai repede. 300 de ani în urmă, Galileo a demonstrat că două obiecte cu mase 

diferite aruncate de la aceeași înălțime vor ajunge la pământ în același timp.  

Galileo Galilei a cercetat căderea liberă a diferitor corpuri de pe vestitul turn înclinat 

de la Pisa (fig. 2), comparând timpii de cădere a acestora. Trebuie menționat că timpul 

era evaluat numărând bătăile inimii sau după volumul de apă ce se scurgea printr-un 

orificiu al unui vas cu apă, de unde și provine expresia „multă apă s-a scurs de atunci!”. 

Figura 2. Caricatură a 

experimentului realizat de Galilei 

pe turnul Pisa. 
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În urma multiplelor experimente Galilei a tras concluzia că toate corpurile cad la fel, 

cu aceiași accelerație gravitațională g.   

În vid toate obiectele indiferent de masa lor cad cu aceiași accelerație 9,8 m/s2.  

 Această lege este corectă atât timp cit nu există factori care influențează corpul 

în cădere, precum este aerul. In timp ce un corp cade prin aer, el v-a întimpina rezistența 

aerului, care se datorează coliziunii dintre moleculele de aer si suprafața obiectului. 

Mărimea rezistentei aerului întimpinată de un corp depinde de mai multi factori. Cei 

mai importanți si cunoscuți factori sunt viteza (creste numărul ciocnirilor odată cu 

viteza si creste si rezistenta aerului) si suprafața proiectată a obiectului perpendicular 

pe direcția de cădere (creste suprafața, creste numărul de ciocniri si creste rezistența). 

Aerul aplică forță asupra corpului, deci îi micșorează viteza către pământ potrivit 

proporției dintre aria suprafeței sale și masa lui. Forța aplicată de aer este numită 

rezistența aerului. 

Când aria suprafeței corpului este mare dar masa lui e mică, forța de rezistență a aerului 

va micșora viteza de cădere. Iată de ce noi utilizăm o parașută, ca să micșorăm viteza 

de cădere a parașutistului. 

În experimentul descris mai jos vom examina corpurile în cădere și variația 

vitezei în timpul căderii. 

Când unele obiecte cad, ele sar dar nu ating aceiași înălțime de la care au fost 

aruncate. În a doua parte a experimentului, vom măsura poziția, viteza și accelerația 

unei mingi săritoare într-un interval de timp. 

Lucrarea practică Nr.1 

Mod de lucru: 

1. Realizați montajul experimental 

după cum e arătat în figura 3 utilizând setul 

mecanic NeuLog KIT.  

2. Utilizează pompa pentru a umfla 

mingea 

3. Senzorul de mișcare trebuie să fie 

orientat perpendicular la suprafața 

pământului. 

4. Conectează senzorul de mișcare 

NUL -213 la modulul USB-200 apoi 

conectează-le la calculator. 

5. Lansează aplicația NeuLog și verifică 

dacă senzorul de mișcare este identificat. Pe 

ecran va apărea imaginea din figura 4. 

Pașii pentru setarea senzorului: 

6. Apasă click pe caseta Sensor's Module 

Figura 3. Instalația pentru 

studiul mișcării corpurilor în 

cădere 
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7. Apasă click pe butonul Range 

8. Selectează butonul 

Distanța (2m) pentru a 

modifica pozițiile senzorului. 

9. Apasă click pe butonul situat în 

dreapta ferestrei pentru a merge înapoi la 

grafic. 

10. Apasă click pe Run Experiment  și 

setează următoarele valori:  

- Durata experimentului - 1 s; 

- Numărul de măsurări – 20 pe s;  

- Înălțimea de declanșare la - 0.3 m.  

Testarea și măsurările. 

Notă: Senzorul măsoară distanța de la un obiect prin trimiterea unei scurte pulsații de 

sunet pe care noi nu-l putem auzi (ultrasunet) și măsoară timpul folosit de sunet pentru 

a se reîntoarce. Unghiul de rază a sunetului este aproximativ 45o (figura 5).  

11. Asigură-te că senzorul de mișcare este 

bine direcționat către podea. Valoarea 

distanței de la senzor la podea deja apar în 

cutia de modul a senzorului. Verifică dacă 

aceasta este înălțimea la care este fixat 

senzorul de la podea.  

12. Fixează senzorul de mișcare la o 

înălțime fața de podea de aproximativ 1 m  

13. I-a forma din hârtie de copt și las-o să cadă 

pe podea. Verifică dacă cade într-o linie dreaptă ( 

observă căderea lui de sus).  

14. Această formă se echilibrează în 

timpul căderii. 

15. Ține forma din hârtie de copt la 

25 cm ( 0.25 m) mai jos de senzorul de 

mișcare și verifică dacă această distanță 

apare pe ecranul senzorului . 

16. Apasă click pe butonul 

”Record” pentru a începe măsurările. 

17. Pe ecran trebuie sa apară mesajul 

,,Waiting for Trigger,, Utilizăm funcțiile 

de declanșare pentru că durata 

experimentului este foarte scurtă. 

Figura 4. Pagina de start a aplicației 

NeuLog, conectată cu senzorul digital 

NUL -213 

Figura 5. Unghiul de acțiune a 

senzorului NUL-213 este  45o 

Figura 6. Graficul vitezei formei 

hârtie de copt 
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18. Lasă să cadă forma din hârtie de copt și observă căderea ei pe podea. 

19. Apasă click pe butonul ”Zoom fit” 

20. Vom obține graficul din figura 6. 

21. Dacă graficul obținut nu este similar cu graficul din figura 6, verifică dacă forma 

din hârtie de copt se mișcă tot timpul perpendicular in jos și verifică dacă nu sunt careva 

obiecte care pot transmite sunete către senzor. 

22. Apasă click pe butonul 

”Export” și apoi pe butonul 

”Save value table” 

23. Apasă click pe butonul 

”Main” pentru a merge înapoi 

la grafic.  

24. Analizăm graficul și 

identificăm schimbările pentru 

viteza și accelerația paharului 

(formei din hârtie de copt) în 

timpul măsurărilor. 

25. Pentru a calcula viteza 

medie, apasă click pe butonul 

”Cursor” și selectează partea 

graficului care reprezintă viteza 

formei din hârtie de copt figura 

7.  

26. Apasă click pe butonul 

”Funcții” din partea stingă a 

ecranului și apoi apasă click pe 

”Linear fit of A” vei observa 

ecuația de potrivire liniară. 

27.  Observăm că acest grafic reprezintă o dependență liniară, adică viteza 

paharului este constantă. În exemplul de mai sus, valoare vitezei este:  

υ= 1.014 m/s 

28. Apăsăm pe butonul Cursors pentru a elimina cursoarele. 

29. Apăsăm pe butonul Funcții din partea stingă a ecranului și apoi apasă pe butonul  

Figura 8. 

Figura 7. 
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Gradient of A (figura 8). 

Viteza formei din hârtie de copt 

începe de la zero, crește și apoi 

devine constantă. 

Graficul nu este perfect pentru 

că orice mișcare a formei din 

hârtie de copt afectează viteza 

măsurată. 

30. Apăsăm pe semnul Tabel 

(figura 9.) și caută partea care 

include valori din graficul liniar. 

Valorile vitezei sunt similare cu υ = 1.014 m/s ( 

valoarea calculată). 

Lucrarea practică nr.2 

Experimentul cu paharul de hârtie. 

Paharul are o formă similară cu forma din hârtie de copt, dar este mult mai greu. 

1. Plasează paharul de hârtie în poziția 

de start și apasă click pe butonul 

record pentru a începe măsurările. 

2. Eliberăm paharul de hârtie și 

observăm cum acesta cade. 

3. Apasăm butonul ”Zoom fit”. 

4. Pentru a vedea cum arăta graficul 

înainte de începere a măsurărilor, 

derulează graficul spre dreapta cu 

ajutorul mausului. Aceasta ne permite 

să vizualizăm măsurările precedente făcute înainte ca sa înceapă derularea. 

5. Graficul paharului de hârtie este reprezentat în figura 10.  

6. Apasăm click pe semnul ”Export” și apoi pe butonul ”Save value table” pentru a 

salva graficul tău. 

7. Apasăm pe butonul ”Main” pentru a putea merge înapoi la grafic.  

8. Observăm că dependența (graficul) nu este liniară. Paharul accelerează întreg traseul 

către podea. 

9. Apasăm pe butonul Funcții din partea stingă a ecranului și apoi pe Gradient of A.. 

10. Apasăm pe butonul Export și apoi pe butonul Save value table pentru a salva 

graficul. 

11. Apasăm pe butonul Main pentru a merge înapoi la grafic. 

12. Putem observa că viteza se mărește în rate relativ constante deși accelerația 

paharului este constantă. 

Figura 9. 

Figura 10. 
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Lucrarea practică nr.3 

Studierea parametrilor de mișcare a unei mingi săritoare. 

1. Instalăm stativul utilitar în centrul mesei pe un coș sau o cutie.  

2. Fixăm senzorul de mișcare la o înălțime căt mai mare. 

3. Schimbăm durata experimentului la 5 secunde și închidem (close) funcția de 

,Declanșare,. 

4. Poziționăm mingea aproximativ 

la 25 cm mai jos de senzorul de 

mișcare (figura11.). 

5. Apăsăm pe butonul Înregistrare. 

6. Eliberăm mingea după o 

secundă și o lăsăm să sară. 

7. Apăsăm pe butonul Zoom fit. 

8. Pe ecran va apărea imaginea din 

figura 12. Datorită forței de rezistență a aerului, a forțelor interne, și frecare între 

minge și masă mingea pierde din energie și nu v-a sari înapoi la înălțimea inițială.  

9. Apasăm click pe butonul Funcții. 

10. Apasăm click pe butonul Funcții din partea stingă a ecranului și apoi apasă pe 

variațiile butonului A ( graficul vitezei va fi adăugat). 

11. Apasă click pe butonul Funcții din nou, alege funcția 1 ca fiind parametrul A și 

apasă click pe Gradient of A. ( graficul de accelerație va fi adăugat figura 13.). 

Putem observa în grafice faptul când mingea cade ea obține viteză într-o rată constantă, 

apoi ea sare înapoi și își pierde viteza ei în 

aceiași rată dar într-o direcție opusă; deși 

accelerația este încă pozitivă. 

Accelerația în momentul în care mingea își 

schimbă direcția, este negativă. Când 

mingea ajunge la pământ, viteza ei își 

schimbă direcția. 
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APLICAREA INTEGRALEI DEFINITE LA ORELE DE FIZICĂ 

Grosu Dinu, profesor de fizică 

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, orașul Florești 

Utilizând calculul integral urmărim câteva scopuri: 

1) repetarea noțiunii de integrală definită și de primitivă, cunoscute de la orele de 

matematică; 

2) familiarizarea elevilor cu aceste noțiuni, folosindu-le nu ca abstractizări, dar pentru 

deducerea unor relații de calcul concrete (atât cunoscute, cât și noi); 

3) reamintirea formulelor cunoscute și extrapolarea acestora la situații noi de 

problemă. 

Pentru început le vom reaminti elevilor că integrala definită se aplică în cazul când 

este necesar de a calcula o mărime fizică, care depinde de o alta, a doua, mărime fizică 

variabilă, dependentă și ea de a o treia mărime și aceasta fiind variabilă. Altfel fiind 

spus, se poate aplica integrala pentru calculul unei mărimi, care depinde (liniar sau 

neliniar) de alta. 

Înainte de a trece la exemple concrete le vom reaminti elevilor definițiile și 

proprietățile de mai jos ale integralei. 

Definiția 1: funcția 𝐹(𝑥) se numește primitivă a funcției 𝑓, dacă 𝐹|(𝑥) = 𝑓(𝑥). 

Definiția 2: integrala funcției 𝑓(𝑥) de la 𝑎 la 𝑏 se numește creșterea primitivei 

acesteia pe intervalul [𝑎; 𝑏], adică 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎), ceea ce se notează 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎
 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎). 

Proprietatea 1: ∫ 𝛼
𝑏

𝑎
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛼 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 (𝑢𝑛𝑑𝑒 𝛼 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡ă). 

Proprietatea 2: ∫ (𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥))𝑑𝑥 =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎
± ∫  𝑔(𝑥)𝑑𝑥.

𝑏

𝑎
 

Primul și cel mai simplu exemplu de aplicare a integralei, propus elevilor, poate 

fi următorul: la mișcarea rectilinie uniformă deplasarea mobilului se calculează 

conform relației 𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡, unde 𝑡 este intervalul de timp în care se efectuează 

deplasarea 𝑠, 𝑣 fiind viteza, care este constantă. La mișcarea rectilinie uniform variată 

deplasarea tot depinde de viteză, însă în acest caz ultima este variabilă, depinzând și ea 

de timp, care de asemenea este variabil.  

Deci, 𝑠 =  ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2
𝑡1

. Utilizând relația de calcul a accelerației, obținem: 

𝑎 =  
𝑣−𝑣0

𝑡
 ⟹ 𝑣 =  𝑣0 + 𝑎 ⋅ 𝑡 ⟹ 𝑠 = ∫ (𝑣0 + 𝑎𝑡)𝑑𝑡 =  ∫ 𝑣0 𝑑𝑡 + 

𝑡2
𝑡1

𝑡2
𝑡1

∫ 𝑎𝑡𝑑𝑡 =
𝑡2
𝑡1

 ∫ 𝑣0
𝑡2
𝑡1

𝑡0𝑑𝑡 + ∫ 𝑎𝑡1
𝑡2
𝑡1

𝑑𝑡 . Primitiva pentru 𝑥𝑛 este 
𝑥𝑛+1

𝑛+1
, deci primitiva lui 𝑡0și 𝑡1 sunt 

𝑡0+1

0+1
= 𝑡 și 

𝑡1+1

1+1
= 

𝑡2

2
 corespunzător.  

𝑠 =  𝑣0 ∫ 𝑡0
𝑡2
𝑡1

𝑑𝑡 +  𝑎 ∫  𝑡1𝑑𝑡 = 
𝑡2
𝑡1

𝑣0t
2

1

t

t +
𝑎𝑡2

2
2

1

t

t = 𝑣0(𝑡2 − 𝑡1) + 
𝑎

2
(𝑡2
2 − 𝑡1

2). 
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Dacă considerăm că 𝑡1 = 0 iar 𝑡2 = 𝑡, obținem 𝑠 =  𝑣0(𝑡 − 0) + 
𝑎

2
(𝑡2 − 0)  ⟹ 𝑠 =

 𝑣0𝑡 + 
𝑎𝑡2

2
. 

Evident că aceeași relație se obține și pe cale grafică. Din graficul dependenței 

vitezei de timp la mișcarea rectilinie uniform variată, 

după cum se demonstrează în manualul de fizică pentru 

clasa a X-a, deplasarea este numeric egală cu aria 

trapezului delimitat de axele de coordonate 𝑣 și 𝑡, 

graficul vitezei și perpendiculara ridicată de pe axa 

timpului (de la intervalele de timp pentru care calculăm 

deplasarea) până la intersecția cu graficul. 

De asemenea, pe cale grafică 

se deduce în același manual 

formula pentru calculul lucrului 

forței elastice. Pentru lucrul 

acestei forțe nu se poate utiliza 

relația 𝐿 = 𝐹 ⋅ 𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, deoarece 

forța elastică nu rămâne constantă 

pe măsura deformării resortului. 

Lucrul, ca și deplasarea, este 

numeric egal cu aria trapezului format de graficul dependenței forței elastice 𝐹𝑒 de 

alungirea absolută 𝑥 a resortului, axa de coordonate a alungirii și perpendicularele 

coborâte din coordonatele alungirii inițiale 𝑥1 și finale 𝑥2 până la intersecția cu graficul. 

Obținem relația 𝐿𝑒 = 
𝑘𝑥1

2

2
−
𝑘𝑥2

2

2
.  

Aceeași formulă se obține și în cazul integrării: 

𝐿𝑒 = ∫ 𝐹𝑒
𝑥2
𝑥1

𝑑𝑥 ; 𝐹𝑒 = −𝑘𝑥 ⟹ 𝐿𝑒 = ∫ (−𝑘𝑥)𝑑𝑥 =  −𝑘 ∫ 𝑥𝑑𝑥 =  −
𝑘𝑥2

2

𝑥2
𝑥1

𝑥2
𝑥1

2

1

x

x = =

 −
𝑘

2
(𝑥2

2 − 𝑥1
2) =  −

𝑘𝑥2
2

2
+ 

𝑘𝑥1
2

2
 ⟹ 𝐿𝑒 = 

𝑘𝑥1
2

2
−
𝑘𝑥2

2

2
 . 

Dependența vitezei de timp la mișcarea rectilinie uniformă și corespondența dintre 

forța elastică și deformarea unui resort sunt, ambele, niște funcții liniare. În acest mod 

formulele pentru calculul deplasării între – un caz și pentru calculul lucrului în altul se 

pot căpăta pur și simplu prin metoda grafică, fără a recurge la integrare. 

Însă pentru a obține relația de calcul a lucrului efectuat de un gaz între – o dilatare 

izotermă (fapt care este întrebat de către mulți elevi) nicidecum nu mai putem recurge 

la metoda grafică, deoarece dependența dintre presiune și volum nu mai este una 

liniară. Ne rămâne doar să constatăm că acest lucru va fi numeric egal (ca și în cazurile 

precedente) cu aria figurii (trapezului curbiliniu) alăturate.  

Dacă însă aplicăm integrala definită, ajungem la o relație concretă de calcul: 
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𝐿 =  ∫ 𝑃𝑑𝑉;  𝑃𝑉 =  𝜈𝑅𝑇 ⟹ 
𝑉2
𝑉1

𝑝 =  
𝜈𝑅𝑇

𝑉
 ⟹ 𝐿 =  ∫

𝜈𝑅𝑇

𝑉

𝑉2
𝑉1

𝑑𝑉 =

 𝜈𝑅𝑇 ∫
𝑑𝑉

𝑉
=

𝑉2
𝑉1

 𝜈𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉 2

1

V

V = 𝜈𝑅𝑇(𝑙𝑛𝑉2 − 𝑙𝑛𝑉1) =  𝜈𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉2 −  𝜈𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉1 =

 𝜈𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑉2

𝑉1
 ⟹ 𝐿 = 𝜈𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑉2

𝑉1
  

Utilizând legea lui Boyle – Mariotte 𝑃𝑉 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

sau 𝑃1𝑉1 = 𝑃2𝑉2 obținem 

 
𝑉2

𝑉1
= 

𝑃1

𝑃2
, sau 𝐿 =  𝜈𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑃1

𝑃2
. 

Încă un exemplu când nu se poate aplica 

metoda grafică îl întâlnim, încercând să determinăm 

formula de calcul a lucrului forței lui Coulomb între 

– câmpul electrostatic neomogen la respingerea 

(atracția) dintre două sarcini. În acest caz forța 

electrostatică depinde de mărirea (micșorarea) 

distanței dintre sarcini pe măsura depărtării 

(apropierii) dintre ele și la fel este variabilă, din cauză că depinde de distanță. Apelând, 

însă, la integrare, vom obține: 

𝐿 =  ∫ 𝐹𝑑𝑟 = 
𝑟2
𝑟1

∫
𝑘𝑄𝑞

𝑟2
𝑟2
𝑟1

𝑑𝑟 =  𝑘𝑄𝑞 ∫
𝑑𝑟

𝑟2
𝑟2
𝑟1

. Primitiva lui 
1

𝑟2
 este −

1

𝑟
 , deoarece 

(−
1

𝑟
) |= (−𝑟−1) | = −(−1)𝑟−1−1 = 𝑟−2 = 

1

𝑟2
 ⟹  

𝐿 =  − 
𝑘𝑄𝑞

𝑟
2

1

r

r = −
𝑘𝑄𝑞

𝑟2
− (−

𝑘𝑄𝑞

𝑟1
) =  

𝑘𝑄𝑞

𝑟1
− 

𝑘𝑄𝑞

𝑟2
= 𝑘𝑄𝑞(

1

𝑟1
− 

1

𝑟2
). 

Integrarea o putem aplica util și în problema aflării vitezei a doua cosmice, spre 

exemplu.  

Pentru ca corpul să părăsească pentru totdeauna Pământul, el trebuie să efectueze 

un lucru mecanic pentru învingerea forței de greutate (forței gravitaționale), care 

variază pe măsura îndepărtării de la suprafața Pământului. Astfel  

𝐿 =  ∫ 𝐹𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑑𝑟
𝑟2
𝑟1

;  𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑟1 = 𝑅𝑝ă𝑚â𝑛𝑡.(inițial corpul se afla la suprafața 

Pământului), 𝑟2 =  , 𝐹 =
𝐾𝑀𝑚

𝑟2
, 𝛼 = 180∘  ⟹ cos(𝛼) =  −1. 

𝐿 =  ∫ − 𝐹𝑑𝑟 = 

𝑟2

𝑟1

∫ − 



𝑅

 
𝐾𝑀𝑚

𝑟2
𝑑𝑟 =  − 𝐾𝑀𝑚∫

𝑑𝑟

𝑟2
 



𝑅

= − 𝐾𝑀𝑚(−
1

𝑟
) 

R

= 
𝐾𝑀𝑚

𝑟


R = 0 − 
𝐾𝑀𝑚

𝑅
= − 

𝐾𝑀𝑚

𝑅
. 

Pe de altă parte acest lucru este egal cu variația energiei cinetice a corpului: 

𝐿 =  Δ𝐸𝑐 = 𝐸𝑐2 − 𝐸𝑐1;  𝐸𝑐2 = 0;  𝐸𝑐1 = 
𝑚𝑣2

2
 ⟹ 𝐿 =  − 

𝑚𝑣2

2
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− 
𝐾𝑀𝑚

𝑅
= − 

𝑚𝑣2

2
 ⟹ 𝑣 = √

2𝐾𝑀

𝑅
, 𝑔 =  

𝐾𝑀

𝑅2
 ⟹ 

𝐾𝑀

𝑅 
= 𝑔𝑅 ⟹ 𝑣 = √2𝑔𝑅 

Considerăm o problemă, la rezolvarea căreia se poate utiliza integrala: 

Un copil, aflat pe o sanie cu lungimea tălpilor de 70 cm, mișcându-se pe orizontală, 

trece de pe gheață pe asfalt, pe care coeficientul de frecare are valoarea de 0,5. Care 

este valoarea minimă a vitezei saniei pe gheață, la care ea trece în întregime pe asfalt? 

Conform legii conservării energiei, variația energiei cinetice a saniei este egală cu 

lucrul efectuat contra forței de frecare: Δ𝐸𝑐 = 𝐿𝑓. Δ𝐸𝑐 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑐0, 𝐸𝑐 =

0(𝑠𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑢𝑟𝑚ă 𝑠𝑒 𝑜𝑝𝑟𝑒ș𝑡𝑒)  ⟹  Δ𝐸𝑐 = −𝐸𝑐0 = −
𝑚𝑣2

2
.  

La trecerea saniei de pe gheață pe asfalt are loc majorarea treptată a forței de 

reacțiune normală pe suprafața acestuia, deci și forța de frecare va fi variabilă, astfel 

pentru a calcula lucrul ei vom recurge la integrare. Valoarea forței 𝑁 depinde de 

mărimea notată prin 𝑥, care indică ce parte din toată lungimea tălpilor 𝑙 a trecut de pe 

gheață pe asfalt: 𝑁 ∼ 𝑥,𝑁 =
𝑚𝑔𝑥

𝑙
 ⟹ 𝐹𝑓 =  𝜇𝑁 =  

𝜇𝑚𝑔𝑥

𝑙
. 𝐿𝑓 = ∫ 𝐹𝑓𝑑𝑥𝑐𝑜𝑠

𝑙

0
𝛼.  

Deoarece unghiul format de vectorii forței de frecare și deplasării 𝛼 = 1800  ⟹

 𝐿𝑓 = −∫
𝜇𝑚𝑔

𝑙

𝑙

0
𝑥𝑑𝑥 =  − 

𝜇𝑚𝑔

𝑙
∫ 𝑥𝑑𝑥 =
𝑙

0
− 

𝜇𝑚𝑔

𝑙
 ⋅  

𝑥2

2
l

0 = − 
𝜇𝑚𝑔

𝑙
 ⋅ (

𝑙2

2
− 0) =

 − 
𝜇𝑚𝑔𝑙

2
. Δ𝐸𝑐 = 𝐿𝑓  ⟹ −

𝑚𝑣2

2
= − 

𝜇𝑚𝑔𝑙

2
 ⟹  𝑣2 =  𝜇𝑔𝑙, 𝑣 =  √𝜇𝑔𝑙 =

 √0,5 ⋅ 10
𝑚

𝑠2
 ⋅ 0,7𝑚  =  √3,5

𝑚2

𝑠2
 ≈ 1,871

𝑚

𝑠
. 
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100 DE GHICITORI FIZICE -  

ELEVII SĂ SE CLARIFICE 

Guţuleac Dumitru, profesor de fizică, grad didactic superior 

Gimnaziul Petrunea, raionul Glodeni 

 

1.La încălzire – corpul creşte: 

Volumul lui i se măreşte. 

Fenomenul, ştie fiecare, 

Se numeşte (……). 

 
2.Cînd corpul forma îşi păstrează- 

Volumul lui nu variază, 

De e copac sau de e zid 

Noi spunem că e corp (……). 

 
3.Dacă un corp se electrizează parţial 

Şi sarcina în el nu e n mişcare, 

Substanţa e (……). 

 
4.Dacă corpul se răceşte, 

În volum atunci descreşte. 

Cum se numeşte fenomenul oare? 

Aş zice eu că-i (……). 

 
5.Pentru a compara lungimi, 

Pentru a compara şi mase, 

Noi toţi de el ne folosim: 

În orice ţară,în orice casă.(……). 

 
6.Nu are nici volum şi nici culoare. 

Se poate aduna prin comprimare. 

Ocupă repede întregul vas. 

În fizică îi spunem (……). 

 
7.Elastică, de greutate, de frecare, 

Interacţiunile ea le măsoară. 

Mărimea care-o ştim cu toţii 

Şi o numim în fizică noi (……). 
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8.În el, lichidul se dilată, 

Temperatura ne arată. 

Nu e magnet şi nu e metru, 

Dar îl numim noi (……). 

 
9.El densitatea ne arată, 

La apă, la petrol la lapte. 

Se aseamănă cu termometrul, 

Şi îl numim noi (……). 

 
10.De sarcina electrică 

În ea e în mişcare. 

Substanţa asta se numeşte (……). 

 
11.El e făcut din sarcini pozitive, 

În jurul cărora se mişcă - negative. 

Indivizibil îl numeşte orice om, 

Căci Democrit la botezat (……). 

 
12.El formă proprie nu are, 

Ea I se schimbă prin turnare. 

Volumul lui I se păstreză 

Şi el uşor se colorează.(……). 

 
13.E instrument de măsurare 

Şi e bazat pe deformare. 

Nui metronom, nici nu e metru, 

El este un (……). 

 
14.Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 

Măsoară timpul într-una. 

La ore fixe nu face el bim-bom, 

Căci nu-i ceasornic, dar e (……). 

 
15.Un loc în spaţiu orice corp ocupă 

De-I camion, de-I om, de-I cupă. 

Un loc al tău îl ai şi tu acum 

Şi locul ăsta îl numim (……). 
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16.Thales din Milett a constatat, 

Că dacă chihlimbarul e frecat, 

Atrage multe corpuri mai uşoare. 

Această stare o numim (……). 

 
17.Cănd lichidul se transformă în 

vapori, 

Moleculele lui se ridică în nori. 

Fenomenul îl cunoaşte fiecare, 

Se numeşte el (……). 

 
18.Orice corp din apă îl ridică, 

Dacă greutatea lui e mică. 

Toţi o simt dar nimenea n-o vede 

Şi I se spune forţa (……). 

 
19.O lumină orbitoare, 

Ce pe cerul înnourat apare. 

Nu-i minune, nu-i mister, 

Este un simplu (……). 

 
20.Un miracol în natură, 

Cînd Luna Soarele îl fură. 

Cînd de lumină ducem lipsă 

Ne este clar că e (……). 

 
21.O metodă minunată, 

De toţi utilizată. 

Pentru a masei stabilire 

Folosim toţi (……). 

 
22.Unde-i o comoară îngropată, 

Sau planeta noastră situată, 

Poţi afla fără silinţă, 

De ai un (…… ......). 

 
23.Poate fi magnetizată, 

Cînd de magnet e contactată. 

Cu toţii o cunoaşteţi, sper, 

Substanţa se numeşte (……). 
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24.Fenomenul provocat 

Pentru a fi studiat, 

Ştiu că sunteţi la curent 

Îl numim (……). 

 
25.Este lichid fără culoare, 

Nici gust şi nici miros nu are. 

La îngheţare se dilată 

O ştiţi cu toţi aceasta-i (……). 

 
26.De alte roci se deosebeşte 

Căci fierul de el se lipeşte 

Are poli, dar nu-i planetă 

Dragi elevi ăsta-i (……). 

 
27.În el căldura degajată 

În lucru se transformă dintr-odată. 

Este un dispozitiv puternic 

Şi se numeşte (……). 

 
28.Gazul produs de limuzină, 

Deşeurile de la uzină, 

Toate acestea sînt amare, 

Fiindcă duc la (……). 

 
29.Cu el prezicem timpul de afară, 

Căci presiunea atmosferică el o 

măsoară. 

De variază ea cu orice milimetru 

Aceasta ne-o arată (……). 

 
30.Orice fel de energie 

O face el curent să fie. 

Are stator şi rotor 

Şi-l numim (……). 

 
31.Dacă temperatura unui corp va 

creşte, 

Ne este clar că el căldura o (……). 

Iar dacă temperatura corpului se 

micşorează, 
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Ne este clar că el căldura o (……) 

 
32.O mişcare ordonată 

De particule încărcate 

Ştim cu toţii în prezent 

Poartă numele (……). 

 
33.Potenţială sau cinetică, 

Interioară sau electrică, 

Sau nucleară, lumea ştie 

Se numeşte (……). 

 
34.Vei face o activitate, 

De ai aşa proprietate. 

Nu ai nevoie de magie, 

Dacă posezi o (……). 

 
35.Mărime fizică scalară, 

A cărei unitate e pascalul, 

Caracteristică a acţiunii, 

În fizică îi spunem (……). 

 
36.Dacă poziţia în timp e neschimbată, 

Corpul e în stare (……) 

Dacă poziţia în timp e schimbătoare, 

Corpul e în stare de (……). 

 
37.Corpurile deformate, 

Ca şi cele ridicate, 

Ca apa la hidrocentrală 

Energie au (……). 

 
38.În componenţa lui întră protonii, 

Fiind vecini cu neutronii. 

El este dur ca şi un zmeu 

Şi poartă numele (……). 

 
39.Cînd lucrul se efectuează, 

Efortul el ne micşorează. 

Orice corp uşor e ridicat 

Folosind doar (…… ……). 
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40.Cînd particulele încărcate 

Efectuează o mişcare ordonată, 

Un cîmp electric cînd avem prezent, 

În conductoare vom obţine un (……). 

 
41.Dacă o forţă aplicăm, 

Şi sania o deplasăm. 

O piatră cînd o aruncăm, 

Un (……) noi efectuăm. 

 
42.Este un corp transparent, 

Cînd lucrezi cu el să fii atent. 

Ea adună razele solare 

În punctele ce le numim focare. 

Un pic se aseamănă ea cu o bilă 

În fizică îi spunem noi (……). 

 
43.Conductorul izolat 

Pe carcasă înfăşurat. 

De la distanţă sau în mînă 

Poartă numele (……). 

 
44.El face telegraful ca să scrie 

O propoziţie sau un sonet. 

El pune – n funcţiune soneria 

Noi îl numim (……). 

 
45.În conductor dacă apare un curent 

Pe loc apare şi un oponent, 

Îşi manifestă a sa prezenţă 

Mărimea fizică cu nume (……). 

 
46.Poţi să faci tot ce se cere, 

Chiar să aduni şi o avere. 

Şi te socoţi tu cel mai tare, 

Dacă-ţi e (……) mare. 

 
47.Mecanism cu două braţe, 

Utilizat la foarfecă sau la balanţă. 

La o fîntînă, cumpăna, se ştie, 

Reprezintă o (……). 
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48.Instrumentul ce măsoară tensiunea, 

În fizică voltmetru noi îi spunem. 

Dar cum se conectează el, 

O ştim cu toţii (……). 

 
49.Cu el durate se măsoară 

Cînd după nouri Soarele apare. 

De nu e Soare, în zădar 

Utilizezi ceasornicul (……). 

 
50.Dacă un corp e la distanţă mare, 

Şi neglijăm volumul care-l are. 

Atunci şi Chişinăul la msştab global 

Îl socotim drept (…… ……). 

 
51.Electron în greacă-I botezat, 

Atrage corpuri mici, dacă-I frecat. 

Confecţionezi din el şi o brăţară. 

Dragi elevi acesta-I (……). 

 
52.Care-i distanţa de la Soare, 

Unde-i corabia în mare, 

Unde se află orice corp în spaţiu 

Ne ajută să aflăm (............). 

 
53.Este un aparat minune, 

Cu el comunicăm cu întreaga lume. 

Cu prietenul din Waşington 

Comunicăm prin (..........). 

 
54.Butonul dacă-l apăsăm, 

Ştirile le ascultăm. 

Distracţii muzică-n birou, 

Le auzim la (.........). 

 
55.De la distanţă –i dăm comandă, 

Vedem hokeiul din Canada. 

Ce se întîmplă în Singapore 

Vedem doar la (........). 
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56.Mărimea ce caracterizează, 

Abaterea maximă a corpului ce 

oascilează. 

Putem spune cu certitudine 

Că se numeşte (........). 

 
57.Oricare copil isteţ 

Ştie că frecvenţa se măsoară în (........). 

 
58.Orice mişcare cu cadenţă 

Neapărat are (.....). 

 
59.Aripile unei păsări în zbor, 

Sau în timpul furtunii un vapor, 

Efectuează o mişcare 

Pe care o numim (......). 

 
60.În fiecare zi în ea noi ne privim. 

Ne pieptănăm sau ochii ne vopsim. 

În focarul ei un foc poate să aprindă 

În fizică noi o numin (.....). 

 
61.Mulţi ani înainte de Hristos 

A fost zidită piramida lui Heops. 

Pentru a înălţa cetăţi şi temple 

Oamenii se foloseau de (.... ....) 

 
62.O forţă mare să învingi 

Doar cu o pereche de opinci 

Va folosi acel ce ştie 

Un mecanism numit (....). 

 
63.Să ridici o greutate 

Ca o piatră de cetate. 

Să scoţi din noroi un automobil 

Vei folosi un (.... ....). 
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64.Dealul de pe care ai schiat, 

Sau scara pe care ai urcat 

Reprezintă un (.... ....). 

 
65.Pentru a înlătura defectele vederii 

Folosim cu toţii (....). 

 
66.Un corp lichid căldura o cedează 

Şi peste un timp el se (....). 

Un corp solid căldura o primeşte 

Şi peste un timp solidul se (....). 

 
67.Şi în Moldova şi în Franţa 

Masa se măsoară cu (....). 

Şi la Paris şi la Mayami 

Masa se măsoară în (....). 

 
68.Razele paralele în lentilă refractate 

Într-un punct se întîlnesc cu toate. 

Acest punct, aveţi habar 

Poartă numele (....). 

 
69.Corpul solid cînd se topeşte 

Atunci căldură el (….). 

Lichidul se cristalizează 

Cînd căldura o (….). 

 
70.Ecuaţia calorimetrică utilizăm, 

Când căldura specifică determinăm. 

Tot pentru asta Ionel şi Petru 

Folosesc un aparat numit (….). 

 
71.Rezistenţa unei porţiuni de circuit 

O putem regla necontenit. 

Dacă în porţiune-i conectat 

Dispozitivul cu nume (.........). 
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72. Atomul cu un număr de protoni 

Egal cu numărul de electroni. 

Ştie Daniela, ştie Petru 

Că acest atom e ( ......). 

 
73.Atomul cu un număr de protoni 

Mai mic ca numărul de electroni 

Anume din acest motiv, 

Atomul este (.......). 

 
74.Atomul cu un număr de protoni 

Mai mare decît numărul de electroni 

Anume din acest motiv  

Atomul este (......). 

 
75.Două sarcini pozitive, 

Ca şi două negative 

Nici odată nu se ating, 

Fiindcă ele se (.......). 

 
76.Sarcinile de semn opus, 

Una minus alta plus, 

 Chiar de nu ne este drag 

Totdeauna se (.......). 

 
77.La ardere căldura o cedează, 

Temperatura corpului o variază. 

Să încălzeşti o casă e posibil, 

Dacă ai un (......). 

 
78.Cărbune, lemne sau brichete, 

Dacă ai acasă măi băiete, 

Să îngheţi e imposibil, 

Fiindcă ai un (......). 

 
79.Prin el lumina nu va trece, 

Chiar de e cald, char de e rece. 

De este zid sau de-i copac, 

Noi spunem că e corp (......). 

 
80.Sticla, aerul şi apa, 

Permit lumina ca să treacă. 

Sper că sunteţi la curent 

Că aeru e (......). 
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81.De la sursă în continuu 

Lumina se propagă (.........). 

 
82.În spate la un corp opac, 

Cum e coroana la copac, 

Cînd ese soarele în tundră 

Neapărat se face (........). 

 
83. La orice longitudine sau latitudine 

Oscilațiile mecanice au (…………). 

Și în Moldova și în Olanda, și oriunde 

Perioada oscilațiilor se măsoară în 

(………). 

 
84. O tijă metalică cu vîrful ascuțit 

Unită de un corp metallic în pămînt. 

Reprezintă o protecție de trăsnet, 

Care se numește (…………). 

 
85.După cum s-a convenit, 

Intensitatea curentului în circuit. 

De mult timp..., şi azi şi ieri 

Se măsoară în (........). 

 
86.Şi la Bălţi şi la Constanţa 

Masa se măsoară cu (.........). 

Şi vânzătorul şi sobarul 

Masa o măsoară cu (......). 

 
87.Când halterele le ridicăm 

Un lucru noi efectuăm. 

Dar pentru a ridica haltere 

Avem nevoie de (......). 

 
88.Calul trage o căruţă, 

Copilul trage o săniuţă, 

Magicianul face trucul. 

Noi spunem că se face (......). 
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89.Căldura, lucrul, energia, 

Oricine aceste noţiuni le ştie. 

Dacă vrei să fii eroul 

Ştii că unitatea lor e (......). 

 
90.Corpurile în repaos sau mişcare 

Au proprietatea să-şi păstreze starea. 

În a fizicii împărăţie 

Proprietatea se numeşte (......). 

 
91.Unitate fundamentală, 

O învăţaţi cu toţi la şcoală. 

Ştie Alina ştie Petru 

Unitatea de lungime este (......). 

 
92.Faci orice cînd ai putere, 

Culegi roşii, aduni mere..... 

Ştie sluga şi ştie împăratul, 

Că unitatea de putere este (......). 

  
93.Cu piciorul mingea o lovim, 

Sau cu vâslele vâslim. 

Orice copil îmi poate spune: 

„Este o (........)”. 

 
94.Unitate de măsură 

Pentru forţele din natură. 

Ştie Ana şi Ion 

Poartă numele (.......). 

 
95.La soare pisica se încălzeşte, 

Căci căldură ea primeşte. 

Cu un pic de inspiraţie 

Spunem ca asta-i (......). 

 
96.Aerul din atmosferă 

Vântuleţul ni-l oferă. 

Vântul are o direcţie, 

Fiindcă are loc (.......). 
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97.Apare în corpul deformat, 

Într-un resort întins sau comprimat. 

În arbalet sau catapulta clasică 

Numai decît va apărea forţa (......) 

 
98.În cuptor focul va arde, 

Vom coace pâine şi rulade. 

Ca să coci o prăjitură 

Ai nevoie de (.......). 

 

 

99.De-a mijatca ne jucăm, 

Pe cei ascunşi îi căută. 

Dar până cineva s-ascunde, 

Aşteptăm vre-o cinci (......). 

 
100.Cîn ducem un sac în spate,  

Sau pe un platou bucate. 

