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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Sistemul educațional din Republica Moldova este marcat de multiple fenomene, 

care catalizează o serie de schimbări dinamice: paradigma postmodernă a educației, 

tendințele actuale din metodologia didactică, noile solicitări ale pieții muncii, evoluția 

rapidă a tehnologiilor și exigențele privind pregătirea personalității pentru realitățile 

activității în viitor. Astfel, pe lângă funcția de bază – asigurarea unui nivel înalt de 

pregătire a educabililor, tot mai actuală devine funcția de prognoză de către sistemul 

educațional a competențelor necesare pentru viitorul cetățean în condițiile noilor 

contexte și realități. Este evident, că doar specialistul competent și competitiv, cu 

nivel înalt de independență în gândire și acțiune, cu spirit inovativ, capabil de a se 

adapta la condiții noi, dar și de a promova schimbarea, a elabora soluții eficiente va 

face față provocărilor societății viitorului. 

Managerii și cadrele didactice de la toate nivelele sistemului de învățământ, 

politicienii, conducătorii instituțiilor statului, ai organizațiilor și proceselor din 

mediul economico-social reprezintă modelul de specialist, de intelectual promovat de 

școala, universitatea absolvită de fiecare dintre ei. Învățământul este cel care creează 

acum specialiștii și politicienii care vor conduce într-un viitor apropiat societatea și 

economia țării. În acest sens, modernizarea școlii și a universității în conformitate cu 

cerințele societății cunoașterii este incontestabilă. 

Din perspectiva relației cu mediul economic și social misiunea instituției de 

învățământ apare complexă și în continuă diversificare: școala și universitatea sunt 

organizații furnizoare de servicii educaționale, profesionale și științifice. Produsul 

oferit este competența, furnizată societății prin intermediul absolvenților și al 

cercetării științifice, precum și prin implicarea directă a membrilor comunității 

academice în organisme ale comunității locale, naționale și internaționale. 

Sistemul educațional are misiunea de a forma personalități cu stil de gândire 

divergent, cu abordări constructiviste, deschiși pentru cooperare bazată pe interacțiuni 

interumane pozitive și dezvoltare profesională pe parcursul întregii vieți.  

O componentă valoroasă și absolut necesară pentru educația modernă este 

cercetarea și inovarea întru armonizarea procesului de dezvoltare a personalității, 
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identificarea domeniilor de utilitate practică a achizițiilor cognitive; satisfacerea 

curiozității de cercetare prin aplicații practice concrete în cadrul cărora fiecare 

persoană descoperă, se convinge, consolidează propriul sistem de valori – proces care 

asigură o dezvoltare individualizată bazată pe propriile convingeri temeinice.  

Competența de cunoaștere/cercetare trebuie dezvoltată pe parcursul întregii 

vieți, iar cadrul didactic are rolul de a crea condițiile în care educabilul să formuleze 

ipoteze, să descopere și să conștientizeze propria evoluție. În acest context, 

învățământul superior are misiunea de a elabora împreună cu învățământul general 

noi modele eficiente de cercetare interdisciplinară. 

Multstimate cadre didactice, viitorul societății este determinat de calitatea 

produsului sistemului educațional – valoarea intelectuală, spirituală și morală a 

fiecărui educabil în parte. Cadrul didactic în parteneriat cu familia de la cea mai 

timpurie vârstă până la absolvirea facultății, prin activitatea sa profesională investește 

energie și suflet în dezvoltarea personalității fiecărui copil. Această misiune supremă 

se bazează pe noblețea aspirațiilor cadrului didactic. 

Pe această cale aducem sinceră recunoștință tuturor cadrelor didactice pentru 

contribuția importantă în promovarea binelui, cunoașterii și cultivarea valorilor 

fundamentale generației în creștere.  

 

Cu respect și apreciere, 

Eduard COROPCEANU, 

Rector al UST 
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ATITUDINILOR – ELEMENT CENTRAL 

AL COMPETENŢEI ŞCOLARE 

Viorica Andriţchi, Doctor habilitat, conferenţiar universitar 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Educaţia reprezintă o prioritate naţională şi factorul primordial al dezvoltării 

durabile a unei societăţi bazate pe cunoaştere. Conform Codului educaţiei, articolul 6, 

idealul educaţional al şcolii din Republica Moldova constă în formarea personalităţii 

cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de 

cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi 

independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în 

contextul valorilor naţionale şi universale asumate [3].  

Competenţele-cheie, necesare personalităţii pentru angajare pe piaţa muncii, 

conform Codului Educaţiei, art. 11, alineatul (2), sânt: competenţe de comunicare în 

limba română; competenţe de comunicare în limba maternă; competenţe de 

comunicare în limbi străine; competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologii; 

competenţe digitale; competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe sociale şi civice; 

competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; competenţe de exprimare culturală 

şi de conştientizare a valorilor culturale. 

Este important să specificăm că fiecare competenţă include în structura sa 

anumite elemente atitudinale:  

 În domeniul comunicare în limba maternă se consideră că trebuie promovate: 

atitudinea pozitivă pentru dialog constructiv; interesul de a comunica (interacţiona) 

cu alţii; conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi; nevoia de a înţelege şi 

de a utiliza limbajul într-un mod pozitiv şi responsabil.  

 Comunicarea în limbile străine presupune: aprecierea diversităţii culturale; 

cultivarea interesului şi curiozităţii pentru limbile străine; comunicare interculturală.  

 Domeniul competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii 

promovează: respectul pentru adevăr, perseverenţa de a găsi argumente, evaluarea 

validităţii argumentelor, apreciere critică şi curiozitate, interes pentru probleme etice, 

respect pentru dezvoltare durabilă din perspectiva progreselor ştiinţifice şi 

tehnologice. 

 Competenţa digitală presupune: atitudini critice şi reflexive de analiză a 

informaţiei disponibile; utilizarea responsabilă a mijloacelor interactive; interes de 

implicare în comunităţi şi în reţele cu scopuri culturale şi sociale. 

CZU: 37.016  

TAXONOMIA ACŢIUNILOR PEDAGOGICE PENTRU FORMAREA 
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 Competenţa socială şi competenţele civice dezvoltă următoarele caracteristici 

atitudinale: colaborarea, încrederea în sine, integritatea; interes şi implicare socio-

economică; valorizarea diversităţii şi a respectului pentru alţii; respectul absolut 

pentru drepturile omului; aprecierea şi înţelegerea diferenţelor între sistemele de 

valori ale diferitelor grupuri; manifestarea unui sentiment de apartenenţă la propria 

comunitate/ţară/ lumea contemporană etc. [4].  