Apar forţele de toţi stimate 

La spunem pondere sau (.......) 

 

Răspunsuri la ghicitori 

1.  Dilatare 2.  Chihlimbarul 

3.  Solid 4.  Radiolocaţia 

5.  Izolatoare 6.  Telefon 

7.  Contractare 8.  Radiou 

9.  Etalon 10.  Televizor 

11.  Gaz 12.  Amplitudine 

13.  Forţa 14.  Herţ 

15.  Termometru 16.  Frecvenţă 

17.  Densimetru 18.  Oscilatoare 

19.  Conductoare 20.  Oglindă 

21.  Atom 22.  Mecanisme simple 

23.  Lichidul 24.  Pîbgie 

25.  Dinamometru 26.  Scripete mobil 
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27.  Metronom 28.  Plan înclinat 

29.  Volum 30.  Ochelarii 

31.  Electrizare 32.  Cristalizează, topeşte 

33.  Vapotizare 34.  Balanţa, kilograme 

35.  Forţa arhimede 36.  Focar 

37.  Fuiger 38.  Primeşte, cedează 

39.  Eclipsă 40.  Calorimetru 

41.  Cîntărirea 42.  Reostat  

43.  Corp de referinţă 44.  Neutru  

45.  Fier 46.  Negativ  

47.  Experiment 48.  Pozitiv  

49.  Apa 50.  Resping  

51.  Magnrtul 52.  Atrag  

53.  Motor termic 54.  Combustibil  

55.  Poluare 56.  Combustibil  

57.  Barometru 58.  Opac  

59.  Generator 60.  Transparent  

61.  Primeşte, cedează 62.  Rectiliniu  

63.  Curent 64.  Umbră 

65.  Energie 66.  Amplitudine, secunde 

67.  Energie 68.  Paratrăsnet 

69.  Presiunea 70.  Amperi  

71.  Nemişcată, mişcare 72.  Balanţa/cântarul 

73.  Potenţială 74.  Putere  

75.  Nucleu 76.  Lucru  

77.  Planul înclinat 78.  Joule  

79.  Curent 80.  Inerţie 

81.  Lucru 82.  Metru  

83.  Lentilă 84.  Watt  

85.  Bobină 86.  Interacţiune 

87.  Electromagnet 88.  Newton 

89.  Rezistenţă 90.  Radiaţie  

91.  Puterea 92.  Convecţie  

93.  Pîrghie 94.  Elastică 

95.  Paralel 96.  Temperatură  

97.  Ceasornicul solar 98.  Secunde  

99.  Punct material 100.  Greutate  
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STUDIEREA EFECTELOR CINETICE ÎN FIZICA STĂRII CONDENSATE 

LA CICLUL DE MASTERAT 

Guțuleac Leonid, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe 

Catedra Fizică Teoretică și Experimentală, UST 

Pregătirea calitativă a învățătorilor de fizică presupune o dezvoltare multilaterală a lor. 

Este clar faptul, că ei trebuie să posede cunoștințe din toate domeniile (pedagogie, 

sociologie, istorie, matematică, biologie etc.). Și, în primul rând, cunoștințe profunde din 

fizică. Un învățător de fizică se poate manifesta din plin numai atunci, când înțelege 

perfect natura celor mai importante fenomene din cele studiate de către această știință. 

Printre fenomenele cu un impact practic semnificativ se disting fenomenele de 

transport. Ele se produc într-un sistem atunci, când în el se încalcă echilibrul. Orice sistem 

tinde spontan să treacă într-o stare de echilibru. Din acest motiv la încălcarea echilibrului 

apare tendința de restabilire a lui. Din procesele care se desfășoară în astfel de cazuri fac 

parte fenomene de transport. Acest grup de fenomene de rând cu altele sunt studiate în 

compartimentul numit cinetică fizică. 

În calitate de exemple de fenomene de transport în medii condensate pot servi 

conductivitatea termică (se transportă căldura din locurile cu temperatură mai mare spre 

locurile cu temperatură mai mică), difuzia (în gaze și lichide se transportă substanță spre 

locurile cu concentrație mai mică), curentul electric (se transportă sarcini electrice libere 

în sensul micșorării energiei lor potențiale). 

Desfășurarea acestor procese depinde de proprietățile mediului și de condițiile concrete. 

În unele condiții fenomenele de transport determină apariția unor efecte noi [1]. Spre 

exemplu, dacă conductorul sau semiconductorul parcurs de curent continuu se află într-

un câmp magnetic exterior, atunci se produce efectul lui Hall (apare o diferență 

transversală de potențial). Cercetarea efectului Hall este, de obicei, una din primele etape 

practice în cercetarea unui material semiconductor. Ea oferă primele informații despre 

materialul cercetat (tipul conductivității electrice, concentrația purtătorilor). 

Semiconductorii reprezintă o clasă destul de numeroasă de materiale, care prezintă o 

importanță deosebită pentru microelectronica modernă și nu numai. Interesul practic față 

de aceste materialele rămâne continuu sporit. Actualmente există un șir întreg de 

dispozitive electronice, care se folosesc în diferite segmente din tehnica comunicațiilor și 

funcționează în baza semiconductorilor [2]. Cunoașterea principalelor particularități ale 

materialelor semiconductoare ar conduce la lărgirea orizontului științific al viitorului 

învățător. Din aceste motive în planul de studii la masterat la specialitatea de fizică a fost 

inclusă disciplina Efecte cinetice și metode experimentale în fizica stării condensate, în 

cadrul cărei se acordă mai multă atenție stării semiconductoare. Această alegere este 
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binevenită și datorită faptului, că o parte din masteranzi sunt și învățători de informatică, 

iar toată tehnica folosită în informatică are la bază procese din semiconductoare.  

Partea teoretică a acestei discipline începe cu studierea legităților circulației curentului 

electric în metale și semiconductori. Se analizează procesele de împrăștiere a purtătorilor 

de curent, se formează noțiunile de parcurs liber și mobilitate a lor. Apoi se studiază un 

grup de efecte cinetice: fenomenele galvanomagnetice, termoelectrice și termomagnetice. 

La sfârșitul cursului masteranzii fac cunoștință cu metodele experimentale de cercetare a 

unor astfel de fenomene.  

Pentru a întări cunoștințele teoretice este binevenită aplicarea lor în practică. Partea 

practică a cursului menționat presupune cercetări experimentale ale fenomenelor 

galvanomagnetice într-un eșantion semiconductor [3, 4]. Se îndeplinesc cercetări în 

ansamblu ale conductivității electrice a eșantionului și ale efectului Hall. Schema 

circuitului electric al instalației experimentale este prezentată în figura 1. Se fac măsurări 

în intervalul de temperaturi 77 ÷ 300 𝐾. În urma prelucrării rezultatelor experimentale se 

obțin dependențe de temperatură pentru conductivitatea electrică specifică, coeficientul 

Hall, concentrația și mobilitatea purtătorilor de curent majoritari.  

Analizând rezultatele referitoare la tensiunea Hall se poate determina tipul purtătorilor 

majoritari. Rezultatele referitoare la concentrația purtătorilor permit de a face concluzia 

despre calitatea materialului cercetat. Dependența concentrației de temperatură poate oferi 

informație despre impuritățile prezente în cristalul cercetat, despre banda interzisă a 

semiconductorului. Forma dependenței mobilității de temperatură permite de a identifica 

mecanismele de împrăștiere a purtătorilor. 

În continuare sunt expuse niște rezultate obținute pentru un eșantion de 𝐺𝑎𝑆𝑏. 
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În figura 2a este prezentată dependența conductivității electrice specifice de 

temperatură. În grafic pot fi deosebite două regiuni. Prima din ele demonstrează o creștere 

bruscă a conductivității electrice la creșterea temperaturii. Regiunea aceasta începe la 

temperaturi mici și continuă până la circa 160 𝐾, când conductivitatea electrică atinge o 

valoare maximală. Se cunoaște, că conductivitatea electrică este determinată de produsul 

dintre concentrația și mobilitatea purtătorilor. La creșterea temperaturii concentrația 

crește, iar în acest interval de temperaturi crește și mobilitatea. Anume aceste două creșteri 

în comun determină caracterul brusc al măririi conductivității electrice cu temperatura în 

prima regiune a fiecărui grafic. 

În cea de-a doua regiune se observă o scădere lentă a conductivității electrice la 

creșterea temperaturii. Regiunea aceasta începe la temperatura de circa 160 𝐾 și continuă 

până la temperatura camerei. La temperaturi mai mari de circa 100 𝐾 mobilitatea începe 

să scadă, deoarece la astfel de temperaturi ea este determinată în mare parte de 

împrăștierea purtătorilor pe oscilațiile acustice ale rețelei (creșterea temperaturii conduce 

la intensificarea acestor oscilații și mișcarea ordonată a purtătorilor este împiedicată mai 

mult). Această tendință de micșorare a mobilității întrece tendința de creștere a 

concentrației și din acest motiv conductivitatea electrică scade. 

În figura 2b este prezentată variația coeficientului Hall la variația temperaturii. Se 

produce o micșorare a acestui coeficient odată cu creșterea temperaturii. O așa scădere 

este obișnuită pentru materialele semiconductoare și este determinată de creșterea 

numărului de purtători liberi pe contul ionizării impurităților și al creșterii energiei 

oscilațiilor termice ale rețelei. 

La temperaturi mici (până la 100 𝐾) se observă o scădere bruscă a coeficientului Hall, 

iar la temperaturi mai mari (peste 150 𝐾) scăderea este mult mai lentă. Așa dependențe 

sunt specifice pentru aceste intervale de temperaturi. La temperaturi mici se manifestă 

impuritățile, care se ionizează destul de intens, iar la temperaturi mari impuritățile sunt 

deja epuizate și tempoul scăderii coeficientului Hall se micșorează, deoarece ionizarea 
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atomilor de bază ai rețelei este mult mai lentă. Se poate presupune, că temperatura de 

epuizare a impurităților are valoare din intervalul 100 ÷ 120 𝐾. 

Graficul din figura 3a descrie variația concentrației golurilor la variația temperaturii. Se 

manifestă o creștere a concentrației odată cu creșterea temperaturii. Dependența aceasta 

este determinată de variația coeficientului Hall. 

În figura 3b este reflectată dependența mobilității golurilor de temperatură. Se observă 

o scădere a mobilității la creșterea temperaturii. Astfel de dependență este caracteristică 

pentru 𝐺𝑎𝑆𝑏 în intervalul de temperaturi cercetat. Mobilitatea este determinată în aceste 

condiții, în fond, de împrăștierea golurilor de către fononii acustici ai rețelei. În 

conformitate cu teoria acestui mecanism de împrăștiere, se produce descreșterea 

mobilității cu temperatura. 

Activitățile practice ale masteranzilor permit de întări materialul studiat la prelegeri. 

Una din principalele metode ale fizicii este experimentul. Din acest motiv rezultă, că în 

strategiile didactice referitoare le lecțiile de fizică rolul prioritar trebuie să-i revină 

experimentului. 

Cunoștințele teoretice și deprinderile de aplicare în practică a lor formate în cadrul 

acestui curs sunt necesare atunci, când după absolvirea masteratului urmează studii în 

doctorantură destinate cercetărilor științifice. 
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UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC 

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV LA FIZICĂ 

Macaria Elena, profesoară de fizică, grad didactic întâi 

I.P.L.T. ,,D. Cantemir”, or. Cantemir 

 „Joaca este o muncă pe care te bucuri să o faci pe degeaba.”  

Evan Esar  

Din multiplele metode activ-participative utilizate, jocul didactic are o valoare 

aparte faţă de celelalte forme de lucru utilizate în activităţile de învaţare. El constituie un 

mijloc valoros de instruire şi educare a elevilor, deoarece rezolvă într-o formă adecvată 

vârstei, sarcini instructiv-educative.  

 Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind 

interesul de cunoaştere fată de conţinutul lecţiei. 

Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea 

didactică simulată. O activitate de invăţare dirijată, dar şi o metodă didactică, îmbinând 

elementul distractiv cu cel formativ-instructiv. Asupra jocului didactic s-au emis diverse 

teorii de la un exeget la altul. Astfel, cercetătorul olandez Huisinga în studiul Homo 

ludens arată că jocul e mai vechi decât cultura. De aici rezultă faptul că o primă 

caracteristică a jocului o constituie libertatea. Orice joc poate să-l absoarbă pe jucator 

întru-totul. Jocul se poate schimba oricând în seriozitate. Jocul are un caracter închis. El 

se desfaşoară în anumite limite de timp şi spaţiu.[1] 

 Jocul poate fi folosit la orice etapă a lecţiei. La evocare - organizează si cointeresează 

elevii. La realizarea sensului - contribuie la înţelegerea mai eficientă a temei noi. La etapa 

finală - poartă un caracter de cercetare. 

 “ Metoda jocului didactic valorifică avantajul dinamicii de grup. Independenţa şi spiritul 

de cooperare, participarea la joc angajează pe cei timizi, pe cei slabi, stimulează curentul 

de influenţe reciproce, care duce la creşterea gradului de coeziune în colectivul clasei.” 

.[2 ]  

 Jocul este cea mai bună introducere în arta de a munci” (E. Claparéde, 1920, pag 143). 

Rezistenţa scazută la efort intelectual, lipsa de interes pentru învăţare, insuficienta 

înţelegere a celor predate şi mai ales lacunele elevilor, m-au determinat ca unele din 

sarcinile de învațare să le fixez prin jocuri sau elemente de joc. De asemenea, m-am folosit 

de joc pentru a-i motiva pe elevi să inveţe. 

Astfel, mi-am propus sa demonstrez modul cum poate fi valorificat jocul didactic 

în activitățile de învățare la orele de fizică. Formele de manifestare ale jocului şi funcțiile 

sale diferă de la o perioadă de vârstă la alta. Odată cu venirea elevilor la liceu, jocul trece 
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pe un plan secund. În viaţa liceistului intervine o schimbare radicală. Locul dominant al 

jocului este luat de altă formă de activitate - invăţarea - după cum mai târziu locul acesteia 

îl ia munca.  

 Practica dovedeşte că atât cronologic, cât şi evolutiv, legea dezvoltării 

 copilului urmează calea de la joc la invăţare prin muncă. 

Așadar, jocurile didactice au drept scop, pe de o parte instruirea într-un anumit 

domeniu al cunoaşterii, iar pe de altă parte, sporirea interesului pentru activitatea 

respectivă prin utilizarea unor elemente distractive caracteristice jocului, care facilitează 

atingerea scopului formativ-educativ urmărit si, împreună cu celelalte activităţi 

obligatorii, exercită o puternică influenţă în vederea pregătirii pentru viaţă. 

 Enumăr în continuare câteva jocuri didactice utilizate la orele de fizică cu scopul 

motivării elevilor. 

 Cutia magică : Inspirat de la renumitul joc intelectual televizat „Ce? Unde? Când?”, 

atunci când răspunsul la întrebare este un obiect sau o imagine. E un element de 

necunoscut ce trebuie ghicit. Crează elevilor o bună dispoziţie şi sporeşte implicarea la 

ore.  

 Scop: Dezvoltarea spiritului de imaginație creatoare.  

 Materiale: Cutie, obiectul ascuns în cutie. 

 Timp: Maxim 5 min. 

 Procedură: Alegeţi corpul pe care doriţi să-l ascundeţi în cutie. Acest corp nu trebuie sa 

fie prea mare, în schimb să fie cunoscut şi utilizat de toţi. Căutaţi cât mai multă informaţie 

despre el, cine l-a inventat, unde se foloseşte, etc. Întrebarea se formulează utilizând doar 

informaţii incomplete despre obiect, astfel ca atenţia și imaginația elevilor să fie stimulată.  

 Sugestii: Acest element de joc poate fi folosit cu uşurinţă la orice etapă a lecţiei, dar nu 

trebuie de abuzat, pentru a nu-şi pierde efectul de intrigă asupra elevilor. 

Tabelul nr. 1. Exemple de indicii  

Nr. 

or 

Obiectul 

din cutie 

Tema lecţiei Întrebarea 

1 Coardă Unde mecanice. 

Clasificarea 

undelor 

Corp solid filiform, perfect elastic, 

care poate vibra longitudinal sau 

transversal. 

2 Întuneric Fenomene optice Lipsă a radiaţiei cu frecvenţa cuprinsă 

între limitele sensibilității vizuale ale 

receptorilor fotosensibili din retină. 
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3 Reţea de 

difracţie 

Difracţia luminii Sunt toată numai zgârieturi, şi cu cât 

mai multe am, cu atât o valoare mai 

mare prezint. 

4 Magnet Câmpul magnetic Lovit puternic sau înfierbântat, 

proprietatea mi-am îndepărtat. 

 

 Dicţionar fizic: Pentru acest joc evem nevoie de câteva cuvinte ciudate şi, cel mai 

probabil, neauzite de elevi . Pentru a le găsi utilizăm dicţionare, enciclopedii, manual ș.a. 

Cuvintele pot fi fenomene, mărimi fizice, proprietăţi, aparate de măsură, unităţi de 

măsură.... Citim cuvintele pe rând şi oferim elevilor câte 2 minute pentru a scrie definiţii 

originale pentru acestea. Definiţiile trebuie să fie cât mai ingenioase, să pară veridice, să 

abunde chiar de termeni fizici. Cu alte cuvinte fiecare trebuie să utilizeze fantezia, erudiţia, 

cunoştinţele şi logica la maximum. 

 După expirarea timpului, profesorul adună toate definiţiile şi le citeşte în ordine aleatoare. 

După aceea, fiecare jucător alege definiţia pe care o consideră corectă. Jucătorul primeşte 

un punct dacă alege definiția corectă şi câte un punct pentru jucătorii care vor alege 

definiţia scrisă de el. 

 Exemple de cuvinte. Actinometru, betatron, bolometru, pentodă, pleocroism, 

magnetostricţiune, magnetohidrodinamică, inertanţă, incompresibilitate, higrometrie, 

halo, fotomultiplicator, epidiascop... 

 Acest joc este aplicat pentru relaxare, dezvoltarea creativității, a ingeniozității, a 

motivației pentru cunoașterea noului, mai mult la orele extracurriculare. Cea mai utilă 

sursă este un simplu dicționar de fizică. 

 Banalităţi. Se oferă pe rând teme : Corpurile cereşti, Forţele în natură, Mărimi fizice, 

Unităţi de măsură ș.a. Fiecare elev jucător trebuie să scrie în secret câte 6 substantive 

(comune şi proprii) la singular. După ce toţi jucătorii şi-au scris cuvintele, ei le citesc pe 

rând, în glas. Fiecare elev acumulează puncte în dependenţă de frecvenţa cu care cuvintele 

sale sunt întâlnite şi la alţi jucători. Un cuvânt acumulează atâtea puncte de câte ori este 

menţionat de jucători.  

Acest tip de joc îl folosesc la lecţiile de sinteză pentru ca elevilor să le fie mai lesne 

de găsit substantivele cerute. 

Jocul “Banalităţi “ a fost inspirat din Manualul de Jocuri Intelectuale [3, p. 11] 

Erudit Café este un joc de echipe cu timp fixat. Acest tip de joc intellectual este 

practicat la nivel de ţară între echipe de maturi, studenţi şi liceeni. Dintre toate jocurile 

aplicate în cadrul orelor de fizică, a concursurilor, a orelor extracurs, acest joc se bucură 
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de cea mai mare popularitate. Poate fi defășurat în mai multe ediţii, e bine cu aceleaşi 

echipe pe parcursul celor trei ani de liceu 

 Metodologia desfășurării jocului, regulile de joc sunt cunoscute de toți, se găsesc în 

Manualul de Jocuri Intelectuale, însă pot fi modificate după necesitate și în dependență 

de timpul avut la dispoziție sau de numărul de echipe participante la joc. 

Exemple de întrebări: 

Întrebarea 1 

Indiciul 1: În sistemul CGS unitatea de măsură tolerată este galul.  

Indiciul 2: Pot fi areolară, gravitaţională şi unghiulară.  

Indiciul 3: Dacă valoarea mea este constantă sau nulă mişcarea este uniformă.  

Întrebarea 2 

Indiciul 1: Formă de existenţă a materiei în mişcare exprimă simultanietatea şi 

succesiunea proceselor obiective.  

Indiciul 2: În mecanica clasică sunt considerat un continuu, unidimensional a 

cărui metrică este independentă de procesele fizice. 

Indiciul 3: Dimensiune a universului după care se ordonează succesiunea 

ireversibilă a fenomenelor.  

Întrebarea 3 

Indiciul 1: Cântăresc aproximativ 5*1015 t.  

Indiciul 2: Pe cap de locuitor al planetei revin ≈ 1.7 *106 t  

Indiciul 3: Concentraţia moleculelor mele scade cu înălţimea.  

Ce? Unde? Când?  

 Regulile jocului se pot accepta şi cele de la Erudit Cafe sau le stabilim împreună cu 

elevii. Elemente din acest joc pot fi utilizate ca energizant la etapa de evocare, pentru 

stimularea gândirii la realizarea sensului și la etapa de consolidare pentru realizarea 

feedback-ului. 

 Exemplu de întrebare: Un student a câştigat premiul întâi la Greater Idaho Faiis Science 

Fair în anul 2001. El a încercat cum poate fi semănată panică răspândind “pseudo-ştiinţă” 

şi cât de creduli sunt oamenii. În proiectul său el îndeamnă cetăţenii să semneze o petiţie 

în care să ceară un control strict sau totala eliminare a unei substanţe, enunţând o serie de 

motive:  

 1. Poate cauza transpiraţie excesivă şi vomă; 

 2. E un component major al ploii acide;  

 3. În stare gazoasă poate produce arsuri,  

 4. Contribuie la eroziunea solului;  

 5. Inhalarea accidentală poate ucide,  

203



 

 6. Micşorează eficienţa frânelor autoturizmelor; 

 7. A fost găsită în tumorile canceroase. 

 Supunând la vot propunerea dintr-un juriu de 50 de membri 43 au aprobat-o, 6 s-au 

abţinut şi doar unul singur a ştiut că este…. Care este substanţa? 

 Jocul “Conferinţa de presă” Acest joc este orientat spre consolidarea cunoştinţelor şi 

dă posibilitatea elevilor nu numai să reproducă, dar şi să facă cercetări referitor la 

problema vizată. Dezvoltă competenţa de investigaţie ştiinţifică. Acest joc este inspirat 

din revista “ Физика в школе”. 4, p 32 

Prin urmare jocul didactic: 

 antrenează operațiile gândirii: analiza, sinteza, comparația, clasificarea, ordonarea, 

concretizarea; 

 dezvoltă spiritul de imaginație creatoare și spiritul de observație; 

 dezvoltă spiritul de inițiativă și independență în muncă, spiritul de echipă; 

 dezvoltă atenția, disciplina, spiritul de ordine; 

 formează deprinderi de lucru corect și rapid;  

 asigură o însușire mai rapidă, temeinică, accesibilă și plăcută a cunoștințelor 

propuse. 

 jocul didactic poate fi uşor acomodat particularităţilor de vârstă ale adolescenţilor 

pe care-i instruiesc, vârstă care se caracteizează prin dorinţa de a se autocunoaşte, 

a se afirma... 

 consolidează grupul de elevi, sporeşte concurenţa şi motivează pentru învăţare. 

 stimulează curiozitatea elevilor, implicarea acestora devine mai profundă, creşte 

motivaţia lor de tip intrinsec, iar învăţarea este mai eficientă. 
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 În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării fenomenului de fotoluminescență 

(FL) în semiconductori semimagnetici (SCSM) cu banda energetică îngustă de tipul Hg1-

xMnxTe, (x=0,126) în câmp magnetic exterior. Amplificarea intensităţii fotoluminescenţei 

în câmp magnetic exterior se explică prin influenţa interacţiunii de schimb dintre 

momentele localizate ale ionilor de Mn şi purtătorii de sarcină responsabili de tranziţiile 

radiative.  

Primele cercetări ale spectrelor de fotoluminescență pentru SCSM Hg1-xMnxTe cu 

banda energetică îngustă au fost efectuate de autorii [1,2]. La temperatura heliului lichid 

spectrele de FL constau din două linii notate convenţional A şi B (figura 1).  

 Pentru excitarea purtătorilor de sarcină neechilibrați a fost utilizat heterolaserul pe 

bază de semiconductor de tipul Ga1-xAlxAs cu energia fotonilor incidenți de 1,45eV. 

Dimensiunile mici ale heterolaserului ne-au permis să-l instalăm în apropierea nemijlocită 

a semiconductorului cercetat. Pentru identificarea liniilor observate, spectrele de FL au 

fost ridicate la excitarea în două geometrii: la transparenţă şi la reflexie (fig. 2). Din fig.1 

se observă că linia B practic lipseşte din spectru în cazul geometriei de excitare la 

„transparenţă”. Experimental sa determinat că intensitatea relativă a liniilor A şi B depinde 

de concentraţia ionilor de Mn din reţeaua cristalină a semiconductorului. La majorarea 

concentraţiei x intensitatea liniei A scade iar a liniei B se măreşte. Distanţa energetică 

dintre maximele linilor A şi B variază în limitele 15-25meV. Dependenţa intensităţii 

IFL 

0,24  0,26     0,28   hν, eV 

Figura 1.  Spectrele de fotoluminescenţă ridicate la temperatura T=4.2K în două 

geometrii de excitare: 1 – la “transparenţă”;    2 – la “reflexie”. 
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liniilor de intensitatea fluxului de fotoni excitanţi sa dovedit a fi liniară. Toate aceste 

cercetări ne-au permis să identificăm liniile observate ca tranziţii radiative: 

  linia A - Ev  (bandă → bandă); 

  linia B - Ec → EA (bandă de conducţie → acceptor). 

 Cercetările au arătat particularităţi deosebite ale spectrelor observate în prezenţa 

câmpului magnetic exterior. La majorarea inducţiei câmpului magnetic se măreşte esenţial 

intensitatea liniilor observate, iar maximele acestor linii se deplasează în regiunea 

infraroşie a spectrului, spre deosebire de semiconductorii nemagnetice (InSb, Hg1-

xCdxTe), la care maximele de FL a se deplasează în regiunea undelor scurte, iar 

intensitatea liniilor radiative din spectrul de FL scade în conformitate cu legea  IFL ~ B1/2.  

De asemenea sa observat că energia de activare a nivelului acceptor în câmp 

magnetic exterior se micșorează. 

Datorită interacțiunii de schimb puternice nivele energetice ale purtătorilor de 

sarcină se despică esențial în prezența câmpului magnetic exterior. Pentru evidențierea 

despicării nivelului acceptor în câmp magnetic exterior spectrul de FL a fost trecut prin 

prisma Nicol (figura 3. ).  

 

Figura 3. Schema optică a prismei Nicol, pentru evidențierea razei 

ordinare (o-ray)și extraordinară (e-ray) 

2 - laser 

semiconductor 

1-  laser 

Figura 2. Poziţia laserului în cazul geometriei: 1- la „transparenţă”; 2 - la „reflexie” 
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În fața prismei Nicol se afla un polarizator liniar cu axa de polarizare orientată sub 

un unghi de 45o. Spectrele erau ridicate pentru 2 poziții a polarizatorului liniar. Un astfel 

de dispozitiv ne permite să determină gradul de polarizare circulară a liniilor de FL. În 

fig.4. sunt prezentate spectrele de FL pentru 2 poziții a polarizatorului liniar în raport de 

prisma Nicol.  

Spectrele sunt ridicate la temperatura de 1,8K în câmp magnetic exterior cu 

intensitatea de 17kOe. Din fig.4. se vede că spectrul se descompune în 4 componente și 

sunt polarizate.  

În fig.5 este prezentată dependența intensității FL de inducția câmpului magnetic 

pentru probe cu concentrații diferite de Mn. Din fig.5 se observă că această dependență, 

IFL=f(B)este nemonotonă. 

Prezența ionilor de Mn în rețeaua cristalină a adus la faptul, că pentru descrierea 

structurii benzilor energetice a SCSM se folosește modelul modificat Pidgeon-Brown [4], 

care se deosebește de modelul obișnuit [5] prin faptul, că i-a în considerație interacțiunea 

de schimb dintre ionii de Mn pe de o parte și electronii benzii de conducție și golurile 

benzii de valență. Surplusul energetic determinat de interacțiunea de schimb influențează 

puternic despicarea nivelelor Landau a putătorilor de sarcină. 

Autorii [6] au determinat, că pentru probele de Hg1-xMnxTe cu x>0,12 despicarea 

de spin condiţionată de interacţiunea de schimb dintre ionii de Mn şi electronii din banda 

de conducţie depăşeşte despicarea de spin obişnuită, din această cauză poziţia relativă a 

subnivelelor Landau. În lucrarea [7] se arată, că banda de valenţă  este cuadro-degenerată 

în punctul de simetrie Г. Sub influenţa interacţiunii de schimb dintre goluri şi ionii de Mn, 

Figura 4. Spectrele de FL a unei probe subțiri de semiconductor Hg1-xMnxTe (x=12,6) pentru 

2 poziții a polarizatorului liniar în raport de prisma Nicol 
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nivelele golurilor grele a benzii de valenţă Eb(-1) şi Ea(-1) se mişcă în „sus” după energie, 

spre deosebire de semiconductoarele nemagnetice, la care banda golurilor grele suferă o 

despicare ne-esenţială, chiar şi câmpuri magnetice puternice.  

În figura 6 este arătată dependența teoretică a nivelelor Landau de inducția câmpului 

magnetic pentru proba Hg0,872Mn0,132Te calculată după modelul modificat Pidgeon-

Brown. Din schema nivelelor calculate teoretic, luând în considerație regulile de selecție 

în geometria Faraday, geometrie respectată la ridicarea spectrelor de FL, putem conclude 

că energia fotonilor generați de  tranziția   radiativă  b(0) → b(-1) se micșorează în câmp 

magnetic exterior. Tranziția   Eb(0) → E b(-1) (fig.6) determină lățimea benzii interzise în 

câmp magnetic exterior. Studierea spectrelor de FL în câmp magnetic exterior reprezintă 

prima dovadă experimentală directă a veridicității modelului modificat Pidgeon-Brown. 

 

 

Figura 5 Dependenţa intensităţii fotoluminescenţei de inducţia câmpului magnetic exterior la 

T=4,2K pentru diferite probe de Hg1-xMnxTe:   1 – x=0,13;     2 – x=0,14;   3 – x=0,15. 

Figura 6 Dependenţa teoretică a nivelelor Landau de inducţia câmpului magnetic calculată cu 

ajutorul modelului modificat Pidgeon-Brown pentru proba Hg0,872Mn0,132Te la T=2K. 
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Comportarea neobișnuită a dependenței intensităţii FL de câmpul magnetic exterior (fig.5) 

poate fi explicată, dacă luăm în consideraţie energia de ionizare a nivelului acceptor în 

câmp magnetic exterior [7].  
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Motto: “Reținem 10% din ce citim, 20% din ce auzim,  

30% din ce vedem si 90% din ce facem!” 

 Toate cunoștințele de fizică (concepte, legi, principii) au la bază experimentul. Ele 

au fost descoperite pe cale experimentală, ori în mod teoretic (deductiv) și verificate 

ulterior prin experiment. Experimentul este limbajul universal prin care descoperim natura 

pentru a-i înțelege tainele.  

Experimentarea și observarea nemijlocită a realității constituie cei doi stâlpi de 

susținere ai unei metodologii active în predarea științelor, deziderat exprimat încă de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea de adepții „școlii active”. Conceput în corelație cu principiile 

didactice moderne, experimentul de laborator urmează treptele ierarhice ale învățării, 

conducând copilul de la observarea unor fenomene fizice sau chimice pe baza 

demonstrației la observarea fenomenelor prin activitatea proprie (faza formării operațiilor 

concrete), apoi la verificarea și aplicarea în practică a acestora (faza operațiilor formale) 

când se cristalizează structura formală a intelectului și în continuare, la interpretarea 

fenomenelor observate care corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ierarhice ale 

dezvoltării (faza operațiilor sintetice). Metoda experimentală are mai multă forță de 

convingere decât oricare altă metodă și, în acest fel, posibilități sporite asupra formării 

concepției științifice la copii. Dirijându-i pe copii să observe fenomenele și procesele din 

lumea înconjurătoare și să interpreteze științific fenomenele naturii, îi învățăm să 

cunoască natura, s-o prețuiască și s-o ocrotească. Elevii învață și înțeleg cel mai bine 

științele naturii prin experiment și investigație. Chiar dacă învățarea prin experiment 

consumă mai mult timp, s-a demonstrat științific faptul că gradul de retenție al informației 

creste până la 80-85% în cazul experimentului desfășurat de copil comparativ cu doar 5-

10% în cazul expunerii materialului de către profesor. Pornind de la premisa conform 

căreia „copilul se dezvoltă prin exercițiile pe care le face și nu prin acelea care se fac în 

faţa lui” [1], activitățile de învățare la orele de fizică, în mod deosebit, antrenează elevii 

în acțiuni de observare, în experimentarea unor lucrări practice pe măsura posibilităților 

lor. Acestea determină elevii să desfășoare o muncă creatoare, formându-le tehnici de 

investigare a realității înconjurătoare: urmărirea fenomenelor naturii specifice fiecărui 

anotimp, observarea creșterii plantelor și animalelor, influența factorilor de mediu asupra 

acestora, etc. [2]. Integrarea experimentului în activitățile de învățare solicită atitudine 

activă și de independența a copiilor, determinându-i să lucreze efectiv cu simțurile, cu 
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mâinile și cu gândirea. Contactul direct cu natura contribuie la dezvoltarea spiritului de 

observație, suscită curiozitatea, stimulează imaginația creatoare a copilului, dezvoltând în 

același timp operațiile gândirii ( analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea).  

În lucrare sunt descrise experimente pe care elevii le pot efectua în clasă și acasă cu 

materiale accesibile. O serie din experimentele descrise mai jos au fost realizate de către 

elevii Liceul teoretic ”Emil Necula” din s. Mereni, r-l Anenii Noi. 

1. Determinarea experimentală a forței de frecare; 

Materiale necesare: 

 cutie de chibrituri (fără partea 

exterioară); 

 corp cilindric (bastonaș de sticlă, 

pix, creion); 

 păhar de plastic cu toartă de ață; 

 lipici; 

 ață; 

 monede; 

Derularea experimentului: 

 legăm cutia de chibrituri cu ață de lungimea de 35-40cm; 

 capătul liber al aței îl prindem de paharul cu toartă; 

 fixăm corpul cilindric la marginea mesei cu ajutorul lipiciului; 

 așezăm cutia pe masă iar paharul atârnă peste cilindru; 

 adăugăm monete în pahar până cutia începe să alunece pe suprafața mesei; 

 repetăm experiența cu o suprafață laterală a cutiei; 

observație: 

 cutia alunecă la fel pe masă (cu aceiași greutate în pahar), indiferent de 

suprafața pusă în contact; 

Repetăm experiența cu câteva monede în cutie; 

observație: 

 pentru alunecarea cutiei mai grele sunt necesare mai multe monete în pahar în 

comparație cu cutia goală; 

Repetăm experiența cu cutia cu câteva monede așezată pe diferite suprafețe: gresie, sticlă, 

melaminat, etc.; 

observație: 

 pentru alunecarea cutiei pe diferite suprafețe sunt necesare un număr diferit de 

monede; 

Concluzie: 

 Valoarea forței de frecare: 

 Nu depinde de mărimea suprafeței de contact. 

 Depinde de greutatea corpului. 

 Depinde de felul suprafeței (netedă sau grunțuroasă). 
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2. Observarea curgerii lichidului din trei orificii situate la diferite nivele; 

Materiale necesare: 

 Sticlă de plastic cu volumul de 3l; 

 Apă; 

 Ac. 

Derularea experimentului: 

 Sticla de plastic este umplută cu apă și se așază într-o baie. 

 Cu ajutorul unui ac realizăm trei găuri la diferite înălțimi; 

 Observăm pentru fiecare orificiu bătaia getului de apă. 

Concluzie: 

 Cu cât orificiul prin care curge apa este situat mai jos cu atât bătaia getului 

de apă este mai mare. 

 Presiunea hidrostatică depinde de înălțimea coloanei de apă. 

3. Plutirea corpurilor; 

Materiale necesare: 

 Minge; 

 Un ou; 

 Vas cu apă (1l); 

 Sare; 

 Lingură; 

Derularea experimentului: 

I. Scufundăm mingea în apă încet; 

Observăm că la scufundarea mingii, simțim rezistență din partea apei; 

Concluzie: un corp scufundat într-un lichid este împins cu o forță ce acționează de jos în 

sus, numită forța lui Arhimede; 

II. Cu ajutorul ligurii punem oul în vasul cu apă; 

Observăm că oul se scufundă; 

Dizolvăm circa 200g de sare în apă (1l); 

Observăm că oul plutește; 

Concluzie: apa sărată are o densitate mai mare în comparație cu apa dulce. Deoarece forța 

arhimedică este proporțională cu densitate lichidului, în apa sărată forța arhimedică este 

mai mare și impune oul ca să plutească. 

Marea Moartă (Israel) este cel mai sărat lac din lume, având o concentrație de 280g de 

sare la un kg de apă. Aici poți să plutești, chiar dacă nu știi să înoți. 

1. Construirea unui barometru aneroid; 

Materiale necesare: 
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 Sticlă de plastic transparentă; 

 Tub de sticlă cu lungimea de 60 cm; 

 Tub de plastic; 

 Apă. 

Derularea experimentului: 

În centrul dopului se găurește o gaură, în care se introduce un capăt al tubul de sticlă, 

pe care se îmbracă tubul de plastic. Partea de sus a tubului de sticlă poate fi gradată. La 

variația presiunii nivelul lichidului se v-a schimba esențial. Pentru o vizibilitate ridicată 

lichidul poate fi colorat. 

2. Experimentul ”paharul care se umple singur” 

Materiale necesare: 

 Un pahar de sticlă; 

 Farfurie întinsă; 

 Apă; 

 Hârtie; 

 Mănușă menajeră; 

 Chibrituri 

Derularea experimentului: 

 Turnăm apă în farfurie; 

 ”Boțim” hârtia, o aprindem și o punem în pahar; 

 Luăm paharul cu o mănușă menajeră și răsturnăm paharul cu ”gura” în jos în 

farfuria cu apă; 

Observație: paharul de la sine v-a absorbi apa din farfurie! 

Experimentul v-a câștiga în frumusețe, dacă apa v-a fi colorată; 

Pentru elevii din clasele gimnaziale pot fi recomandate următoarele experimente 

descrise [3,4]: 

3. Măsurarea lungimii, grosimii a diferitor corpuri și obiecte (de exp. lungimea și 

grosimea unei foi din manualul de fizică); 

4. Măsurarea ariei unei suprafețe (pătrat, dreptunghi, suprafața unui corp neregulat); 

5. Măsurarea volumului corpurilor și capacității unor vase pentru lichide; 

6. Suprafața liberă a unui lichid dintr-un vas și un capilar; 

7. Comprimarea unui gaz; 

8. Comprimarea unui lichid; 

9. Măsurarea masei corpurilor cu balanța; 

10. Determinarea densității unui corp; 

11. Compararea densității apei și a uleiului; 

12. Efectele unei forțe; 

13. Deformarea corpurilor; 

14. Determinarea constantei elastice a unui corp; 
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15. Verificarea verticalității unei uși, ferestre, etc.; 

16. Căderea liberă a diferitor corpuri (corpuri de formă identică dar de masă diferită, 

corpuri de aceiași masă dar de formă și volum diferit); 

17. Studiul forței de frecare la alunecare unui corp pe diferite suprafețe; 

18. Determinarea centrului de greutate a unui corp; 

19. Studiul echilibrului corpurilor suspendate; 

20. Studiul echilibrului corpurilor sprijinite; 

21. Studiul pârghiei; 

22. Studiul scripetului mobil și fix; 

23.  Studiul planului înclinat; 

24.  Studiul presiunii corpurilor solide; 

25. Studiul presiunii unui lichid pe fundul vasului; 

26. Construirea unui manometru; 

27. Măsurarea presiunii hidrostatice cu manometrul; 

28. Studiul principiului vaselor comunicante; 

29. Studiul legii lui Arhimede; 

30. Transmiterea presiunii prin lichide; 

31. Observarea presiuni atmosferice (apăsarea aerului de jos în sus – apa nu curge 

dintr-un pahar cu apă); 

32. De ce ventuzele stau lipite de perete; 

Practica demonstrează că prin intermediul experimentelor desfășurate cu materiale 

proprii, elevii se familiarizează cu noțiuni din diverse domenii, se familiarizează cu 

termeni pe care îi vor întâlni si utiliza ulterior la alte trepte de învățământ. Esența învățării 

prin experiment o constituie provocarea fenomenelor, urmărirea efectelor 

variabilei/variabilelor independente asupra celei/celor dependente în scopul verificării 

ipotezelor. Elevii acționează în mod conștient, participă activ la procesul de 

experimentare, se mobilizează într-un efort susținut, dezvoltă creativitatea ceea ce 

conduce la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice, 

probabiliste.  
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Utilizarea calculatorului în procesul de predare – învăţare – evaluare reprezintă 

o metodă modernă de activitate. Contemporanietatea impune un ritm accelerat- de 

viață, de decizie, de reacție și, desigur, de educație- învățare- formare. Se caută mereu 

posibilități de a moderniza procesul de predare- învățare, de utilizare în cadrul 

educațional a tehnologiilor, a experiențelor copiilor și elevilor.  