Din perspectiva idealul educaţional al şcolii din Republica Moldova, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019 a aprobat o nouă 

generaţie de curricula şcolare. Vl.Guţu [6] precizează că curriculumul naţional a fost 

reactualizat din perspectiva deschiderii spre: 

 formare/autoformare a personalităţii elevului în era dezvoltării durabile a 

resurselor umane; 

 cadrul axiologic în era diminuării/reactualizării valorilor umane;  

 cadrul teleologic (finalităţi-competenţe axate pe psihocentrism şi sociocentrism) 

în era constituirii societăţii cunoaşterii; 

 învăţarea activă/creativă/constructivă în era educaţiei pe parcursul întregii vieţi; 

 formarea cadrului antreprenorial în era crizelor economice; 

 învăţarea digitală în era tehnologizării; 

 cadrul cultural/intercultural/multicultural în era globalizării şi internaţionalizării.  

În baza analizei curricula şcolare (2019), deducem: 

(a) Noua formulă a competenţelor precizează clar valorile şi atitudinile specifice 

disciplinei şcolare: 

Limba şi literatura română (V-IX): 

 Perceperea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional, manifestând 

curiozitate şi toleranţă. 

 Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune 

şi coerenţă discursivă. 

 Lectura şi receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit 

de observaţie şi atitudine creativă. 

 Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi 

responsabilitate pentru propria exprimare. 

 Utilizarea limbii ca sistem şi a normelor lingvistice ( ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, 

semantice, gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi 

autocontrol. 

 Integrarea experienţelor lingvistice şi de lectură în contexte şcolare şi de viaţă, dând dovadă de 

atitudine pozitivă şi interes. 

(b) Sistemul de atitudini este, în general, continuu şi stabil pentru o anumită 

disciplină, pentru un anumit ciclu şcolar: 
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Biologie (clasa VI-IX; X-XII) 

 Motivație pentru studiu în domeniul biologiei.  

 Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe.  

 Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie.  

 Respect față de orice formă de viață.  

 Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur.  

 Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu.  

 Angajare în protecția mediului.  

 Orientare spre succes în procesul de învățământ.  

 Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană. 

Chimia (clasa VI-IX; X-XII) 

 Corectitudine și deschidere în procesul de operare cu limbajul chimic.  

 Curiozitate și creativitate în caracterizarea substanțelor și proceselor chimice.  

 Perseverență și responsabilitate în luarea deciziilor la rezolvarea problemelor.  

 Exigență pentru normele de securitate personală şi socială.  

 Responsabilitate față de sănătatea personală și grijă față de mediu. 

(c) Sistemul de atitudini gravitează în jurul motivației, interesului, respectului, 

toleranţei, responsabilităţii, angajării, perseverenței, corectitudinii, creativităţii, 

autocontrolului, spiritului critic, respectului făță de valorile naționale etc. 

(d) Atitudinile au în componenţa sa valori, abilităţi, procese şi chiar, uneori, metode 

prin care pot fi dezvoltate: 

Istoria  

(Clasele V-IX): 

 Promovarea valorilor culturale în rândul semenilor, prin diverse activităţi organizate în şcoală 

şi în comunitate. 

 Valorificarea diversităţilor etnice şi culturale în proiecte de dezvoltare instituţională şi locală 

prin din prisma trecutului istoric. 

 A elabora proiecte de conservare şi promovare a obiectelor de patrimoniu local, naţional şi 

universal, valorificând trecutul istoric. 

Clasa X (U):  

 A argumenta propriile opinii referitoare la fapte /evenimente/ procese/ fenomene din istoria 

antică şi medievală în baza surselor istorice.  

 A transfera abilităţile de operare cu relaţiile de cauză-efect în perceperea adecvată a situaţiilor 

din viaţa reală.  

 A aprecia rolul istoric al marilor personalităţi, promovând valorile istorice ale neamului.  

 A valorifica patrimoniul naţional prin elaborarea/organizarea şi prezentarea proiectelor de 

cercetare/salvgardare a monumentelor istorice, vestigiilor de valoare etnografică. 

Clasa XI (U):  

 A elucida schimbările survenite în epoca modernă în timp şi spaţiu, identificănd transformări 

calitative.  

 A analiza evenimente şi procese din surse diferite, dezvoltând gândirea critică şi reflexive. 

 A încadra relaţiile de cauzalitate în explicarea evenimentelor/ proceselor/ fenomenelor istorice 

din istoria modernă locală, naţională şi universal.  

 A demonstra deschidere pentru studierea realizărilor societăţii moderne, valorificând trecutul 

istoric şi patrimoniul cultural al neamului/ umanităţii. 

Clasa XII (U): 

 A analiza critic informaţia din diferite surse istorice, manifestând responsabilitate în descrierea 

proceselor/evenimentelor istorice.  
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 A  explica interdependenţa dintre fenomenele istorice desfăşurate în timp şi spaţiu, generând 

judecăţi de valoare în comunicări sau cercetări scrise.  

 A demonstra abilităţi şi atitudini pentru valorificarea patrimoniului universal, promovând 

proiecte comunitare. 

(e) Formula atitudinilor diferă de la o disciplină la alta (de la curiozitate, toleranță, 

coeziune şi coerenţă discursive – la limba şi literatura română; la dezvoltarea simţului 

estetic şi critic; dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit de 

obiectivitate, imparţialitate şi toleranţă – la matematică, sau a elabora proiecte de 

conservare şi promovare a obiectelor de patrimoniu local, naţional şi universal, 

valorificând trecutul istoric – la istorie): 

Fizica 

Clasa VI:  

 A propune un plan propriu de măsuri în scopul formării comportamentului de protecție în cazul 

fenomenelor mecanice, electromagnetice, termice și optice. 

Clasa VII:  

 A traversa regulamentar străzile, luând în considerație faptul că la orice viteză vehiculul 

parcurge un anumit drum (spațiu) de frânare, aceeași referință și la traversarea căii ferate). 

Clasa XI:  

 A propune un plan propriu de măsuri de prevenire şi diminuare a încălzirii globale.  

 A elabora strategii de comportament în cazul riscurilor de scurtcircuit și de trecere a curentului 

electric prin diferite medii. 

În sinteză, printre demersurilor inovative ale curricula şcolare (2019) 

evidenţiem: 

 abordarea sistemică a conceptului de competenţă - un sistem integrat de 

cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, dobândite/ formate și dezvoltate prin 

învăţare, a căror mobilizare permite identificarea şi rezolvarea diferitor 

probleme în diverse contexte, situaţii de viață - definiţie ce conturează structura 

triadică a competenţei: cunoştinţe, capacităţi/abilităţi, atitudini/valori în 

integritatea lor;  

 valorificarea noului sistem de competenţe-cheie pentru învăţarea pe parcursul 

întregii vieţi (Bruxelles, 22 mai 2018);  

 reformularea competenţelor specifice disciplinelor, în concordanţă cu profilul 

absolventului; 

 precizarea clară a valorilor şi atitudinilor distincte pentru fiecare disciplină în 

parte, pentru fiecare clasă în parte - aspect vag în generaţia precedentă a 

curricula şcolară.  