 Instituţiile de învăţământ preuniversitar trebuie să implementeze şi să utilizeze noile 

tehnologii în actul didactic, facilitând un concept diferit de cel tradiţional de predare-

învăţare-evaluare. Se are în vedere crearea unui mediu de învăţare, în care și elevii sunt 

implicaţi. Învățarea cu ajutorul calculatorului permite instrumentarea de situaţii şi 

contexte favorabile realizării de formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor, şi 

incurajează personalizarea actului educaţional prin oferirea unei libertăţi de acţiune, de 

experimentare, de descoperire. [1]. 

 Studiul fizicii necesită experiment demonstrativ şi lucrări practice pentru care sunt 

necesare instrumente de măsurare cu precizie relativ înaltă. După cum ştim, 

instrumentele de măsurare sunt costisitoare şi nu întotdeauna pot fi procurate. Alocarea 

Laboratorului digital PASCO SPARC de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al RM cu suportul financiar al Agenției Coreene de Cooperare Internațională 

este binevenită [2]. 

 PASCO Scientific oferă o gamă variată de interfețe și senzori care sunt asociate cu 

activități bazate pe calculator pentru chimie, biologie, fizică și științe generale [3]. 

Produsele sale includ SPARK Science Learning System, un dispozitiv mobil care 

integrează conținutul științific cu colectarea, analiza și evaluarea datelor; PASPORT 

Probeware oferă senzori pentru măsurători virtuale; ScienceWorkshop Probeware 

pentru studiul electronicii/circuitelor instrumentelor de înțelegere, feedback-ului și 

controlului; SPARKvue, un software bazat pe pictograme pentru utilizarea pe 

calculatoarele clasei. 

 Tehnologiile avansate puse la dispoziţia instituţiilor de învăţământ contribue la 

îmbunătățirea procesului de instruire, stimulează capacitatea de învăţare a elevilor şi 

dezvoltarea abilităţilor transferabile, dezvoltă gândirea critică şi gândirea reflexivă. 

Accentul se plasează pe învăţarea activă şi înţelegerea profundă, elevii având 

posibilitatea să verifice aplicabilitatea cunoştinţelor teoretice acumulate în cadrul 

orelor, să înţeleagă corelaţia acestora cu fenomenele reale, să cerceteze probleme şi să 

APLICAŢII PASCO SPARC LA EXPERIMENTELE DEMONSTATIVE ŞI 

REALIZAREA LUCRĂRILOR PRACTICE LA FIZICĂ 
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testeze soluţii. Echipamentul din cadrul Laboratorului Digital este utilizat pentru 

predare, demonstrații experimentale şi lucrări practice. 

 Sistemul de învățare științifică SPARK integrează pe deplin tehnologia și conținutul 

bazat pe interogare din secolul 21, făcând experiențe științifice autentice accesibile în 

orice clasă. 

 Cu ajutorul sistemului SPARK, elevii pot explora lumea din jurul lor și pot face 

propriile descoperiri științifice. Aceștia pot pune întrebări semnificative, pot aduna 

date, pot reflecta datele și pot interpreta constatările. SPARK, care reprezintă sens, 

percepe, analizează, reflectă și cunoaște, se bazează pe un proces de învățare a 

științelor care împuternicește profesorii și energizează elevi. Sistemul SPARK aduce 

măsurători concrete elevilor într-un mod care stimulează creativitatea și interesul lor 

în urmărirea științei ca activitate. 

 Sistemul SPARK pentru învățarea științifică a fost conceput pentru a deveni centrul 

unui mediu bazat pe descoperirea științifică a școlii, oferind suport atât pentru 

profesori, cât și pentru studenți, pentru a explora concepte științifice. Acest sistem se 

bazează pe un dispozitiv mobil compatibil cu elevii, cu doar două butoane - sprijinind 

pornirea și oprirea cu un singur rând a colectării de date fie pentru stânga, fie pentru 

dreapta. Sistemul include doi senzori - temperatură și tensiune - și elevii pot conecta 

până la doi senzori suplimentari PASPORT, incluzând linia unică de senzori 

MultiMeasure ™ a PASCO. Ecranul color de înaltă rezoluție oferă spațiu suficient 

pentru reprezentări multiple de date - arată grafice, cifre și contoare în aceeași 

vizualizare. Sistemul este alimentat de un sistem de operare mobil LINUX, încapsulat 

pentru a fi invizibil pentru utilizator  

 Cu regret, numărul de senzori incluşi în setul alocat: 4 senzori: senzori de mişcare, 

senzori de forţă, senzori de măsurare a inducţiei cîmpului magnetic şi senzori de 

măsurare a intensităţii curentului electric și tensiunii electrice, este însuficient pentru 

îndeplinirea curriculumului la fizică. În ghidul de utilizare a Laboratorului Digital 

PASCO SPARC este indicat numărul minim de senzori (minimum 9) pentru întregul 

curs de fizică.  

 Utilizăm, în limitele posibile, Laboratorul Digital PASCO SPARC în procesul de 

instruire. Astfel am aplicat acest laborator la demonstrarea experimentelor de-

monstrative la modulul „Cinematica”, temele: „Mișcarea rectilinie uniformă. Viteza” 

şi „Mişcarea rectilinie uniform variată. Accelerația”, (proiectând pe Tabla Interactivă 

graficul dependenţei coordonatei corpului în funcţie de timp).  

În modulul „Principiile dinamicii. Forțele naturii ” Laboratorul Digital PASCO 

SPARC a fost aplicat la demonstrarea experimentelor din toate temele. 

 Realizarea lucrărilor de laborator în clasele de liceu cu profil real la finele anului de 

studiu prezintă o problemă pentru noi, din cauza că lipsește utilajul necesar. 
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 Avînd la dispoziţie Laboratorul Digital PASCO SPARC parţial această problemă 

poate fi rezolvată. Ca exemplu putem realiza lucrări de laborator prevăzute în cap. 

„Oscilații și unde mecanice” la tema „Studiul pendulului elastic” [4] utilizând 

Laboratorul Digital și Tabla Interactivă SMART. Clasa este împărțită în grupuri mici 

de elevi (3-4) și fiecare grup realizează o anumită sarcină:  

- un grup efectuează experimentul cu pendulul elastic suspendând un corp de o 

anumită masă, efectuează experimentul cu pendulul elastic suspendând un corp de 

o anumită masă; 

- alt grup efectuează experimentul cu pendulul elastic modificând masa corpului; 

- alt grup efectuează experimentul cu dispozitivul din Laboratorul Digital PASCO 

SPARC proiectând pe tablă imaginea oscilațiilor obținute, etc.  

La fel pot fi realizate și lucrările de laborator cu conexiunea a două resorturi cu 

constante elastice diferite în serie și în paralel. Pot fi efectuate în aşa mod şi alte 

experimente demonstrative şi lucrări de laborator în clasele gimnaziale şi liceale. 

 Făcând cunoştinţă cu utilizarea Laboratorului Digital PASCO SPARC în alte țări unde 

la un set al acestui laborator sunt incluşi maximum patru elevi am ajuns la concluzia 

că în prezent în Moldova este imposibil (din cauza preţurilor mari) să avem numărul 

necesar de seturi pentru circa 30-37 elevi în clasă. În continuare indicăm modul de 

efectuare a trei lucrări de laborator din capitolul „Oscilații și unde mecanice”.  

Lucrăre de laborator Nr.1 

Tema: Studiul pendulului elastic 

Scopul lucrării: Determinarea experimentală a perioadei proprii în cazul oscilaţiilor 

unui pendul elastic. 

Aparate şi materiale: stativ cu două cleşte, resort, set de mase marcate, riglă 

milimetrică, cronometru, dispozitivul digital Pasco-Sparc, Tabla Interactivă. 

Considerații teoretice: 

 Perioada oscilaţiilor proprii T0 a penduluii elastic este determinată de relaţia: 

𝑇0 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 (1) 

 Din formula (1) observăm că perioada oscilaţiilor pendului elastic depinde direct 

proporţional de masa sistemului oscilator m şi invers proporţional de constanta elstică 

a resortului k. Perioada de oscilaţie a resortului poate fi determinată prin două metode: 

a) utilizînd formula (1), dacă este cunoscută constanta elastică a resortului sau 

numărând N oscilaţii complete măsurînd intervalul de timp t, adică: 𝑇 =  𝑡/𝑁 (2);  

b) în cazul cînd nu este cunoscută constanta elastică a resortului o putem afla din 

condiţia de echilibru a corpului de masă m atîrnat de capătul resortului, adică: 𝑚𝑔 =

𝑘𝑥 de unde determinăm constanta elastică a resortului: 𝑘 = 𝑚𝑔/𝑥 (3). 
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Substituim formula (3) în formula (1), obținem: 𝑇0  = 2𝜋√
𝑥

𝑔
 (4),  unde, x este 

alungirea resortului. 

 Modul de lucru: 1. Efectuăm tabelele în care vom întroduce rezultatele măsurărilor şi 

a calculelor:  

Tabelul I. 

Nr. 

exper. 

m 

(kg) 

x 

(m) 

T0a 

(s) 

∆T0a 

(s) 

T0b 

(s) 

∆T0b 

(s) 

N t 

(s) 

Ta 

(s) 

∆Ta 

(s) 

Tb 

(s) 

∆Tb 

(s) 

TSP 

(s) 

              

              

              

Tabelul 2. 

Nr. 

exper. 

m 

(kg) 

x 

(m) 

T0a 

(s) 

∆T0a 

(s) 

T0b 

(s) 

∆T0b 

(s) 

N 

 

t 

(s) 

Ta 

(s) 

∆Ta 

(s) 

Tb 

(s) 

∆Tb 

(s) 

1             

2             

3             

 2. Efectuăm montajul pentru a efectua experimentul, luînd în consideraţie ca indicaţia 

„0” de pe rigla milimetrică să coincidă cu capătul resortului în stare nedeformată. 

Atârnăm la capătul liber a resortului o greutate de masă marcată şi după ce sa stabilit 

în poziţia de echilibru, citim de pe rigla milimetrcă alungirea x a resortului. Rezultatul 

măsurării îl scriem în tabele.  

3. Scoatem pendulul elastic din poziţie de echilibru, deplasîndu-l cu 2-3 cm şi măsu-

răm utilizînd cronometrul şi dispozitivul digital PASCO-SPARC timpul în care pen-

dulul efectuiză N oscilaţii complete. Rezultatele măsurărilor se scriu în tabele. 4. 

Repetăm încă de două ori punctul 3. al lucrării mărind de fiecare dată masa greu-tăţii 

marcate.  

 5. Calculăm perioada oscilaţiilor proprii a pendului elastic, utilizând formulele (1), (2), 

(4) şi datele de pe Tabla Interactivă. Rezultatele obţinute se scriu în tabele.  

6. Calculăm erorile absolută şi relativă ale perioadei proprii de oscilaţie a pendului 

elastic pentru toate metodelele utilizând formulele:  

𝜺𝒂 =
∆𝑻𝟎𝒂
𝑻𝟎𝒂

=
∆𝝅

𝝅
+
∆𝒎

𝟐𝒎
; ∆𝑻𝟎𝒂 = 𝜺𝒂𝑻𝟎𝒂;  𝜺𝒃 =

∆𝑻𝟎𝒃
𝑻𝟎𝒃

=
∆𝝅

𝝅
+
∆𝒈

𝟐𝒈
+
∆𝒙

𝟐𝒙
; ∆𝑻𝟎𝒃 = 𝜺𝒃𝑻𝟎𝒃;  

7. Comparăm valorile perioadei oscilaţiilor proprii a pendului elastic obţinute prin toate 

metodele şi formulăm în scris concluzia lucrării. 

Întrebări de control 

 1. Ce reprezintă oscilaţiile armonice? 

2. Care este legea mişcării oscilatorii a pendului elastic? 

3. De care parametri depinde frecvenţa proprie a pendului elastic? 

4. Cum se explică faptul că frecvenţa proprie nu depinde de amplitudinea oscilaţiilor? 

Lucrare de laborator Nr.2 

 Tema: Studiul pendulului elastic constituit din două resorturi conexiune în serie  
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Scopul lucrării: Determinarea experimentală a perioadei proprii în cazul oscilaţiilor 

unui pendul elastic constituit din două resorturi conexiune în serie. 

Aparate şi materiale: stativ cu două cleşte, două resorturi cu constante elastice 

cunoscute însă diferite, set de mase marcate, riglă milimetrică, cronometru, dispozitiv 

digital Pasco-Sparc, tabla interactivă.  

 Consideraţii teoretice 

Perioada oscilaţiilor proprii T0 a penduluii elastic este determinată de relaţia:  

𝑇0 =  2𝜋√
𝑚

𝑘
 (1) 

unde k este costanta echivalentă a celor două resorturi conectate în serie. În cazul cînd 

resorturile sînt conectate în serie, conform principului acţiunii şi reac-ţiunii forţele 

elastice ce apar în resorturile deformate sînt egale între ele, adică: 

𝐹 =  𝐹1𝑒𝑙  =  𝐹2𝑒𝑙(2) 

Alungirea absolută a resortului echivalent este egală cu suma alungirilor absolute a 

resorturilor din conexiunea în serie: ∆𝑙 =  ∆𝑙1  + ∆𝑙2 (3). 

Utilizînd legea lui Hooke exprimăm alungirile absolute prin forţele elastice şi 

constantele elastice a resorturilor şi obţinem: 
F

k
 =  

𝐹1𝑒𝑙

𝑘1
+ 

𝐹2𝑒𝑙

𝑘2
 (4)  

Substituind (2) în (4) şi efectuînd transformările necesare, obţinem:  

𝑘 =
𝑘1 ∙ 𝑘2
𝑘1 + 𝑘2

(5). 

 În această lucrare vom determina perioada proprie a pendului elastic conform formulei 

(1), utilizînd formula (5) şi vom compara cu perioada proprie a pendului elastic 

determinată conform formulei: 𝑇 =  𝑡/𝑁 (6), pentru care este necesar de măsurat 

experimental timpul t în care au fost efectuate numărul de oscilaţii complete N. 

Modul de lucru: 

1. Efectuăm tabelul în care vom întroduce rezultatele măsurărilor şi calculelor:  

Numărul 

experienţei 

m 

(kg) 

T0 

(s) 

N 

 

t 

(s) 

T 

(s) 

TSP 

(s) 

ε1 

% 

ε2 

% 

         

         

         

2. Efectuăm montajul pentru a efectua experimentul. Atîrnăm de capătul liber al 

resortului o greutate de masă marcată. 

3.Scoatem pendulul elastic din poziţie de echilibru, deplasîndu-l cu 2-3 cm şi măsurăm 

(utilizînd cronometrul şi dispozitivul digital PASCO-SPARC) timpul în ca-re pendulul 

efectuiază N oscilaţii complete. Rezultatele măsurărilor se scriu în tabel. 

4. Repetăm de două ori punctul 3. al lucrării mărind de fiecare dată masa greutăţii 

marcate.  

 5. Calculăm perioada oscilaţiilor proprii a pendului elastic, utilizînd formulele (1), (6) 

şi de pe tabla interactivă. Rezultatele obţinute se scriu în tabel. 
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6. Calculăm (în %) divergenţa dintre perioada proprie a pendului elastic determinată 

conform formulei (1) cu rezultatul obţinut utilizînd dispozitivul PASCO-SPARC şi 

divergenţa dintre perioada propie a pendului elastic determinată conform formulei (6) 

cu rezultatul obţinut utilizînd dispozitivul PASCO-SPARC utilizând formulele: 

𝜀1 = |𝑇0 − 𝑇𝑠𝑝 | ∙
100%

𝑇0 
 (7 ) și 𝜀2 = |𝑇 − 𝑇𝑠𝑝 | ∙

100%

𝑇 
 (8) 

7. Comparăm valorile perioadei oscilaţiilor proprii a pendulului elastic obţinute prin 

metodele utilizate în această lucrare şi formulăm în scris concluzia lucrării. 

Întrebări de control 

1. Ce reprezintă oscilaţiile armonice? 

2. Care este legea mişcării oscilatorii a pendului elastic? 

3. De care parametri depinde frecvenţa proprie a pendului elastic? 

4. Cum se explică faptul că frecvenţa proprie nu depinde de amplitudinea oscilaţiilor? 

Lucrare de laborator Nr.3 

 Tema: Studiul pendulului elastic constituit din două resorturi conexiune în paralel  

Scopul lucrării: Determinarea experimentală a perioadei proprii în cazul oscilaţiilor 

unui pendul elastic constituit din două resorturi conexiune în paralel. 

Aparate şi materiale: stativ cu două cleşte, două resorturi cu constante elastice 

cunoscute însă diferite, set de mase marcate, riglă milimetrică, cronometru, dispozitiv 

digital PASCO-SPARC, tabla interactivă, bară de masă neglijabilă. 

 Considerații teoretice: Perioada oscilațiilor proprii T0 a penduluii elastic este 

determinată de relația: 𝑇0 =  2𝜋√
𝑚

𝑘
 (1), unde k – este costanta echivalentă a celor două 

resorturi conexiune paralel. În cazul conexiunii în paralel a resorturile conform 

principului fundamental al dinamicii obţinem: 𝐹 =  𝐹1𝑒𝑙 + 𝐹2𝑒𝑙 (2), iar alungirea 

absolută a resortului echivalent este egală cu alungirea absolută a unuia din resorturile 

conectate în paralel: ∆𝑙 =  ∆𝑙1 + ∆𝑙1 (3). 

Utilizând legea lui Hooke 𝐹𝑒𝑙 = 𝑘 ∙ ∆𝑙 şi înlocuind relația (3) în (1) obţinem:  

𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2 (4) 

În această lucrare vom determina perioada proprie a pendului elastic conform formulei 

(1), utilizând formula (4) şi vom compara cu perioada proprie a pendului elastic 

determinată conform formulei: 𝑇 =  𝑡/𝑁 (5), pentru care este necesar de măsurat 

experimental timpul t în care au fost efectuate numărul de oscilaţii complete N.  

Modul de lucru: 

1. Efectuăm tabelul în care vom introduce rezultatele măsurărilor și calculelor. 

2. Efectuăm montajul pentru a efectua experimentul. Atârnăm de bara de masă 

neglijabilă, fixată de capetele libere a resorturilor o greutate de masă marcată. 
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3. Scoatem pendulul elastic din poziție de echilibru, deplasând-l cu (2-3) cm și 

măsurăm (utilizând cronometrul și dispozitivul digital PASCO-SPARC) timpul în care 

pendulul efectuează N oscilații complete. Rezultatele măsurărilor se scriu în tabel. 

Numărul 

experienţei 

m 

(kg) 

T0 

(s) 

N 

 

t 

(s) 

T 

(s) 

TSP 

(s) 

ε1 

% 

ε2 

% 

         

         

         

4. Repetăm încă de două ori punctul 3. al lucrării mărind de fiecare dată masa greutăţii 

marcate.  

 5. Calculăm perioada oscilaţiilor proprii a pendului elastic, utilizînd formulele (1), (5) 

şi de pe tabla interactivă. Rezultatele obţinute se scriu în tabel. 

 6. Calculăm (în %) divergenţa dintre perioada proprie a pendului elastic determinată 

conform formulei (1) cu rezultatul obţinut utilizînd dispozitivul PASCO-SPARC şi 

divergenţa dintre perioada propie a pendului elastic determinată conform formulei (5) 

cu rezultatul obţinut utilizînd dispozitivul PASCO-SPARC utilizând formulele:  

𝜀1 = |𝑇0 − 𝑇𝑠𝑝 | ∙
100%

𝑇0 
 (6 ) și 𝜀2 = |𝑇 − 𝑇𝑠𝑝 | ∙

100%

𝑇 
 (7) 

7. Comparăm valorile perioadei oscilaţiilor proprii a pendului elastic obţinute prin 

toate metodele şi formulăm în scris concluzia lucrării. 

Întrebări de control 

1. Ce reprezintă oscilaţiile armonice 

2. Care este legea mişcării oscilatorii a pendului elastic?  

3. De care parametri depinde frecvenţa proprie a pendului elastic? 

4. Cum se explică faptul că frecvenţa proprie nu depinde de amplitudinea oscilaţiilor? 

Concluzii 

 Utilizarea Laboratorului Digital PASCO SPARC în cadrul lecţiilor a demonstrat că 

interesul elevilor față de fizică a crescut, mai mulţi elevi participă la diferite concusuri, 

olimpiade, conferinţe. Utilizând acest laborator am observat că pentru elevi el este 

atractiv și ei individual doresc să efectueze experimente. Considerăm că un stimul și 

mai înalt ar fi dacă am avea la dispoziţie un set digital PASCO SPARC nu la o clasa 

de elevi dar un set la 5-6 elevi.  
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EVALUAREA CURENTĂ LA FIZICĂ PRIETENOASĂ COPIILOR 

Postica Valentina, profesoară de fizică, gradul didactic întâi 

L.T. ”Nicolae Mihai”, s. Ciobalaccia 

Pentru realizarea competenţei achiziţiilor pragmatice la lecţiile de fizică la etapa 

reflexie în clasele a VI-a şi a VII-a folosesc următoarele jocuri didactice. 

Jocul 1: „Surpriza din balon”. Pe balon se scriu cuvintele cheie folosite în timpul 

lecţiei şi copilul alege un balon umflat . Elevul primeşte balonul şi citește cuvîntul de 

pe el. După aceasta, elevul caracterizeată mărimea fizică şi caracterizează fenomenul. 

În clasa a VI-a la subiectul „Masa. Densitatea.” pe balon sunt înscrise urmaoarele 

cuvinte-cheie: *masa (răspunsul elevului: masa-este mărime fizică scalară, se măsoară 

în kg şi estimează inerția corpului); *densitatea (este mărimea fizică scalară ce exprimă 

raportul dintre masă şi volumul corpului); *volumul (este marime fizică scalară, care 

se măsoara în metri cubi cu ajutorul cilindrului gradat sau riglei); *kg (unitate de 

măsură a masei în sistemul internaţional); *kg/𝑚3(este unitate de măsură a densităţii 

substanţei în sistemul internaţional); *𝑚3(unitate de măsură a volumului în sistemul 

internaţional); *m (simbolul masei corpului); *V (simbolul volumului corpului), ρ 

(simbolul densității corpului). Fiecare mărime sau unitate se caracterizează de către 

elevul care a primit balonul. Cei n-au primit balon, ascultă şi completează răspunsurile. 

În clasa a VII-a la subiectul: „Forţa de greutate” Se caracterizează noţiunile-cheie: 

*forţa de greutate (este mărime vectorială ce caracterizează acţiunea pămîntului asupra 

corpului); *greutatea (este actiunea corpului asupra suportului); *imponderabilitate 

(starea corpului în condiţiile de cădere liberă); *Newton-ul (este unitatea de măsură a 

forţei). 

Pentru lecţiile de generalizare şi sistemetizare a cunoştinţelor din capitolul studiat la 

treapta gimnazială după predarea achiziţiilor teoterice la etapa reflecţia folosesc jocul 

didactic 2: „Lanţul cunoaşterii”. Clasa se împarte în căteva echipe în dependenţa de 

numărul de elevi (cel puţin cîte trei într-o echipă). Fiecare membru al echipei primeşte 

cîte un dispozitiv şi fişa pe care se indică trei sarcini de lucru. Prin analiza sarcinilor 

elevul repetă noţiunele studiate pe parcursul lecţiilor precidente şi uşor realizează 

diagrama ce urmează. Exemplu 1: în clasa a VI-a la capitolul „Fenomene mecanice” se 

pot utiliza dispozitivele: maşină, bară, minge. Iar pe fişa sunt indicate următoarele 

sarcini: 1) Modelaţi situaţia cînd corpul se află în repaus şi cînd se află în mişcare?; 2) 

Cum putem afla masa corpului? 3) Cum este orientată forţa de greutate la obiectul dat? 

(elevii lucrează de sine stătător, apoi în grup şi răspunsurile sunt înregistrate în caiet). 

După îndeplinirea sarcinii analizează diagrama (figura 1) de pe tablă.  
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Figura 1. Diagrama dependenței dinte corpuri și fenomenele mecanice 

Folosind această diagramă echipa alcătuiește un eseu-lanţ cu sens fizic. De exemplu, 

*corpul se află în mişcare mecanică, atunci cînd îşi schimbă poziţia faţă de reper şi se 

află în repaus cînd nu-şi modifică poziţia faţă de reper. Masa corpului este măsura 

inerţiei şi poate fi măsurată cu ajutorul căntarului sau estimată prin interacţiune. Forţa 

de greutate ce acţionează asupra corpului este o mărime vectorială orientată spre 

centrul pămîntului. 

 Exemplu 2: în clasa a VIII-a la capitolul: „Oscilaţii şi unde mecanice” dispozitivele 

sunt: bila, bara și mingea. Sarcina elevilor este să demonstreze colegilor: 1) mişcarea 

oscilatorie cu ajutorul pendulului confecţionat; 2) să determine perioada oscilaţiilor, 

folosind ceasornicul; 3) să măsoare amplitudinea oscilațiilor cu rigla. Elevii lucrează 

îndependent apoi în grup şi înregistrează punctele de reper în caiet. Fiecare grup 

cerceteză întrebările şi caută răspunsurile împreună, iar apoi fiecare aparte 

înregistrează răspusurile în caiet. După îndeplinirea sarcinii analizează diagrama de pe 

tablă: 

Figura 2. Diagrama cuvinte de reper pentru eseu 

Folosind diagrama şi rezultatele experimentelor, elevii trasează liniile de 

corespondenţă şi scriu eseul–lanţ. (Răspuns: oscilaţiile bilei se caracterizează prin 

perioadă, frecvenţă şi amplitudine; oscilaţiile pot fi forţate dacă există forţa exterioară, 

sau libere dacă forţa lipseşte. Propagarea osilaţiilor în spaţiu este unda, care se 

caracterizează prin viteză, lungime ţi transport de energie. Undele sonore fac mediul 

să vibreze. Omul nu aude ultra- şi infra- sunetele.)  

Exemplul 3: În clasa a VIII-a la capitolul: ”Fenomene termice” se pot folosi 

dispozitivele necesare pentru jocul didactic: sursa de căldură (spirtiera), mensura cu 50 

gr de apă, termometrul. Sarcinile sunt: 1) Cum se foloseşte dispozitivul dat? 2) Care 

este simbolul și unitatea de măsură a mărimii studiate? 3) Alcătuiţi o problemă, 
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folosind dispozitivul dat. (Răspunsuri: *spirtiera este sursa de căldură, se foloseşte 

pentru generarea căldurii necesare corpului. Aceasta utilizează combustibil ce se 

caracterizează prin puterea calorică, care se notează prin q şi se măsoară în Joule/kg. 

Problemă: ce căldură se degajă la arderea a 100 g de alcool?; *vasul cu apă este corpul 

care poate fi încălzit sau răcit, mensura măsoară volumul de apă în mililitri. Problemă: 

ce volum are apa din vas?; *termometrul - este dispozitivul pentru măsurarea 

temperaturii, care se măsoară în grade Celsius. simbol t. Problemă: cu căt se modifică 

temperatura apei din vas dacă toată căldura la arderea a 100 g de alcool se consumă la 

încălzirea apei din vas? 

După ce au fost analizate toate rezolvările, profesorul propune elevilor să alcătiuască 

diagrama-lanţ cu cuvintele chee: combustibil, puterea calorică, temperatura, căldura 

latentă, transfer de căldură, motor termic, efectul de seră.  

Exemplul 4. În clasa a VIII-a la capitolul: „Fenomene electrice”, dispozitivele necesare 

pentru jocul didactic sunt: ampermetrul, voltmetrul, sursa de curent de 4 V, becul 

electric. Sarcinile de lucru: 1) Cum se numeşte dispozitivul şi care este semnul lui 

convenţional? 2) Ce funcţie are în reţeaua electrică? 3) cum se unesc în în reţea 

aparatele? (răspunsuri: ampermetrul- se notează cu A; convenţional în reţea este A luat 

în cerc; ampermetrul este dispozitivul pentru măsurarea intensităţii curentului electric 

şi se uneşte în serie cu porţiunea de circuit studiată). După aceasta elevilor li se propune 

să alcătuiască probleme–lanţ (exemple: alcătuiţi schema şi realizați circuitul de lucru, 

determinaţi rezistenţa becului din reţea; după acesta montaţi o schemă cu mai multe 

becuri în reţea, folosind datele colegilor de lucru.) Conform indicaţiilor aparatelor se 

determină rezistenţa totală din reţea. Profesorul monitorizează activitatea elevilor.  

Exemplul 5: în clasa a IX-a la capitolul „Optica geometrică” am folosit dispozitivele: 

lentila convergentă, lentila divergentă, oglinda concavă. Sarcinile de lucru sunt: 1) 

Cum se numeşte dispozitivul optic? 2) Unde se foloseşte dispozitivul? 3) Trasați razele 

prin dispozitiv, aplicînd regulile studiate. (Răspunsuri:*lentila convergentă este un 

corp transparent mărginit de două suprafeţe sferice, se foloseşte pentru corectarea 

prezbiţiei ochiului; dacă obiectul este situat între focar şi două focare imaginea se 

primeşte răsturnată şi reală; *lentila divergentă este un corp transparent mărginit de 

două suprafeţe sferice; se foloseşte la corectarea miopiei ochiului, imaginea este 

dreaptă şi virtuală; *oglinda concavă este oglinda sferică la care suprafaţa 

reflectorizantă se află în interior; razele intersectîndu-se în focar formează o imagine 

reală dacă obiectul se află după focarul principal.) Enumeraţi instrumentele optice în 

care se folosesc toate aceste dispozitive optice şi prezentaţi razele prin ele. 

Prezintă interes tema de cercetare: “Aplicarea TIC-ului pentru sporirea interesului la 

orele de fizică”  
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Figura 3. Diagrama lecției moderne 

Tema este importantă prin individualizarea formării, autonomia sporită a 

elevului şi înţelegerea testelor adaptive. Fiecare dintre aceste modalităţi îşi are rolul 

său în predarea lecţiilor de fizică. În clasa a VII-a la predarea temelor noi şi 

prezentarea experimentelor folosesc prezentări Power Poind şi experimentele virtuale 

(la temele: “Forţa – mărime vectorială”, “Forţa Arhimede”, ”Mecanisme simple”). În 

clasele a IX-a, la rezolvarea problemelor şi la lucrări de laborator (rezolvarea 

problemelor la temele: “Unde mecanice”, “Maşini termice”, “Cîmpul electric”, 

“Mişcare oscilatorie”, “Calcularea cantităţii de căldură” ş. a.). În clasele liceale, la 

recapitularea şi sistematizarea capitolului, împreună cu elevii, alcătuim scenariul 

lecţiei cu ajutorul demonstrării filmelor şi prin aplicaţiile programelor moderne. În 

toate clasele mă strădui să folosesc lucrările de laborator virtuale, ca model la etapa 

explicării modului de lucru. În clasa a X-a profilul real, la predarea temei „Legea întăia 

a lui Newton. Principiul inerţiei. Sisteme de referinţă inerţiale” folosesc la captarea 

atenţiei, filmuleţul „Fenomenul inerţiei”- care provoacă elevii la discuţie şi trezeşte 

interesul pentru lecţie. În continuare eu propun elevilor tema nouă prin analiza 

experimentelor şi răspuns la întrebări. În clasele a XI-a profil real la tema “Topirea şi 

solidificarea. Sublimarea şi desublimarea” am folosit predarea interdisciplinară a temei 

împreună cu profesorul de chimie. 1. La etapa Evocare am folosit slaiduri ce provoacă 

elevii la gîndire şi discuţii euristice la subiectul: “Transformări de stare”. 2. La 

realizarea sensului am parcurs trei etape: a) predarea de către elev; b) predarea 

profesorului de fizică; c) predarea profesorului de chimie. Elevul caracterizează topirea 

şi solidificarea prin demonstrarea slaidurilor, aşa cum înţelege el tema, la etapa dată de 

studiu; eu am analizat prezentarea elevului şi am adăugat explicarea ştiinţifică după ce 

am demonstrat sublimarea şi desublimarea prin slaiduri. Profesorul de chimie a 

demonstrat filmuleţul: “Opt anomalii ale apei” şi a explicat transformările chimice la 

fiecare etapă. Apoi împreună cu laborantul, au demonstrat experimental sublimărea şi 

desublimărea iodului. 3. La reflexie: lecţia se încheie cu filmuleţul: aplicaţiile 

sublimării şi desublimării în prelucrarea fructelor. În clasele liceale la etapele evocării 

şi reflexiei, este binevenită demonstrarea filmelor. În clasele a XII–a elevii sunt 

antrenaţi la efectuarea experimentelor virtuale, care prezintă un interes deosebit pentru 

ei, precum şi la demonstrarea curiozităţilor din lumea fizicii. La realizarea activităţilor 

extraşcolare cu ajutorul TIC-ului au fost demonstrate curiozităţile fizicii pe sălile 

A 

a
a 
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liceului. Elevii au demonstrat filmuleţele colegilor săi şi au explicat fenomenele 

demonstrate pe înţelesul tuturor ascultătorilor. 

“Ştiinţa merge înainte pe două picioare numite teorie şi experiment…progresul 

continuu este făcut numai prin folosirea ambelor” (Millikan). 

Experimentele şi lucrările de laborator virtuale au multe avantaje faţă de cele 

tradiţionale: 

- ajută la studierea fenomenului prin excluderea greşelilor;  

- completează sursele de cunoaştere; 

- permit calcularea rzultatelor experimentelor într-un timp scurt cu precizie foarte 

bună; 

- provoacă elevii la utilizarea unor simulări simple ale fenomenelor fizice. 

Folosirea TIC-ului la lecţiile de fizică, modernizează explicarea temelor noi, ajută la 

perceperea fenomenelor invizibile (mişcarea moleculelor, interacţiunea forţelor, 

schimbul de energie şi altele), demonstrează rezultatele reale ale lucrărilor de laborator 

şi schimbă atitudinea elevilor faţă de obiect. Aplicarea TIC cu scopul sporirii 

interesului la orele de fizică modernizează predarea obiectului şi trezeşte interesul 

elevilor pentru lecţiile de fizică.  
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PROBLEME COMPLEXE LA CALCULAREA CIRCUITELOR ELECTRICE 

Untilă Pantelei, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe1 

Corolevschi Boris, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe1 

Spînu Vasile, profesor de fizică2 

1Catedra Fizică teoretică şi experimentală, UST  
2Liceul Teoretic I. Vatamanu, Străşeni 

La rezolvarea acestui tip de probleme este necesar mai întâi de determinat, ce 

legi fizice stau la baza problemei date. Apoi, din formule, ce exprimă aceste legi, 

trebuie să aflăm rezolvarea problemei în caz general. După aceasta se poate trece la 

substituirea datelor numerice, exprimate neapărat în unul şi acelaşi sistem de unităţi. 

Uneori nu e necesar ca toate datele să fie exprimate în unul şi acelaşi sistem. 

La calcularea răspunsului numeric trebuie să atragem atenţia la gradul de 

precizie a răspunsului final. 

Aprofundarea continuă a analizei teoretice a obiectivităţii fizice se poate obţine 

numai bazându-ne pe rezolvarea problemelor de fizică şi pe experiment. Fără îndoială, 

această lucrare reprezintă un pas în direcţia alcătuirii unei strategii a cunoaşterii în 

domeniul electricităţii, mai cu seamă la „Circuite electrice”. 

Această lucrare este o continuare la lucrarea „Metode de calculare a circuitelor 

electrice complexe”. 

În continuare propunem un exemplu de problemă la predarea comportamentului 

„Gruparea rezistoarelor”. 

Problemă: Să se afle rezistenţa totală (echivalentă) a circuitului ab din figura 1, 

dacă 𝑅1 = 𝑅5 = 1,00Ω, 𝑅2 = 𝑅6 = 2,00Ω, 𝑅3 = 𝑅7 = 3,00Ω, 𝑅4 = 𝑅8 = 4,00Ω.  

Aceată problemă o vom 

rezolva prin două metode: teoretic 

şi experimental) 

Rezolvare: 

I.Metoda aceasta constă în folosirea 

teoremelor lui Kirchhoff. 

(În acest circuit (Fig. 1), care 

constă din opt rezistenţe nu este 

grupare nici în serie, nici în paralel. 

Pentru a calcula rezistenţa totală 

(echivalentă) a circuitului ne 

folosim de teoremele lui Kirchhoff. Presupunem că la bornele circuitului ab (Fig. 1) 

este aplicată o tensiune. În acest caz în circuit va apărea curent. 

Intensitatea curentului I în partea neramificată a circuitului depinde de t.e.m. ε a 

sursei şi este o funcţie de mărimile R1, R2,..., R8 (considerând că rezistenţa interioară a 

sursei (generatorului) este nulă). În aşa fel, conform legii lui Ohm: 

c d I3 
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𝐼 =
Σ𝜀

𝑅𝑒𝑥+𝑅𝑖𝑛𝑡
      (1) 

După cum se vede din (1), intensitatea curentului I e proporţională cu mărimea 

ε şi poate fi scrisă: 

I = f(R1, R2,..., R8 )ε    (2) 

Pe de altă parte, conform relaţiei (1), urmează: 

𝐼 =
𝜀

𝑅
,      (3) 

Unde R – rezistenţa totală (echivalentă) a circuitului. Comparând relaţiile (2) şi (3), 

obţinem: 

𝑅 =
1

𝑓(𝑅1; 𝑅2; … ; 𝑅8)
 

Prin urmare, exprimând intensitate curentului I, conform formulei (2), ca funcţie de 

rezistenţele 𝑅1; 𝑅2;… ; 𝑅8 şi a tensiunii electromotoare ε arbitrare cu ajutorul 

teoremelor Kirchhoff: 

Σ𝐼 = 0 (5) şi Σ𝐼𝑅 = Σ𝜀 (6) 

Vom găsi rezistenţa totală R a circuitului. Însemnăm curenţii în toate ramurile 

circuitului arbitrar (Fig. 1). În acest caz în circuit (Fig. 1) avem nouă curenţi 

necunoscuţi: I1; I2; ... I8, I. Conform teoremelor lui Kirchhoff, trebuie să alcătuim nouă 

ecuaţii cu nouă necunoscute, însă analizând mai profund circuitul, observăm că I1 = I5; 

I2 = I6; I3 = I7 şi I4 = I8. În aşa fel, din nouă necunoscute au rămas doar cinci necunoscute 

ale circuitului I1; I2; I4 şi I. 

Conform teoremei întâi a lui Kiechhoff şi ţinând cont de egalităţile I4 = I8 şi I2 = 

I6, pentru nodurile a, c, şi d obţinem următoarea relaţie: 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼4      (7) 

𝐼1 = 𝐼3 + 𝐼2     (8) 

𝐼3 = 𝐼4 + 𝐼2     (9) 

Aceleaşi ecuaţii le vom obţine, dacă vom folosi nodurile a, e şi f. Celelalte două 

ecuaţii le vom alcătui folosind teorema a doua a lui Kirchhoff. Alegem ocolirea 

conturului (ochiului) după acele ceasornicului. De exemplu, pentru ochiul acdbεa şi 

ochiul acea, avcem: 

𝐼1𝑅1 + 𝑅3𝐼3 + 𝐼4𝑅4 = 𝜀 (10) 

𝐼1𝑅1 + 𝐼2𝑅2 − 𝐼4𝑅8 = 0 (11) 

Alcătuim sistemul de ecuaţii. Pentru aceasta, introducem pe lângă necunoscute 

cunoscutele rezistenţelor. Obţinem: 

{
 
 

 
 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼4
𝐼1 = 𝐼3 + 𝐼2
𝐼3 = 𝐼4 + 𝐼2 

1𝐼1 + 3𝐼3 + 4𝐼4 = 𝜀
1𝐼1 + 2𝐼3 − 4𝐼4 = 0

     (12) 

Rezolvând acest sistem de ecuaţii (12), obţinem că  
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𝜀 =
47

14
𝐼 = 3,357𝐼     (13) 

Comparând (13) cu (3), facem concluzia că R = 3,357Ω. 

II. A doua metodă constă în trecerea de la unirea (conectarea) în triunghi la stea 

(Fig. 2) 

Prin urmare, obţinem următoarea figură echivalentă schemei din fig. 2: 

Din fig. 3 avem că 

R12346 = R12 + R3 + R46  (13) 

R28756 = R28 + R7 + R56  (14) 

Trecând de la unirea în triunghi la stea ne folosim de formulele: 

𝑅18 =
𝑅1 ∙ 𝑅8

𝑅1 + 𝑅8 + 𝑅2
 (15) 𝑅12 =

𝑅1 ∙ 𝑅2
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅8

 (16) 

𝑅28 =
𝑅2 ∙ 𝑅8

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅8
 (17) 𝑅46 =

𝑅4 ∙ 𝑅6
𝑅4 + 𝑅6 + 𝑅5

 (18)  

𝑅45 =
𝑅4 ∙ 𝑅5

𝑅4 + 𝑅5 + 𝑅6
 (19) 𝑅56 =

𝑅5 ∙ 𝑅6
𝑅5 + 𝑅6 + 𝑅4

 (20) 

Introducând datele rezistenţelor din problemă în formulele (3-20), avem că: 

𝑅18 =
1∙4

1+4+2
=

4

7
Ω. Analogic: 𝑅21 =

2

7
Ω ;  𝑅28 =

8

7
Ω ; 𝑅46 =

8

7
Ω ;  𝑅45 =

42

7
Ω ; 𝑅56 =

2

7
Ω ; 

𝑅12346 =
2

7
+ 3 +

8

7
=

31

7
Ω ; 𝑅28756 =

8

7
+ 3 +

2

7
=

31

7
Ω ; 𝑅𝑂𝑂1 =

31

2∙7
=

31

14
Ω 

𝑅𝑎𝑏 = 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅18 + 𝑅𝑂𝑂1 + 𝑅45 =
4

7
+
31

14
+
4

7
=
47

14
= 3,357Ω (21) 

Comparând rezultatele calculate prin metoda 1 şi metoda 2, obţinem acelaşi 

rezultat. Prin urmare, profesorul îşi alege metoda de rezolvare a problemei convenabilă. 

3. Metoda a treia constă în măsurarea unei scheme cu rezistenţe ale aceleiaşi 

mărimi. Vom obţine acelaşi rezultat, prin măsurare directă. 
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE PRIN PRISMA ORELOR 

DE FIZICĂ 

Zavtur Ludmila, profesor de fizică 

IPLT „Liviu Rebreanu”, or. Chișinău 

Dezvoltarea inteligenței emoționale a devenit un obiectiv obligatoriu în 

domeniul învățământului, iar cei mai mulți profesori consideră formarea acestor 

abilități o prioritate în dezvoltarea elevilor lor. 

De aceea, considerăm că este importantă tema de studiu în acest domeniu, care 

include în mod explicit formarea abilităților de a percepe corect, de a înțelege și de a 

stăpâni emoțiile. Învățarea acestor abilități se bazează, în principal, pe abordarea 

practică, în defavoarea celei teoretice. Cel mai important lucru este exersarea 

abilităților emoționale în cadrul orelor de fizică, astfel încât aceasta să devină o a doua 

natură în comportamentul elevilor.  

Evaluarea inteligenței presupune cunoașterea tensiunilor, a barierelor externe și 

interne ale elevului, a gradului de mobilizare a efortului voluntar, a fazelor și a direcției 

activității, într-un cuvânt, a câmpului psihologic în care se desfășoară activitatea 

elevului. 

  Raportul dat are ca scop reformarea metodelor de predare/învățare în cadrul 

orelor de fizică, astfel încât să fie posibilă îmbunătăţirea competenţelor elevilor în 

studiul fizicii şi construirea abilităţilor necesare dezvoltării echilibrate, armonioase a 

inteligențelor generală și emoțională, urmărind consolidarea structurilor cognitive 

(gândire, memorie, imaginație, limbaj), a celor reglatorii (afectivitate, voință) și a 

funcțiilor psihice (atenția). 

Profesorii cu o inteligență emoțională ridicată știu să-și motiveze elevii, 

manifestă spirit inovativ, obțin performanțe superioare, dezvoltând la elevi, abilităţi şi 

competenţe privind gândirea critică, învăţarea profundă, învăţarea autodirijată, 

metacogniţia şi autoreglarea învăţării, adică cum elevul să preia controlul asupra 

propriului proces de învățare, prin definirea scopurilor. Aceste abilităţi şi competenţe 

au un rol important în cadrul procesului de învăţare, sprijinind învăţarea pe tot 

parcursul vieţii.  

Gândirea critică reprezintă un aspect esenţial pentru învăţarea fizicii deoarece, 

aşa cum subliniază Tsui (2000), facilitează procesul de învăţare, conferindu-i rapiditate 

şi profunzime, dezvoltând totodată abilităţile de rezolvare de probleme nestructurate, 

similare celor de viaţă. Metacogniţia are şi ea implicaţii multiple în procesul 

educaţional. Elevii cu abilităţi metacognitive dezvoltate au o performanţă academică 

mai ridicată decât cei cu abilităţi metacognitive reduse (Wilson & Bai 2010). Mai mult, 

abilităţile metacognitive şi de gândire critică sunt necesare pentru a ajunge la învăţarea 

autoreglată. Cercetările indică faptul că elevii implicaţi în programe care au avut drept 

scop dezvoltarea abilităţilor de autoreglare a învăţării au obţinut performanţe 
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academice mai bune decât elevii care nu au fost implicaţi în astfel de programe. De 

asemenea, aceşti elevi se implicau mai activ şi independent în procesul de învăţare, 

comparativ cu cei care nu au participat la programe care aveau ca scop dezvoltarea 

învăţării autoreglate (Gott, Lesgold, & Kane, 1996; Wilburne, 1997 in Erskine, 2009). 

Un alt set de competenţe esenţiale pentru procesul de învăţare sunt cele relaţionate 

învăţării de profunzime. Un elev care practică învăţarea de profunzime, spre deosebire 

de unul care învaţă superficial, este un elev motivat intrinsec şi care consideră că 

învăţarea îi oferă noi perspective asupra realităţii şi asupra sinelui. 

În actualul context, şcoala trebuie să pună accentul, nu atât pe cunoştinţe, cât pe 

procesele (mentale / cognitive) prin care acestea se obţin. „A învăța”, gândi corect sau 

a putea rezolva orice fel de probleme cu care ne confruntăm devin acum abilităţi 

cruciale. 

Dezvoltarea inteligenței emoționale în cadrul orelor de fizică, având ca unul din 

obiective dezvoltarea capacității de a gândi critic, presupune că elevii pot progresa pe 

următoarele patru planuri: 

 De la personal la public: Rolul educației este de a crește capacitatea elevilor 

de a argumenta, de a-şi exprima gândurile clar şi convingător de faţă cu alţii. 

 De la heteronom la autonom: Elevii care îşi dezvoltă autonomia de gândire 

devin mai siguri pe sine, mai dispuşi să își formeze un punct de vedere şi să îl 

susţină, mai înclinaţi să pună sub semnul întrebării validitatea unei informații, 

unui argument auzit sau citit.  

 De la intuitiv la logic: Elevii a căror gândire logică este dezvoltată sunt 

capabili să își expună ideile ordonat și coerent, să dezvolte raționamentele 

necesare argumentării unei idei sau rezolvării unei probleme. 

 De la o perspectivă la mai multe perspective: Elevul capabil să gândească 

critic are capacitatea de a accepta şi opiniile altora, exprimând acest lucru în 

maniera. 

Predarea fizicii, dezvoltând gândirea critică, nu este o sarcină simplă şi nici una 

care se realizează într-o anumită lecţie şi apoi se uită. Nu există o listă de paşi care 

trebuie urmaţi pentru a ajunge la gândirea critică. Există, însă, un set de condiţii care 

trebuie îndeplinite de fiecare lecţie şi care sunt esenţiale pentru promovarea gândirii 

critice: 

 trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire critică; 

 elevii trebuie lăsaţi să speculeze;  

 trebuie acceptată diversitatea de idei şi păreri; 

 trebuie promovată implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare; 

 elevii nu trebuie să aibă sentimentul că riscă să fie ridiculizaţi; 

 trebuie exprimată încrederea în capacitatea fiecărui elev de a gândi critic; 
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 trebuie apreciată gândirea critică. 

 Pentru a ajunge să gândească critic, elevii trebuie: 

 să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă valoarea propriilor lor idei 

şi opinii; 

 să se implice activ în procesul de învăţare; 

 să asculte cu respect opiniile diferite; 

 să fie pregătiţi pentru a formula şi demonta judecăţi. 

Timpul - gândirea critică necesită timp din mai multe motive. Înainte de a gândi la 

ceva nou, trebuie să descoperim ceea ce credem despre acest ceva nou. Pentru a 

promova gândirea critică, în cadrul lecţiilor de fizică trebuie să se acorde suficient timp 

elevilor pentru a-şi exprima ideile şi pentru a primi feedback constructiv. Când 

gândurile sunt verbalizate într-o atmosfera care încurajează comunicarea, ideile se 

formulează şi se clarifică mai bine. 

Permisiunea - elevii nu gândesc întotdeauna liber în legătura cu ideile importante 

pentru ei. Adesea ei aşteaptă ca profesorul să le dea „singurul răspuns bun". Elevii care 

gândesc critic, însă, dezvoltă în mod activ ipoteze, aranjând ideile şi conceptele în 

diverse feluri. Pentru ca acest tip de gândire să se desfăşoare spontan, elevilor trebuie 

să li se permită să speculeze, să creeze, să afirme diverse lucruri, fie că sunt evidente, 

fie că par aberante. Când elevii înţeleg că acest comportament este acceptabil, se 

angajează mai activ în analiza critică.  

 Când profesorii permit elevilor să devină gânditori critici, trebuie să dea dovadă 

de discernământ. Nu orice lucru merită contemplat, iar elevii trebuie să fie responsabili 

pentru autenticitatea gândirii lor şi trebuie să primească feedback onest. Astfel, a dori 

ca cineva să gândească critic presupune acordarea permisiunii într-un context 

caracterizat de încurajare şi productivitate, în care există un scop autentic pentru 

speculaţii. 

Diversitatea - odată ce elevii se simt liberi să facă speculaţii, va apărea diversitatea de 

opinii şi idei. Aşa se întâmplă întotdeauna când se abandonează convingerea că există 

un singur răspuns corect: vor apărea atâtea opinii câţi elevi există. Mulţi elevi sunt 

pasivi, crezând că profesorul sau manualul conţine toate cunoştinţele şi că ei nu trebuie 

decât să le înveţe. Aceşti elevi nu se implică în gândirea critică decât dacă sunt 

impulsionaţi să facă acest lucru şi să investească în propria lor învăţare. Abia atunci se 

vor transforma în parte activă a procesului de învăţare şi îşi vor asuma responsabilitatea 

propriei învăţări. La orele de fizică unde elevilor li se permite să rămână pasivi, se 

constată că gândirea critică lipseşte din comportamentul acestora.  

Asumarea de riscuri - a gândi liber poate fi riscant. Ideile pot să îţi vină în moduri 

ciudate, umoristice, uneori contradictorii. Profesorii trebuie să-i liniştească pe elevi, 

explicându-le că aceste lucruri fac parte, în mod firesc, din procesul de învăţare. Este 
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de asemenea important să se înţeleagă foarte bine că ridiculizarea ideilor nu va fi 

tolerată.  

Respectul - adesea nu suntem siguri ce vor crede elevii sau cum vor interpreta 

informaţiile. Se fac mari eforturi pentru a le controla şi canaliza gândirea de parcă, fără 

acest control, minţile copiilor ar lua-o razna şi ar produce haos. De fapt, se întâmplă 

tocmai opusul. Când elevii înţeleg că opiniile lor sunt apreciate, când sunt convinşi că 

profesorul respectă ideile şi convingerile lor, reacţia lor tipică este de a demonstra 

responsabilitate şi grijă sporită. Ei încep să arate mai mult respect faţă de propria lor 

gândire şi iau procesul de învăţare şi consecinţele acestuia mult mai în serios dacă şi 

profesorul manifestă respect. 

Valorizarea - este esenţial să comunicăm elevilor că opinia lor, adică propria lor 

analiză critică, are valoare. Abia atunci vom reuşi să-i implicăm în gândirea critică.  

 Responsabilitatea pentru învăţare şi pentru angajarea în gândirea critică revine, 

în ultimă instanţă, elevului. Atmosfera din clasă trebuie să le permită elevilor să 

gândească critic, dar ei sunt cei care trebuie să acţioneze pentru a face asta. Înainte de 

a acţiona, însă, ei trebuie să înţeleagă ce li se cere pentru a ajunge să gândeasca critic.  

 Există un număr de atribute şi comportamente pe care le manifestă cei care 

gândesc critic şi pe care ar trebui să le promovăm şi să le încurajăm la clasă, cum ar fi: 

 Încrederea - fără încredere în propria lor valoare şi demnitate, elevii vor refuza 

să se implice în gândirea critică.  

 Implicarea activă – atunci când elevii sunt implicaţi activ în procesul de 

învăţare, la un nivel adecvat de dificultate, ei învaţă cu plăcere, iar capacitatea 

lor de gândire şi înţelegere este mai mare, astfel procesul devine plăcut şi dă 

naştere unui sentiment de împlinire.  

 Împărtăşirea ideilor - acesta este un comportament învăţat, care necesită 

renunţarea la anumite lucruri în favoarea celorlalţi; renunţând la ceva, câştigi 

altceva. „Împărţirea” cu alţii a propriilor convingeri, idei şi opinii poate fi 

riscantă. Ea presupune a te expune altora în calitatea ta de om care învaţă, capabil 

deci să emiţi idei valoroase dar şi să comiţi greşeli umilitoare.  

 Ascultarea - în clasă, împărtăşirea ideilor presupune că elevii ascultă, renunţând 

la a face judecăţi sau la a-şi impune propriul punct de vedere. Ce primesc în 

schimb este înţelepciunea colectivă a celorlalţi care, dacă nu are alt merit, măcar 

exprimă ideile în alţi termeni şi oferă un context mai larg pentru propriile idei.  

 Îndrumând învăţarea fizicii, în calitate de profesor devenim mai mult decât surse 

de informaţii care trebuie memorate, suntem facilitatori ai învăţării autentice de 

cunoştinţe contextualizate (Meredith şi Steele, 1995) pe care elevii le pot pune în 

practică în viitor. Rolul profesorului s-a transformat în cel de partener în procesul 

de învăţare, proces în care elevii trebuie să se implice cu o minte activă şi cu 

suficientă energie pentru a putea produce schimbările personale cerute de 
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achiziţionarea unor cunoştinţe durabile. Profesorii de fizică care folosesc un cadru 

pentru predare şi învăţare bazat pe implicarea activă a elevilor beneficiază de 

cunoştinţele, schemele şi creativitatea tuturor elevilor din clasă. Toţi elevii devin 

profesori, iar clasa devine o comunitate de învăţare robustă.  

 Este la fel de important să ne amintim că acest cadru este atât un proces de 

predare cât şi un proces de învăţare. Prin urmare, elevii trebuie învăţaţi tot timpul 

la două nivele. Trebuie, bineînţeles, învăţaţi conţinutul, adică materia cursului. Dar 

trebuie învăţaţi şi procesul de învăţare a conţinutului (metacunoaștere). Cea mai 

bună predare este cea transparentă, în care elevii pot vedea cum se desfăşoară 

procesul de învățare. În felul acesta ei pot învăţa să aplice acest proces. 

 În acest context, se propune un plan de lecţie pentru dezvoltarea inteligenței 

emoționale prin prisma orelor de fizică, punând accent pe abilitatea elevilor de a 

gândi critic: 

Înainte de a începe lecţia. 

 Motivaţia: De ce este valoroasă această lecţie? Cum se leagă ea de ceea ce am 

predat deja şi de ceea ce voi preda mai departe? Ce ocazii de exersare a gândirii 

critice oferă această lecţie? 

 Obiectivele: Ce cunoştinţe şi semnificaţii vor fi explorate sau transmise? Ce vor 

putea face elevii cu acestea? 

 Condiţii prealabile: Ce trebuie să ştie şi să poată face un elev deja pentru a putea 

învăţa această lecţie? 

 Evaluare: Ce dovezi vor exista că elevul a învăţat lecţia? 

 Resursele şi managementul timpului: Cum vor fi gestionate resursele şi timpul 

pentru diversele activităţi? 

Lecţia propriu-zisă: 

 Evocarea: Cum vor fi conduşi elevii către formularea unor întrebări şi scopuri 

pentru învăţare? Cum vor ajunge să-şi examineze cunoştinţele anterioare? 

 Realizarea sensului: Cum va fi explorat conţinutul de către elevi? Cum îşi vor 

monitoriza ei înţelegerea acestui conţinut?  

 Reflecţie: Cum vor utiliza elevii sensul lecţiei? Cum vor fi îndrumaţi să caute 

informaţii suplimentare, răspunsuri la întrebările care mai există şi rezolvări 

pentru neclarităţile rămase?  

 Încheiere: La ce concluzii ar trebui să se ajungă până la sfârşitul lecţiei? În ce 

măsură este de dorit să se rezolve problemele ridicate. 

 După lecţie. 

 Extensie: Ce alte lucruri pot fi învăţate pornind de la această lecţie? Ce ar trebui 

să facă elevii o dată ce s-a terminat lecţia. 
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 Dacă elevul va avea sau nu succes la școală se poate prezice în funcție de abilitățile și 

înclinațiile lui emoționale și sociale. Semnele și comportamentul unui copil inteligent 

emoțional: 

 are capacitatea de a vorbi liber despre ceea ce simte; 

 cunoaște și identifică propriile emoții prin care trece și pe cele ale celor din jurul 

lui; 

 comunică ușor cu cei din jurul lui; 

 este deschis la dialoguri; 

 știe să-și controleze sentimentele negative și impulsurile; 

 este motivat (descoperă plăcerea din spatele anumitor activități și este orientat 

spre performanță sau succes); 

 se adaptează ușor la situații noi; 

 are prieteni și stabilește cu ușurință relații cu cei din jurul lui; 

 este capabil să își impună propriile preferințe și să pună întrebări.  

În concluzie, nu capacitatea elevului de a învăța foarte bine este esențială în 

procesul de învățare și în reușita școlară, ci mai degrabă capacitatea de a ști cum să 

învete lucruri și să facă față provocărilor la nivel emoțional. Specialiștii în psihologie 

susțin că inteligența emoționala și capacitatea copilului de a relaționa și de a stabili 

relații cu cei din jur stau la baza succesului la școală, dar și a succesului în viață. 
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În condițiile actuale, în școli și licee este necesară, de fiecare dată, o corelare bună 

între cunoștințele teoretice și achizițiile practice la elevi. În general acest imperativ se 

referă la oricare disciplină, prin urmare considerăm că la fizică el joacă un rol extrem 

de important. Iar una din arterele folosite de către profesorii de fizică în acest scop este 

rezolvarea unor probleme aplicative în timpul orelor de fizică [1].  

Din experiența de lucru în școală a profesorilor de fizică se poate constata că există 

discordanțe în procesul didactic la fizică datorate defectelor de grafic, abaterilor în 

desene și răspunsurilor greșite din culegeri [2]. Așadar, la ora actuală se cere o 

examinare pertinentă a problemelor din culegeri, și o implicare activă a profesorilor de 

fizică în acest sens. Soluționăm în cele ce urmează unele dintre ele. În acest articol 

prezentăm și rezolvările lor pertinente.  

Problema 7.46. Determinați lucrul efectuat de un mol de gaz ideal în ciclul 1-2-

3-1 (figura 7.9) în care transformarea 2-3 este izocoră. Se cunosc temperaturile 

𝑻𝟐 și 𝑻𝟑 = 𝑻𝟏 [2, p.94]. 

Se dă: 1  mol; 2 3 izocor Rezolvare: 

3 1T T   

1231L  În Figura 1 este prezentată diagrama procesului ciclic 1-2-3-1  

 ilustrată la pagina 94 (figura 7.9) în culegere.  

Din condiția problemei reiese că punctele 3 și 1 aparțin unei izoterme. Lucrul este 

egal numeric cu aria figurii: 1231 2 3 2 1

1
( )( ).

2
L p p V V    (1) 

Pe sectorul 2 3  aplicăm legea transformării izocore:  

Figura 1. Diagrama transformării ciclice 1-2-3-1 a gazului în coordonatele p,V 

propusă de către autori în condiția problemei[2, p.94]. 
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32

2 3

;
pp

T T
  2

2 3

3

.
T

p p
T

  (2) 

Pe sectorul 1 2  dependența p de V este liniară ,p kV deci  

1 2 2 2

1 2 1 1

.
p p V p

V V V p
    (3) 

Deoarece 1 și 3 aparțin izotermei, conform legii Boyle – Mariotte  

3 3 1 1p V pV  și 3 2 3 2 1 1.V V p V pV    (4) 

Scriem ecuația Clapeyron – Mendeleev:  

1
1 1 1 1

1

.
T

pV RT V R
p

     (5) 

Totodată, din (4) 1 1
2

3

.
pV

V
p

  (*)  

Folosim relația (5) în (*) și avem 1 1 1
2

1 3 3

.
T p T

V R R
p p p

     (6)  

2 1 1 2 1 1
1231 3 3 3

3 3 1 3 3 1

1 1
( )( ) ( 1) ( ).

2 2

T T T T T T
L p p R R p R

T p p T p p
         (7) 

Din (3) 1
1 2

2

,
V

p p
V

  iar din (8) și (2) rezultă 2 1
1 3

3 2

.
T V

p p
T V

   (9)  

Din (4) avem că 31

2 1

pV

V p
  și relația (9) devine  

2 232 2 2
1 3 1 3 1 3

3 1 3 3

.
pT T T

p p p p p p
T p T T

       (10) 

Substituind (10) în (7) obținem:  

3 32 1 1 2 2
1231 3 1 1 1

3 3 3 2 3 22
3

3

1 1 1
( 1) ( ) ( 1)( ) ( 1)(1 ).

2 2 2

T TT T T T T
L R p R T T RT

T p T T T TT
p

T

            

Din condiția problemei 1   mol și 3 1,T T  rezultă 2 1
1231 1

1 2

1
( 1)(1 )

2

T T
L RT

T T
    sau  

1
1231 2 1

2

1
( )(1 ).

2

T
L R T T

T
    

Răspuns: 1
1231 2 1

2

1
( )(1 ).

2

T
L R T T

T
     

În conformitate cu desenul din culegere [2, p.94], valorile presiunilor 1 2 3, ,p p p  de pe 

axa ordonatelor satisfac relației 2 3
1.

2

p p
p


  Aceasta implică faptul că triunghiul format 

va fi un triunghi scalen. Așadar, pentru soluționarea controversei respective se 

recomandă de modificat figura 7.9 de la pagina 94 astfel încât graficul procesului ciclic 
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1-2-3-1 să reflecte corect situația din problemă. Graficul procesului ciclic prezentat în 

Figura 2 satisface acestor criterii.  

 
  

  

Problema 4.167. Un fir de cauciuc a fost tăiat în 3 părți egale și câte unul din capetele 

lor sunt legate împreună (figura 4.42). Celelalte capete au fost fixate în punctele A, B 

și C, astfel încât unghiul dintre direcțiile AO și OC este 𝛼 = 30°. Cu ce este egală 

energia potențială elastică a fiecărui fir, dacă energia lor sumară este egală cu 2 𝐽 ? [2, 

p.56]  

 

 Forțele care acționează asupra fiecărui fir sunt prezentate în Figura 3.  

  

 
  

 

Considerăm că sistemul alcătuit din cele 3 fire este izolat. 

Scriem condiția de echilibru:  

1 2 3 0F F F  
r r r

 (1) 

1
1 2 2

3 1

3 2 1
3 1 1

sin
sin sin

(sin cos ).sin
cos cos

sin cos

F
F F F

F F ctg
F F F

F F ctg F


 

  
 

  


  

     
     

 (2) 

Folosim faptul că 1 2 3k k k k    (firul rămâne unul și același) și că  

1 1

2 2

3 3

.

F kx

F kx

F kx





 

 (3) 

   

   x   

y   

O   

1F
r

  

2F
r

  

3F
r

  

A 

B 

C 

1p   

2p   

3p   

p   

V   0   

1 

2 

3 

1V   
2 3V V   

Figura 2. Diagrama procesului 1-2-3-1 în coordonatele p,V. Graficul transformării 

ciclice formează un triunghi scalen 

Figura 3. Firele de cauciuc fixate în punctele A,B,C și legate în punctul O. 
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În acești termeni, relația (2) o putem scrie 
3 1(sin cos )kx kx ctg      sau  

 
3 1(sin cos ).x x ctg      (4)  

Admitem că unghiurile  și   luate în sumă, dau 90 .  În cazul dat, în figura 4.42 din 

culegere [2, p.56], direcțiile OB și OC formează între ele un unghi în măsură de 90 .  

Dar atunci, 90    60 .     

Astfel,  

3 1

3 1
( 3 );

2 2
x x    

3 12 .x x  (5) 

2
1

3 2 3 2

3 2 2

sin

sin (sin cos ) (sin cos ).

cos sin

F
F

F F ctg x x ctg

F F F ctg



      

  




       
   

 (6) 

3 2 2 2

1 1 3 1 3 2 3
( ) ;
2 2 33 2 3

x x x x


        3 2

2 3

3
x x  (7) 

Atunci 1 2 2

1 2 3 3
;

2 3 3
x x x    1 2

3

3
x x  (8)  

Cunoaștem că energia potențială a forței de elasticitate 
2

.
2

p

kx
E    

Din condiția problemei, 1 2 3 ,p p p pE E E E    ori  

22 2

31 2 2.
2 2 2

kxkx kx
    (9)  

Substituim (5) și (8) în (9) și avem:  

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

3 2 1
( ) (2 ) 2 3 4 2

2 2 2 2 2 2 4 23

k k k k k k
x x x x x x x

k k
           (10) 

Acum acceași relație (9) o exprimăm prin 2 :x   

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 12 8 3 3
2 2 2 .

2 9 2 2 9 2 3 4 2

k k k k
x x x x x

k k
              (11) 

Respectiv prin 3 :x   

2
2 2 2 2 23
3 3 3 3 3

9 2
2 2 2 2 .

2 4 2 4 3 2 2

xk k k k
x x x kx x

k
            


 (12) 

Comparăm rezultatele obținute:  

2

1

2

2

2

3

1

2

1
3

2

1
4

2

x
k

x
k

x
k







 



 


 

 2 ,pE x:  prin urmare  
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2 1

3 1

3
.

4

p p

p p

E E

E E

 


 

 (13) 

1 2 3 18p p p p pE E E E E      

1

2 1
0,25

8 8 4

p

p

E
E      (J) 

2 13 3 0,25 0,75p pE E     (J) 

3 14 4 0,25 1p pE E     (J). 

R. 𝐸𝑝1 = 0,25 𝐽 ;  𝐸𝑝2 = 0,75 𝐽 ;  𝐸𝑝3 = 1 𝐽 

În condiția problemei respective nu este indicată valoarea unghiului dintre direcțiile 

OB și OC. În acest caz este imposibil de determinat măsura unghiului .  Drept urmare, 

problema devine irezolvabilă atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Această 

disensiune ar putea fi soluționată prin resetarea condiției problemei în așa fel încât ea 

să conțină atât măsura unghiului , cât și măsura unghiului .   

Problema 7.104. Un cilindru vertical deschis de volum 𝑉0 = 40 𝑙 conține heliu la 

temperatura 𝑇0 , sub un piston subțire de masă neglijabilă care-l împarte în două părți 

egale. Presiunea exterioară este normală. Cilindrul are fixat pe peretele interior la ieșire 

un inel care blochează mișcarea pistonului. Ce cantitate de căldură a primit gazul, fiind 

încălzit până la temperatura 3𝑇0 ? Reprezentați graficul proceselor ce au loc în cilindru 

pe diagrama 𝑃, 𝑉. Frecarea lipsește [2, p.98]. 

 

a) În acest caz, în întreg procesul este o careva temperatură ,tT  0 03 ,tT T T   la care 

pistonul va ajunge sus. La această temperatură va începe procesul izocor. Până la acel 

moment gazul se dilată izobar. Astfel, variația energiei interne în procesul izobar va fi  

 
0

3
( ).

2
a tU R T T     

Inițial volumul heliului era 
0

1
.

2
V   

Pentru heliu 0,18 
3

,
kg

m
 34,003 10M   .

kg

mol
  

;m V  2 30,18 2 10 3,6 10m       ( ).kg  

Cantitatea de substanță va fi ;
m

M
   

3

3

3,6 10
0,9

4,003 10







 


( ).mol   

Aplicăm ecuația Clapeyron – Mendeleev pentru momentul când temperatura gazului a 

devenit egală cu tT  (pistonul a ajuns la inel):  

0
0 ;t t

p V
p V RT T

R



    

5 210 4 10
535

0,9 8,31
tT

 
 


( ).K  

Acum scriem ecuația Clapeyron – Mendeleev pentru momentul inițial, când heliul avea 

temperatura 0 :T   
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0
0 0 0

1
;

2 2

p V
p V RT T

R



    

5 2

0

10 4 10
267,5

2 0,9 8,31
T

 
 

 
( ).K  

Variația energiei interne este 
0

3
( ).

2
a tU R T T     

3
0,9 8,31 (535 267,5) 3000

2
aU       ( ) 3J  .kJ  

Lucrul în acest proces, 
0 0 0 0 0 0

1 1
( ) .

2 2
aL p V p V V p V       

5 2 31
10 4 10 2 10

2
aL       ( ) 2 .J kJ  

Scriem principiul întâi al termodinamicii:  

;a a aQ U L    

3 2 5 .aQ kJ kJ kJ    

b) Urmează încălzirea izocoră, de la tT  până la 2 03 ,T T  presiunea gazului crește. În 

procesul izocor gazul nu efectuează lucru mecanic, 0bL   și .b bQ U   Deci aflăm .bU   

0

3
(3 )

2
b tU R T T    

3
0,9 8,31 (3 267,5 535) 3000

2
bU        ( ) 3J  .kJ  

Rezultă că în transformarea izocoră cantitatea de căldură primită de gaz este 3bQ  .kJ  

c) Per ansamblu, în rezultatul ambelor transformări gazul primește cantitatea de căldură 

;a bQ Q Q   5Q  3kJ  8kJ  .kJ  

d) Pentru a construi graficul proceselor desfășurate în cilindru este suficient să 

analizăm raportul 
pV

T
 pentru stările inițială și finală ale gazului:  

3 31 1

1 3

,
p VpV

T T
  adică 

0 0
3 0 0 3

3 0

0 0

1
32 ;

3 2 3 2

p V
p V p p

p p
T T

      5

3 1,5 10p    (Pa). 

Prin urmare, graficul proceselor ce au loc în cilindru, în coordonate p,V va avea 

forma prezentată în Figura 4.  

 
Figura 4. Graficul proceselor ce au loc în cilindru în coordonatele p,V. 

  

0p   

3p   

00,5V   0V   V   

p   

0   

1 2 

3 
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Graficul prezentat mai sus satisface egalitatea 3 31 1

1 3

.
p VpV

T T
   

Atunci când consultă rubrica ”Răspunsuri”, și elevii, și profesorii, văd graficul ilustrat 

în Figura 5.  

 
Figura 5. Graficul proceselor desfășurate în cilindru, plasat în culegere[2, p.226].  

 

Problema 2.30. Corpurile reprezentate în figura 2.3 au masele 𝑚1 = 1 𝑘𝑔, 𝑚2 =

2 𝑘𝑔, 𝑚3 = 4 𝑘𝑔, iar forțele 𝐹1 = 5 𝑁, 𝐹2 = 1,5 𝑁. Să se afle tensiunea firului ce leagă 

corpurile cu masele 𝑚2 ș𝑖 𝑚3. Suprafața pe care se află corpurile este netedă [2, p.23]. 

 

Cazul I. Efectuăm desenul (în conformitate cu desenul din culegere) și indicăm forțele 

ce acționează asupra fiecărui corp în Figura 6.  

 
Fig. 6. Desenul din culegere (figura 2.3) care însoțește problema 2.30 și forțele care 

acționează asupra corpurilor 1,2,3[2, p.23]. 

 

Formăm sistemul  

23 2 3

12 32 2

1 21 1

T F m a

T T m a

F T m a

 


 
  

 (1.a) 

23 32T T  și 12 21.T T  

Deci rezultă că 1 2 1 2 3( ) ,F F m m m a     din care exprimăm accelerația:  

1 2

1 2 3

;
F F

a
m m m




 
 

3,5
0,5

7
a  

2
( ).
m

s
 

Prin urmare 23 3 2;T m a F   23 4 0,5 1,5 3,5T     ( )N  – rezultatul ce se obține.  

Respectiv 12 1 1 5 2 3T F m a     ( ).N    

00,5V   0V   V   

0p   

3p   

1 2 

3 

0   

p   
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Cazul II. Corpurile indicate pe desen le numerotăm în ordine inversă. Figura 7 prezintă 

această amplasare.  

 

Fig. 7. Sistemul din problemă, cu corpurile amplasate în ordine inversă, când forța 2F
r

 

acționează asupra corpului 1 și forța 1F
r

 asupra corpului 3 

  

Avem:  

21 2 1

23 21 2

1 32 3

T F m a

T T m a

F T m a

 


 
  

 (1.b) 

 Aici 23 32T T  și 12 21.T T   

Obținem 1 2 1 2 3( ) ,F F m m m a     din care exprimăm accelerația:  

1 2

1 2 3

;
F F

a
m m m




 
 

3,5
0,5

7
a  

2
( ).
m

s
 

În aceste condiții se obține 23 1 3 ;T F m a   23 5 4 0,5 3T     ( ).N   

 Răspuns: 23 3T  ( ).N   

În problema aceasta răspunsul din culegere este greșit și creează confuzii elevilor, cât 

și pedagogilor. Deci în conformitate cu diagrama prezentată în figura 2.3 de la pagina 

23, elevii trebuie să obțină tensiunea firului 23 3 2;T m a F   23 4 0,5 1,5 3,5T     ( )N  - alt 

rezultat decât cel din carte [2, p.216]. Ori există varianta a doua de soluționare a acestei 

neconcordanțe – să se opereze intervenții în diagrama prezentată în figura 2.3, făcând 

amplasarea corectă a corpurilor pe desen.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ 

Бабуч Наталья, учитель физики  

Теоретический лицей «В.Сухомлинский», г.Единец 

Эффективность процесса обучения физике в наше время определяется 

многими факторами, но главная роль принадлежит учителю. Его задача, прежде 

всего, воспитать активно мыслящую личность. От мастерства учителя, его 

умения управлять процессом формирования знаний учащихся, развитием их 

мышления во многом зависит, сможет ли ученик творчески подойти к 

изучаемому материалу.  

В настоящее время перед современной педагогической наукой стоит 

проблема, как повысить интерес школьников к физике. Физика объективно 

является одной из самых сложных школьных дисциплин и вызывает 

субъективные трудности у многих учащихся. Как известно, знания, полученные 

без интереса, не становятся полезными. Одна из причин потери интереса - это 

непригодность ряда традиционно применяемых приемов обучения для 

нынешнего контингента учащихся: ведь у нашей молодежи сегодня сильно 

развито чувство самосознания и собственного достоинства, она о многом имеет 

представление, поэтому занятия, базирующиеся на авторитарном нажиме, 

приказе, безапелляционных указаниях и бездоказательных утверждениях, 

вызывают лишь раздражение и скуку, поэтому они неприемлемы. Исходя из 

этого, одной из труднейших и важнейших задач дидактики как была, так и 

остается проблема воспитания интереса к учению. Это побудило 

преподавателей, искать новые методы и средства обучения, способствующие 

развитию интереса к предмету, воплощающие в себе идеи высокой взаимной 

требовательности и уважения, опирающиеся на возросшую самостоятельность 

ребят и, наконец, значительно расширяющие и обогащающие методический 

арсенал учителя, поскольку известно, что постоянство - враг интереса. 

Познавательный интерес – это избирательная направленность личности на 

предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полными 

глубоким знаниям[3]. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный 

интерес становится основой положительного отношения к учению. 

Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у 

человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и 

активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с 

увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от выполнения 

поставленной перед собой задачи. Познавательный интерес положительно 
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влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание 

психических процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые 

под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и 

направленность. Познавательный интерес, на мой взгляд, нужно развивать через 

содержание учебных материалов, и через необычные формы уроков с участием 

ребят в их подготовке и проведении, через приближение учения к жизни 

подростка. Познавательный интерес в трудах психологов и педагогов изучен 

достаточно тщательно, но все-таки остаются не решенными некоторые вопросы. 

Главный из них – как вызвать устойчивый познавательный интерес. 

Таким образом, использование занимательных материалов и методов для 

развития познавательных интересов учащихся на уроках является актуальной 

проблемой для современного до университетского образования. Каждый 

учитель в школе должен думать, какими методами и способами можно повысить 

интерес к своему предмету и поднять его рейтинг.  

Процесс обучения не является мукой для ученика в том случае, если 

учитель сам творчески относится к преподаванию своего предмета, создаёт и 

разрабатывает эффективную методику обучения, использует свои и чужие 

(научно-обоснованные) средства, методы и приёмы. 

Развитие познавательного интереса способствует формированию ученика 

как личности с устойчивым интересом к обучению, формированию более 

высокого уровня развития отдельных учеников. Учителю сложно подобрать и 

переработать научную информацию так, чтобы она стала доступной каждому 

ученику и была привязана к окружающему миру. Ученикам сложно применить 

полученные знания в повседневной среде. Но обучение в том и состоит, чтобы 

человек мог использовать знания в любой жизненной ситуации. 

Одним из эффективных путей воспитания у учащихся интереса к предмету 

является применение занимательных материалов и проведение нестандартных 

уроков.  

Нетрадиционные формы урока реализуются, как правило, после изучения 

какой-либо темы или несколько тем, выполняя функции обучающего контроля. 

Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная 

смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает атмосферу 

праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психический 

барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. 

Нетрадиционные формы урока осуществляются при обязательном участии всех 

учеников класса, а также реализуются с непременным использованием средств 

слуховой и зрительной наглядности. На таких уроках удается достичь самых 

разных целей методического, педагогического и психологического характера, 

которые можно суммировать следующим образом:  
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- осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по определенной 

теме;  

- обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к 

уроку;  

- предусматривается минимальное участи уроке учителя.  

 Также одной из причин понижения внимания и интереса к учению – это 

усталость. Уменьшить усталость учащихся от выполнения однообразных 

упражнений можно с помощью занимательных задач, задачек в стихах. 

Занимательная задача – это настоящая физическая задача, только с неожиданным 

или нестандартным решением[4]. Такие задачи очень полезны для развития 

гибкости ума, выработки навыков нешаблонного мышления, повышения 

интереса к предмету. В таких задачах физика предстаёт перед учащимися новой 

гранью (Приложение 1). Занимательность не исчерпывается только задачами. 