Toate acestea conferă noii generaţii de curricula şcolare pertinenţă şi relevanţă 

sporită. 

În acelaşi timp, sistemul de atitudini şi valori promovat în cadrul unor discipline 

şcolare ar putea fi consolidat, în viziunea noastră, din perspectiva coerenţei mai 
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accentuate cu profilul absolvenţilor şcolilor, tineri cetăţeni ai Republicii Moldova [1]  

(Tabelul 1): 

Tabelul 1. Profilul absolvenţilor şcolilor, tineri cetăţeni ai Republicii Moldova 

Persoane cu 

încredere în sine 

şi în propriile 

forţe 

Persoane deschise 

să înveţe pe 

parcursul întregii 

vieţi 

Persoane active, 

proactive, productive, 

creative şi inovatoare 

Persoane angajate civic şi 

responsabile 

 autocunoaştere, 

respect faţă de 

sine, încredere în 

sine, 

managementul 

sinelui; 

 respect faţă de 

cei din jur; 

 autonomie şi 

integritate 

morală, adeziune 

la valorile 

general-umane; 

 gândire critică 

şi comunicare 

asertivă; 

 atitudine 

pozitivă faţă de 

dezvoltarea 

personală şi faţă 

de muncă; 

 abilităţi de luare 

a unor decizii 

pertinente şi 

responsabilitate 

pentru deciziile 

asumate. 

 atitudine pozitivă 

şi plăcere, interes 

şi motivare pentru 

învăţare; 

 analiză şi 

reflecţie asupra 

propriei învăţări şi 

implicare pentru 

optimizarea 

învăţării; 

 stabilirea 

scopurilor proprii 

în învăţare; 

 deschidere faţă de 

moduri noi de 

gândire şi idei noi; 

 interes şi 

implicareîn 

activităţi de 

învăţare formală, 

nonformală şi 

informală; 

 efort pentru 

învăţare rapidă şi 

eficientă. 

 opţiunea pentru un 

mod de viaţă sănătos 

şi activ; 

 comunicare eficientă 

în contexte variate; 

 colaborare eficientă, 

atitudine proactivă şi 

contribuţie efectivă în 

activitatea comună; 

 axare pe rezolvarea 

problemelor în mod 

creativ; 

 iniţiativă şi spirit 

antreprenorial, 

inovaţie şi 

creativitate; 

 asumarea rolurilor 

diferite, inclusiv a 

rolului de lider, în 

diverse 

situaţii/contexte 

sociale. 

 respect pentru lege, pentru 

drepturile şi libertăţile tuturor 

cetăţenilor; 

 participare activă la viaţa 

socială, culturală, economică 

şi politică a comunităţii, 

implicare în evaluarea 

problemelor complexe ale 

societăţii şi rezolvarea 

acestora; 

 atenţie, altruism, respect, 

generozitate şi sprijin pentru 

ajutorarea persoanelor aflate în 

dificultate; 

 interes şi implicare în 

dialogul intercultural; 

 preocupare pentru păstrarea 

şi valorificarea tezaurului 

cultural şi spiritual al 

Republicii Moldova şi pentru 

promovarea acestuia în lume; 

 tendinţă de autorealizare în 

Republica Moldova. 

Credem important a deriva sistemul de atidudini şi valori, specificat în 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Bruxelles, 22 mai 2018): 

competențe de alfabetizare; competențe multilingvistice; competențe în domeniul 

științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; competențe digitale; competențe 

personale, sociale și de a învăța să înveți; competențe cetățenești; competențe 

antreprenoriale; competențe de sensibilizare și expresie culturală. Acest sistem 

transdisciplinar de atidudini şi valori ar servi drept sistem de referinţă pentru 

fortificarea sistemului de atitudini şi valori specifice disciplinelor şcolare.  

Cu referire la cadrul valoric/axiologic, Vl.Guţu [6] evidenţiază că la bază s-a 

luat: atitudinea faţă de sine însuşi, atitudinea faţă de ceilalţi, atitudinea faţă de 

societate, atitudinea faţă de muncă şi rezultatele ei, atitudinea faţă de natură.  
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Evident, aceste atitudini nu apar instantaneu, ci se dezvoltă în timp, incluzând în 

ele valori şi un sistem de credinţe personale sau împărtăşite în cadrul unui grup sau 

comunitate. Factorii care influenţează atitudinea sânt propriile noastre convingeri 

despre sine şi alţii, familia, mediul, prietenii etc. Atitudinile intervin în modelarea 

personalităţii din perspectivă instrumentală (orientează individul spre recompensă şi 

evită sancţiunea); de protecţie a imaginii de sine; de exprimare a valorilor personale; 

de sistematizare a stimulilor sociali exteriori. 

Conform modelului trifazic, atitudinea comportă trei dimensiuni [2, p.42]: 

 Dimensiunea cognitivă, reprezentată de cunoștințele, informațiile, convingerile 

și imaginile despre obiectul atitudinal – latura conștientă a atitudinii. 

 Dimensiunea afectivă sau evaluativă a atitudinii, reprezentată de emoții, 

sentimente, senzații de plăcere/neplăcere. 

 Dimensiunea intențională/comportamentală a atitudinii, reprezentată de dorința 

și voința în legătură cu obiectul atitudinal; formându-și o atitudine față de un 

obiect, subiectul își formează intenția, care nu obligatoriu implică o acțiune în 

consecință. 

Cele trei dimensiuni sânt corelate în mod complex: intenția de a acționa este 

influențată de convingeri și evaluări, iar probabilitatea acțiunii este influențată de 

atitudinea față de obiectul de referință. Atitudinea dă naştere unui comportament 

numai atunci când percepem comportamenul respectiv ca fiind sub controlul nostru. 

Odată specificate în curricula şcolară, atitudinile urmează a fi 

formate/dezvoltate, aspect dificil de realizat, or, metodica formării atitudinilor diferă 

semnificativ de metodica formării deprinderilor şi abilităţilor cognitive, spre 

exemplu. În această logică, credem că cea mai stringentă problemă la nivel de 

practică educaţională rezidă tocmai în caracterul vag al pedagogiei formării 

atitudinilor, respectiv, avem nevoie astăzi de o pedagogiei a atitudinilor [Callo T., 2].  

Credem important să precizăm că de formarea şi dezvoltarea atitudinilor sânt 

responsabile trei zone semnificative ale personalităţii: 

 Zona A - sistemul valoric - cu opinii, atitudini şi valori sistematizate, coerente 

la care elevul aderă şi care funcţionează ca un filtru pentru noile informaţii, opinii şi 

idei obţinute în procesul educaţional. 

 Zona B - zona acordului - de acceptare a faptelor şi a influenţelor, fiind mai 

extinsă decât prima zonă pentru ca noile valori şi atitudini să obţină şansa de a fi 

acceptate / asimilate. 