Это может быть:  

 юмор, доступный пониманию детей; 

 определение различных понятий и формулировки правил в стихотворной 

форме; 

 интересный исторический факт [2] (Приложение2); 

 пословицы (Приложение 3), которые можно применить к физическим 

явлениям; 

  фрагменты из литературных произведений, в которых описываются 

физические процессы (Приложение 4); 

 кроссворды (Приложение 5); 

 привлечение примеров из техники; 

 видеоуроки; 

  демонстрация физических законов при помощи детских игрушек и т.д 

В последнее время много говорят об интеграции предметов естественно - 

математического цикла, в том числе и физики. Хотя физику можно 

интегрировать и с литературой, и с искусством, так как наука и искусство – две 

ветви познания и отражения реального мира. У них общий объект познания – 

природа. Только физика как наука отражает в сознании человека разумом 

реальный мир, а искусство – эмоциями. Академик Л. Д. Ландау говорил: «Грош 

цена вашей физике, если она застилает для вас все остальное: шорох леса, краски 

заката, звон рифм. Любая замкнутость, прежде всего, свидетельствует об 

ограниченности. Физик, не воспринимающий поэзии, искусства – плохой 

физик». Использование устного народного творчества, фрагментов из 

произведений художественной литературы на уроках физики повышает интерес 

к предмету, делает знания детей живыми, эмоциональными, осознанными, 
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способствует повышению мотивации учения активизации учебно-

познавательной деятельности детей. Методика использования фрагментов из 

художественной литературы может быть разнообразной [5]. Можно выделить 

несколько способов использования элементов литературы: иллюстрация 

применения научных знаний; объяснение физических явлений, опытных фактов, 

отраженных в том или ином произведении; использование фрагментов 

произведения для составления задачи; объяснение разных суеверий, 

существовавших у людей. 

В своей учительской деятельности практикую различные типы 

нестандартных уроков: урок–суд (над величиной), урок-соревнование, урок 

творчества, урок-конференция, урок-игра, урок-сказка, а так же различные 

занимательные материалы: задачки в стихах, описание явлений в стихотворной 

форме, легенды и интересные истории из жизни ученых, кроссворды.  

 Вот примеры некоторых уроков. В 7 классе был успешно проведен урок-

соревнование, как урок-обобщения по главе «Движение и покой», который так 

же реализовал межпредметную связь с биологией. Ребята разделились 

самостоятельно на 2 команды, выбрали капитана. Для данного урока ребята 

сняли дома на телефон видео о домашнем питомце (коте, собаке, хомяке и т.д.) в 

движении и составили о нем задачу на вычисление скорости (Приложении 6). 

Также в 7 классе был проведен урок по теме «Сила трения», на котором 

успешно были использованы занимательные материалы, фрагменты из 

литературных произведений на этапе «Размышление». А в начале урока на этапе 

«Вызова» для активизации знаний использовались определение физических 

понятий в стихах, а для мотивации было зачитано «письмо Деда Мороза» 

(Приложение 7). При рефлексии в конце урока ребята продемонстрировали 

хорошие результаты и положительно отозвались об уроке. 

Чтобы разнообразить процесс преподавания, провожу совместные 

мероприятия и уроки, реализуя профессиональное партнерство с учителями и 

межпредметные связи с математикой, информатикой, биологией, литературой.  

 В 8 классе были проведены уроки: «Применение механических волн» (как 

частный случай, звуковых волн) и «Топливо и его значение для человека». Урок 

по теме «Применение механических волн» прошел в виде информационной 

конференции, на которой было рассмотрено использование звуковых волн с 

разных точек зрения: биологии (органы слуха живых организмов), архитектуры, 

музыки и литературы. Учащиеся были разделены в группы, каждый участник 

которой имел определенное задание. Все выступления сопровождались либо 

наглядными материалами, либо слайдами Power Point. Этот урок позволил 

ребятам усовершенствовать умение объяснять, выражаться грамотной 
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монологической речью, так же широко использовать межпредметную связь 

(Приложение 8).  

К уроку «Топливо и его значение для человека» я подобрала в качестве 

эпиграфа слова Сократа: «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», чем 

вызвала немало удивления у ребят, тем самым мотивируя их к учению. На этом 

уроке мы разобрали вопрос «топлива» для организма, т.е. энергетическую 

ценность продуктов и принципы правильного питания и режима дня. Для 

закрепления эффекта в конце урока ребятам были предложены пословицы и 

поговорки о топливе в разных его смыслах (Приложение 9). 

В 9 классе был проведен урок по теме «Глаз – природная оптическая 

система». Это был урок изучения нового материала, к подготовке которого я 

привлекла и учащихся. Они подготовили и представили материал, касающийся 

строения глаза с биологической точки зрения, иллюзий, профилактики 

заболеваний, гигиены зрения и гимнастики для глаз. Такой подход к подготовке 

урока, позволил заинтересовать учащихся, мотивировать их. Они 

самостоятельно готовили материал, наглядности. Весь урок сопровождался 

слайдами. На данном уроке была реализована межпредметная связь физики и 

биологии. 

Для старших классов игровые уроки не совсем уместны, поэтому учащихся 

можно увлечь подготовкой внеклассного мероприятия: физическая 

конференция, физический огонёк, физические посиделки, физические 

викторины, изготовление стенгазет по физике, подбор занимательных 

материалов. Они с удовольствием ищут информацию в Интернете, учебниках, 

создают свои проекты, выступают. Это очень важный момент, т.к. учащиеся 

защищают свою точку зрения, свои проекты, при этом еще преследуются и 

межпредметные связи. 

С учащимися 11 класса для учащихся 8-9 классов было проведено 

внеклассное мероприятие «Земля в иллюминаторе», приуроченное ко Дню 

космонавтики с уклоном на профориентацию. Цели данного мероприятия – 

ознакомить учащихся с такой наукой, как космонавтика расширить кругозор 

учащихся развить их творческие способности. В ходе мероприятия, кроме всего 

прочего учащиеся «разыграли» интервью с космонавтами, из которого 

присутствующие могли узнать где нужно учиться чтобы стать космонавтом, как 

живут космонавты на орбите, есть ли какие-то особенности у этой профессии и 

т.д. 

 С учащимися 12 и 10 классов я провела конференцию, приуроченную к 

годовщине Нобелевской премии – «Физики – лауреаты Нобелевской премии». В 

ходе конференции учащиеся делали сообщения с использованием 

компьютерных презентаций.  
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Для реализации Куррикулума [1], на своих уроках вовлекаю всех учащихся 

в активную мыслительно-познавательную деятельность, убеждаю учащихся в 

том, что знание физики поможет им легче и успешней разрешить различные 

жизненные проблемы. Опыт показывает, что не любое содержание указанных в 

программе разделов привлекает интерес учащихся. Тщательное изучение их 

ответов и методический анализ различных разделов физики позволили прийти к 

выводу: все темы физики содержат внутренние возможности для формирования 

познавательных интересов учащихся. Нужна только соответствующая методика 

преподавания. 

Если создать условия, помогающие раскрыться потенциальным 

возможностям учащихся, исключить методы принуждения, использовать 

разнообразные формы работы на уроке, то это облегчает усвоение учащимся 

программного материала по физике, и сделает изучаемый предмет интересным. 

Если познавательная деятельность на уроке вызывает у учеников радость, 

удовлетворение, увлеченность познанием, обучение приобретает подлинную 

силу.  
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УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Калугина Т.Н., ст. преподаватель1 

Городецкий О.В., учитель физики высшей квалификационной категории2 
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По определению рейтинговая система - совокупность правил, методических 

указаний и соответствующего математического аппарата, реализованного в 

программном комплексе, обеспечивающем обработку информации как по 

количественным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной 

деятельности учащегося, позволяющем присвоить персональный рейтинг 

(интегральную оценку, число) каждому учащемуся в разрезе любой учебной 

дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин. [1]  

На сегодняшний день многие общеобразовательные учреждения с опаской 

относятся к балльно-рейтинговой системе оценивания знаний в рамках 

реализации традиционной «знаниевой» парадигмы. Но требования, 

предъявляемые к государствам - участникам Болонского процесса, 

предполагают повсеместное внедрение рейтинговой системы оценивания знаний 

учащихся. Образовательная парадигма XXI века, образовательные стандарты 

европейских государств ориентированы на формирование ключевых 

компетенций у обучаемых. Оцениваются не только сами знания, но и умения эти 

знания добывать, рационально организовывать свою учебную деятельность, 

быть готовым продолжать самостоятельно учиться на протяжении всей жизни. 

Поэтому рейтинговая система контроля качества должна учитывать не только 

знаниевую (владение терминами и понятиями, знание и умение пользоваться 

лабораторным оборудованием и приборами, знание законов и методов 

исследования и др.), но и личностную составляющую качества образования 

(уверенность в себе, умение работать самостоятельно и в группе, стремление к 

успеху, умение брать ответственность на себя и др.). Большинство из ранее 

разработанных моделей рейтингового оценивания учебной деятельности 

учащихся средней школы имеют ряд недостатков, главными из которых 

являются: отсутствие стимулирования творческой составляющей учебной 

деятельности и механизмов качественного оценивания личностного роста 

отдельного учащегося.  

При формировании рейтинговой системы оценивания знаний в отдельно 

взятом образовательном учреждении должны соблюдаться следующие 
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характерные принципы: блочно-модульное структурирование изучаемого 

материала; системность; гибкость и мобильность; оценки-баллы имеют 

накопительную силу; создаются условия сотрудничества учителя и ученика; 

незнание не наказывается, а процесс познания стимулируется; ученик сам волен 

выбирать стратегию своей деятельности.  

Систематизируя вышесказанное отмечаем что, балльно-рейтинговая 

система оценки знаний обучающихся имеет следующие достоинства:  

а) повышение мотивации учащихся к активной и равномерной учебной 

работе в течение всего учебного года (четверти, или при изучении темы, раздела) 

по усвоению основ учебной деятельности;  

б) формирование у обучающихся навыков планомерной самостоятельной 

работы путем повышения мотивации к накоплению знаний, саморазвитию и 

самореализации;  

в) выявление направлений совершенствования учебно-методической и 

научно-методической работы педагогов-предметников. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся заменяет 

усредненные показатели оценки деятельности обучающихся и позволяет 

получать накопительную информацию о личных достижениях учащихся по 

каждому предмету на основе результатов текущего контроля знаний по данной 

теме, разделу. При этом уменьшается фактор случайности, субъективности 

(предвзятого отношения учителя к ученику).  

У знаменитого педагога В.А. Сухомлинского в книге «Сердце отдаю детям» 

находим выражение: «Тот, кого я учу, это, прежде всего, живой человек, ребенок, 

а потом ученик. Оценка, которую я ставлю ему - это не только измеритель его 

знаний, но, прежде всего, мое отношение к нему как к человеку». Таким образом, 

фактор субъективности при выставлении оценки учителем учащемуся всё же 

существует.  

Основой для определения рейтинга обучающегося являются рейтинговые 

показатели.  

Порядок формирования рейтингового показателя учащихся 

Учитель-предметник в начале учебного года должен разработать 

технологическую карту рейтинговых баллов по учебному курсу (определить 

количество диагностических мероприятий и максимальное количество баллов по 

отдельно взятой диагностической работе, при необходимости можно 

скорректировать весовые коэффициенты в зависимости от сложности 

материала). Технологическая карта формируется в соответствии с рабочей 

программой по предмету, утверждается директором школы, заместителем 

директора по УВР и доводится до сведения учащихся на первом уроке. Она 

является составной частью учебно-методического комплекса по данному 
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учебному курсу. Оценка работы обучающегося в течение четверти (года) по 

каждой из изучаемых дисциплин осуществляется педагогами в соответствии с 

разработанной и утвержденной в начале учебного года системой контроля за 

усвоением различных разделов изучаемого курса. Система контроля может 

сочетать как письменные, так и устные, как групповые, так и индивидуальные 

формы. 

Рейтинг каждого ученика определяется по результатам рубежного контроля 

успеваемости, в конце каждой четверти и учебного года путем суммирования 

баллов, начисленных по учебному курсу в данном учебном году. 

Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее 

требованиям учебной программы, соответствует 100 баллам.  

В начале года необходимо составить и утвердить единую шкалу 

соответствия рейтинговых баллов оценкам.  

Предлагаем следующую шкалу соответствия рейтинговых баллов оценкам 

пятибалльной и десятибалльной шкалы (Таблица 1). 

Если учащийся получает низкую рейтинговую оценку, то это означает, что 

минимальная часть от общего необходимого объема знаний учащимся не 

усвоена, и он получает неудовлетворительную оценку. 

До сведения учащегося по каждой теме на первом уроке должна доводиться 

информация о максимальном количестве баллов, которые можно получить, и о 

минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

положительную оценку. Число набранных по теме баллов выставляется в 

рейтинговую таблицу.  

 

 Таблица 1. Шкала соответствия рейтинговых баллов оценкам 

пятибалльной и десятибалльной шкалы 

Десятибалльная система 

балл оценка балл оценка 

0-10 1 51-60 6 

11-20 2 61-70 7 

21-30 3 71-80 8 

31-40 4 81-90 9 

41-50 5 91-100 10 

 

Текущий рейтинг учащегося за изучение темы или раздела по предмету 

рассчитывается автоматически в электронной таблице Excel. Итоговый рейтинг 

учащегося за четверть (год) рассчитывается как сумма его текущих рейтингов.  

В критерии оценивания включены уровни усвоения и соответственные им 

различные виды контроля.  

Пятибалльная 

система 

балл оценка 

0-9 1 

10-19 2 

20-59 3 

60-79 4 

80-100 5 
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Виды контроля представим в виде таблицы для предметов естественно-

научного цикла, начальной школы и предметов гуманитарного цикла (Таблица 

2). 

Таблица 2. Виды контроля для предметов естественно-научного цикла, 

начальной школы и предметов гуманитарного цикла 
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Рис. 1. Рейтинговая таблица по качественным показателям 

индивидуальной учебной деятельности учащегося по пятибалльной шкале. 
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Для определения рейтинговой оценки по каждому заданию устанавливается 

максимальное количество баллов за данный вид деятельности, а также его 

весовой коэффициент. В отдельной строке вводится количество определённых 

видов заданий по данной теме для дальнейшего расчёта по формуле (Рис. 1).  

В аналитической части таблицы будет производиться подсчёт количества 

баллов, набранных каждым учащимся в инвариантной части заданий 

(репродуктивного уровня и практических заданий по образцу) и вариативной 

части. По итогам суммарного количества баллов на основании определённой 

шкалы соответствия автоматически будет производиться перевод в итоговую 

оценку «5», «4», «3», «2» по пятибалльной системе оценивания (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Формула для автоматического перевода общего количества баллов 

в оценку по пятибалльной шкале 

В заключение можно сделать вывод, что рейтинговая система оценки 

знаний позволит ученикам осознать на основании знания своей текущей 

рейтинговой оценки необходимость систематической и ритмичной работы по 

усвоению учебного материала; четко понимать систему формирования итоговой 

оценки; углубленно осваивать изучаемый материал, непрерывно повышая свой 

рейтинг в течение учебного года; вносить коррективы по организации текущей 

самостоятельной работы и преодолеть синдром боязни отрицательных оценок.  

По нашему мнению, невозможно отследить личностный рост отдельного 

учащегося, сравнивая его показатели обученности с некими «усредненными» 

показателями, каждый ребенок индивидуален, его достижения мы можем 

сравнивать с его предыдущими достижениями в его деятельности. Нами была 

апробирована система рейтингового оценивания достижения учащихся в 

средней школе №7 г. Тирасполя. Сложность внедрения механизмов 

рейтингового оценивания заключается в громоздкости вычислений 
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промежуточных рейтинговых баллов отдельных учащихся, но после 

автоматизации расчетов посредством использования электронных таблиц Excel, 

когда учителю нужно заполнять только ячейки с количеством правильных 

ответов, процедура выставления рейтингового балла стала предельно простой и 

понятной. Хочется отметить, что внедрение рейтинговой системы обеспечивает 

интенсивное межполушарное взаимодействие мозга ребенка, посредством 

активизации работы правого «творческого» полушария, уводит его от 

репродуктивного усваивания материала. Ребенок, как правило, с удовольствием 

выбирает творческие задания с максимальными коэффициентами в оценивании 

видов деятельности. Желание получить низкую оценку за репродуктивную 

деятельность постепенно сводится до минимума. Данный подход позволяет 

интенсивно формировать необходимые коммуникативные, регулятивные, 

познавательные компетенции, оценивать не только «знаниевую», но и 

«деятельностную» составляющую образовательного процесса.  
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У МАГИСТРОВ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

Константинов Н.А., канд. пед. наук, доцент  

Рогожникова О.А., ст. преподаватель 

Кафедрa общей и теоретической физики, ПГУ им. Т. Г .Шевченко 

Переход на рыночную экономику выдвигает на первый план задачу 

воспитания духовно богатой, творческой и активной личности. В связи с этим, 

возрастает роль учителя как центральной фигуры системы образования. Труд 

учителя должен носить творческий характер, так как обусловлен сложностью и 

многообразием поставленных перед ним задач, разнообразием используемых 

инновационных и компьютерных технологий, различных педагогических 

ситуаций, ориентированных на выполнение новых образовательных стандартов. 

Появление новых учебников, разноуровневых и авторских образовательных 

программ заставляют учителя проводить регулярный мониторинг и оценивать 

педагогические достижения. Учителю необходимо постоянно совершенствовать 

свои психолого-педагогиеские знания, вносить в работу творческие элементы, 

осуществлять исследовательский подход к решению проблем, возникающих в 

учебном процессе. В этих условиях современному педагогу необходимо 

осмысливать собственную деятельность с научных позиций, владеть методикой 

формирования метапредметных умений и навыков исследовательской 

деятельности. 

Основная идея обновления старшей школы состоит в том, что существенно 

усиливается индивидуально-личностная направленность образования (обучение 

старшеклассников с учетом интересов - жизненных планов). Этому должно 

способствовать введение предпрофильных (8-9 классы) и профильных (10-11) 

классов. 

Профильное обучение предполагает: 

- обеспечение более углубленного изучения отдельных дисциплин; 

- использование дифференцированного обучения; 

- создание условий к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

- эффективную подготовку выпускников для обучения в высших учебных 

заведениях; 

- проведение профилизации с учетом мнения всех заинтересованных сторон 

(родители, учащиеся, педагогический коллектив). 

Целям и задачам предпрофильного и профильного обучения способствует 

введение элективных курсов по выбору, главной особенностью которых является 
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дифференциация и индивидуализация обучения. Элективные курсы, в отличие 

от факультативных, являются обязательными для посещения и выполняют 

следующие функции и задачи: 

- подготавливают к осознанному выбору будущей профессии; 

- информируют об особенностях профиля; 

- реализуют профессионально-образовательные потребности учащихся; 

- углубляют знания учащихся по предмету, выходя за рамки школьного 

курса. 

Для изучения вопроса о проведении элективных курсов по физике в 

общеобразовательных учреждениях нами была составлена анкета и предложена 

учителям физики Республики в количестве 36 человек на курсах повышения 

квалификации. 

Анализ анкетирования показал, что учителя понимают, что элективные 

курсы отличаются от факультативных, но только 7 % знают, в чем состоит 

отличие. 

На вопрос «Какие цели и задачи преследуют элективные курсы?» были даны 

следующие ответы: углубление знаний учащихся, расширение их кругозора – 78 

%; приобретение практических навыков – 7%; повышение качества знаний – 7%; 

1) приобретение навыков решения задач – 7%; не знают – 7 %. 

36 % учителей не смогли ответить из какой части базисного учебного плана 

отводятся часы на проведение элективных курсов. 72 % учителей написали, что 

в их образовательном учреждении элективные курсы по дисциплине «Физика» 

не проводятся. 

Зачастую, как показало анкетирование, учителя используют элективные 

курсы только для решения задач (78 %) и редко используются по назначению (22 

%). 

При составлении программ элективных курсов учителя чаще всего 

используют информацию из интернета или других педагогов, лишь немного 

подкорректировав эти программы под себя – 86 %, и только 14 % самостоятельно 

готовят программы. 

Методикой проведения элективных курсов владеют всего 14 %, 58 % - 

частично, а 28 % не владеют совсем. 

Для улучшения качества проведения элективных курсов 42 % учителей 

ответили, что на курсах повышения квалификации необходимо ввести спецкурс 

«Методика подготовки и проведения элективных курсов», 14 % высказались за 

улучшение материально-технической базы, 50 % ответили, что не знают. 

На вопрос «Какие недостатки вы видите при организации проведения 

элективных курсов в вашей школе?» дали следующие ответы: - не выделяют на 
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них часы – 23%; - снижение интереса учащихся – 7 %; - мало часов, выделяемых 

на элективный курс – 7%; - нет недостатков – 21 %; - не знаю – 42%. 

Анализируя данные анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1) Учителя физики не в полной мере готовы к подготовке и составлению 

программ, а также мало знакомы с методикой проведения элективных курсов; 

2) Зачастую проводимые курсы являются добавкой к основному курсу, что 

не соответствует целям и задачам элективных курсов; 

3) Во многих школах элективные курсы по естественнонаучным 

дисциплинам (в частности физика) отсутствуют, так как часы из вариативной 

части отводятся по другим предметам. 

Полученные результаты позволяют сформулировать некоторые 

методические рекомендации будущим учителям физики и учителям 

республики, руководителям общеобразовательных учреждений, которые могли 

бы помочь в составлении и реализации элективных курсов: 

1) Элективные курсы не могут использоваться как дополнение к предмету, 

так как являются автономными и должны способствовать формированию 

универсальных учебных действий; 

2) При составлении программы элективного курса должны учитываться 

интересы учащихся; 

3) В ходе проведения элективных курсов необходимо обратить особое 

внимание на формирование исследовательских компетенций у учащихся; 

4) Необходимо исследовать возможность проведения интегрированных 

элективных курсов, которые будут способствовать формированию единой 

картины мира благодаря метапредметным связям; 

5) Руководством школ при планировании элективных курсов должны 

учитываться интересы учащихся, а не использоваться выделяемые часы как 

добавка к нагрузке учителей до полной ставки; 

6) При планировании элективных курсов необходимо учитывать и 

предпрофильное обучение (8-9 классы), которое способствует выбору профиля 

обучения в 10-11 классах; 

7) На курсах повышения квалификации предлагается ввести спецкурс 

«Элективные курсы в средней школе», где бы рассматривались методические 

аспекты планирования и проведения элективных курсов. 

В заключении хотелось бы отметить, что для того чтобы будущие учителя 

физики были готовы к работе в профильных классах также необходимо при их 

подготовке включение в учебный план спецкурса «Методика подготовки и 

проведения элективных курсов в общеобразовательных учреждениях для 

профильных классов». 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

Косюк В.В., старший преподаватель  

Стрельчук В.А., учитель физики 

Кафедрa общей и теоретической физики ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

МОУ Тираспольская СШ №17 

Главная задача современного учителя - активизировать учебный процесс, 

вызвать у ученика потребность к познавательной деятельности, под 

руководством учителя или самостоятельно. Многие проблемы, возникшие перед 

школьной образовательной системой, связаны с быстро увеличивающимся 

объемом человеческих знаний, и как следствие, изменение требований к 

итоговой подготовке учащихся. Альтернативным классическому вариантом, 

позволяющим облегчить усвоение и применение этих знаний является 

использование интегрированного подхода, способствующего расширению 

содержания образования, обеспечивает целостность и неразрывность 

содержания учебного материала, взаимосвязь между предметами. На таких 

уроках и внеклассных мероприятиях учащиеся имеют возможность получения 

глубоких и разносторонних знаний, по-новому осмысливая события и явления, 

так, у них формируются умения переносить знания из одной отрасли в другую. 

15.02.2018 года в МОУ «Тираспольская средняя школа №17» прошло 

мероприятие при участии представительства физико-математического 

факультета ПГУ им. Т.Г.Шевченко и учителей, учащихся профильного физико-

математического и предпрофильных классов данного образовательного 

учреждения, а так же родительской общественности. 

 Перед участниками выступила декан физико-математического факультета 

кандидат физико-математических наук О.В. Коровай, которая обозначила 

основную цель - популяризация наук естественного цикла. Инновационные 

технологии в области технического прогресса требуют 

высококвалифицированных специалистов, а значит и основополагающих знаний 

в данной области наук, изучающих природу мироздания.  

 Чтобы учащиеся еще глубже прониклись взаимосвязью между физикой, 

химией, биологией и географией, в основу проведения была заложена 

метапредметная связь этих дисциплин, которая особенно ярко может быть 

представлена именно на внеклассных мероприятиях. 

 Что может вызвать больший интерес и подвигнуть к познавательной 

деятельности, как не опытная часть, которая бала представлена в большом 

многообразии и с разными возможностями. Более сложные, эффектные опыты 

были продемонстрированы преподавателями университета 
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Н.А.Константиновым, кандидатом педагогических наук, и В.В. Косюком, 

старшим преподавателем кафедры общей и теоретической физики. 

 
Рис. 1. Демонстрация физических опытов 

 Но и учащиеся школы старались не отставать: многообразие опытов по 

тепловой физике, по химии («Дым без огня», «Извержение вулкана» и т. д.), по 

географии («Радуга» и т.д.).  

 
Рис. 2. Представление опыта по получению терморасширенного графита. 

Кроме классических демонстраций, учащимися исследовательского 

общества был представлен опыт по получению терморасширенного графита.  

 В менее представительском формате В МОУ «ТСШ №17» используются 

подобные показы для учащихся всех возрастных групп. Результатом является 

увеличения интереса к данным предметам, стабильная результативность на 

исследовательских обществах учащихся разных уровней. И как закономерный 

итог – создание и функционирование с 2000 года профильных физико-

математических классов. 

 Вниманию учащихся и родителей была представлена лекция по 

астрономии и космонавтике преподавателем университета А.М.Выхристенко, 

директором центра астрофизики.  

 Во второй части мероприятия в качестве обмена опытом проведен 

интегрированный урок по физике, с широким использованием интерактивных 
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технологий. на котором присутствовали учителя физики различных учебных 

заведений.  

 Подобный обмен опытом позволяет разнообразить копилку методических 

приемов преподавания, проверить эффективность нововведений.  

 Сопутствующей целью стало профориентацоннное направление, где была 

предоставлена информация для учащихся и их родителей о перспективах 

дальнейшего образования в выборе профиля обучения в образовательном 

учреждении и по его окончанию с использованием знаний предметов 

естественного цикла.  

 По отзывам присутствующих все составляющие мероприятия вызывали 

как познавательный, так и практический интерес, а значит есть необходимость и 

по обмену опытом организации подобных мероприятий.  
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METODOLOGIA STUDIERII METODELOR NUMERICE PRIN 

IMPLEMENTAREA MAPLET-URILOR 

Bobeica Natalia, conferenţiar universitar interimar, doctor în ştiinţe 

Catedra ITI, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat. Sunt examinate unele abordări didactice privind utilizarea soft-ului Maple, în special 

implementarea Maplet-urilor, în procesul de studiere a disciplinei Metode numerice. Sunt evidenţiate 

conexiunile dintre instrumentele didactice şi implementarea noilor tehnologii informaţionale. 

 

Modernizarea sistemului educaţional prin prisma implementării tehnologiilor 

informaţionale 

Educaţia în perspectiva noilor tehnologii a deschis noi direcţii şi orientări în 

procesul instructiv-educativ. Implementarea noilor tehnologii informaţionale în 

educaţie se extinde extrem de repede în aproape toate domeniile şi devine caracteristică 

pentru tinerele generaţii. Utilizarea acestora în orice domeniu, inclusiv şi în învăţământ, 

reprezintă un avantaj de bază prin nelimitarea cantităţii de informaţie folosită. 

Dominanta procesului de învăţare devine individualizarea, renunţându-se tot mai mult 

la standardizare. 

Învăţământul tradiţional avea o paradigmă de tip liniar. Informaţia se transmitea 

de la profesor la elev de regulă unidirecţional. Procesul de predare-învăţare 

contemporan axat pe tehnologia digitală este direcţionat în ambele sensuri. Apare o 

nouă paradigmă de învăţare, prin care elevul sau studentul nu mai este un spectator 

pasiv, un receptor care asimilează informaţia nerealizând un feed-back corespunzător, 

aceasta reprezentând, de fapt baza unui proces educaţional eficient [1, 2].  

Tehnologiile digitale determină un nou tip de abordare a fenomenului 

educaţional prin intermediul noilor mecanisme şi instrumente ale comunicării şi 

informaţiei. Astfel, se construieşte o nouă educaţie care este definită de unii cercetători 

în domeniu ca: ”pedagogie media”. Aplicabilitatea şi forţa de impact generată de 

tehnologiile digitale determină implementarea lor pe scară largă. Avantajul în cazul 

noilor tehnologii este gradul ridicat de receptivitate al studenţilor, consumatori activi 

de tehnologii digitale. 

În societatea de astăzi, profesorul are rolul de a pune resursele la dispoziţia celui 

care învaţă, pentru ca acesta să lucreze pe cont propriu. Aceste resurse trebuie 

organizate astfel încât să inspire studentul, să-l ajute în învăţare, să-i stimuleze 

formarea de capacităţi de gândire.  

Tehnologia modernă este folosită în scop de resursă şi trebuie să fie conectată 

elementelor de conţinut disciplinar şi să aibă ca scop realizarea obiectivelor urmărite 

prin unitatea de învăţare.  

Există mai multe sisteme software matematice care ar putea fi utilizate în 

procesul de predare-învăţare din învăţământul universitar: Mathematica, Matlab, 
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Mathcad, Derive, Reduce, Maple etc. Este necesar de menţionat faptul că, unul dintre 

cele mai populare software utilizate în sistemul universitar este Maple.  

Astfel, putem scoate în evidenţă unele idei (Figura 1) în ceea ce privesc noile 

paradigme de utilizare ale software-lor matematice în informatică cum ar fi: 

 

 
Figura 1. Noi paradigme de utilizare  

a sistemelor software matematice în informatică 

Pentru ca procesul de predare-învăţare să devină eficient, pentru orice subiecte 

incluse în cursul Metode numerice, în general, şi Integrarea numerică, în particular, 

este necesar de a utiliza un număr cât mai mare de instrumente didactice cu 

implementarea maximă a tehnologiilor informaţionale moderne. Eficienţa procesului 

dat poate să crească continuu introducând şi perfecţionând noi instrumente didactice în 

conexiune strânsă cu implementarea noilor tehnologii informaţionale. În cadrul 

procesului instructiv-educativ, implementarea software-ului Maple, în particular a 

Maplet-urilor, generează noi oportunităţi şi oferă avantaje suplimentare la însuşirea 

temei cercetate. 

 

Aplicarea tehnologiilor informaţionale în procesul de studiere a Metodelor 

numerice 

Pentru ca procesul de predare-învăţare a Metodelor numerice să devină eficient, 

este necesar de a utiliza un număr cât mai mare de instrumente didactice cu 

implementarea maximă a tehnologiilor informaţionale moderne. Eficienţa procesului 

dat poate să crească continuu introducând şi perfecţionând noi instrumente didactice în 

conexiune strânsă cu implementarea noilor tehnologii informaţionale. În cadrul 

procesului instructiv-educativ implementarea software-ului Maple, în particular, a 
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Maplet-urilor, generează noi oportunităţi şi oferă avantaje suplimentare la însuşirea 

temei cercetate. Avantajele ţin de: creşterea accesibilităţilor şi abilităţilor de 

programare, sporirea deprinderilor privind elaborarea modelelor matematice, timpul de 

rezolvare, claritatea prezentării rezultatelor (Figura 2).  

În mod obişnuit, la studierea Metodelor numerice în universităţi sunt folosite un 

număr restrâns de mecanisme şi instrumente didactice ce presupun şi aplicarea 

tehnologiilor digitale moderne. Eficienţa proceslui de predare-învăţare creşte continuu 

odată cu îmbunătăţirea şi modernizarea instrumentelor didactice în conexiune cu 

implementarea tehnologiilor informaţionale de ultimă oră. 

În contextul respectiv am utilizat software-ul Maple şi am realizat o aplicaţie, 

pentru calcularea, prin intermediul metodelor numerice, a integralelor, implementând 

Maplet-urile [3, 4, 5]. 

 
Figura 2. Avantajele oferite de implementarea Maplet-urilor în procesul didactic a 

Metode numerice 

În procesul de realizare a aplicaţiei respective studentul este permanent implicat 

în procesul de studiere şi îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări, dezvoltându-şi 

abilităţi şi deprinderi pentru a soluţiona probleme cu un grad înalt de dificultate [6, 7]. 

Aplicaţia dată se realizează pe etape şi utilizatorul are posibilitate să execute după 

fiecare pas Maplet-ul pentru a vizualiza rezultatul obţinut. Cunoscând funcţiile 

standarde, definite pentru calculul integral în Maple, studentul poate independent 

realiza o aplicaţie-Maplet complexă şi eficientă.  

Astfel, efectuând o sinteză a celor prezentate mai sus putem conchide 

următoarele: 

- Obiectivele centrale în cadrul predării-învăţării oricărui compartiment din 

Metode numerice presupun însuşirea metodelor şi aplicarea lor la soluţionarea unor 

probleme concrete. În cazul dat implementarea Maplet-urilor contribuie la formarea 

unei atitudini creative privind soluţionarea integralelor prin diverse metode numerice.  
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- Softul Maple, în particular componenta Maplet, oferă oportuniţi comlexe şi 

poate fi utilizat cu succes la predarea Metodelor numerice. De exemplu, pentru a ilustra 

grafic anumite procese, pentru a verifica anumite rezultate este mult mai util şi comod 

de folosit acest soft. În aşa mod, nu se consumă timpul pentru calcule inutile şi 

profesorul poate să pună accentul, în exclusivitate, pentru însuşirea metodelor 

numerice.  

 

Bibliografie 

1. Buneci M. Metode Numerice. Lucrări de laborator. Editura Academica 

Brâncusi, 2003. 284 p. 

2. Chiriac L. Metode numerice. Editura Tipografia Centrală, 2014, CZU 519.6, 

ISBN 978-9975-53-300-3. 196 p. 

3. Narayanan A. On Maplet development and programming tutorial for science 

and engineering student. Magnificat High School Ganapathy Narayanan. The 

University of Toledo, 2010. 23 p. 

4. Monagan M. B. ş. a. Maple Introductory Programming Guide. Maplesoft, a 

division of Waterloo Maple Inc. 2005. 386 p. 

5. Martha L. Abell and James B. Braselton. Maple by Example Third Edition. 

Elsevier Academic Press, 2005. 550 p 

6. Mihălache L. Abordări metodice privind aplicarea complexă a tehnologiilor 

computaţionale în procesul de predare-învăţare a compartimentului 

„Modelare şi metode de calcul” în cursul liceal de informatică. Teză de doctor 

în pedagogie, Chişinău, 2013. 134 p. 

7. Globa A. Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii 

informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de 

programare”. Teză de doctor în ştiinţe pedagogie, Chişinău, 2016. 141 p. 

 

  

267



 

NECESITATEA UTILIZĂRII TIC ÎN FORMAREA  

COMPETENŢEI DE COMUNICARE 

Andrei Braicov, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe1 

Ilona Popovici, lector superior universitar2 

1Universitatea de Stat din Tiraspol 
2Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

„Idealul educaţional al şcolii din Republica Moldova constă în formarea 

personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabil de autodezvoltare, care posedă nu numai 

un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajarea pe piaţa muncii, dar 

şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în 

contextul valorilor naţionale şi universale asumate” 

Codul Educaţiei al RM, art. 6 [7] 

Atingerea acestui ideal educaţional poate fi realizată în mare măsură prin formarea 

şi dezvoltarea cu succes a competenţei de comunicare la elevi/studenţi, care conform 

Codului Educaţiei al RM, Cadrului European Comun de competenţe şi Cadrului 

Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior din Republica Moldova este una din 

competenţele-cheie necesare pentru „formarea unui caracter integru şi dezvoltarea 

unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce 

permit participarea activă la viaţa socială şi economică” Codul Educaţiei al RM, art. 

11 [7]. 

Nevoia şi posibilitatea de comunicare sunt caracteristice fiecărui individ. Lipsa 

abilităţilor de comunicare şi colaborare bine dezvoltate generează pentru peroasnă o 

panică reală în situaţii când este necesar de a vorbi în public, de a răspunde în cadrul 

examenelor orale, de a se adresa publicului cu un discurs, de a face o prezentare, de a 

iniţia şi de a conduce o discuţie, etc. 

Comunicarea este o activitate vitală a fiecărui individ. Fără ea nu ar fi posibile 

relaţile de orice natură între oameni şi deci societatea nu ar exista. A comunica 

înseamnă a exista şi a coexista cu, prin şi pentru umanitate. Aceasta stă la baza 

umanizării, construirii psihologice şi culturale a oamenilor, asigură transmiterea de 

informaţii de la o generaţie la alta, fiind cel mai eficient mod de influenţare educativă. 

Ea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale [17]. 

Comunicarea are o mulţime de sensuri, scopuri, forme de manifestare şi 

exprimare. Cea mai simplă definiţie a comunicării este: „un act prin intermediul căruia 

o persoană adresează un mesaj altei persoane” [1]. 

În DEX comunicarea este definită ca: „acţiunea de a comunica şi rezultatul ei”, 

iar sinonimele acestei noţiuni sunt: înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură [9]. 

Alte definiţii ale termenului de comunicare sunt: 

 „Comunicarea este un proces în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei şi 

sentimente”, S. Hybels, W. Weawer. 
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 „Proces, prin care o parte (numită emiţător) transmite informaţii (un mesaj) unei 

alte părţi (numită receptor)”, R. Baron. 

 „Comunicarea este un proces, de regulă, intenţionat de transfer de informaţie şi 

înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau subcompenenţe organizaţionale şi 

organizaţii în întregul lor”, Şerban Iosifescu. 

 „Comunicarea este o activitate umană de socializare, inevitabilă, extrem de 

importantă şi complexă, care presupune transmiterea unor conţinuturi şi 

semnificaţii (informaţii, mesaje, opinii, idei, decizii, etc), în vederea producerii 

unor efecte generatoare de feed-back şi de schimbări cu scopul atingerii anumitor 

obiective”, Sultănica Matei.  

Comunicarea este factorul principal ce transformă realitatea, ideile şi cunoştinţele 

într-un demers educaţional. Astfel, actul comunicării intrapersonale, interpersonale şi 

de grup duce la dezvoltarea competenţe de comunicare a indivizilor. 

În contextul Cadrului de Referinţă a Curriculumului Naţional [3], competenţa de 

comunicare este: „capacitatea care permite producerea şi interpretarea mesajelor, 

precum şi negocierea sensului în contexte specifice, asimilate situaţiei de comunicare”. 

Ea insumează abilităţile de comunicare complexă, adecvate în noile structuri sociale, 

cunoaşterea normelor culturale şi restricţiilor în comunicare, cunoaşterea obiceiurilor, 

tradiţiilor, etichetei în sfera comunicării, respectarea decenţei, educaţia, orientarea 

printre mijloacele de comunicare inerente mentalităţii naţionale sau mentalităţii păturii 

sociale şi exprimate în contextul profesiei individului [33]. 

Альберт Крылов defineşte competenţa de comunicare drept „capacitatea de a 

stabili şi menţine contacte necesare cu alte persoane, ce include un set de cunoştinţe, 

aptitudini şi abilităţi ce asigură o comunicare eficientă” [34]. Tatiana Callo afirmă că 

„competenţa de comunicare cumulează întregul ansamblu de abilităţi personale: a şti, 

a şti să faci, a şti să fii, a şti să devii; ea este un rezultat egal al ştiinţei şi artei 

(măiestriei), neexistând un mod ideal de comunicare” [4]. 

Problematica competenţei de comunicare este abordată şi dezvoltată de următorii 

autori: L. Şoitu [28], L. Iacob [14, 15], L. Ionescu-Ruxăndoiu [16], Б. В. Беляева [31], 

И. А. Зимняя [32], Е. И. Пассов [35], А. А. Крылов [34],Vl. Pîslaru [19, 20], R. 