 Zona C- zona dezacordului - răspunzătoare de conduitele de respingere, de 

refuz a influenţelor din exterior [7]. 

14



Dezvoltarea cu succes a atitudinilor depinde de gradul lor de organizare, 

structurare şi profunzime, de intensitate şi extensie; de interacţiunea lor funcţională, 

precum şi de o multitudine de factori contextuali. 

Aici este cazul să amintim despre esenţa formativă a ciclurilor curriculare, care 

sugerează şi logica procesului de formare a atitudinilor: de la achiziţii fundamentale 

şi dezvoltarea acestora spre observare şi orientare, urmată de aprofundare:  

Ciclul 

curricular 

Achiziții 

fundamentale 

Dezvoltarea achizi-

țiilor fundamentale 

Observare și 

orientare 

Aprofundare 

și specializare 

Clasa 
grupa 

mare 

grupa 

preg. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Vârsta, 

ani 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Formarea durabilă a atitudinilor solicită cadrului didactic să respecte 

consecutivitatea etapelor formării unei atitudini: 

1)Punerea problemei/cunoaşterea ideilor, faptelor – etapă ce se caracterizează prin 

operaţii de analiză, confruntare, meditaţie, declanşare, căutare de noi 

informaţii/semnificaţii. 

2) Formarea noilor atitudini – etapă ce se caracterizează prin asimilarea treptată a 

unor noi experienţe, baza constituind sistemul atitudininal deja existent (zona A), cu 

care noile atitudini se sudează sau, dimpotrivă, are loc confruntarea acestora.  

3)Etapa sistematizării şi consolidării noilor atitudini – etapă ce se caracterizează prin 

stabilizarea noilor valori şi cristalizarea lor ca sistem coerent [5].  

Acţiunile pedagogice recomandate pentru formarea atitudinilor trebuie să 

urmeze logica: 1)Receptarea mesajului atitudinal; 2)Răspunsul la mesajul receptat; 

3)Valorizarea axiologică a mesajului atitudinal; 4)Organizarea comportamentului 

personal; 5)Caracterizarea dimensiunii atitudinale. 

Respectiv, taxonomia acţiunilor pedagogice recomandate pentru formarea 

atitudinilor include (Tabelul 2): 

Tabelul 2. Taxonomia acţiunilor pedagogice pentru formarea atitudinilor 

Finalitatea Contextul/ Activităţi de formare Acţiunea elevului 

Receptarea 

mesajului 

atitudinal  

1. identificarea termenilor / elementelor referitoare la 

atitudini şi valori; 

2. manifestarea interesului pentru ascultarea 

mesajului; 

3. înţelegerea mesajului receptat şi alegerea unui 

răspuns adecvat; 

4. construirea unui răspuns structurat, argumentat. 

să accepte/ respingă, 

să aleagă, să asculte,  

să diferenţieze, se 

separe, să manifeste 

interes,  să opteze 

etc. 

Răspunsul la 

mesajul receptat 

5. respectul pentru valorile altora; 

6. aprecierea critică a contextului unor situaţii de 

viaţă; 

7. oferirea unor justificări în sprijinul opiniei 

să urmeze, să 

aprobe, să discute, 

să practice, să 

argumenteze, să 
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formulate; 

8. discutarea opiniei receptate. 

revizuie, să susţină 

etc. 

Valorizarea 

axiologică a 

mesajului 

atitudinal 

9. valorizarea diferitelor opinii exprimate; 

10. respectul faţă de adevăr; 

11. înţelegerea diversităţii umane; 

12. înţelegerea oportunităţilor şi a limitelor 

limbajului ca instrument de comunicare atitudinală; 

13. angajare individuală pentru o anumită opţiune; 

14. dezvoltarea interesului pentru comunicarea 

opţiunilor; 

15. utilizarea constructivă a argumentelor; 

16. acceptarea compromisurilor. 

să renunţe, să 

specifice, să 

încurajeze, să 

protesteze, să nege, , 

să discearnă, să 

critice, să convingă 

etc. 

Organizarea 

comportamentului 

personal 

17. compararea tipurilor de demersuri atitudinale 

posibile; 

18. compararea unor alternative, colaborarea, 

discutarea unor idei sau propuneri; 

19. autodezvoltarea motivaţiei intrinseci în învăţare. 

să armonizeze, să 

organizeze, să 

compare, să 

omogenizeze etc. 

Caracterizarea 

dimensiunii 

atitudinale 

20. evaluarea validităţii unui demers; 

21. încrederea în sine şi susţinerea unui demers; 

22. orientarea unor activităţi personale sau de grup în 

sensul unor aprecieri manifestate de colegi; 

23. explicarea oportunităţilor subiectului dezbătut 

pentru viaţă; 

24. asumarea unor iniţiative personale (sau colective) 

de acţiune. 

să schimbe, să 

completeze, să 

aprecieze, să evite, 

să colaboreze, să 

reziste, să 

persevereze.   

Menţionăm că metodele de formare a atitudinilor diferă de cele aplicate pentru 

formarea cunoştinţelor, capacităţilor/abilităţilor. În acest sens, R.Gagne şi L.Briggs 

[5] identifică două grupe de metode: 

1) Metode directe, care vizează formarea atitudinilor în mod natural, fără un plan 

întocmit anterior: 

 metoda răspunsurilor condiţionate, în conformitate cu care se poate forma o 

atitudine de apropiere/evitare în raport cu subiectul pus în discuţie; 

 metoda contingenţelor de întărire, ce constă în formularea enunţului dorit, după 

care, dacă activitatea este urmată de o recompensă, devine prototip sau model de 

acţiune/comportament.  

2) Metode indirecte, care au la bază mecanismele învăţării sociale, ale sugestiei 

bazate pe exemple, pe modele, pe strategia persuasiunii. 

Este important ca în practica educaţională să fie valorificate toate cele trei 

dimensiuni – cognitivă, afectivă, intențională/comportamentală – achiziţionarea 

atitudinii fiind realizată inclusiv prin: contactul direct cu obiectul, persoana; 

interacţiunea cu cei ce deţin o atitudine (observare şi modelare); experienţa socială 

asimilată în grupurile formale şi informale; dezvoltarea cognitivă. 

În practică profesorii valorifică frecvent metoda exemplului/modelului. 

Menţionăm că modelul/exemplul poate deveni model de comportament pentru elevi 
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doar în condiţia întrunirii a cel puţin două condiţii: 1) modelul dispune de o forţă 

capabilă să impună respect; 2) modelul dispune de o un sistem de valori-nucleu cu 

care elevul se poate identifica - situaţie de tipul întărire prin substituire.  

Dacă mizăm pe formarea atitudinilor prin intermediul modelelor urmează să 

respectăm logica: 

1) Prezentarea modelului, respectiv a sistemului de valori.   