Dumbrăveanu [12], T. Callo [4, 5, 6], V. Gh. Cojocaru [8], L. Sadovei [21, 22], D. 

Pătraşcu [18], C. Şchiopu [27], N. Silistraru [23, 24, 25], V. Botnari [2], S. Moirand 

[30], D. Coste [29], M. Hadârcă [13], A. Solcan [26], A. Afanas [1], D. Eşanu-

Dumnazev [11]. 

Principala tendinţă a schimbărilor care au loc în prezent în sistemul de învăţământ 

reflectă accentul pe valorile umaniste, cultura comunicativă, procesele de dezvoltare şi 

auto-actualizare a personalităţii fiecărui participant în procesul educaţional.  

Conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova una din cerinţele de bază a 

sistemului de învăţământ este formarea competenţei de comunicare şi colaborare cu 
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colegii, copiii de orice vârstă, adulţii în procesul activităţii educaţionale, sociale, de 

cercetare şi de creaţie.  

Astfel orice proces educaţional are drept scop pregătirea individului pentru 

activitatea sa ulterioară, prin dezvoltarea competenţelor acestuia. În acest context 

cursantul în procesul de instruire este implicat în diferite activităţi educaţionale, care îl 

ajută să devină o persoană capabilă de a se orienta în viaţă prin comunicarea eficientă 

în diferite situaţii, aptă să-şi exprime atitudinea faţă de diferite valori etice şi estetice, 

pregătită să-şi achiziţioneze în mod independent cunoştinţele şi competenţele 

solicitate. Toate acestea îi permit individului să devină o persoană cu un ansamblu de 

cunoştinţe, aptitudini şi competenţe de comunicare, capabilă să se integreze în societate 

şi să facă faţă cerinţelor pieţii muncii. 

Procesul de informatizare a educaţiei se caracterizează prin evoluţia şi distribuţia 

în masă a instrumentelor Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC), care 

sunt activ utilizate nu doar pentru transmiterea şi diseminarea conţinutului educaţional, 

dar şi pentru formarea şi dezvoltarea competenţei cheie de comunicare şi asigurarea 

interacţiunii continue dintre profesor şi elev/student în sistemele actuale de învăţământ 

deschis şi la distanţă. 

Scopul procesului de integrare TIC în educaţie este transformarea sistemului 

educaţional în vederea asimilării noilor tehnologii şi servicii, utilizării lor eficiente, 

creşterii accesului liber şi rapid la orice resurse educaţionale digitale şi în special creării 

unor medii virtuale de învăţare, care asigură ut ilizatorilor ambienţe ce îndeplinesc 

următoarele cerinţe: comfort, participarea/implicarea în cadrul sesiunilor de învăţare, 

disponibilitatea resurselor simple şi uşor de utilizat, simplitatea şi transparenţa 

procesului de formulare a obiectivelor de învăţare [10, pag. 14-15]. 

Majoritatea componentelor de bază pentru invăţarea virtuală (figura 1) 

încurajează comunicarea. De exemplu, web 2.0 (care include reţelele sociale, wiki, 

blog-uri, repozitorii de conţinmut media, platforme web deschise, web-comunităţi, 

etc.), prin esenţă şi scop, facilitează comunicarea şi colaborarea. 

Platforma
institutionala

( de ex., 
Office365

Instrumente 
Web 2.0.

Sistem de 
Management al 

Instruirii

( de ex., 
MOODLE)

Sisteme pentru
conferinte

video

Biblioteca
digitala si alte

e-resurse

35Figura 1. Componentele de bază pentru invăţarea virtuală 
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Integrarea TIC în procesul educaţional soluţionează următoarele probleme 

pedagogice:  

 Dezvoltarea competenţelor comunicaţionale ale elevilor/studenţilor; 

 Legătura educaţiei cu viaţa cotdidiană a societăţii; 

 Diversificarea resurselor educaţionale; 

 Accesul la resursele educaţionale pentru multiple categorii de persoane în orice 

moment de timp, din orice locaţie şi de pe diferite dispozitive; 

 Oferirea oportunităţilor de învăţare şi îmbunătăţirea condiţiilor ei pentru 

elevii/studenţii cu cerinţe speciale de învăţare şi grupurile vulnerabile. 

Necesitatea utilizării TIC în formarea competenţei de comunicare este reflectată 

prin posibilitatea întreţinerii interacţiunii continue dintre profesor şi elev/student, ce 

permite discutarea oportună a ideilor, reflexiilor şi problemelor apărute; stimularea 

activităţii elevilor/studenţilor în vederea intensificării procesului de formare şi 

dezvoltare a acestei competenţe; asigurarea permanentă a comunicării sincrone şi/sau 

asincrone, colaborării şi lucrului în echipă; acordarea oportună a asistenţei şi ajutorului 

necesar în realizarea sarcinilor practice, studiului individual, proiectelor, etc; 

implicarea elevilor/studenţilor în discuţii online şi/sau activităţi reflective, 

diversificarea formelor de comunicare interpersonală între toţi actorii procesului 

educaţional. 

Deseori în cadrul procesului de comunicare între elevi/studenţi apar un şir de 

bariere de comunicare, cele mai importante din ele fiind: teama de a face greşeli, teama 

de critică, timiditatea. Unii au probleme cu găsirea motivelor pentru a vorbi, formularea 

opiniilor sau comentariilor relevante; participarea scăzută sau neuniformă, cauzată de 

tendinţa altora să domine în grup şi inhibarea celorlalţi; presiunea colegială. Aceste 

bariere apar în diferite grupuri de studenţi, indiferent de nivelul competenţei de 

comunicare posedate sau de numărul de persoane în grup. Mai mult decât atât, fiecare 

student intră în orice mediu de învăţare şi comunicare cu o personalitate deja formată, 

modelată de experienţele anterioare de comunicare, atât pozitive, cât şi negative.  

Evitarea sau reducerea acestor bariere şi probleme în procesul de dezvoltare a 

competenţei de comunicare poate fi organizată prin utilizarea mijloacelor TIC. 

Instrumentele TIC permit intensificarea discuţiilor, dezbaterilor, reflecţiilor, 

jocurilor de rol, lucrului în echipă, sondajelor, studiilor de caz, prezentărilor, 

activităţilor de simulare a situaţiilor de comunicare, particularizării discuţiilor cu 

studenţii mai timizi, etc.  

Instrumentele TIC utilizate pentru formarea şi dezvoltarea competenţei de 

comunicare, prin comunicare sincronă şi/sau asincronă, schimb de idei şi opinii, 

reflexii, discuţii, dezbateri şi colaborare sunt: e-mail, forum, blog, reţele sociale, chat, 

videoconferinţe, grupuri de discuţii, platforme educaţionale cu instrumente de 

comunicare integrate, etc. 
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Pentru eficienţa dezvoltării competenţei de comunicare este necesar să se ţină cont 

de faptul că fiecare instrument TIC de comunicare utilizat trebuie să fie productiv, 

oportun, provocător şi motivator, sigur şi autentic. 
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METODE DE REZOLVARE A ECUAŢIILOR PRIN INTERPOLARE 
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CEITI2 

Calculul numeric dispune de soluţii pentru o gamă largă de probleme a căror 

rezolvare îşi găsesc aplicare în tehnică şi inginerie. Acest articol este adresat elevilor 

de la specializarea informatică aplicată, care poate fi conceput ca un capitol pentru 

disciplina Metode numerice. 

 Pentru soluţionarea unei probleme din inginerie, tehnică cu ajutorul 

calculatorului este necesar de a cunoaşte un algoritm de rezolvare a acestor probleme, 

apoi să fie implementat într-un limbaj de programare java/phyton și altele. Ca o metodă 

potrivită pentru reprezentarea oricărui algoritm este scrierea algoritmului în 

pseudocod. Pentru a rezolva o ecuaţie algebrică prin interpolare se cere informaţii 

privind gradul de regularitate al funcţiei (continuitatea funcţiilor şi a derivatelor etc.), 

după aceea se alege un criteriu de aproximare. În acest articol vom pune accentul pe 

aspectele practice ale interpolării polinomiale și soluționarea ei cu o aplicație desktop. 

 Polinoamele de interpolare al lui Lagrange, Hermite sau Taylor sînt în general 

polinoamele de interpolare a funcţiei inverse a unei funcţii date. De aceea problemele 

care au condus la interpolarea inversă este problema rezolvării numerice a ecuaţiilor. 

În această lucrare vom rezolva ecuaţii numerice prin interpolarea inversă. Pentru a 

efectua aproximări potrivite asupra calculelor rădăcinelor unei ecuaţii date care 

urmează să fie soluţionate prin metoda coardelor, aducem cîteva considerente teoretice 

pentru obținerea formulelor de calcul. 

 Conform relatărilor unor autori [1,2,3] este binevenit de utilizat pentru 

interpolarea inversă, polinomul de interpolare al lui Lagrange. Pentru soluționarea 

ecuațiilor vom utiliza interpolarea inversă.  

Se consideră funcţia f difinită pe intervalul I şi notăm prin f imaginea intervalului I prin 

funcţia f, f(I) = F, f – derivabilă de n+1 ori. În intervalul I luăm n+1 puncte distincte: 

𝑥1 < 𝑥2 < ⋯ < 𝑥𝑛 < 𝑥𝑛+1  

Notăm cu 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2,⋯ , 𝑛 + 1valorile funcţiei. Vom construi un polinom de gradul 

cel mult n care pe punctele 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2,⋯ , 𝑛 + 1 să ia valorile 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2,⋯ , 𝑛 + 1. 

Astfel se obține polinomul de interpolare al lui Lagrange: 

𝐿(𝑦0𝑦1, ⋯ , 𝑦𝑛+1;  𝑓
−1(𝑦) =  ∑ 𝑥

𝜔(𝑦)

(𝑦−𝑦𝑖)𝜔′(𝑦𝑖)

𝑛+1
𝑖=1 , unde 𝜔(𝑦) =  ∏ (𝑦 − 𝑦𝑖

𝑛+1
𝑖=1 ). 

Din polinomul de interpolare al lui Lagrange deducem următoarea formulă de 

aproximare: 
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 𝑓−1(𝑦) = ∑ 𝑥
𝜔(𝑦)

(𝑦−𝑦𝑖)𝜔′(𝑦𝑖)

𝑛+1
𝑖=1  + 

[ 𝑓−1(𝜀)](𝑛+1)

(𝑛+1)
𝜔(𝑦), unde 𝜀 aparţine celui mai mic 

interval care conţine punctele 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2,⋯ , 𝑛 + 1 şi punctul 0. Din ultima relaţie 

rezultă o formulă de aproximare pentru rădăcina �̅� a ecuaţiei f(x) = 0.  

Pentru y = 0, avem formula de aproximare a soluţiei �̅�.  

�̅� ≈  − 𝜔(0) ∑ 𝑥
𝑥𝑖

𝑦𝑖𝜔′(𝑦𝑖)
,𝑛+1

𝑖=1  𝜔(0) =(−1𝑛+1 ∙  𝑦1 ∙  𝑦2 ∙  ⋯ ∙ 𝑦𝑛+1 ). 

|�̅� + (0)∑𝑥
𝑥𝑖

𝑦𝑖𝜔′(𝑦𝑖)
| ≤  

𝑀𝑛+1

(𝑛 + 1)!
|𝑦𝑖|⋯ |𝑦𝑛+1|,

𝑛+1

𝑖=1

 𝑀𝑛+1 = sup
𝑦 ∈𝐹

| (𝑓−1(𝑦))𝑛+1| 

Pentru evaluarea erorii se va utiliza următorea expresie:  

|�̅� − 

∑
𝑥𝑖

𝑦𝑖𝜔′(𝑦𝑖)
𝑛+1
𝑖=1

∑
1

𝑦𝑖𝜔′(𝑦𝑖)
𝑛+1
𝑖=1

| ≤  
𝑀𝑛+1

(𝑛 + 1)!
|𝑦1||𝑦2|⋯ |𝑦𝑛+1| 

Cazul n=1. În acest caz vom obţine o metodă bine cunoscută şi anume metoda coardei.  

𝐿(𝑦1, 𝑦2;  𝑓
−1|𝑦) =  

𝑥1(𝑦− 𝑦2)

𝑦1− 𝑦2
+
𝑥2(𝑦− 𝑦2)

𝑦2− 𝑦1
 şi �̅� ≈ 𝐿(𝑦1, 𝑦2;  𝑓

−1|0) =
𝑥1 𝑦2−𝑥2 𝑦1 

𝑦2− 𝑦1
, cu 

evaluarea |�̅� −
𝑥1 𝑦2−𝑥2 𝑦1 

𝑦2− 𝑦1
 | ≤  

𝑀2

2!
|𝑦1| ∙ |𝑦2| 

Formula se mai poate obţine şi prin interpolarea directă. 

𝐿(𝑥1, 𝑥2;  𝑓|𝑦) =  
𝑦1(𝑥 − 𝑥2)

𝑥1 − 𝑥2
+
𝑦2(𝑥 − 𝑥2)

𝑥2 − 𝑥1
 

𝐿(𝑥1, 𝑥2;  𝑓|𝑦) = 0 

Obţinem pentru �̅� următoarea aproximare: 

�̅� ≈
𝑥1 𝑦2 − 𝑥2 𝑦1 

𝑦2 − 𝑦1
 

Expresia de mai sus reprezintă soluţia obţinută prin interpolarea inversă  

 

Rezolvarea ecuațiilor. Metoda coardei 

Definiţie [3]. Fie I R un interval și f: I → R o funcţie. Spunem că f are Proprietatea 

lui Darboux (prescurtat P.D.) dacă orice a,bI , a< b și oricare ar fi γ cuprins între 

f(a) și f(b) există c(a, b). Astfel încît f(c) = γ. 

Observaţii: 

a)  Funcţia f: I → R posedă P.D. atunci și numai atunci cînd oricare a, bI , a<b și 

orice λ(0, 1) există  

c(a, b) astfel încît f(c) = (1 – λ) f(a) + λf(b). 

b)  Funcţia f: I → R posedă P.D. atunci și numai atunci cînd orice a, bI, a<b și 

orice γ cuprins între f(a) si f(b), paralelă la axa Ox care trece prin punctul (0, γ) 

intersectează graficul lui f în cel puțin un punct (x, f(x)) cu x ce aparține intervalului 

(a, b).  
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c)  Punctul c din definiție nu este întotdeauna unic determinat. Pot exista o infinitate 

de puncte c care aparţin intervalului (a, b), astfel încît f(c) = γ. 

d)  Fie f :I → R o funcţie cu proprietatea: oricare a, bI, a<b și oricare ar fi γ cuprins 

între f(a) şi f(b) există c care aparține lui I, astfel încît f(c) = γ. 

De aici nu rezultă numaidecît că f are P.D., ci doar faptul că f(I) este un interval. 

De multe ori definiţia P.D. este destul de greu de utilizat. De aceea vom enunţa 

următoarea propoziţie: 

Propoziţie. Fie IR un interval si f: I → R o funcţie. Funcţia f posedă P.D., dacă şi 

numai dacă oricare JI este un interval, rezultă că f(J) este interval. 

Exemplu. Funcţia 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥2 − 4𝑥 − 7, la extremităţile intervalului (3,4) are 

semne opuse: 𝑓(3) = −10 < 0, 𝑓(4) = 9 < 0. 

Derivata 𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 − 4𝑥 − 4 păstrează semnul plus pe intervalul (3,4). Deci, în 

interiorul intervalului (3,4) se află o soluţie a ecuaţiei 𝑥3 − 2𝑥2 − 4𝑥 − 7 = 0. 

Vom căuta soluţia cu aproximarea 0,01. Aplicăm formula 𝑥1 = 𝑎 −
(𝑏−𝑎)𝑓(𝑎)

𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)
 şi 

obţinem: 

𝑥1 = 3 −
1 ∙ (−10)

9 − (−10)
= 3 +

10

19
 ≈ 3,53. 

Calculăm 𝑓(3,53) ≈ −2,05. 

Din două intervale (3; 3,53), (3,53;4) alegem al doilea interval, deoarece în 

extremităţile lui funcţia 𝑓 are semne opuse. 

Găsim a doua aproximare: 

𝑥2 = 3,53 −
0,47 ∙ 𝑓(3,53)

𝑓(4) − 𝑓(3,53)
≈ 3,53 +

0,47 ∙ 2,05

11,05
= 3,62. 

Calculăm 𝑓(3,62) = −0,24 < 0. 

Alegem intervalul (3,62;4) şi calculăm a treia aproximare 

𝑥3 ≈ 3,62 +
0,38 ∙ 0,24

9,24
= 3,63. 

𝑓(3,63) = −0,04. 

În continuare trebuie să ne aşteptăm că 𝑥4 se va deosebi de 𝑥3 cu mai puţin de 0,01, 

ceea ce ne dă posibilitatea să afirmăm că 𝑥3 este aproximarea soluţiei căutate. Pentru a 

garanta că 𝑥3 este soluţia căutată, vom calcula 𝑓(3,64) = 0,17, fără a calcula 𝑥4. 

Semnele pentru valorile funcţiei 𝑓(3,63) şi 𝑓(3,64) sunt opuse. Deci, 𝑥3 este 

aproximarea soluţiei căutate. 

Observaţie. La aplicarea metodei coardei eroarea de calcul se va corecta automat la 

pasul următor, efectuând calcule intermediare, însă calculele se vor efectua, verificând 

proprietăţiile Teoremei Darboux [3], ca să nu apară greşeli de la aproximări, este bine 

să păstrăm calculele aproximate.  

Pentru a soluţiona ecuaţia vom utiliza aplicaţia web „Wolfram Alpha” [4] 
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Date de intrare:  

In1: Solve[x^3 - 2 x^2 - 4 x – 7 = 0] 

Graficul:  

In2: Plot[-7 - 4 x - 2 x^2 + x^3, {x, -2.7, 4}] 

In3: Plot[-7 - 4 x - 2 x^2 + x^3, {x, -12, 12}] 

Forma polinomială: 

In3: FullSimplify[-7 - 4 x - 2 x^2 + x^3] 

Rădăcini reale: 

In4: Select[Solve[-7 - 4 x - 2 x^2 + x^3 == 0, x], Element[x /. #1, Reals] & ] 

Rădăcini complexe: 

In5: Select[Solve[-7 - 4 x - 2 x^2 + x^3 == 0, x],!Element[x /. #1, Reals] & ] 

Discriminantul polynomial: 

In6: Discriminant[-7 - 4 x - 2 x^2 + x^3, x] 

Proprietăţi ca funcţie reală: 

In7: FunctionDomain[x^3 - 2 x^2 - 4 x - 7, x] 

Intervalul: 

In8: FunctionRange[x^3 - 2 x^2 - 4 x - 7, x, y] 

Derivata: 

In7: D[-7 - 4 x - 2 x^2 + x^3, x] 

Integrala nedefinită: 

In8: Integrate[x^3 - 2 x^2 - 4 x - 7, x] 

Maximum local: 

In9: Maximize[x^3 - 2 x^2 - 4 x - 7, x] 

Minimum local: 

In10: Minimize[x^3 - 2 x^2 - 4 x - 7, x] 

Deasemenea calculele se pot efectua în varianta aplicaţiei desktop “Wolfram 

Mathemetica 11.2” [5], urmărind rezolvarea desfăşurată a ecuaţiei: 

 

 

 

 

277



 

 

 
 

 

Bibliografie 

1. Păvăloiu Ion. Rezolvarea ecuaţiilor prin interpolare. Editura Dacia Cluj-Napoca, 

1981. 190 pag. 

2. Копченова H.B., Марон И.A. Вычислительная Математика в примерах и 

задачах. Изд-ва „Наука”б М., 1972, 367 стр. 

3. Sireţchi Gh. Funcţii cu Proprietatea lui Darboux. Materiale pentru perfecţiunarea 

profesorilor de liceu. vol. IV, Univ. Bucureşti, Fac. De Matematică, 1993.  

4. https://www.wolframalpha.com/ - pentru Wolfram Alpha. 

5. https://www.wolfram.com/mathematica/ - pentru Wolfram Mathematica 11.2. 

  

278

https://www.wolframalpha.com/
https://www.wolfram.com/mathematica/


 

ROLUL INSTRUMENTELOR TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL 

Hîncu Ionela, cercetător ştiinţific 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Accentuarea fenomenului de globalizare şi internaţionalizare a sistemului 

educaţional reclamă o adaptare continuă a procesului de instruire/formare la dinamica 

societăţii (societate bazată pe cunoaştere) şi la transformările profunde care au loc 

odată cu explozia tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC). 

Aplicarea resurselor TIC în educaţia muzicală aduce schimbări în procesul de 

predare-învăţare-evaluare. Dinamica societăţii moderne obligă educaţia la o regândire 

şi restructurare a conţinutului său prin încurajarea promovării unei dimensiuni 

interactive a relaţiei profesor-elev. Astfel, în acest moment este necesar regândirea 

modului de predare şi regândirea obiectivelor, ţinându-se cont de necesităţile şi 

interesele elevilor şi a părinţilor acestora. Un rol deosebit de important îl au resursele 

umane, iar în acest context este necesară pregătirea continuă a cadrelor didactice.  

Computerul a apărut după ce unii profesori au devenit calificaţi, în timp ce mulţi 

din elevii lor sunt familiarizaţi cu TIC încă de la vârste fragede. Există nevoia de cursuri 

de iniţiere TIC, dar şi de informaţii concrete de specialitate specifice în domeniul 

interdisciplinar pentru cadrele didactice interesate. Aceste cursuri vor servi la o bună 

practică de acomodare cu mediul nou, cu noi viziuni creative, pine de inovaţii, precum 

şi la o bună comunicare virtuală, îmbunătăţind practica pedagogică în sistemul 

educaţional muzical [5]. 

Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în contextul lecţiilor 

de educaţie muzicală este în prezent o practică care se dezvoltă în şcolile din întreaga 

lume, punând în mod semnificativ accentul pe achiziţia deprinderilor vocal-

instrumentale. Având în vedere rolul crescând al motivaţiei pentru învăţare, pe care 

muzica şi TIC îl joacă în viaţa de zi cu zi a elevilor, utilizarea unei metodici adecvate 

pentru a facilita dezvoltarea deprinderilor muzicale devine din ce în ce mai importantă. 

Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale utilizate în cadrul lecţiilor de 

educaţie muzicală urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele didactice să 

creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex 

de atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul 

competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de 

autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar în 

poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. De aceea noi încercăm o viziune 

a valorificării TIC în educaţia muzicală, care pune în evidenţă interesul elevilor pentru 

o bună pregătire şi capacitate de integrare a acestora într-o societate pe deplin 

informatizată [1].  

Astfel, un element de noutate în educaţia muzicală, îl constituie Lecţia SMART. 

Conform studilor interprinse, lecţia de educaţie muzicală agreată de elevi trebuie să fie 
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o lecţie modernă, care să se desfăşoare într-un mod interactiv, cu un repertoriu muzical 

reactualizat, profesor creativ, cabinet echipat etc. [3, 4]. Aceste aspecte ne-a motivat să 

conceptualizăm Lecţia SMART la educaţia muzicală. 

 Lecţia SMART la educaţia muzicală semnifică lecţia realizată prin valorificarea 

calitativă a TIC. Profesorul trebuie să demonstreze abilităţi de a combina şi a demonstra 

eficienţa şi aplicabilitatea tehnologiilor digitale în diverse experienţe de învăţare la 

educaţia muzicală, înclinând balanţa în favoarea celui modern, mult mai uşor acceptat 

de elevi. 

 Astfel, menţionăm sistemul de echipamente, pe care se fundamentează Lecţia 

SMART: 

 Internet  

 Tablă interactivă  

 Computer  

 Proiector  

 Lecţia SMART la educaţia muzicală stimulează învăţarea creativă, formarea unui 

stil de muncă independent şi asigurarea unui feed-back continuu, dezvoltarea 

imaginaţiei şi formarea unei culturi vizuale şi auditive, realizarea de experimente şi 

crearea de situaţii-problemă [3,4]. 

 Modelul lecţiei SMART la educaţia muzicală face apel la experienţa proprie a 

elevului, promovează învăţarea prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii 

în confruntarea cu alţii. Munca în grup stimulează interacţiunea dintre elevi, creşterea 

stimei de sine, încrederea în forţele proprii, diminuează anxietatea faţă de şcoală şi 

intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În acelaşi timp, munca în grup, 

prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este foarte competitivă, metodele 

activ – participative aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp şi 

necesită experienţă din partea cadrului didactic, iar elevilor le trebuie timp ca să se 

familiarizeze cu acest nou tip de învăţare.  

 Lecţia SMART la educaţia muzicală îi oferă profesorului şi diverse oportunităţi 

de evaluare instantanee a materiei studiate de către elevi în clasă, pe care ei o consideră 

mai obiectivă şi atractivă. 

 S-a semnalat faptul că utilizarea TIC în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală se 

potriveşte atât elevilor cu aptitidini muzicale, cât şi pentru ceilalţi. Ca rezultat al 

interacţiunii, profesorul primeşte un feedback continuu din partea elevilor. Astfel, se 

realizează un proces de evaluare permanentă şi aspecte de autoevaluare.[ 2] 

 TIC oferă elevilor şi profesorului de educaţie muzicală diverse oportunităţi de 

realizare a evaluării instantanee a materiei studiate în clasă. Astfel, menţionăm rolul 

TIC în procesul educaţional, Tabelul 1. 
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Tabelul 1. Avantaje TIC pentru elev şi profesor 

Elevi Elevi/Profesori Profesori 

Învăţare modernă 

 

 

Educaţie muzicală 

relevantă 

 

Fişiere cu toate 

informaţiile la subiectul 

discutat  

Educaţie muzicală 

acceptabilă şi accesibilă 

 

Climat de studiu al 

educaţiei muzicale 

transparent, care 

încurajează elevii către 

mari aşteptări pentru 

viitor 

Soluţionarea situaţiilor 

noi prin aplicarea 

diverselor programe, soft-

uri etc. 

 

Realizarea drepturilor 

fiecărui copil, promovând 

calitatea rezultatelor la 

educaţia muzicală 

Colaborare între elevi, 

profesor şi TIC 

 

Modificarea conţinutului 

(teoretic, auditiv, de 

interpretare, de evaluare) 

în funcţie de necesitate  

Educaţie bazată pe viaţa 

reală şi flexibilă a elevilor; 

 

Metodologia de predare 

conduce la o mai mare 

implicare a elevilor în 

învăţare 

 

Oprtunităţi privind 

rapiditatea, mobilitatea, 

supleţea, flexibilitatea 

rezolvării situaţiilor-

problemă  

Răspunde diversităţii 

muzicale 

 

Predare la diverse nivele 

 

Posibilitatea schimbării 

ordinii prezentării 

sarcinilor, exerciţiilor, 

adaptarea acestora la 

numărul de elevi  

Respectrea şi egalitatea de 

şanse pentru toţi copiii 

Optimizarea ritmului de 

învăţare 

Adaptabilitatea adecvată 

şi eficienţa la împrejurări  

Nivel crescut de încredere Corelaţie între 

intensificarea implicării 

elevilor în procesul 

educaţional şi 

îmbunătăţirea rezultatelor 

la educaţia muzicală 

 

Cultură a studierii 

educaţiei muzicale 

Disponibilitatea constantă 

a conţinutului 

 

 Învăţare în contextul 

tipului de inteligenţă a 

elevului 

 

 Evaluare obiectivă  
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Datorită TIC, elevul este încurajat să-şi asume o responsabilitate mai mare în 

procesul învăţării individuale şi, totodată, se acordă oportunităţi plăcute pentru elevi 

de a-şi folosi imaginaţia şi curiozitatea pentru expresii creative. 

Astfel, problematizarea necesităţii valorificării TIC la educaţia muzicală este de 

actualitate, pentu că încearcă să răspundă intereselor elevilor şi profesorilor prin 

monitorizarea evoluţiei relaţiei muzică-computer şi efectul învăţării rezultă din 

creşterea motivaţiei, calităţii superioare a resurselor. 
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METODELE MODERNE DE FAMILIARIZARE A ELEVILOR CU 

ŞTIINŢELE EXACTE ŞI ALE NATURII 

Idrisova Aina, învăţător la clasele primare 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Facultatea Ştiinţe Exacte 

Liceul Teoretic Ac. C. Sibirschi 

Ştiinţele exacte şi ale naturii sunt domenii de bază, pe care fiecare persoană ar 

trebui să le posede la perfecţiune. Dar întrebând studenţii lucruri elementare din 

curriculum şcolar – de exemplu: Datorită cărei legi submarina se menţine sub apă? Din 

ce cauză se măreşte temperatura curenţilor oceanici? Care este interpretarea geometrică 

a integralei definite? – constatăm, că studenţii sau absolvenţii universităţii, totuşi au 

lipsă de cunoştinţe în lucruri elementare. În acelaşi timp, ei cunosc legi din matematica 

superioară studiate în cadrul orelor academice. Prin urmare, identific că sistemul nostru 

educaţional are mai multe lacune, din cauza cărora suferă nu doar elevii sau profesorii, 

care fac totul necesar ca să acopere toate temele, dar şi la final starea economică a ţării!  

Modele ale mai multor ţări au arătat că o economie slabă provoacă falimentarea 

businessului local şi naţional. Conform statisticii anul trecut au fost înregistrate cele 

mai multe cazuri de lichidare ale afacerilor. La rândul său, mediul instabil de afaceri 

conduce la micşorarea locurilor de muncă, în special în domeniile tehno-ştiinţifice. Din 

cauza lipsei de perspectivă de formare a unei cariere profesionale, se atestă un interes 

minim către facultăţile exacte a absolvenţilor liceelor. Interesul minim este accentuat 

şi de nivelul slab de predare a cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor reale. Şi în final, 

neajunsurile în metodologia de predare generează elevi fără cunoştinţe sau fără 

capacităţi de a implementa cele studiate! De ce? Pentru că elevii actualmente sunt 

influenţaţi de o diversitate extraordinară de factori (principalul factor fiind evoluţia 

bruscă a tehnologiilor informaţionale). Sfera de interes a copilului poate fi compusă 

din complet diferite atracţiuni complet diferite, pe care el le poate schimba la fel de 

brusc cum şi dorinţa de a se învăţa. Acest fapt este o normalitate a secolului XXI. De 

aceea învăţătorii trebuie să recunoască interesele copiilor moderni şi să fie flexibili 

schimbărilor eventuale.  

De ce avem nevoie de metode noi în practica predării? Deoarece metodele 

tradiţionale de studiere nu trezesc în elevi dorinţa de a cunoaşte. Ştiinţele reale 

presupun mai multă inteligenţă, mai multe idei logice şi curaj.  

Fiind un începător în predarea educaţiei formale şi neîncepător în domeniul 

educaţiei non-formale, am identificat o atitudine individuală faţă de diferite nivele de 

dezvoltare intelectuală: 

o La nivelul preşcolar este important crearea interesului şi trezirea curiozităţii; 

o În clasele primare se stabilesc bazele, familiarizarea cu ştiinţele, cu procesele de 

calcul şi de gândire, cu rezolvarea problemelor de logică; 
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o Ciclul gimnazial necesită explicare prin exemple, de utilizare şi aplicare în 

practică; 

o În licee şi universităţi se construieşte gândirea critică, se pune accent pe aplicarea 

cunoştinţelor şi pe provocarea personalităţii. 

În baza instrumentelor de educaţie non-formală, putem crea o abordare 

personalizată în procesul de învăţământ. Toate aceste instrumente pot fi folosite în 

moduri diferite, în funcţie de vârsta elevilor, de subiectul predat şi de nivelul de 

instruire. Pentru ca să provocăm la elevi un interes deosebit către ştiinţă, e necesar doar 

de combinat metodele tradiţionale de predare cu metodele non-formale, utilizând 

oportunităţile oferite de tehnologiile moderne.  

Astăzi, mulţi din învăţători oferă prin programul său de predare câteva idei de 

creare a noilor «servicii pentru cunoaşterea ştiinţelor exacte». Metodele acestea pot fi 

numite divers, ideea de bază fiind folosirea la orice lecţie şi cu orice temă pentru acasă. 

Mai ales atunci, când elevul face cunoştinţa cu ceva nou – aplicând şi metode noi - 

orice subiect poate deveni atractiv pentru copil. 

 SCI-BOOK 

Utilizarea aplicaţiilor audio şi video. Se referă nu numai la manuale ştiinţifice, dar 

şi la cărţi de literatură artistică. Înregistrările audio şi video vor urmări materialul care 

este prezentat în manual. De exemplu, pentru a învăţa regulile din matematică, elevul 

mai întâi va studia textul propriu-zis, ulterior va avea oportunitatea să urmărească în 

mod clar explicaţia unui exemplu de rezolvare conform acestei reguli, sau va studia 

vizual legea dată. Majoritatea copiilor întâlnesc probleme în studierea geometriei – 

baza oricărei tehnologii – reprezentarea imaginară, planificarea, presupunerea poziţiei 

obiectelor în spaţiu.  

În fizică - o descriere a forţelor care acţionează asupra corpului va fi înţeleasă 

mult mai repede şi mai bine atunci când elevul va fi capabil să vizioneze forţele într-o 

imagine video.  

Sau în chimie – de multe ori pentru a explica structura nivelurilor electronice 

profesorul desena 2-3 imagini pe tablă, ca să arate toate plasările şi mişcările. Deşi este 

o idee bună, acasă, în ajutorul copilului, pentru a-şi aminti mişcările electronilor şi 

amplasarea lor, vine cartea noastră.  

Prin această metodă noi putem îmbunătăţi mai mult decât un singur lucru - elevul 

îşi dezvoltă toate cele trei moduri de percepere a informaţiei - vizual, auditiv, şi din 

text. Pe de altă parte, copiii pot alege pentru ei înşişi modul de percepţie mai eficient. 

Prin urmare, în ambele cazuri, vom ajunge la obiectivul propus iniţial – asimilarea 

suficientă a informaţiei.  

 VR-SCIENCE 

Studiul anumitor teme, folosind tehnologia de realitate virtuală. În această 

metodă, profesorul joacă rolul unui anumit narator care leagă conştiinţa studentului cu 
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materialul studiat. Casca VR poate arăta mai clar şi mai detaliat, procesele fizice care 

au loc, sau calculele matematice în practică şi explicarea lor. Cu VR elevii vor înţelege 

cum pot fi utilizate practic expresiile sau calculele matematice, studiindu-le în baza 

modelelor reale. Aplicarea VR în studiul chimiei prezintă un interes sporit, prin studiul 

structurii interne a atomului! Sau structura internă a corpului uman. Sau vizitarea unui 

loc pe planeta noastră, despre care a povestit învăţătorul de geografie! Şi imaginaţi-vă 

că elevul va fi capabil să-l admire la 360°. VR nu va ajuta doar profesorul – VR va 

excita în elevi un interes deosebit către acest subiect. Cunoaştem că o mulţime depinde 

de acest sentiment unic numit - dorinţă! 

 GOOGLE MAP  

Compania Google de câţiva ani se ocupă de programul de serviciu on-line de 

vizualizare (360°) a străzilor unei localităţi – Google Street View. Acum, fiind în 

Chişinău, noi putem accesa locurile din Brazilia sau Sydney, descoperind monumentele 

de architectură sau peisajul localităţii. Actualmente, aproape fiecare elev dispune de un 

smartphone, cu care ar putea folosi aceasta aplicaţie. Este una din mai multe posibilităţi 

să utilizăm obiectul lor îndrăgit – telefonul mobil – în scopuri didactice.  

 CAIETELE ELECTRONICE 

La fel metodă de implicare a tehnologiilor informaţionale – telefoanele şi 

laptopurile – în timpul pregătirii temelor pe acasă. Caietul electronic poate fi completat 

în timp mai scurt şi mai plăcut. De ce nu din când în când? Sistemul de evaluare 

automat va uşura lucrul profesorului, oferindu-i posibilitatea pregătirii lecţiilor mai 

interesante, şi nu analizând caietele sau testele elevilor în fiecare seară!  

Împreună cu caietele electronice pot fi menţionate şi aplicaţii, site-uri, programe 

specializate, create pentru evaluări on-line, dar şi pentru predarea informaţiei prin 

imagini şi întrebări interactive. Toate acestea arată mult mai atractiv decât prezentările 

Power Point cu slide-uri statice şi pline de text. Un exemplu succesibil din punctul meu 

de vedere este site-ul https://create.kahoot.it/ - unde fiecare învăţător poate crea singur 

quiz-uri şi testări pentru elevi.  

 TEHNOCON 

Constructor tehnologic. Toate categoriile de vîrstă preferă jocurile – şi cei mici şi 

cei adulţi! Într-o bună zi un părinte poate identifica că fiul lui, fără ca acesta să viziteze 

lecţii suplimentare, vorbeşte foarte bine limba engleză, doar datorită faptului că el se 

joacă des la calculator, (majoritatea jocurilor sunt în limba engleză!). La fel de bine 

putem folosi orice alt tip de joc pentru dezvoltarea gândirii lui. Tehnocon - nu este doar 

un joc, genul «culege avionul». Tehnocon prezintă detalii mici, pe care elevul va fi 

capabil să le adune, folosind anumite legi fizice sau matematice. Prin urmare, ştiinţele 

exacte sunt strâns legate de ştiinţele tehnologice. Deci, de ce nu să insuflaţi o dragoste 

către tehnologie încă din copilărie? De ce să nu construiască o mini-submarină de sine 

stătător? În aşa mod, el mult mai rapid va înţelege de ce ea totuşi se ţine sub apă. 
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Această idee poate fi utilizată nu numai pentru cei mici - dar, de asemenea, şi pentru 

clasele superioare - de exemplu, Tehnokon poate fi un motor cu ardere internă, sau un 

mecanism de funcţionare asemeni ceasului de mână. 

 LEGĂTURA CU COMUNITĂŢILE OBŞTEŞTI 

Care metode non-formale de predare sau de transmitere a informaţiei sunt cele 

mai potrivite pentru ecologie? Foarte bine se transmite şi se asimilează informaţia, care 

vine de la tineri către tineri. Un exemplu de învăţare poate fi comunicarea cu elevii 

care deja sunt interesaţi în ştiinţe! În ţara noastră există mai multe exemple de proiecte 

şi organizaţii, care elaborează evenimente legate de ştiinţă, popularizând ştiinţa şi 

prezentând aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în viaţă. Cel mai uşor este să facem 

legătura între domeniul educaţiei formale şi cea non-formală.  

ActivEco, (“activEco – durabilitate în acţiune”), este un program educaţional 

anual, care a fost lansat de asociaţia EcoVisio în 2013 şi rămîne, pînă în prezent, 

proiectul principal al organizaţiei. Scopul ”activEco” este să responsabilizeze/ 

încurajeze tineri creativi şi motivaţi, să îşi poată concentra energia pentru a schimba 

societatea către un mod de viaţă sustenabil – mod care răspunde nevoilor actuale fără 

a influenţa capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. În viaţa 

zilnică, aceasta presupune un consum responsabil, eficienţă energetică, folosirea 

transportului ecologic, conştientizarea impactului personal asupra mediului şi 

micşorarea / compensarea lui, etc. În rezultatul mai multor acţiuni, absolvenţii acestui 

program au posibilitatea să realizeze un proiect în domeniul dat. De exemplu, unul din 

astfel de proiecte prezintă transmiterea informaţiei comunităţii despre componenţa 

pungilor obişnuite din polietilenă şi crearea unor genţi din pânză – cu diferite desene, 

denumiri. Un eveniment recunoscut - IarmarEco, prezintă un târg de produse 

ecologice şi chimice, de propuneri de colaborare cu anterprenori sociali, cu diferite 

ateliere, printre care au avut loc diverse instruiri pentru copii.  

Un alt exemplu de comunitate a tinerilor pasionaţi de popularizarea ştiinţei – este 

comunitatea internaţională 15x4, care deja pe parcursul a doi ani organizează diferite 

evenimente pentru elevi şi tineri, atrăgându-i să-şi descopere pentru sine Universul 

ştiinţelor, din diverse domenii. Învitând o astfel de comunitate la lecţie sau vizitând cu 

toată clasa lectorium lor – va deveni primul pas a elevilor spre dragoste către ştiinţa, 

pe care-o trebuie s-o posedă orice tânăr. 