2) Descrierea comportamentului atitudinal şi a valorilor ce urmează a fi promovate. 

3) Demonstrarea de către model/profesor a avantajelor asimilării comportamentului 

vizat. 

Spre regret, astăzi nu prea avem modele capabile să impună respect elevilor; 

sistemul de valori-nucleu, promovat de unele modele prezentate în manualele şcolare 

sânt adesea străine elevilor de astăzi, de neînţeles! 

Menţionăm că cele mai eficiente metode pentru formarea atitudinilor sânt: 

argumentarea, contraargumentarea, convingerea [8]. 

1)Argumentarea poate fi combinată cu tehnici de tipul: explicaţia, analogia, inducţia, 

deducţia, ipoteza, dilema, paradoxul, asocierea, opoziţia, schemele discursive (de 

tipul situaţie-soluţii-respingerea obiecţiilor-avantajul soluţiilor propuse); schemele 

dialectice (sub formă de teză-antiteză-sinteză); schemele alternative (apelul la teza 

adversă; respingerea tezei adverse; criticarea tezei adverse; argumente în favoarea 

propriei teze).  

O tehnica eficientă de argumentare, spre exemplu, este tehnica AIDA (A-Atrag 

atenţia; T-Trezesc interesul; D-Demonstrez că înţeleg ce se propune; D-Manifest 

dorinţa; A-Mă antrenez în acţiune). 

2)Contrargumentarea poate fi combinată cu tehnici de tipul: 

 contestarea valorii analogiilor (se demonstrează că compararea nu are valoare, 

iar analogia nu este justificată); 

 contestarea autorităţii invocate (se demonstrează că modelul/ personalitatea nu 

are prestigiul declarat sau că există personalităţi ce promovează opinii contrare); 

 demonstrarea invalidităţii argumentelor cauză-efect (se demonstrează că nu 

există un raport cauzal sau că elementul cauză nu este singurul); 

 sugerarea contradicţiei (demonstrarea incompatibilităţii între argumentele 

invocate); 

 redefinirea, redescrierea (se invocă mai multe definiţii, proprietăţi pentru a 

demonstra că ideea este discutabilă); 

 destrămarea dilemei (se demonstrează că există şi alte argumente pentru alte 

soluţii). 
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Proiectarea demersurilor educaţionale, având drept reper etapele, taxonomia 

acţiunilor pedagogice, metodele eficiente de formare a atitudinilor va facilita 

formarea durabilă a atitudinilor, respectiv, a competenţelor şcolare. Astfel, credem 

noi, va fi posibil de realizat/atins /format profilul absolventului precizat în 

Curriculumul Naţional: persoane cu încredere în sine şi în propriile forţe; deschişi şi 

doritori să înveţe pe parcursul întregii vieţi; activi, proactivi şi productivi, creativi şi 

inovatori; angajaţi civic şi responsabili, or, astfel de cetăţeni tineri aşteaptă 

societatea, statul de la şcoala de astăzi.  
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CURRICULARE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Viorel Bocancea 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Formarea continuă a cadrelor didactice în Republica Moldova, în contextul 

învățării pe tot parcursul vieții constituie ansamblul activităţilor orientate spre 

actualizarea periodică a pregătirii profesionale iniţiale, spre adaptarea acesteia la 

noile exigenţe ale desfăşurării activităţii profesionale, spre asimilarea unor noi 

cunoştinţe şi competenţe [1]. După Sorin Cristea formarea continuă a cadrelor 

didactice reprezintă ”un ansamblu de activități și de practici care cer implicarea 

educatorilor în amplificarea cunoștințelor proprii, perfecționarea deprinderilor și 

dezvoltarea atitudinilor profesionale” [2]. Formarea profesională continuă a cadrelor 

didactice din Republica Moldova se organizează prin următoarele tipuri de programe: 

1. Programe tematice sau modulare (1 - 3 credite); 

2. Programe de formare profesională continuă de durată medie (10, 12 credite); 

3. Programe de formare profesională continuă, multimodulare, odată la 3 ani, 

conform art. 133, alin. 2, lit. a) şi art. 134, alin. 4, lit. b) din Codul Educaţiei (20 

credite); 

4. Programe de calificare suplimentară (60 credite); 

5. Programe de recalificare profesională (120 credite); 

6. Programe speciale realizate de către structuri organizatorice/ instituţionale care 

implementează programe internaţionale la care Republica Moldova este parte 

sau programe cu finanţare din proiecte internaţionale ale căror beneficiar este 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (1, 2, 3 sau 5 credite). 

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 profesor - elev, munca în echipă etc.  

CZU: 371.14(073)
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN CONTEXTUL REFORMEI 
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 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. 

 Alte direcții: formarea în domeniul TIC, învățării limbilor străine, 

multiculturalismului și gestiunii heterogenității colectivului de elevi, cunoașterii 

și respectării mediului ș.a. 

Actualmente în Republica Moldova este implementat curriculumul școlar, ediția 

2019, a patra ediție a curriculumului din sistemul de învățământ general din 

Republica Moldova și a doua generație de curriculum centrat pe competențe. În 

procesul de elaborare a documentelor curriculare, au fost antrenați peste 170 de 

experți, cercetători și practicieni. Printre noutățile curriculumului școlar se numără: 

 descongestionări cu circa 20%, reconfigurări, optimizări, reeșalonări în timp, 

 sincronizări interdisciplinare;  

 reflectarea în sistemul de competențe specifice pentru fiecare disciplină a 

educației prin și pentru valori, astfel ca elevul să se transforme din consumator 

în producător de valori;  

 abordarea STEM și STEAM, construită pe ideea asigurării interdisciplinarității 

(științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică) bazată pe aplicare în lumea 

reală; 

 introducerea metodologiei de evaluare criterială prin descriptori la unele 

discipline din planul de învățământ pentru gimnaziu. 

Această variantă a curriculumului a fost elaborată în conformitate cu prevederile 

următoarelor documente de politică educațională: 

 Codul Educației al Republicii Moldova (2014); 

 Cadrul de referință al Curriculumului Național (2017),  

 Curriculum de bază: sistem de competențe pentru învățământul general (2018); 

 Recomandările Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, 

privind competenețele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți 

(Bruxelles, 2018). 

Curriculumul reprezintă un document reglator, care are în vedere prezentarea 

interconexă a demersurilor conceptuale, teleologice, conținutale și metodologice, 

accentul fiind pus pe sistemul de competențe ca un nou cadru de referință al 

finalităților educaționale. În procesul de proiectare a Curriculumului s-a ținut cont de: 

• abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și 

cel internațional; 
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• necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, 

nevoile elevilor, dar și la tradițiile școlii naționale; 

• valențele disciplinelor în formarea competențelor transversale, transdisciplinare 

și celor specifice; 

• necesitățile asigurării continuității și interconexiunii dintre cicluri ale 

învățământului general: educație timpurie, învățământul primar, învățământul 

gimnazial și învățământul liceal.  