 

Concluzii 

Metodologia formală şi non-formală trebuie să se dezvolte într-o simbioză. 

Studiind exemplele mai multor organizaţii non-guvernamentale din Moldova, am 

dezvoltat o serie de activităţi şi evenimente educative care pot ajuta educatorii/ 

profesorii să îşi desfăşoare activitatea mai eficient cu tinerii.  
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o Organizarea excursiilor nu doar cu scopul vizitei diferitor locuri interesante, dar 

şi implementarea în practică a analizei ecologice a mediului înconjurător; 

o Realizarea training-urilor pentru elevi (în cooperare cu ONG-uri); 

o Utilizarea proiectelor vizual-evidenţiate; 

o Desfăşurarea activităţilor ecologice pe teritoriul şcolii şi terenurilor adiacente în 

mod distractiv sau competitiv; 

o Pregătirea eco-quest-urilor prin oraş şi/sau orice alt fel de joc intelectual cu 

genericul dat.  

De ce avem nevoie de aceasta? Pentru că astfel noi vom crea o următoare generaţie 

«interesată şi intelectual-dezvoltată», care crede în Ştiinţă! Fiecare din noi, profesor, 

poate face un pas în dezvoltarea unor metode inovatoare de formare creînd împreună 

cu tânără generaţie un viitor "inteligent şi harnic"!  
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METODE ŞI MIJLOACE DE APLICARE A TEHNOLOGIILOR DIGITALE 

ÎN CADRUL ORELOR DE ISTORIE 

Orîndaş Lilian, cercetător 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Rezumat. În articol sunt descrise metode şi mijloace de aplicare a tehnologiilor digitale în cadrul 

orelor de istorie; avantajele acestor metode de predare în domeniul istoriei; surse istorice şi comentarii 

cu privire la acestea; realizarea orelor de istorie cu ajutorul platformelor şi aplicaţiilor educaţionale. 

Integrarea tehnologiilor digitale în procesul de predare-învăţare-evaluare a 

devenit o necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluţie 

conceptuală în educaţie, tehnologiile digitale devenind un mediu pentru învăţare în 

general, pentru toate disciplinele din curriculumul şcolar. 

Adaptarea la cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere solicită profesorilor să 

regândească parcursul educaţional al tinerilor de azi, permiţându-le acestora să 

exploreze noul, să rezolve probleme prin intermediul propriilor activităţi de 

cercetare/investigare, să relaţioneze cu ceilalţi în diferite medii culturale şi sociale, să 

exprime opinii/ păreri argumentate. Atunci când este orientată corespunzător, 

tehnologia contribuie la o învăţare activă centrată pe elev, la dezvoltarea creativităţii şi 

a gândirii critice. Societatea are nevoie ca tehnologiile digitale să fie acum mai 

accesibile tinerilor decât oricând, nu numai la şcoală şi în spaţii publice, ci şi acasă, 

unde accesul la calculatoare şi Internet a crescut simţitor de la un an la altul. 

Dinamica noilor metode interactive de predare - învăţare a istoriei este 

fundamental alta, elevul este învăţat cum să înveţe adaptând mijloacele propuse la 

propriile capacităţi şi abilităţi, este deprins să caute informaţia, folosind algoritmi 

precişi, decât să reţină date şi evenimente într-o înşiruire cronologică nesfârşită [5]. 

Activitatea profesorului se centrează pe elev, pe ajutarea acestuia să înveţe cum 

să înveţe, adică să-şi construiască singur cunoaşterea. Acest deziderat al centrării pe 

elev se datorează şi exploziei informaţionale care a început în secolul trecut. Ca atare, 

nu informaţia este problema, ci modul cum e structurată ea, cum ajunge un elev să-şi 

structureze cunoştinţele de care are nevoie.  

Profesorul este în acest context un facilitator al cunoaşterii. Profesorul 

colaborează cu elevul la formarea acestuia, găseşte împreună cele mai bune criterii şi 

metode pentru a-l implica în demersul propriei formări, este deschis la schimbare, este 

receptiv la tot ce este nou, acest lucru facilitând schimbarea de mentalitate şi implicarea 

activă şi responsabilă în formarea competenţelor necesare pentru viitor [3, p. 9]. 

Microsoft Office Word 

Acest program permite un lucru mult mai complex, creativ în timpul redării 

textuale, oferă posibilităţi de tehnoredactare calitativă şi rapidă, unde toate funcţiile şi 

aplicaţiile sunt disponibile printr-un singur click. Cu ajutorul Office Word se poate de 

insera textul, imagini, scheme, diagrame, prelucrarea fotografiilor, crearea hărţilor 
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după exemplul unei hărţi obişnuite etc. Microsoft Office Word ne oferă o gamă largă 

de posibilităţi de lucru cu documentele istorice textuale şi vizuale. Office Word ne ajută 

foarte mult la predarea lecţiilor fiindcă conţine în sine foarte multe opţiuni, variante de 

organizare a paginii, a documentului în genere, permite conectare la adresele 

electronice fără a accesa browser-ul, ceea ce este comod în căutarea imaginilor pentru 

lecţiile ce vor fi predate. 

Profesorul este foarte avantajat prin folosirea Microsoft Office, căci acest program 

îi permite să elaboreze fişe de lucru pentru elevi sau chiar să proiecteze probe de 

evaluare, care să însumeze toate posibilităţile de inserare şi de prelucrare a materialului 

istoric. 

Microsoft Office PowerPoint 

O altă aplicaţie care şi-a câştigat popularitatea prin simplitatea, creativitatea şi 

rapiditatea realizării materialului este PPT, care oferă o gamă largă de modele pentru 

realizarea prezentărilor. Aceste tipuri de activităţi captează atenţia elevilor, sunt 

atractive din punct de vedere vizual. PowerPoint-ul ne permite să operăm rapid cu 

documentele recent accesate, ceea ce oferă posibilitatea de lucru cu mai multe 

documente în acelaşi timp şi plus la aceasta este prezent accesul direct la internet pentru 

obţinerea şabloanelor cu diferite tematici. Aceeaşi interfaţă bine cunoscută, simplă, 

comodă pentru lucrul oferă elevilor şi profesorilor realizarea prezentărilor pentru tema 

nou studiată. Aplicaţia PowerPoint este utilă în prezentarea de slide-uri cu conţinut 

istoric. Putem să realizăm şi un proiect didactic în PPT [4]. 

Avantajele utilizării PPT: 

1) Dezvoltarea abilităţilor de cercetare; 

2) Creşterea ponderii timpului de lucru în clasă; 

3) Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare; 

4) Dezvoltarea culturii vizuale. 

La elaborarea prezentării în PPT se vor lua în consideraţie: 

1) Obiectivele; 

2) Caracteristicile elevilor; 

3) Conţinutul instruirii; 

4) Strategiile didactice; 

5) Alegerea şi elaborarea materialului suport; 

6) Impactul. 

Microsoft Office Publisher 

Unele teme, precum ar fi cele cu tematică democratică, socială, culturală etc., 

devin interesante prin pliantele pe care le putem oferi elevilor drept suport. În aceste 

pliante putem include obiectivele lecţiei, materialul teoretic, imagini, tema pentru 

acasă, sursele bibliografice şi cele webgrafice, ceea ce-i va ajuta pe elevi să realizeze 

sarcinile propuse.  
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Advanced eLearning 

Sa dovedit faptul că retenţia informaţiei istorice se poate realiza doar datorită 

participării active a elevilor la orele de istorie. Disciplina nu este atât de bogată în 

realizarea experimentelor precum chimia şi fizica, dar datorită tehnologiilor moderne 

şi Internetului astfel de ore sunt posibile şi în cadrul disciplinei Istoria românilor şi 

universală. Aceste şanse de realizare a orelor sânt oferite de platforma educaţională 

AeL. Platforma dată ne pune la dispoziţie lecţii complete şi parţiale începând cu 

perioada preistorică studiată în clasa a V-a şi finalizând cu cea contemporană din clasa 

a IX-a. Sunt prezente şi suporturile pentru fiecare etapă ale lecţiei. 

Lecţia digitală este însoţită de un bogat set de 

imagini dinamice, texte, întrebări, explicaţii, 

forme 3D ceea ce atrage atenţia elevilor din 

clasa a V-a. La fel şi pentru elevii din clasa a IX-a 

sunt prezente lecţiile din epoca 

contemporană. Acelaşi model este păstrat, doar 

că este un alt design, mult mai comod. La fel 

fiecare etapă din lecţia cu suport digital este 

prezentată foarte dinamic, elevii prin intermediul 

tablei interactive descoperă singuri evenimentele şi acţiunile săvârşite de către 

personalităţile secolului XX. 

Unul dintre conceptele novatoare pe care se bazează platforma AeL este acela de 

momente de lecţie. Profesorul are la dispoziţie o bază de date, inclusă în platformă şi 

mereu îmbogăţită cu conţinut educaţional, conţinut prezentat sub formă de pachete de 

lecţii. Un pachet de lecţii este format din mai multe momente independente ce pot fi 

folosite de profesor în funcţie de strategia didactică pe care o adoptă, de tipul lecţiei pe 

care o desfăşoară dar şi în funcţie de nivelul clasei la care predă. 

Pachetele sunt arhivate în două formate: SCORM (integrabile AeL) şi ZIP 

(momentele pot fi deschise şi folosite în afara platformei AeL). Profesorii au la 

dispoziţie, astfel, un nou instrument de căutare a conţinutului educaţional de care au 

nevoie la clasă dar şi elevii pot accesa momentele de lecţie care îi interesează de pe 

computerele personale de acasă, unde nu au instalată platforma AeL [1].  

Advanced eLearning doreşte să susţină interesul crescând faţă de predarea asistată 

de computer, să întărească comunitatea celor care deja folosesc platforma AeL cu 

conţinutul educaţional aflat în baza sa de date. Se speră ca pe această cale profesorii şi 

elevii din şcolile care încă nu au implementată platforma AeL să se familiarizeze cu 

noţiunile de bază şi să înţeleagă noul drum pe care s-a înscris şcoala din Republica 

Moldova în mileniul trei. 

www.historia.ro 
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Historia.ro oferă cadrelor didactice posibilitatea de a se menţine informaţi. Este 

o adresă care este considerată ca una din principalele surse webgrafice româneşti, ce 

oferă articole referitoare la preistorie şi până la epoca contemporană.  

 

Site-ul oferă posibilităţi de studiere a evenimentului istoric din perspectiva 

cronologică cu succesiunea evenimentelor desfăşurate, personalităţile de la Ceauşescu 

până la Iliescu (de exemplu, fotografii ce reflectă evenimentul, filme de la locul acţiuni, 

etc.). Toate acestea permit realizarea unei lecţii prin reflectarea elementelor esenţiale 

ale evenimentului istoric. Cu o singură aplicaţie avem stocate personalităţile cu 

caracteristicile acestora şi importanţa istorică, axa cronologică digitală, articole din 

ziare din anul 1989. Pentru studierea amănunţită a ziarelor, cursorul se transformă în 

lupă ceea ce permite observarea fiecărui element, elevii simţindu-se într-un laborator 

de cercetare. 

www.istorie-edu.ro 

Istorie-edu.ro este un site educaţional care facilitează accesul larg la resurse 

educaţionale necesare învăţării istoriei, o abundenţă de materiale din istoria românilor 

şi cea universală care corespunde programei de studiu din Republica Moldova. 

 

Site-ul prezintă o enciclopedie digitală utilă elevilor pentru pregătirea etapei de 

învăţare şi de evaluare la istoria românilor şi universală. Adresa poate fi accesată şi în 

cadrul orelor de clasă, doar că profesorul trebuie să ţină cont de temele care pot fi găsite 

pe această adresă. Adresa prezintă pentru profesori un suport grafic (multitudinea de 

imagini), pentru elevi este bine să fie folosit pentru a pregăti postere, eseuri, cercetări 

tematice, etc. 
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www.filmedocumentare.com 

Filmedocumentare reprezintă un izvor de 

nepreţuit în spaţiul istoriei. Prin valorificarea acestei 

surse profesorul predă tema utilizând filme 

documentare tematice. Elevii, pe parcurs iau notiţe, 

identifică idei şi le comentează, formulează 

argumente şi judecăţi de valoare. O altă modalitate 

ar fi sugerarea vizionării filmului documentar acasă, 

elevul având ca sarcină să prezinte la următoarea 

lecţie ce a învăţat în baza filmului. Filmele de pe site sânt legate direct cu cea mai mare 

gazdă video www.youtube.com. 

www.wikipedia.org 

O mare posibilitate de a consulta cea 

mai vastă bibliotecă digitală este de a 

accesa Wikipedia, un izvor de informaţii 

care se reînnoiesc zilnic de către un grup de 

persoane care activează pentru stocarea 

informaţiei în format digital. Un plus al 

acestei adrese este prezenţa bibliografie 

ceea ce ajută la cercetarea materialelor 

originale, ca fiind surse sigure. 

Materialul este structurat pe capitole şi subcapitole, astfel se face posibil de 

accesat chiar din cuprins partea materialului necesar. Pentru a nu lăsa elevii doar cu 

informaţii primite în clasă, profesorul poate să solicite elevilor să pregătească pentru 

fiecare concept cheie o scurtă descriere. Pentru această temă, profesorul le indică să 

folosească versiunea românească a Wikipedia. 

Încă un fapt foarte interesant şi util este posibilitatea de a accesa cuvintele cheie 

din Wikipedia, ceea ce poate permite dezvoltarea cunoştinţelor istorice prin trimiterea 

directă la o nouă informaţie. Astfel cuvintele din text colorate în albastru ascund în sine 

un următor conţinut care poate fi accesat. 

www.istoria.md 

Istoria.md este un site cu multitudinea de exemple grafice (imagini, postere, 

hărţi), date cronologice, personalităţi, evenimente, axe cronologice. 
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Profesorii de istorie au la dispoziţie numeroase site-uri web pe teme de istorie. Ele 

privesc diverse teme de istorie, metodele de predare în domeniul istoriei, forumuri de 

discuţie între profesori, surse istorice şi comentarii cu privire la acestea, activitatea unor 

organizaţii naţionale şi internaţionale care privesc istoria ca obiect de studiu în şcoală 

sau ca ştiinţă, enigme ale istoriei, programe de formare ale profesorilor de istorie, 

diverse. Rămâne la aprecierea profesorilor cum le folosesc sau cum le recomandă spre 

utilizare elevilor. 

Concluzii 

Utilizarea tehnologiilor digitale sunt discutate de mai bine de douăzeci de ani. 

Anual avem acest progres tehnic ce oferă posibilităţi de completare a informaţiei. 

Patrick G. Suppers, de la Universitatea Stantford, care la mijlocul anilor 70 a realizat 

instruirea asistată la calculator, menţiona că „acestea (calculatoarele) oferă singura 

perspectivă serioasă de depăşire a diferenţelor individuale în procesul de predare a 

disciplinelor” [2, p.41-44]. De asemenea, dacă tehnologiile digitale sunt utilizate pentru 

a sprijini învăţarea în raport cu specificul disciplinei, aceasta poate avea un impact 

pozitiv asupra rezultatelor şcolare. Pe măsură ce tehnologiile digitale devin tot mai 

mult încadrate în activităţile din domeniul educaţional, competenţa de a utiliza 

tehnologiile moderne devine o condiţie obligatorie pentru toţi actanţii procesului 

educaţional. Atât elevii, cât şi profesorii trebuie să deţină competenţe digitale pentru a 

face faţă provocărilor erei informaţionale. În sistemul educaţional din Republica 

Moldova, procesul de predare-învăţare-evaluare capătă noi dimensiuni pentru 

utilizarea tehnologiilor e-learning, bazat pe instruirea web, asistenţa la calculator, 

clasele virtuale şi colaborarea virtuală. Utilizarea tehnologiilor interactive de predare-

învăţare-evaluare în cadrul lecţiilor de istorie creează o atmosferă de lucru permisivă 

şi determină dezvoltarea exprimării orale şi scrise, educarea capacităţilor creatoare: 

gândire, memorie, logică, imaginaţie. 
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NECESITATEA UTILIZĂRII TIC ÎN ORGANIZAREA INSTRUIRII 

ACTIV-PARTICIPATIVE 

Vîşcu Irina, lector universitar 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

Abstract. Introducing ICT in training, in educational processes as a whole, contributes greatly to 

improving student outcomes. First of all, this is due to the fact that ICT adapts to students 'learning 

needs and teachers' teaching needs. 

Another important advantage brought by the introduction of ICT in education is that the teacher 

reaches each student.  

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest 

punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie 

precisă, indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.” Gaston Mialaret 

Dezvoltarea gândirii critice constituie un important obiectiv de tip formativ şi se 

realizeză prin folosirea cu precădere a unor strategii activ-participative. Aceste strategii 

nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marchează un nivel superior în spirala 

modernizării strategiilor didactice. Într-o lume în continuă schimbare, pentru a exista, 

studenţii noştri vor avea nevoie de capacitatea de a cerne informaţiile şi de a alege între 

ce este şi ce nu este important. Ei trebuie să înţeleagă cum se corelează anumite 

informaţii, să le descopere sensul şi să le respingă pe cele irelevante sau false. Deci, ei 

vor trebuie să dea sens în mod critic, creativ şi productiv informaţiilor, să gandească şi 

să înveţe critic. 

Pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor învăţătorul trebuie să sigure un 

demers didactic adecvat învăţării active şi interactive folosind metode, procedee şi 

tehnici de învaţare eficiente. Fără a exclude startegiile învăţământului tradiţional, 

învăţătorul trebuie să folosească şi strategii didactice moderne care vor menţine 

interesul studenţilor, vor crea atmosfera propice de învăţare şi vor ridica actul 

educaţional la nivelul necesar societăţii.  

În prezent se pune accent pe activitatea de predare-învăţare prin metodele activ-

participative şi interactive.  

Ioan Jinga afirmă următoarele: „Profesia didactică cere, prin excelenţă, un efort 

continuu de învăţare, de autoinstruire şi autoperfecţionare, pentru a fi la curent nu doar 

cu noutăţile din domeniul specialităţii, al pedagogiei şi psihologiei, ci şi cu problemele 

actuale cu care se confruntă economia, ştiinţa, cultura, colectivitatea umană în care 

educatorii trăiesc şi muncesc în ideea optimizării continue a procesului de învăţământ 

şi racordării lui la cerinţele vieţii”. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) vine 

să susţină eforturile noastre, ale învăţătorilor, imprimând, în acest sens, procesului 

educaţional propriu-zis calitate, atractivitate şi culoare valorică. Necesitatea utilizării 

tehnologiilor informaţiilor şi comunicării şi avantajele utillizării acestora reprezintă o 

realitate a lumii actuale faţă de care cadrele didactice trebuie să manifeste deschidere, 

capacitate de asimilare, adaptare şi valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi 
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direcţi. Atât timp cât se acceptă de către cadrele didactice că tehnologia modern care 

facilitează accesul la informaţii şi relaţionarea rapidă şi complex cu medii dintre cele 

mai diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viaţa studenţilor noştri, trebuie să 

înţelegem şi că acest aspect poate şi trebuie valorificat şi în activitatea noastră. 

Integrarea TIC în activitatea didactică, poate avea un dublu avantaj: pe de o 

parte, permite accesul rapid la informaţii, pe de altă parte, contactul cu aceste informaţii 

poate fi orientat într-o o manieră constructivă şi eficientă. 

Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi 

educaţionale, se pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme 

organizatorice, procedurale şi materiale. Astfel apare termenul de „tehnologie 

didactică”, care acceptă două puncte de vedere; primul se referă la ansamblul 

mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al doilea se referă 

la ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de 

organizare a predării-învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele 

pedagogice, conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii şi modalităţile de 

evaluare. Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda 

didactică.  

Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul 

procesului instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de 

psihosociologia grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa 

şi competenţa cadrului didactic.  

O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, 

caracteristici ce se pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o 

clasă, complementară sau chiar contrară. Astfel, o metodă tradiţională poate evolua 

spre modernitate, în măsura în care secvenţele proceduale care le compun ingăduie 

restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul 

noi. În unele metode modern surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim 

că variante ale acestei metode erau de mult cunoscute şi aplicate. Noile tehnologii au 

produs schimbări, modificări în toate domeniile şi era de aşteptat ca la un moment dat 

acest progres să influenţeze şi procesul de predare-învăţare. 

Astfel studenţii sunt nevoiţi să înveţe să gestioneze un număr impresionant de 

informaţii, să le analizeze, să ia decizii să-şi dezvolte cunoştinţele pentru a face faţă 

provocărilor tehnologice actuale. Totalitatea instrumentelor care aparţin tehnologiei 

informaţiilor şi comunicării sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. La rândul lui, 

cadrul didactic este pus în situaţia de a opta între continuarea demersului său 

educaţional în mod conservator, folosind metodele tradiţionale, ignorând tendinţele de 

schimbare sau acceptarea provocării şi implementarea în acelaşi timp a noilor 

tehnologii în activitatea sa didactică. 
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Folosirea mijloacelor TIC sprijină dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii şi 

în acelaşi timp dezvoltă o atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă. 

În mod sigur o metodologie de succes va implica împletirea modelelor clasice şi 

moderne, având proporţii diferite între ele în funcţie de situaţia momentului, de colectiv 

şi bineînţeles de obiectivele educaţionale urmărite. 

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie 

de procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare 

eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor 

idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi obstractizarea lor. 

Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi 

îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează 

prin utilizarea unor metode active-participative care să solicite interesul, reativitatea, 

imaginaţia, implicarea şi participarea elevului, în scopul însuşirii unor cunoştinţe care 

să-i folosească. 
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Zaim Sofia, profesor de informatică, gradul didactic superior 

Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” 

 „Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege, 

Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla, 

Dacă nu-l poţi controla, nu-l poţi îmbunătăţi.” 

H.I. Harrington 

Ştiinţa sec. al XX-lea diferă de ştiinţa sec. al XXI-lea nu mai puţin decât aceasta 

se deosebea de tot ce a fost până la ea. Se schimbă conţinutul învăţământului, dar se 

schimbă şi tehnologiile educaţionale. Creşte exponenţial volumul cunoştinţelor, dar 

creşte şi eficacitatea metodelor de învăţare.  

Astfel, un aspect al reformei învăţămîntului presupune înlocuirea metodelor 

tradiţionale cu unele metode mai noi, numite metode ale gîndirii critice, bazate pe 

principiile învăţării active. În cazul aplicării acestor metode elevul este pus în situaţia 

de a descoperi singur informaţia, căci informaţia astfel descoperită este reţinută mai 

uşor şi pe o perioadă mai lungă de timp. 

Rolul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în dobândirea 

competenţelor cheie este esenţial în contextul accesului pe piaţa muncii într-o societate 

globalizată. Necesitatea utilizării calculatorului în instituţiile de învăţământ a fost deja 

acceptată, astfel încât sunt cunoscute noţiunile: cultură informaţională, educaţie 

electronică (e-learning), sistem inteligent de învăţare, clase electronice, clasele 

viitorului, învăţămînt la distanţă, clase virtuale, etc. 

Instruirea programată asigură o învăţare individualizată, oferind posibilitatea 

realizării concomitente şi imediate a mai multor evenimente şi obiective didactice – 

receptarea, înţelegerea, întărirea, aplicarea şi evaluarea, pe baza căreia se realizează 

reglajul (autoreglajul), adică feed-back-ul. 

Scopul disciplinei şcolare Informatica este participarea la dezvoltarea gândirii 

logice, şi la formarea gândirii algoritmice [1]. Integrarea persoanei în mediul 

informatizat al societăţii moderne este posibilă numai în cazul deţinerii cunoştinţelor 

informatice şi abilităţilor de utilizare instrumentală şi de comunicare cu calculatorul 

reprezintând totalitatea de competenţe care se conţin în noţiunea de cultură 

informaţională. 

Îmbinarea armonioasă dintre inteligenţa umană şi cea artificială a calculatoarelor 

se transformă într-o sursă intelectuală deosebită pentru generarea de idei, soluţii, 

tehnologii care să ducă la ridicarea performanţelor învăţării. Alături de cadrele 

didactice, elevul devine partener care își asumă conștient niște responsabilități de 

învățare și formare profesională, dar și intelectuală. 

EFICACITATEA UTILIZĂRII FIȘELOR DE EXERSARE ȘI DEZVOLTARE

 ÎN PROCESUL DIDACTIC LA DISCIPLINA INFORMATICA 
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Pe parcursul activităţii profesionale, analizând sute de lucrări la disciplina 

Informatica, ajung la concluzia, din păcate, că majoritatea elevilor sunt depunctaţi, şi 

pe bună dreptate, deoarece nu posedă capacitatea de lucru autonom, fiind obişnuiţi să 

fie dirijaţi verbal de către profesor, dar nu de condiţiile scrise ale itemului. Şi atunci, 

soluţionarea problemei Cum şi ce să fac, pentru ca elevii să ţină piept oricărui test? 

impune o nouă strategie a profesorului faţă de procesul de instruire. Reuşita elevilor 

depinde nu numai de volumul de cunoştinţe achiziţionat, dar şi de capacitatea lor de 

concentrare, atenţie, de posibilitatea de a coordona cu organismul său în stare de stres.  

Elevilor li s-au organizat sesiuni de învăţare, au utilizat diferite tehnici şi metode 

de învăţare moderne și tradiționale, în dependenţă de tipul lecţiilor realizate la clasă, a 

fost utilizată individualizarea procesului didactic prin folosirea fişelor de recuperare 

(pentru elevii cu lacune în învăţare), a fişelor de dezvoltare (pentru elevii cu rezultate 

peste medie, care vizau pregătirea pentru concursul şcolar) și a fișelor de lucru la oră. 

Proiectarea unei activităţi didactice presupune patru etape distincte şi nici una 

nu poate fi omisă: Evocarea, Realizarea Sensului, Reflecția, Extinderea. 

Menirea operației de evocare este să coreleze cunoştințele şi abilitățile anterioare 

ale elevilor cu ceea ce urmează să fie asimilat. La începutul lecției profesorul e cel care 

cunoaşte traseul şi finalitatea, dânsul urmează să proiecteze activități şi să dea sarcini 

care i-ar ajuta pe elevi să-şi sporească interesul şi motivația, să se conecteze la ce se va 

întâmpla astăzi la lecţie. 

Dintre tehnicile de gândire critică recomandate pentru etapa de evocare, câteva 

sânt aplicabile în scopul unei evaluări inițiale, mai ales dacă această evaluare nu tinde 

să se exprime în note sau puncte: Brainstorming; Graffiti; Cvintet; Clustering-

ul/Păiangen; Diagrama Venn; Explozia stelară etc. 

Realizarea sensului constă în ideea că profesorul trebuie să le creeze elevilor 

oportunități pentru autoevaluare și să facă verificări sistematice.  

Majoritatea tehnicilor sînt aplicabile pentru etapa de realizare a sensului. Trebuie 

doar să se facă distincție între tehnici la care vom recurge chiar în cadrul orei de 

prelegere (Clustering-ul, Cubul, Generalizarea categorială, Ghidul pentru învățare, 

Revizuirea termenilor-cheie, Știu – Vreau să știu – Învăț ș.a) și tehnici utilizate de elevi 

înșiși în procesul de învățare independentă sau la orele practice (Agenda cu notițe 

paralele/jurnalul dublu, Argumente pe cartele, Cercetarea împărtășită, Clusturing-ul, 

Colțuri, Cubul, Diagrama Venn, 6 pălării, Discuția ghidată, Eu cercetez, Generalizarea 

categorială, Investigația de grup, Lectura ghidată, Pînza discuției, Presupunerea prin 

termeni, Revizuirea termenilor-cheie, Știu – Vreau să știu – Învăț etc.) [2]. 

Reflecția poate deveni etapa principală a unei lecții, dacă profesorul reușește să 

pună accentele pe exersare, formarea competențelor, rezolvarea problemelor, adică pe 

integrare în toată amploarea ei. Bine chibzuită, reflecția ar trebui să-i dea elevului 

298



 

ocazia de a-și valorifica anumite deprinderi, de a evalua importanța subiectului nou 

pentru sistemul său de cunoștințe.  

De regulă, etapa extinderii este programată, la sfârşitul lecției. Extinderea poate 

fi concepută ca tema pentru acasă, prezentarea/discutarea careia va deveni evocare 

pentru lecția următoare.  

Cu siguranță, asimilarea tehnicilor eficiente și stabilirea priorităților în 

instrumentarul propriu al profesorului nu se face în timp scurt și nu se realizează într-

un an de studii. Cinci ani de instruire la treapta gimnazială ar fi suficienț pentru ca 

elevii și profesorul să dețină, un număr de tehnici de scriere, discuție, organizare a 

informației, a căror nominalizare declanșează procesul de gândire, evocă în memorie 

algoritmul rezolvării problemelor și exercițiilor. 

Problema evaluării rezultatelor învăţământului este permanent în atenţia 

publicului, iar în ultimele decenii, a format unul din domeniile principale ale teoriei 

educaţiei. Evaluarea, prin parafrazare, este definită ca fiind un proces complex de 

comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate 

(evaluarea calităţii), cu reuşitele utilizate (evaluarea eficienţei), sau cu rezultatele 

anterioare (evaluarea progresului) [3]. În mâinile profesorului, evaluarea este un 

instrument, care implică un şir de măsuri, comparaţii, aprecieri, judecăţi de valoare, pe 

baza cărora se pot adopta anumite decizii, menite să optimizeze activitatea sa.  

Pe parcursul activităţii profesionale, având ca obiect de studiu şi cercetare - elevul 

şi fiind profesor de informatică, mi-am elaborat o viziune asupra demersului didactic. 

Consider deosebit de important să conştientizăm faptul că în momentul în care venim 

spre fiecare elev pe calea optimă de recepţionare a informaţiei, randamentul muncii 

acestuia creşte simţitor. Dacă, noi, cei maturi - părinţii şi profesorii, reuşim să păstrăm 

această tendinţă, să obişnuim elevul să-şi îndestuleze curiozitatea, adică să acumuleze 

cunoştinţe, ne-am atins scopul, le-am dezvoltat competenţe. Nu în ultima instanţă, este 

important să cunoaştem mecanismele funcţionării creierului şi menţinerea lui în stare 

de lucru, fiind vizibilă la copil dorinţa de a învăţa, indiferent de eşecurile posibile. 

Măiestria profesorului consta în a crea, pe parcursul procesului didactic să 

survină fenomenul dominanţei, altfel zis, interesul pentru învăţare. Este important, ca 

dominanţa să nu dispară odată cu atingerea scopului - nota mult visată, deoarece atenţia 

poate fi păstrată numai graţie motivaţiei.  

Scopul meu este stabilirea impactului utilizării metodelor interactive de instruire 

în procesul de studii ce contribuie la reușita elevilor și diminuarea insuccesului școlar.  

  Am considerat important să descopăr iniţial dacă elevii întâlnesc dificultăți la 

lucrul cu manualul și anume – legătura dintre teorie și practică/rezolvare de probleme 

- ce îi ajută în procesul de învăţare. Folosind la oră suport teoretic-practic adăugător 

(teste, listă de probleme) de multe ori mă intreb: „E rentabil sau nu să utilizez material 

adăugător/ajutător?”, „Când însușesc tema mai bine?”. În acest sens, am propus 
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completarea unui chestionar prin care să aflu opiniile elevilor cu privire la utilizarea 

fișelor de lucru/fişe de exersare şi dezvoltare, autoevaluarea propriilor capacităţi şi 

deprinderi de învăţare, identificarea nevoilor de învăţare. 

Analiza chestionarului completat de cei 32 elevii ai clasei a XI-a, după evaluarea 

iniţială de diagnosticare a gândirei critice asupra activităţii sale în scopul 

autodezvoltării continue, observăm o serie de fenomene. 

Prin întrebarea „Este important să știi să 

înveți?”, mi-am propus să aflu de la elevi care este 

nota pe care ei o acordă importanţei competenţei de 

a studia. Doi elevi au apreciat importanţa învăţării 

cu nota 7. Nota acordată de majoritatea dintre ei 

(59.37%) după cum se observă şi în diagrama 

alăturată.  

La întrebarea „Pe ce te-ai bazat pentru a te pregăti de testul initial?”, remarcăm, 

că elevii acceptă necesitatea dezvoltării competenței de a învăța să înveți. Întrebarea 

sugerează ideea, că este necesar de a explica tema la oră și de utilizat în predare - fișe 

de lucru, notițe în caiete, explicarea la 

tablă, deoarece pentru pregătirea de 

evaluare ei se bazează pe ceea ce au 

memorizat la oră și din notițele făcute.  

Itemii: „Ce te ajută cel mai mult să 

înveţi/înțelegi o temă nouă?”, „Ce te 

ajută cel mai mult să înveţi o lecţie la 

care ai absentat?”, ghidarea 

profesorului spre cunoaștere și suportul 

teoretic/practic, notițele - ocupă locurile 

de frunte.  

Mulţi dintre elevi nu cunosc 

suficiente strategiile de învăţare individuală, fie nu le utilizează conştient, tocmai de 

aceea ar trebui să venim în sprijinul lor prin învăţarea de noi metode şi tehnici, a 

modului lor de utilizare, pentru îmbogăţirea celor existente deja şi pentru o mai bună 

cunoaştere de sine, acordarea fișelor de lucru pentru a face economie de timpului pe 

parcursul lecției. 

Am verificat ce strategii de învăţare consideră elevii că îi stapânesc, ce alte 

metode sau tehnici cunosc şi ce-ar dori să însuşească pentru desfăşurarea cu succes a 

activităţii de învăţare. Printre metodele, cele mai utilizate, au fost menţionate: 

algoritmii, tehnicile de memorare, lectura rapidă şi eficientă, luarea notiţelor.  
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Când sunt puşi în situaţia de a aprecia competenţa de autocunoaștere la disciplina 

informatica ponderea este: „singur, în timpul lecţiilor”- 62,5%, „la ore particulare”-

15,6%, „prin alte metode”- 21,8%.  

Informaţii despre motivaţia elevilor pentru autocunoaştere şi autorealizare se 

declară 56,2% nemulţumiţi de rezultatele obţinute în semestrul precedent, 1/2 din 

aceştia apreciază că îşi pot îmbunătăţi performanţele lucrând la oră cu materialul 

propus acasă și informația predate de profesor la lecție, 37% considerând că această 

modalitate este participarea la consultaţii și prin alte metode. 

Următoarele trei întrebări 

reflectă autoevaluarea: „2. Ești 

mulțumit cu nota care ai primit-o la 

testul inițial?”, „12. Eşti mulţumit 

de media pe care ai obţinut-o la 

semestru?”, „13. Consideri că nota 

la informatică reflectă cunoştinţele 

şi competenţele tale?” rezultatele 

sunt ilustrate în diagramă. Această nemulţumire a elevilor, este cu atât mai valoroasă, 

cu cât originea ei stă în autoaprecierea lor.  

După cum am observat în urma chestionării, paleta strategiilor de învăţare 

cunoscute de elevii claselor a XI-a e destul de restrânsă. Astfel, este necesară 

îmbogăţirea ei. Utilizarea pe lângă manuale școlare, suporturi teoretice/practice, fișa 

de lucru a elevului face o economia a timpului pe parcursul orelor – o consider rentabilă 

și eficientă, care treptat ar îndruma elevul spre autonomie. Pentru validarea ipotezei 

referitor la eficacitaea fișelor de exersare și dezvoltare elevilor li s-a monitorizat 

progresul efectuat în cadrul unui experiment (tabelul 1). 

Tabelul 1. Progresul evaluării grupelor implicate în experimentul pedagogic 

Grupul 

experimental 

Evaluare 

inițială 

Evaluare de 

diagnosticare 

Evaluare 

postexperiment 

nota 

medie 

calitatea 

% 

nota 

medie 

calitatea 

% 

nota 

medie 

Calita-

tea % 

Seria A, 

experimental 
7,27 49,54 8,60 72,87 8,12 80 

Seria B, de control 8,08 77,14 8,14 64,03 8,44 85,92 

 

Analizând datele statistice de la etapă la etapă, observăm deosebiri esențiale de 

la rezultatele evaluării inițiale și evaluării finale pentru nota medie, cât și la calitatea 

reușitei. Dar pe parcursul semestrului elevii din Seria A, care au beneficiat de fișa de 

exersare și dezvoltare, demonstrează performanțe: crește nota medie și procentul 
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calității, pe când la Seria B, nota medie crește, dar calitatea reușitei mai descrește, ca 

apoi să crească din momentul când includem fișa de lucru și pentru ei. 

 Deşi se înregistrează o scădere a notei medii (Seria A-ev. Sumativă finală) și a 

procentului calităţii (Seria B-ev. sumativă) la evaluări din cadrul experimentului pe 

grupe diferențiate, aceasta o putem pune pe seama dificultăţii mai ridicate a testului 

final faţă de cel precedent, care viza un număr mai redus de subcompetenţe. Totuşi este 

îmbucurător faptul că a crescut procentul calității pe serii, nota medie, ceea ce se 

deduce prin neexistenţa elevilor cu nereuşită şcolară și lipsesc note negative. 

Remarcăm că activitatea didactică este orientată spre actorul principal al 

procesului – elevul, şi strategia dezvoltării gândirii critice iși va face loc printre 

achizițiile profesionale ale pedagogului și va deveni ceea ce i se cuvine prin definițiea 

- Arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea asigurării 

succesului. 

Prin urmare, antrenarea generaţiilor de tineri să gândească critic, să fie pregătiţi 

pentru a rezolva problemele din multitudinea de zi cu zi atât la nivel individual, cât şi 

de societate, reprezintă o incomparabilă soluţie de a produce schimbări la nivel de 

reforme şi ajustări multidimensionale în societate.  

„A fi profesor înseamnă un risc asumat”, menţionează Dorina Sălăvăstru în 

„Psihologia educaţiei”. Cu siguranţă este aşa, dat fiind faptul că munca alături de elevi 

necesită multă răbdare, dăruire, perseverenţă şi încredere. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Беспечная Светлана, преподаватель информатики 

Теоретический лицей им. А.А. Должненко г. Вулкэнешть 

Все мы помним свой класс: зелёная доска, осыпающийся мел и влажная 

тряпка, преподаватель у доски, а на партах дидактические материалы, в шкафах 

пыльные папки с дидактическими и демонстрационными материалами, которые 

лежат несколько лет, ожидая своего применения. 

Мы, учителя информатики вынуждены непрерывно следить за развитием 

средств вычислительной техники, за появлением новых программ, за 

непрерывно меняющимися методами работы с ними [1]. 

Интерактивная доска – средство мультимедиа нового поколения, и кому, 

как не учителю информатики использовать новые технологии в обучении. 

Использование интерактивной доски на уроках информатики позволит вести 

обучение на принципиально новом качественном уровне, использовать все 

преимущества современных компьютерных технологий [10]. 

Сегодня преподавателю информатики объяснять с мелом в руках, как 

работает Word, Excel или любая другая программа уже просто смешно, да и 

неэффективно. Работая на доске электронным маркером, преподаватель может 

быстро и наглядно показать тот или иной прием работы с программой сразу 

всему классу, а не объяснять то же самое каждому у его компьютера (рис 1). 

В 2013 учебном году наш теоретический лицей им. А. Должненко г. 

Вулкэнешть приобрел интерактивную доску для кабинета информатики. Дети 

были в восторге, а мы немного побаивались, хотя прошли соответствующую 

подготовку обучаясь на семинаре, организованном фирмой TRIDIMENSIONAL 

TEC. 

Интерактивная доска - это «смесь» компьютера и обычной доски. С 

помощью специальных маркеров на экран можно выводить картинки, карты, 

схемы, создавать и перемещать объекты, использовать видео и анимацию, 

выделять важные моменты цветом и работать с любыми компьютерными 

программами. Причем, интерактивная доска обладает и функциями обычной 

доски. Роль привычных мелков выполняет электронный маркер. На ней можно 

просто писать маркером, а надписи удалять «ластиком» [10].  

Интерактивная доска – это лишь средство, которое может стать хорошим 

помощником. [5]. Эффективность работы с доской во многом зависит от самого 

учителя, от того, как он применяет те или иные ее возможности. 