Acest document se axează pe următoarele abordări: 

• psihocentrică; 

• sociocentrică.  

Centrarea curriculumului pe elev, prin luarea în considerație a particularităţilor 

și nevoilor sale, a ritmului propriu de învăţare și dezvoltare, are loc în cadrul 

abordării psihocentrice. Asimilarea sistemului de valori promovate de societate are 

loc în cadrul abordării sociocentrice. Aceste valori sunt reflectate în sistemul de 

competențe specifice pentru fiecare disciplină. 

Abordarea STEM reprezintă un concept educațional ce se bazează pe ideea de 

educare a elevilor și studenților în patru domenii: știință, tehnologii, inginerie si 

matematică, folosind o abordare multidisciplinară și aplicată. În locul predării acestor 

discipline separat și distinct, se propune integrarea acestora într-o paradigmă de 

învățare coerentă, bazată pe aplicații din lumea reală. În 2009 în Statele Unite ale 

Americii, a fost lansat un program naţional în această direcţie, motivul fiind 

statisticile îngrijorătoare privitor la numărul copiilor, elevilor, liceenilor şi studenţilor 

care se orientau către ştiinţele exacte. Prin urmare, abordarea STEM are misiunea de 

a stabili echilibrul dintre numărul elevilor care aleg să studieze la profilul real și la cel 

umanist. Această problemă este actuală și pentru Republica Moldova, unde doar circa 

35% din elevi aleg să-și facă studiile la profilul real.  

Pentru a relansa situația în domeniul educației în Strategia Națională ”Moldova 

– 2020” [3] a fost selectată următoarea direcție strategică: Dezvoltarea, sprijinirea şi 

motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educaţiei de calitate. Unul din 

obiectivele specifice ale acesteia constă în eficientizarea şi flexibilizarea sistemului 

de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale. Pentru realizarea acestui 

obiectiv este necesară orientarea sistemului de perfecţionare a cadrelor în 

conformitate cu cererea şi necesarul de noi competenţe.  Un prim pas în această 

direcție ar fi  adaptarea programelor de formare continuă la necesitățile cadrelor 

didactice. Acesta se poate realiza prin: 
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• analiza comparativă a curriculumului la disciplina școlară, evidențierea 

elementelor de noutate; 

• inițierea în proiectarea, realizarea și evaluarea proiectelor STEM/STEAM; 

• exersarea metodelor necesare la formarea competențelor specifice disciplinei; 

• utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) în procesul de 

studii etc. 

Pentru a face față cerințelor este necesar de completat oferta cursurilor de 

formare continuă cu programe noi cum ar fi Abordări STEM/STEAM în predarea 

științelor, Tehnologii digitale pentru predare ș.a.  

Problemele reformei curriculare întotdeauna au fost ținta proiectelor de cercetare 

științifică. Rezultatele obținute în cadrul acestora urmează a fi implementate în 

procesul de studii la formarea inițială și cea continuă.  

Pentru a impulsiona implementarea tehnologiilor moderne în domeniul 

educațional a apărut un nou centru de formare continuă - Centrul  Naţional de 

Inovaţii Digitale în Educaţie. Acesta a fost deschis cu susținerea Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării și a partenerilor de dezvoltare, USAID Moldova, Guvernul 

Suediei, Fundația Orange Moldova,  UK aid, și are ca scop promovarea și susținerea 

procesului de utilizare a tehnologiilor şi inovaţiilor digitale în sistemul educaţional 

din Republica Moldova la toate treptele de instruire. Se preconizează crearea unei 

platforme educaționale în inovații digitale care să vină  în susținerea cadrelor 

didactice din Republica Moldova pentru a stimula și facilita procesul de utilizare a 

noilor tehnologii informaționale și de comunicare în procesul de studii. 

În concluzie, se poate afirma că realizarea reformei curriculare depinde în mare 

măsură de competențele profesionale ale cadrului didactic. De aici rezultă și rolul 

deosebit al programelor de formare continuă, unde se dezvoltă aceste competențe. 
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CZU: 51(073.3) 

CURRICULUMUL ȘCOLAR LA MATEMATICĂ: ABORDĂRI INOVATIVE 

Achiri Ion, doctor, conf. universitar 

Institutul de Științe ale Educației, Chișinău 

Necesitatea dezvoltării curriculumului școlar la MATEMATICĂ în Republica 

Moldova derivă din: 

1. Racordarea curriculumului la cerințele Codului Educației al Republicii 

Moldova (2014) și Standardele Europene (Consiliul Europei -2018); 

2. Modernizarea definiției competenței școlare formulate în Cadrul de Referință al 

Curriculumului Național; 

3. Descongestionarea informațională a conținuturilor școlare la Matematică; 

4.  Majorarea interesului și motivației elevilor pentru studiul matematicii.  

Curricula școlare la matematică pentru gimnaziu și liceu sunt fundamentate pe 

competenţele-cheie/transversale, stabilite în Codul Educației pentru sistemul de 

învăţământ din Republica Moldova: 

a) competenţe de comunicare în limba română; 

b) competenţe de comunicare în limba maternă;  

c) competenţe de comunicare în limbi străine; 

d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

e) competenţe digitale;  

f) competenţa de a învăţa să înveţi; 

g) competenţe sociale şi civice; 

h) competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; 

i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale [1]. 

Profesorii de matematică vor conștientiza că prioritare pentru învățământul 

matematic sunt competențele-cheie a), d), e), f) și h). 

Recomandările Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, 

privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți 

(Bruxelles, 2018) stabilesc opt competențe-cheie: 

1. competențe de alfabetizare;  

2. competențe lingvistice;  

3. competențe în domeniul matematicii, științei, tehnologiei și ingineriei;  

4. competențe digitale;  

5. competențe personale, sociale și de învățare;  

6. competențe civice;  

7.  competențe antreprenoriale;  
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8. competențe de sensibilizare și expresie culturală [8]. 

În ansamblu, aceste competențe corelează cu competențele-cheie stipulate în 

Codul Educației [1]. Divergențele se referă doar la competențele în domeniul 

ingineriei. Acest aspect, la nivel de sistem, va fi dezvoltat prin realizarea unor 

proiecte cu context ingineresc. 

Un element important pentru reforma curriculară la toate disciplinele este 

modernizarea definiției noțiunii competență școlară : 

Definiție. Competenţa școlară este un sistem integrat de cunoștinţe, abilităţi, atitudini și 

valori, dobândite, formate și dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare permite 

identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situaţii [2]. 

Astfel cadrele didactice, cadrele manageriale, elevii, părinții etc. vor conștientiza 

că competența școlară nu este un ansamblu, ci un sistem integrat de cunoștințe, 

abilități, atitudini și valori: 

 

Figura 1. Competența școlară 

Axarea accentului pe formarea abilităților necesită conștientizarea de către 

învățători, profesori, manageri școlari, elevi, părinți etc. a conceptului abilitate: 

ABILITATE – capacitate de a face totul cu ușurință și iscusință; dibăcie; 

îndemânare; măiestrie.  

CAPACITATE - Posibilitatea de a lucra într-un domeniu, de a realiza ceva; 

Posibilitate de a realiza ceva într-un domeniu de activitate; Proprietate de pătrundere 

în esența lucrurilor [7]. 

O altă abordare inovativă privind curriculumul școlar la matematică reprezintă 

sistemele de competențe specifice disciplinei școlare Matematica. Astfel sistemul de 

competențe specifice pentru gimnaziu include următoarele 7 competențe specifice:  

1. Operarea cu numere reale pentru a efectua calcule în diverse contexte, 

manifestând interes pentru rigoare și precizie. 

Abilități 

(a ști să faci) 

Atitudini și valori 

(a ști să fii, a ști să 

relaționezi cu 

ceilalți) 

Competența 
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2.  Exprimarea în limbaj matematic a unui demers, unei situații, unei soluții, 

formulând clar și concis enunțul.  

3. Aplicarea raționamentului matematic la identificarea și rezolvarea 

problemelor, dovedind claritate, corectitudine și concizie. 

4. Investigarea seturilor de date, folosind instrumente , inclusiv digitale, și 

modele matematice, pentru a studia/explica relații și procese, manifestând 

perseverență și spirit analitic. 

5. Explorarea noțiunilor, relațiilor și instrumentelor geometrice pentru 

rezolvarea problemelor, demonstrând consecvență și abordare deductivă. 

6. Extrapolarea achizițiilor matematice pentru a identifica și explica procese, 

fenomene din diverse domenii, utilizând concepte și metode matematice în 

abordarea diverselor situații. 

7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, recurgând la argumentări, 

susținând propriile idei și opinii [3]. 

Iar pentru liceu sunt determinate următoarele competențe specifice: 

Profilul real  

1. Operarea cu numere reale și complexe pentru a efectua calcule în diverse 

contexte, manifestând interes pentru rigoare și precizie. 

2. Utilizarea conceptelor matematice, a metodelor, algoritmilor, proprietăţilor, 

teoremelor studiate în contexte variate de aplicare, recurgând la concepte şi 

metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene și/sau pentru rezolvarea 

unor probleme din diverse domenii. 

3. Aplicarea raționamentului matematic în identificarea și rezolvarea problemelor 

într-o varietate de contexte, dovedind claritate, corectitudine și concizie. 

4. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, 

al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor,dezvoltând spiritul de 

obiectivitate şi de imparţialitate. 

5. Extrapolarea achizițiilor matematice dobândite pentru a identifica și explica 

procese, fenomene din diverse domenii, utilizând concepte și metode matematice 

în abordarea diverselor situații. 

6. Elaborarea strategiilor şi proiectarea activităţilor pentru rezolvarea unor 

probleme teoretice şi/sau practice, dezvoltând capacitatea de a aprecia 

rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme. 

7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, recurgând la argumentări, 

dovedind tenacitate și perseverenţă. 
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Acestea corelează cu cele 7 competenţe specifice matematicii, preconizate 

pentru formare în cadrul învăţământului gimnazial, dezvoltându-le.  

Un aspect inovativ important al reformei curriculare la matematică constă și în 

faptul că pentru profilul umanist sunt propuse spre dezvoltare cele 7 competenţe 

specifice matematicii, preconizate pentru învăţământul gimnazial:  

Profilul umanist 

1. Operarea cu numere reale pentru a efectua calcule în diverse contexte, 

manifestând interes pentru rigoare și precizie. 

2. Exprimarea în limbaj matematic a unui demers, unei situații, unei soluții, 

formulând clar și concis enunțul.  

3. Aplicarea raționamentului matematic la identificarea și rezolvarea problemelor, 

dovedind claritate, corectitudine și concizie. 

4. Investigarea seturilor de date, folosind instrumente, inclusiv digitale, și modele 

matematice , pentru a studia/explica relații și procese, manifestând perseverență 

și spirit analitic. 

5. Explorarea noțiunilor, relațiilor și instrumentelor geometrice pentru rezolvarea 

problemelor, demonstrând consecvență și abordare deductivă. 

6. Extrapolarea achizițiilor matematice pentru a identifica și explica procese, 

fenomene din diverse domenii, utilizând concepte și metode matematice în 

abordarea diverselor situații. 

7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, recurgând la argumentări, 

susținând propriile idei și opinii [4]. 

Un alt concept (termen) nou, introdus prin reforma curriculară, este conceptul de 

unitate de competență. Se va conștientiza că unitățile de competențe în practică au 

aceeași semnificație ca și sub-competențele. 

În ansamblu elementele de noutate ale curriculumului revizitat la disciplina 

Matematica (ediția 2019) rezidă în: 

1. Modernizarea sistemelor de competențe specifice Matematicii pentru gimnaziu 

și liceu. 

2. Micșorarea numărului de competențe specifice: a) la gimnaziu – 7 competențe 

specifice (au fost 8 competențe specifice); b) la liceu: profilul real - 7 

competențe specifice (au fost 10 competențe specifice); profilul umanist - 7 

competențe specifice (au fost 10 competențe specifice). 

3. La profilul umanist se vor dezvolta cele 7 competențe specifice preconizate 

pentru formare la gimnaziu. 
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4. Modernizarea sistemelor de unități de competențe (sub-competențe), 

preconizate ca finalități pentru fiecare clasă V-XII. 

5. Descongestionarea optimală a conținuturilor pentru fiecare dintre clasele a V-a 

– a XII-a. 

6. Dezvoltarea graduală, în spirală, a unităților de competențe pe clase. 

7. Includerea în curriculum a componentei Elemente noi de limbaj matematic 

pentru fiecare unitate de învățare, la fiecare clasă. 

8. Includerea în Curriculum a unor sisteme de produse școlare, recomandabile la 

matematică, inclusv proiecte STEM și STEAM. 

9. Determinarea capacitățior/abilităților elevilor la matematică la finele fiecărei 

clase V-XII – Ce va putea face elevul? 

10. Determinarea reperelor metodologice de care trebuie să țină cont profesorul de 

matematică în activitatea profesională. 

11. Includerea în Curriculum a sistemului de principii privind evaluarea elevilor 

(Conform Cadrului de Referință a Curriculumului Național ) pe care trebuie să 

le respecte profesorul de matematică.  

12. Determinarea drepturilor profesorului de matematică privind implementarea 

curriculumului, în funcție de pregătirea matematică a elevilor clasei și a 

preferințelor profesionale personale.  