Интерактивные доски можно использовать как при работе в большой 

аудитории, так и в маленьких группах. С их помощью можно разнообразить 

процесс обучения: преподаватель может читать лекцию, используя 
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одновременно текст, аудио и видео материалы, DVD, CD-ROM и Интернет-

ресурсы. Писать и делать пометки можно поверх всех документов, диаграмм и 

веб-страниц используя инструмент «Перо» (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Пример использования инструмента «Перо» 

Любую информацию, отображенную на интерактивной доске, можно 

распечатать, сохранить, отправить по электронной почте и поместить на сайт.  

К интерактивным доскам прилагается программное обеспечение. Его 

возможности варьируются в зависимости от производителя. Некоторые 

программы позволяют работать с текстом и объектами на доске, сохранять 

информацию и превращать письменный текст в печатный. Другие включают в 

себя обобщающие материалы, а также предлагают специальные возможности 

для работы в классе. 

Работа с интерактивными досками предусматривает простое, но 

творческое использование материалов. Файлы или страницы можно подготовить 

заранее и привязать их к другим ресурсам, которые будут доступны на занятии.  

Разрабатывая уроки с применением интерактивной доски на уроках 

информатики я чаще всего пользуюсь программным обеспечением с названием 

SmartNotebook, так как данная программа содержит большой набор 

дополнительных средств для учителя (рис. 2). 

На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, 

добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые 

области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики можно 

скрыть, а затем показать в ключевые моменты лекции. Все это происходит у 

доски перед всем классом, что, несомненно, привлекает всеобщее внимание[7]. 
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Заранее подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, 

карты, тематические CD-ROMы, а также добавление гиперссылок к 

мультимедийным файлам и Интернет-ресурсам задают занятию бодрый темп: не 

приходится тратить много времени на то, чтобы написать текст на обычной доске 

или перейти от экрана к клавиатуре. 

 
Рис. 2. Пример использования инструмента «Выбрать» 

Все схемы, диаграммы, графики можно корректировать прямо на экране, 

используя инструменты «Перо», «Ластик», «Выделение», и сохранять записи для 

будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и 

повторить пройденный материал [8]. 

Обучение с помощью интерактивных досок существенно отличается от 

привычных методов преподавания, хотя основы успешного проведения занятия 

одни и те же. Структура занятия с использованием интерактивных устройств 

может меняться [6]. А в некоторых случаях интерактивная доска может стать 

незаменимым помощником, например, при, так называемом, индуктивном 

методе преподавания, когда учащиеся приходят к тем или иным выводам, 

сортируя полученную информацию (рис.3). 

Во время урока можно по-разному классифицировать материал, используя 

различные возможности доски: перемещать объекты, работать с цветом, при 

этом, привлекая к процессу учащихся, которые затем могут самостоятельно 

работать в небольших группах. Иногда, можно снова обращать внимание 

учащихся на доску, чтобы они поделились своими мыслями и обсудили их перед 

тем, как продолжить работу. Однако, важно понимать, что эффект от 

использования интерактивных технологий во многом зависит от самого 

преподавателя, от того, как он применяет те или иные возможности доски.  
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Рис. 3. Пример задания на сортировку информации 

Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения всего класса. Это 

визуальный ресурс, который помогает излагать новый материал очень живо и 

увлекательно. Она позволяет представить информацию с помощью различных 

мультимедийных ресурсов, преподаватели и учащиеся могут комментировать 

материал и изучать его максимально подробно. Она может упростить объяснение 

схем и помочь разобраться в сложной проблеме. 

Работая с интерактивной доской, я стараюсь сделать представление идей 

увлекательным и динамичным. Доска позволяет учащимся взаимодействовать с 

новым материалом, а также является ценным инструментом при объяснении 

абстрактных идей и концепций. Применяя в своей работе интерактивную доску 

на протяжении уже трех лет, прихожу к выводу, что интерактивные доски, 

используя разнообразные динамичные ресурсы и улучшая мотивацию, делают 

занятия увлекательными и для преподавателя, и для учеников. 

Правильная работа с интерактивной доской может помочь проверить 

знания учащихся (рис. 4). Правильные вопросы для прояснения некоторых идей 

развивают дискуссию, позволяет ученикам лучше понять материал. 

 
Рис.4. Пример задания с использованием анаграмм 
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Управляя обсуждением, я могу подтолкнуть учащихся к работе в 

небольших группах (рис. 5).  

 
Рис. 5. Пример задания для работы в парах 

Интерактивная доска становится центром внимания для всего класса. Если 

все материалы подготовлены заранее и легко доступны, она обеспечивает 

хороший темп урока. 

Как говорят дети, интерактивная доска – это супер! Трудно описать все 

достоинства. Детям нравится работать на интерактивной доске.  

Выводы. Я считаю, что основной целью интерактивной доски в 

преподавании информатики является развитие познавательной деятельности 

учащихся за счет оптимизации процесса обучения, повышения его наглядности 

и содержательности.  

Кроме того, хочу еще отметить и социальную роль. Дети не могут уважать 

несовременного педагога. Повышение информационной компетентности, в том 

числе, за счет работы с интерактивной доской, повышает шансы педагога 

преодолевать эту несовременность. Я считаю, что сегодня нельзя учить детей, 

живущих в мире высоких технологий, педагогам, которые не владеют этими 

технологиями. 

Но, к сожалению, интерактивная доска дорогое удовольствие, не каждое 

учебное заведение может себе ее позволить. И все-таки маловато энтузиастов, 

желающих на ней работать, присутствует консерватизм педагогов в подходе к 

новому, страх обучения. Но я думаю, что скоро все изменится, пример 

заразителен. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Билик Елена, учитель информатики 

Профессиональная школа № 4, Бельцы 

1. Актуальное направление развития современного образования 

Технологический подъем XXI века и массовое использование интернета 

обусловили широкую интеграцию новых технологий в наше общество. 

Современное общество - это поколение века цифровых технологий или с 

английского языка - «digital natives», где широко распространены ноутбуки, 

смартфоны, планшеты и др. гаджеты. Информационные технологии 

перестраивают интеллектуальную деятельность и коммуникацию людей. 

Система образования на сегодняшний день требует пересмотра существующих 

форм и методов обучения для реализации учебной деятельности в веке цифровых 

технологий. 

Актуальной в наши дни формой e-learning представляет собой смешанное 

обучение (blended learning), как современной формы образования, отвечающей 

на запросы цифрового поколения. Теория смешанного обучения существовала 

около 20 лет назад в зарубежных школах, оно представляло собой сочетание 

стационарного и дистанционного обучения на базе дифференциации, 

индивидуализации и персонализации, таким образом обучение было 

ориентировано на возможности и потребности каждого обучающегося. 

Слово «blended» с англ. яз. – это смешение с целью улучшения качества и 

соответственно, слово «learning» означает не деятельность учителя, а активное 

участие ученика в классе. Смешанный подход к образовательному процессу 

представляет собой эффективное сочетание традиционного обучения и 

инновационных образовательных концепции основанных на цифровых 

технологиях. Дидактическим материалом для реализации смешанного обучения 

могут быть электронные курсы, е-учебник, файлы форматов видео, рисунки, 

текст и др., или ссылки на открытые образовательные ресурсы, предназначенные 

для индивидуальной или групповой работы. 

2. Основы внедрения смешанного обучения на уроках информатики 

Смешанное обучение основано на трех главных компонентах: 

самообразование, личное взаимодействие учителя и ученика, интерактивное 

взаимодействие. Доля присутствия каждого из компонентов определяется 

поставленными задачами и выбранной модели смешанного обучения. 

Существующие модели blended learning в первую очередь зависят от количества 

присутствия электронного образования и традиционных форм обучения. 

Успешность и результативность внедрения смешанного обучения на уроках 

дисциплины “Информатика” основывается на правильном выборе программного 
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обеспечения. Среда для создания дидактического материала должна 

соответствовать следующим требованиям: быть комплексной, быть 

настраиваемой, иметь простой и понятный интерфейс, предоставлять 

максимальное количество вариантов коммуникаций между учеником и 

преподавателем, предоставлять возможности для совместной работы ученикам. 

Эти требования определяются как потребностями обучаемого, так 

потребностями преподавателя. На сегодняшний день в мире существует 

множество программных продуктов, обеспечивающих возможность реализации 

смешанного обучения. В качестве примера, для результативного внедрения 

смешанного обучения на уроках информатики, можно привести платформу для 

создания дидактического материала Stepik.org.  

Stepik - это конструктор для создания online курсов с простым интерфейсом 

и поддерживающий форматы Massive Open Online Courses (MOOC) и Small 

Private Online Course (SPOC). Дидактический материал, созданный при помощи 

конструктора Stepik можно использовать на самой платформе, а также 

встраивать на другие сайты. Данная платформа является Open Source и все курсы 

находятся в свободном доступе.  

Для работы на данной платформе, достаточно зарегистрироваться на сайте 

Stepik.org (рис. 1). Данный конструктор электронных образовательных 

материалов даёт возможность любому зарегистрированному пользователю 

создавать и хранить дидактические пособия. 

 
Рис. 1. Интерфейс платформы Stepik 

 На данной платформе уроки создаются с помощью шагов (step). Шаги 

могут включать: теоретическую часть в виде текста, видео фрагмента, 

изображения, анимации т.д. и практическую часть в виде задач. Основными 

типами задач, из которых может состоять практическая часть урока, являются: 

choice (выбор); number (число); string (строка); math equation (математическое 

выражение); free response (свободный ответ); dataset (набор данных); code 

(программный код); peer review (проверка учениками друг друга); с 

автоматической проверкой и моментальной обратной связью. 

Созданные уроки бывают 2-х типов: открытыми (public) и закрытыми 

(private). Открытые уроки доступны всем желающим, а закрытые - только автору 
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урока и тем, кому автор вышлет приглашение. Поменять тип урока можно в 

любой момент, изменив опцию Public в редакторе на Private (рис. 2). 

Рис. 2. Настройка созданных курсов и уроков на Stepik 

При помощи платформы Stepik можно создавать курс целого раздела, один 

урок, или учебно-методический материал для одной из части урока, таких как: 

актуализация прежних знаний, формирование новых знаний, формирование 

умений, домашнее задание.  

 
Рис. 3. Теоретическая часть урока на платформе Stepik 

На этапе формирования новых знаний, для представления учебной информации, 

используется теоретическая часть урока конструктора Stepik, включающая в себя 

текст, графические изображения или видео фрагменты. Каждый “шаг” 

информативной части урока может быть дополнен комментариями и ссылками 

на образовательные ресурсы (рис. 3 - 4).  

 
Рис. 4. Видео фрагмент урока 
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Этапы урока такие как: актуализация изученного ранее материала, 

применение знаний, первичное закрепление нового материала, подведение 

итогов урока, домашнее задание, проверка пройдённого материала 

осуществляются с помощью практической части урока, состоящей из задач и 

вопросов (рис. 5).  

 
Рис. 5. Практическая часть урока - вопрос с вариантами ответов 

Данная платформа дистанционного обучения позволяет ученикам вести 

обсуждения между собой и задавать вопросы преподавателю в комментариях, 

развивая тем самым коммуникативную компетенцию и работу в группах. 

С целью разработки дидактического контента для реализации смешанного 

обучения также были проанализированы ещё четыре платформы с одинаковыми 

возможностями и похожими параметрами: Eliademy, Versal, Edmodo, Coursmos. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ по главным критериям, которым 

должен соответствовать конструктор для создания учебного материала. 

Таблица 1. Сравнительный анализ сервисов по созданию электронных курсов 

Критерии 

Сервисы по созданию 

электронных курсов 

E
li

a
d

em

y
 

V
er

sa
l 

E
d

m
o

d
o

 

C
o
u

rs
m

o
s 

S
te

p
ik

 

Свободный доступ к материалам курсов Да Да Да Да Да 

Элементы мультимедиа 

(видеоролик, диаграмма и т.д) 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Специальные возможности обращения 

(видео-аудио конференция, чат или 

форум)  

Да 

 

Нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Групповое обучение Да Да Да Да Да 

Оценка уровня знаний Да Да Да Да Да 
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Техническая поддержка на русском 

языке 

Да Нет Нет Нет Да 

Управление курсами Да Да Да Да Да 

Встраиваемый код для сайтов Да Да Да Да Да 

Поддержка мобильных устройств 

(планшет, телефон, смартфон) 

Да  Да Да Да Да 

Сертификат об окончании курса Нет Нет Да Да Да 

Стоимость сервиса (1 балл) у
сл

о
в
н

о
-

б
ес

п
л

ат

. 

у
сл

о
в
н

о
-

б
ес

п
л

ат

. у
сл

о
в
н

о
-

б
ес

п
л

ат

. у
сл

о
в
н

о
-

б
ес

п
л

ат

. у
сл

о
в
н

о
-

б
ес

п
л

ат

. 

Итого 9 7 10 10 11 

Выше перечисленные сервисы были проанализированы по таким критериям 

как: свободный доступ к материалам курса, элементы мультимедиа, 

специальные возможности общения, групповое обучения, оценка уровня знаний, 

техническая поддержка на русском языке, управление курсами, встраиваемый 

код для сайтов, поддержка мобильных устройств, стоимость сервиса. В ходе 

анализа было выявлено, что всеми выше перечисленным критериям 

соответствует платформа Stepik.  

Подводя итог тестированию сервиса Stepik, стоит отметить, что работа с 

ним не требует специальных навыков и продолжительного периода обучения. 

Возможности данного онлайн редактора позволяют создавать интерактивные, 

информационно насыщенные электронные курсы и уроки, которые можно 

использовать в дидактическом процессе обучения. Внедрение курсов, 

разработанных на платформе Stepik, на уроках по дисциплине «Информатика» 

мотивирует интерес к обучению у учеников, тем самым повышает усвояемость 

материала и успеваемость учеников.  

 

3. Заключение 

Внедрение технологии смешанного обучения воздействует: на все 

компоненты когнитивного, функционального образовательного процесса; на 

формы и методы организации обучения; на активизацию, интенсификацию и 

эффективность процесса обучения; на формирование мотивации обучения 

профессионально значимых качеств. Смешивание обеспечивает различные 

преимущества по сравнению с использованием только одного средства, метода 

и формы доставки информации ученикам. Возможности смешанного обучения 

позволяют расширить психологическую компоненту мотивации обучения, 

обеспечить овладение способами выполнения информационно-аналитической 

деятельности в рамках процесса обучения. 
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Применение в образовательном процессе смешанного обучения, приводит к 

ряду изменений в самоопределении и способу деятельности обучаемого и 

обучающего. У учащегося появляется возможность стать активным участником 

образовательного процесса, а учитель начинает функционировать в новых для 

себя ролях, от роли вещателя он переходит к роли наставника. Переход на 

смешанное обучение - это не только моральный и мысленный переход, а 

ежедневная практическая работа с анализом возможных ошибок и рисков. 

Концепция смешанного обучения уходит с корнями в идею о том, что online 

обучение не просто одноразовое применение его на уроке, а это непрерывный 

процесс. 
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В работе рассмотрены методологические аспекты, относящиеся к преподаванию дисциплины 

«Защита компьютерной информации», преподаваемого бакалаврам по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент». Рассмотрены методы и стратегии, используемые 

при обучении информационной безопасности студентов не информационного профиля 

подготовки. Предложена программа обучения информационной безопасности для 

экономистов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные технологии в 

образовании, защита компьютерной информации. 

 

В настоящее время на постсоветском пространстве специалисты в области 

информационной безопасности готовятся по нескольким направлениям 

подготовки: криптография, компьютерная безопасность, организация и 

технология защиты информации, комплексная защита объектов 

информатизации, комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, информационная безопасность 

телекоммуникационных систем, противодействие техническим разведкам и т.п. 

Получаемая квалификация при этом «Математик» или «Специалист по защите 

информации» [9]. 

При этом наиболее значимая необходимость в овладении информационно - 

коммуникационными компетенциями в области информационной безопасности 

наблюдается при подготовке специалистов гуманитарного, экономического, 

юридического профилей, тех, кто в своей профессиональной деятельности имеет 

непосредственный доступ к информационным системам и информации, 

требующим защиты.  

Несанкционированное воздействие на информационно - коммуникационную 

сферу современного государства может привести к реализации 

террористических угроз. Особенно остро эта проблема проявляется в области 

государственного управления, финансово-кредитной, экономической сферах.  

Актуальным направлением современного образования является развитие 

профессиональных компетенций. К одной из них относится компетенция в 

области информационной безопасности. Сформировать ее у экономистов, 

управленцев можно: 

– в рамках дисциплины «Информационная безопасность» в высшей школе; 

– при получении дополнительной квалификации;  

– при повышении квалификации в данной области. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» СТУДЕНТАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Богданова Виолета, докторанд 

Тираспольский Государственный Университет 
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Дисциплина «Защита компьютерной информации» включена в вариативную 

часть учебных программ подготовки бакалавров по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент». 

Существенной проблемой преподавания становится отсутствие 

методической литературы по защите компьютерной информации для 

вышеназванных специальностей. Подавляющее большинство учебников, 

учебных пособий, методических указаний, практикумов предназначены для 

специалистов в области криптографии либо защиты компьютерной информации 

[4,5-7]. 

О противоречиях между востребованностью в специалистах в области 

информационной безопасности и уровнем их подготовки говорится в работах 

российских авторов Абиссовой М.А., Боярова Е.Н., Ломаско, Полякова В.П., 

Тановой Э.В. [1-3,8,10,11]. 

В работе Тановой Э.В. предложены методы развития компетенций в 

области защиты информации у школьников. Ломаско П.С. описывает методы 

подготовки учителей информатики в области информационной безопасности.  

Работы Полякова В.П., Абиссовой М.А. посвящены проблемам развития 

компетенций в области информационной безопасности в вузе у студентов, 

обучающихся по специальностям, не входящим в группу специальностей по 

информационной безопасности. 

 Поляков В.П. описал методическую систему обучения информационной 

безопасности как «сложную открытую динамическую систему, которая 

должна охватывать все уровни, виды и направления высшего образования. Её 

содержательное наполнение … должно предусматривать, помимо специальных 

дисциплин по основам информационной безопасности, дисперсное включение 

отдельных вопросов обеспечения информационной безопасности в 

соответствующие темы информатики, информационных и коммуникационных 

технологий (безопасность операционных систем, безопасность в базах данных, 

безопасность офисных приложений, безопасность при работе в сети и т.п.) 

[10]. 

 Поляков В.П. предложил не только ввести обязательную учебную 

дисциплину «информационная безопасность», но и уделять внимание вопросам 

защиты информации в рамках всех учебных дисциплин, связанных с 

информационными технологиями, на всех уровнях подготовки: от школьного до 

послевузовского образования.  

 Большинство исследователей считают недостаточность разработанности 

методологических подходов к обучению основам информационной 

безопасности. 
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Существуют следующие проблемы в процессе преподавания дисциплины 

«Защита компьютерной информации»: 

1) у студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент», различный начальный уровень владения 

информационными технологиями; 

2) существует много специализированной литературы и материалов, 

но они достаточно сложны для студентов экономического профиля подготовки; 

3) происходят постоянные изменения в информационной отрасли, и 

знания и навыки быстро теряют свою актуальность. 

4) количество аудиторных часов, предусмотренных учебным планом, 

составляет 36 часов (8 лекционных и 28 практических).  

Решить указанные проблемы помогает активизация самостоятельной работы 

студентов. 

На протяжении 2012-2018 гг. была сформирована программа дисциплины 

«Защита компьютерной информации» для бакалавров по направлению 

подготовки «Экономика», «Менеджмент». В ней отражены теоретический 

материал, тематика лабораторных работ и направления для самостоятельной 

работы. 

Теоретический материал состоит из тем: – понятие информационной 

безопасности; – угрозы информационной безопасности; – каналы утечки 

информации; – организационно-правовые, морально-этические средства защиты 

информации; – физические и технические средства защиты информации; – 

программные средства защиты информации; – идентификация и 

аутентификация; – криптография; – электронно-цифровая подпись и алгоритм 

хеширования. 

Предусмотрено выполнение практических работ по темам: оптимизация 

дискового пространства; политика безопасности Windows; парольная защита; 

архивация; антивирусная защита информация; защита usb; защита текстового 

документа; защита электронной таблицы; 

Информационные технологии активно развивают социально-экономическую 

сферу. Проблемы информационной безопасности становятся понятны 

практически каждому гражданину. Необходимо усовершенствовать систему 

преподавания предметов, связанных с информационной безопасностью 

студентам, обучающимся по не информационным направлениям. Развивать 

информационно-коммуникационные компетенции в области защиты 

компьютерной информации. Развитие компетентности в области 

информационной безопасности для всех специальностей – ключевой момент 

повышения безопасности государства.  
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Введение 

Современное общество характеризуется как информационное, где термин 

«информация» является ключевым фактором не только в производственной и 

коммерческой деятельности, но и в образовании. Важно отметить, что процесс 

воздействия информации на ход обучения приводит к новым ситуациям и 

отношениям, нацеленных не только на приобретение индивидом знаний, умений 

и навыков, но и на фундаментальные изменения его личности. Данные 

изменения можно охарактеризовать следующими признаками: формирование 

необходимости учиться, развитие индивидуальных способностей, повышение 

уровня интеллекта, и наконец, мотивация для самореализации. Приоритетом 

образовательной системы, в условиях постоянного увеличения объёма учебного 

материала, является способность каждого субъекта преобразовать его в 

важнейший ресурс для собственного развития. Для этого современному ученику 

необходимо обладать рядом ключевых компетенций, одной из которых является 

– информационная [1].  

1. Теоретический аспект формирования информационной компетенции в 

рамках изучения учебной дисциплины «Информатика»  

Первостепенной дисциплиной, которая формирует и развивает 

информационную компетенцию учащихся профессиональных школ, является – 

«Информатика».  

Процесс изучения данного предмета ориентирован на становление у 

будущих специалистов следующих умений [2]:  

I. способность находить, оценивать, использовать и передавать 

информацию во всех её различных форматах;  

II. готовность производить расчёты, работать с технической документацией, 

читать электромеханические схемы, оформлять гарантийные талоны и 

т.д.;  

III. применять информационно коммуникационные технологии для решения 

различных ситуаций в учебной/профессиональной деятельности.  

Особенность формирования выше изложенных характеристик 

обуславливается тем, что количество учебного содержания по информатике 

экспоненциально возрастает, а объём часов, предназначенный на его изучение - 

резко убывает. Следовательно, учебный процесс необходимо организовать 

путём осуществления педагогических условий при которых ученик сможет 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

“ИНФОРМАТИКА” 

Градинарь Оксана, учитель информатики 

Профессиональная школа № 4, Бельцы 
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работать с различными источниками информации и формулировать на её основе 

свои собственные мнения, суждения и выводы. 

Следует отметить, что дисциплина «Информатика» носит теоретико-

практический характер и состоит из следующих разделов (таб. 1). 

Таб. 1. Программные средства, используемые в рамках учебной дисциплины 

«Информатика». 

Программные средства Цель использования программных средств 

Текстовый редактор   создание комплексных технических 

документов. 

Электронные таблицы   обработка информации; 

 анализ статистических данных; 

 создание комплексных технических 

документов. 

Технологии мультимедиа  оформление проектов по техническим 

направлениям в виде мультимедиа 

презентаций. 

Коммуникационные 

технологии 

 навигация в Интернете. Доступ к интернет-

услугам; 

  локализация и скачивание информации в 

сети Интернет; 

 электронная почта. Онлайн-приложения 

для управления электронной почтой; 

 защита персональных данных в Интернете. 

Для формирования информационной компетенции на уроках информатики 

можно выделить следующие категории учебной деятельности: 

 общие знания о компьютерах, программном обеспечении, оборудовании и о 

том, как они работают. Возможность запуска и навигация приложений; 

 способность правильно выбирать, ответственно использовать и 

синтезировать информацию с использованием технологий; 

 проведение библиографической и информационно-поисковой работы с 

целью использования полученной информации в решении 

профессиональных задач.  

 взаимодействие с электронной информацией и её представление в 

различных формах (текст, таблица, фотография и т. д.);  

 понимание логических связей между идеями, выявление несоответствия в 

рассуждениях, определение актуальности и важности информации; 

 формирование коммуникативных качеств и развитие инициативы. 
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Обобщение вышеизложенных видов деятельности на уроках информатики 

позволяет интерпретировать понятие «информационная компетенция», которое 

рассматривается как «объединение или интеграция библиотечной грамотности, 

компьютерной грамотности, медиа грамотности, технологической грамотности, 

критического мышления и навыков общения» рис. 1 [3].  

 
Рис.1. Понятие информационной грамотности 

Кроме этого особой важностью обладают такие аспекты информационной 

компетенции, которые не включаются в определение термина – это этические и 

юридические моменты. Учащихся необходимо знакомить с вопросами о доступе 

и конфиденциальности, интеллектуальной собственности, авторском праве, силе 

и влиянии информации. Так же, необходимо акцентировать внимание на её 

производстве, применении и потреблении. Другими словами, в дополнение к 

поиску, анализу и синтезу базы знаний, будущий специалист должен иметь 

возможность создавать собственный ресурс и эффективно общаться с 

использованием различных средств массовой информации. 

С другой стороны, не менее актуальным в современном образовании 

остаётся вопрос о количестве информации, которое хранится в памяти учащихся 

[4, 5]. Как сообщается в Бюллетене Американской ассоциации высшего 

образования (AAHE), «Кривая для забывания содержательного наполнения 

курса довольно крутая: студенты забывают 50% учебного материала в течение 

нескольких месяцев». Более разрушительное исследование показало, что даже в 

самых благоприятных условиях (своевременное предупреждение о 

тестировании) учащиеся несут менее 42% лекционного содержания в своих 

головах и в записных книжках, а через неделю способны вспомнить только 17% 

материала лекции, не используя свои заметки [6, 7].  

Таким образом, стремительное развитие науки и техники с одной стороны, 

и растущее осознание потери памяти ученика – с другой, приводит нас к выводу, 

что жизненно важная часть образования должна заключаться в способности 

учащихся находить информацию для себя. Если выпускник по окончанию 

профессиональной школы будет неспособен находить, синтезировать и оценить 

информацию, у него не будет навыков, необходимых для социализации на 
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будущем месте работы. Кроме того, даже если сохранение информации в памяти 

учащегося почти идеально, скорость изменения знаний настолько высока, что 

тот материал, который изучается сегодня, особенно в определенных областях, 

может быть неточным или актуальным только в течение нескольких лет. 

2. Методологический аспект формирования информационной 

компетенции  

Приёмы, направленные на формирование информационной компетенции 

учащихся могут быть реализованы при помощи интерактивных методов 

обучения. Их применение в рамках учебных занятий по информатике 

предполагает восприятие, усвоение и осознание учебного содержания через 

деятельность, развивающую познавательные и созидательные способности. К 

тому же, интерактивные методы обучения направлены на организацию и 

развитие диалога, кооперацию и сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса. 

Рассмотрим самые важные, на наш взгляд, интерактивные методы с точки 

зрения формирования информационных компетенций. 

 При выполнении практических работ по информатике особенно актуальна 

работа в парах, где учащихся необходимо группировать по принципу «сильный 

ученик + слабый ученик». Эффективность такого «деления» класса 

подразумевает оказание помощи ученика с высокими учебными показателями 

тому, кто ими не обладает. В этом случае, «сильный ученик», объясняя учебное 

содержание, товарищу значительно слабее его, закрепляет и совершенствует 

собственные знания; «слабый ученик» своевременно получает ответы к 

вопросам, которые вызывают у него, осложнения в усвоении. Результатом 

работы в парах является формирование таких элементов информационной 

компетенции как сотрудничество и диалоговое общение, а также грамотное 

использование программных средств и технических устройств. 

 В качестве примера для работы в парах можно привести следующее задание: 

Средствами Microsoft Word создать CV всемирно-известного актёра. Каждая 

пара приступает к обсуждению полученного задания, планирует его реализацию 

и решает поставленную задачу. Для того, чтобы написать CV для незнакомого 

человека, учащимся кроме навыков общения друг с другом требуется ещё 

хорошо ориентироваться в информационных просторах Интернета, 

осуществлять поиск необходимой информации, анализировать её и на основе 

полученных данных уметь сформулировать правильные выводы. 

 Одним из распространённых методов организации учебной деятельности 

учащихся с условием формирования информационной компетенции, является 

реферативная форма работы. Реферат на тему «Средства информационно-

коммуникационных технологий в будущей профессии специалиста» требует 
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научного стиля написания, а тема реферата «История развития компании Apple» 

предполагает библиографическое исследование, основанное на документальной 

информации.  

Занимаясь исследовательской деятельностью, ученик должен уметь 

правильно раскрывать заданную тему, чётко излагать свои мысли, отстаивать 

собственную точку зрения и представлять полученный результат выполненного 

исследования при помощи проектора. Публичная защита собственной работы 

учит каждого ученика адекватно реагировать на замечания и конструктивную 

критику своих товарищей по классу, а также прислушиваться к их советам. 

При изучении программных средств по созданию мультимедиа презентаций 

ученики оформляют и представляют материалы с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Создавая презентации, 

графические нарезки, плакаты, иллюстративные инструкции и видео ролики 

будущие специалисты учатся представлять и структурировать учебное 

содержание в различных форматах, демонстрировать взаимосвязь между 

текстом и графическими изображениями. Выполнение данных работ 

способствует формированию информационной компетенции, активному 

восприятию информации, проявлению творческих способностей учащихся. 

Другим способом развития информационной компетенции является 

организация учебной деятельности учащихся при помощи цифровых 

образовательных ресурсов: https://sites.google.com/site/curslamicrosoftoffice/. 

Учебный контент представляет собой три электронных модуля по Microsoft 

Word, Excel, Power Point, которые носят информативный, практический и 

контрольный характер. Теоретическая часть всех модулей разработана при 

помощи обучающих видеороликов, доступность которых, в первую очередь, 

снижает когнитивную нагрузку учащихся, расширяет их творческий потенциал, 

повышает мотивацию и развивает умение самостоятельно учиться. Практическая 

часть сопровождается тренировочными упражнениями, решение которых 

способствует формированию более прочных знаний по изученному материалу, а 

контрольная часть трансформирует полученные знания в умения и навыки. 

 Особая роль в формировании информационной компетенции учащихся 

принадлежит методу проектов. Проектная деятельность на уроках информатики 

способствует формированию самостоятельных навыков работы с большим 

потоком информации и развитию информационной культуры. Так, например, 

темы проектов «Информационная безопасность предприятия» и «Организация 

защиты информации при работе с электронной почтой» предполагают 

обеспечение и соблюдение технологии защиты информации. Самостоятельная 

работа над проектным заданием приучает учащихся планировать свои действия 

и прогнозировать возможные варианты решения поставленной перед ним 
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задачей. Качество выполнения выбранного проекта, зависит от когнитивных 

способностей, критического и творческого мышления учащихся. 

 Обучение информатики, как и других точных дисциплин, немыслимо без 

решения задач следующего содержательного наполнения: (а) избыток учебного 

содержания, (б) недостаток информации, (в) задачи, ориентированные на 

действия.  

 В задачах с избытком учебного содержания необходимо определить 

значимый материал от второстепенных сведений. Задачи с недостатком 

информации подразумевают определение недостающих данных, которое требует 

от учащихся изучения дополнительной литературы. Задачи, ориентированные на 

действия позволяют формировать у учащихся умения, применять накопленные 

знания в учебной/профессиональной ситуации. В качестве примера можно 

привести метод анализа ситуаций (case study). Суть данного метода состоит в 

осмыслении реальной учебной ситуации, описание которой актуализирует 

определённый комплекс знаний учащихся. Результаты активной и творческой 

деятельности по решению кейсов заключаются в самостоятельной работе 

учащихся, сборе необходимой информации, её анализе с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов и заключении. 

Самой сложной, но наиболее важной в технологии, связанной с 

формированием информационной компетенции, является разработка тестов, 

которые подразумевают постепенное усложнение деятельности учащихся в 

понимании и обработки информации. Для этого, можно подготовить 

контрольный лист с вопросами, требующими коротких, полуразвернутых 

структурированных и подробных ответов. Вопросы с короткими ответами 

характеризуются необходимостью завершить предложение расчётом или 

рисунком. Полуразвёрнутый структурированный ответ предполагает большую 

концентрацию внимания учащегося, где в соответствии с указанными 

требованиями он пишет причины определенных событий, критерии для 

сравнения объектов, делает краткий вывод о результатах обработки 

представленной информации. Вопросы с подробным ответом наиболее ценны 

для формирования информационной компетенции, так как позволяют 

многогранно решить задачу, например, указать согласованный текст, 

зафиксировать результаты обработки информации или выполнить очень 

подробный чертеж/расчет, каждый из которых можно рассматривать как единое 

целое.  

3. Выводы 

Подготовка будущих специалистов к социализации в профессиональной 

деятельности – это не стихийный, а педагогически управляемый сложный 

динамический процесс. Успешность реализации данного процесса во многом 
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определяется тем, насколько систематической является деятельность, 

направленная на формирование и развитие информационной компетенции. Так 

как именно на ней, строится умение учащегося понимать суть, смысл и 

овладевать как общими, так и узко ориентированными в рамках выбранной 

профессии знаниями. Информационная компетенция это - основа культурного, 

интеллектуального и творческого развития личности.  
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Задик Надежда, преподаватель информатики,II дидактическая степень 

Лицей «М. Коцюбинский», город Кишинев 

Одним из важнейших элементов процесса обучения является проверка 

знаний, умений и навыков приобретаемых учащимися. Разработка оперативной 

системы контроля, позволяющей объективно оценивать работу учащихся, 

выявляя имеющиеся пробелы и определяя способы их ликвидации, одно из 

условий совершенствования процесса обучения. 

Как показала практика, учащиеся не достаточно привлекаются к 

оценочной деятельности, в следствии чего нарушается формирование навыка 

самоконтроля.  

Проверка знаний учащихся воспринимается ими как огорчение, как 

источник стрессов и переживаний.  

В наше время проверке, контролю стараются придавать деловое 

содержание: не только учитель проверяет успехи учеников, но и ученики 

проверяют уровень своих знаний. Кроме того, учитель проверяет самого себя, 

уровень и правильность преподавания изучаемого материала. При этом 

используются различные формы и методы проверки и оценки. 

На вопрос, что можно сделать для усовершенствования контроля, для 

уменьшения негативных сторон этого процесса дидактика уже давно ищет ответ, 

однако достигнутый ею прогресс постоянно оказывается несоизмеримым в 

сравнении с потребностями. Я попыталась внести свой вклад в решение данной 

проблемы применительно к урокам информатики. Преподавание этого предмета 

находится в стадии становления и имеет тенденцию постоянного изменения.  

Основной целью исследования был выбор наиболее эффективных методов 

оценивания на практических уроках информатики. 

Для достижения поставленной цели были намечены следующие задачи: 

1. Изучить традиционные и нетрадиционные методы оценивания. 

2. Проанализировать практический опыт по применению современных 

методов оценивания на уроках информатики. 

3. Применить на практике более эффективный метод обучения. 

Задачи оценивания 
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Рис.1. Задачи оценивания 

Традиционные и нетрадиционные методы оценивания 

Существуют следующие методы контроля: 

- методы устного контроля;  

- методы письменного контроля; 

- методы практического контроля; 

-  дидактические тесты; 

- наблюдение; 

- методы графического контроля;  

- методы программированного и лабораторного контроля.  

После более подробного изучения я пришла к выводу что критериальное 

оценивание является более подходящим для оценивания практических работ на 

уроках информатики.  

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении 

учебных достижений учащихся с четко определенными коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам образовательного 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 

способствующим формированию ключевых компетентностей учащихся. 

Классификация критериального оценивания: 

1) Формативное (формирующее, текущее): 

- по ходу обучения; 

- дает обратную связь; 

- помогает ученикам скорректировать свою работу; 

- помогает учителям планировать свою работу. 

2) Суммативное (итоговое): 

- обычно в конце темы, раздела; 

- дает заключительное суждение; 

- дает возможность ученикам показать, чему они смогли научится.  
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Преимущества критериального оценивания: 

1. Соответствует предметным учебным целям и не зависит от настроения 

учителя (способствует повышению объективности оценивания). 

2. Предоставляет чётко сформулированные уровни достижения. 

3. Делает оценивание более понятным для всех участников образовательного 

процесса (учеников, родителей, учителей). 

4. Способствует развитию навыков самооценивания. 

5. Воспитывает ответственность учащихся за результат своего труда. 

6. Способствует росту мотивации к обучению. 

7. Повышает качество образования. 

8. Оценивание учащихся на каждом этапе урока (учащиеся видят, из чего 

складывается итоговая оценка обучения); 

9. Самооценка и взаимооценка (работая в паре и/или группе, формируется 

умение учащихся работать в коллективе, но при этом наблюдается минимальное 

влияние учителя на итоговую оценку обучения); 

В следующих двух таблицах наглядно показано использование 

критериального оценивания при изучении информатики.  

Таблица 1. Информатика, 7 класс, тема: «Мультимедийные технологии». 

 

Создание кадров Максим. 

кол-во 

баллов 

Баллы 

ученик

а 

1) Титульный слайд с заголовком и стихом. 

(настройка: шрифта, размера, цвета и анимации). 

5  

2) Минимальное количество – 10 кадров. 10  

3) Добавление эффектов рисунка. 5  

4) Установка эффектов переходов. 5  

5) Создание кадра титров в конце фильма 

(настройка: шрифта, размера, цвета и анимации). 

5  

6) Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов. 

(1 балл за сохранение, 1 балл за правильное 

соблюдение адреса сохранение, 1 балл за 

правильное название, 1 балл за сохранение файла 

как фильма и 1 балл за сохранение проекта). 

5  
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Таблица 2. Информатика, 11 класс, тема: «Создание подпрограмм с 

использованием стандартных функции». 

Этапы работы Максим. 

кол-во 

баллов 

Баллы 

ученик

а 

1) Ответы на вопросы. 

(1 правильный ответ – 1 балл). 

3  

2) Ответы на вопросы при анализе задачи 

образца. 

(1 правильный ответ – 1 балл). 

3  

3) Решение задачи будет оцениваться за: 

За правильное описание функции (1 балл). 

За правильное объявление глобальных 

переменных (1 балл). 

За правильное объявление локальных 

переменных (1 балл). 

За правильную запись алгоритма для 

вычисления результата функции (1балл). 

За правильный вызов функции (1 балл). 

За правильный вывод результата вычисления 

функции (1 балл). 

6  

4) Правильное сохранение файла. 

(1 балл за правильное соблюдение адреса 

сохранение, 1 балл за правильное название, 1 

3  

7) Самостоятельность и дисциплина во время 

выполнения практической работы. 

2  

8) Настройка шкалы времени (видеофильм на 1 

минуту). 

1  

Окончательная оценка:  

1) 38 баллов - 10. 

2) 37-36 баллов - 9. 

3) 35-30 баллов - 8. 

4) 29-24 баллов - 7. 

5) 23-18 баллов - 6. 

6) 17-10 баллов - 5. 

38 

 

Оценка
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балл за сохранение файла по любому другому 

адресу и под другим именем). 

5) Самостоятельность и дисциплина во 

время выполнения  

 практической работы. 

2  

6) Оценка за тест (за компьютером). 

Адрес для теста: http://letstest.ru/35357 

7  

Окончательная оценка:  

1) 24 баллов - 10. 

2) 23-22 баллов - 9. 

3) 21-18 баллов - 8. 

4) 17-14 баллов - 7. 

5) 13-11 баллов - 6. 

6) 10-9 баллов - 5. 

24 

 

Проверочно-оценочная деятельность учителя – неотъемлемая часть всей 

его педагогической работы, важный фактор улучшения качества обучения. Она 

должна проводиться корректно, своевременно. Разнообразие методов, форм 

контроля позволяет более точно и качественно оценивать знания учащихся. 

После применения критериального оценивания на уроках информатики я 

пришла к выводу, что это наиболее эффективный метод оценивания 

практических уроков. 

При критериальном оценивании развивается познавательный интерес 

ученика, желание учиться, трудиться и быть успешным. 
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