13. Includerea în curriculum a unor extensii (clasele XI, XII, profilul real).  

Reducerea complexității și a încărcăturii informaționale la disciplina Matematică 

pentru fiecare clasă reflectă o abordare inovativă privind conținuturile propuse spre 

studiere în școală.  

Astfel: 

1. Sistemul modernizat de competențe specifice Matematicii presupune, inclusiv, 

reducerea complexității și încărcăturii informaționale. 

2. Formulările unităților de competențe și a unităților de conținut concretizează 

nivelurile de complexitate și volumul informațional respectiv. 

3. Descongestionarea optimală a conținuturilor realizată pentru fiecare dintre 

clasele V-XII. 

4. Activitățile de învățare concretizează nivelurile de complexitate a materiei 

studiate. 

5. Determinarea capacitățior/abilităților formate elevilor la matematică la finele 

fiecărei clase V-XII (Ce va putea face elevul?), de asemenea, concretizează 

complexitatea și volumul informațional la matematică. 
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6. Termenii noi determinați pentru a fi studiați în cadrul compartimentului 

respectiv, limitează încărcătura informațională la matematică. 

Deci:  

1. Conținuturile propuse în curriculumul de gimnaziu și liceu sunt actualizate și 

concretizate prin Unitățile de conținut formulate pentru fiecare clasă. 

2. Sunt optimizate conținuturile stipulate pentru studiere în clasele V-XII.  

3. Sunt excluse unele conținuturi. De exemplu la gimnaziu: în clasa V nu se vor 

studia Ecuațiile; din clasa VI sunt excluse Elementele de logică; în clasa VII nu 

se vor studia Rapoartele algebrice; în clasa a VIII nu se vor studia Rapoartele 

algebrice; în clasa IX nu se vor studia Polinoamele și fracțiile algebrice ș.a. 

4. La profilul real sunt descongestionate unele conținuturi din clasele X-XII. De 

exemplu: în clasa X nu se vor studia Combinatorica și Binomul lui Newton (se 

transferă în clasa a XII-a); în clasa XI nu se vor studia Subșirurile, Aplicațiile 

diferențialei la calculul aproximativ; în clasa XII nu se va studia Probabilitatea 

condiționată ș.a. 

5. La profilul umanist accentul se va plasa pe studiul unor teme din perspectiva 

aplicabilității celor studiate în diverse domenii și contexte. Elevii vor învăța 

puțină matematică academică. 

6. Elementul de noutate privind conținuturile la matematică în gimnaziu constă în 

includerea în conținuturile din clasa a IX-a a temei „Elemente de calcul 

financiar”. 

Asigurarea inter- și transdisciplinarității în cadrul studierii matematicii 

reprezintă un alt aspect strategic al reformei curriculare. Astfel: 

1. Sistemele de competențe specifice Matematicii pentru gimnaziu și liceu includ 

aspecte inter- și transdisciplinare. 

2. Unitățile de competențe stipulate pentru clasele V-XII sistematic fac trimiteri la 

transferuri în diverse domenii, discipline școlare, la realizarea conexiunilor 

intra-, inter- și transdisciplinare. 

3. Unitățile de conținut conțin aspecte de studiere a aplicațiilor matematicii în 

diverse discipline școlare, în diverse domenii. 

4. Activitățile de învățare recomandă la fiecare compartiment rezolvarea 

problemelor referitoare la conexiunile intra- , inter- și transdisciplinare. 

5. Listele de produse școlare recomandate includ și proiecte STEM și STEAM. 

6. Reperele metodologice direcționează profesorii de matematică spre realizarea 

sistematică a conexiunilor intra-, inter- și transdisciplinare. 
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7. Sugestiile referitoare la evaluare includ prevederi referitoare la aplicarea unor 

itemi integrativi privind realizarea conexiunilor intra-, inter- și transdisciplinare. 

O altă abordare inovativă privind procesul educațional modern, inclusiv la 

matematică, se referă la implementarea în practica educațională a proiectelor STEM 

și STEAM. Se va conștientiza că proiectele STEM și STEAM nu se referă doar la o 

disciplină școală, ci, cel puțin, la toate disciplinele din aria curriculară Matematică și 

Științe. La organizarea și realizarea acestor tipuri de proiecte pot și vor participa și 

profesorii de limbă și literatură română, de educația tehnologică, de educația 

muzicală, de geografie, de artă plastică etc. Astfel se va realiza o transdisciplinaritate 

profundă în procesul realizării proiectelor STEM și STEAM. Curriculumul revizitat 

la matematică (ediția 2019) propune unele teme pentru astfel de proiecte pentru 

clasele V – XII. De exemplu, „O călătorie imaginară prin Moldova”, „Covorul 

moldovenesc”, „ Credit pentru casa mea”, „Casa mea de vis” etc. Profesorii au 

dreptul să propună și alte teme pentru astfel de proiecte. 

Menționăm că pentru realizarea proiectelor STEM și STEAM elevii nu vor fi 

apreciați cu note. Se vor găsi alte modalități de motivare a elevilor. Este important ca 

susținerea proiectelor să se transforme în sărbătoare pentru toată școala, pentru elevi, 

părinți, cadre didactice, cadre manageriale etc. 

Detalii privind realizarea proiectelor STEM și STAM în gimnaziu și liceu 

profesorii de matematică le pot găsi în Ghidurile de implementare a curricula școlare 

la matematică, ediția 2019 [ 5, 6]. 

Implementarea curriculumului revizitat la matematică (ediția 2019) implică 

și modernizarea proceselor de predare-învățare-evaluare: 

1. Reperele conceptuale ale curriculumului direcționează profesorii spre formarea 

competențelor școlare și aplicarea unor strategii și tehnologii adecvate. 

2. Reperele metodologice din curriculum conțin aspecte referitoare la 

modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare a matematicii în gimnaziu 

și liceu. 

3. Strategiile și tehnologiile de evaluare propuse în curriculum, fiind implementate, 

vor contribui la majorarea interesului și motivației elevilor pentru studierea 

matematicii. 

4. Produsele școlare recomandate direcționează profesorii de matematică spre 

realizarea unor evaluări în bază de competențe. 

În cadrul implementării curriculumului proiectat la matematică, ediția 2019, este 

important să se respecte, la nivel de sistem, principiile evaluării rezultatelor școlare, 

stipulate în Cadrul de referință al curriculumului național [2]: 

 evaluarea este un proces permanent, dimensiunea esenţială a procesului 
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educaţional şi о practică efectivă în şcoală; 

 evaluarea stimulează învățarea, formarea și dezvoltarea competențelor; 

 evaluarea se axează pe necesitatea de a compara pregătirea elevilor cu 

competenţele specifice, unitățile de competențe (sub-competenţele) ale fiecărei 

discipline de studiu şi cu obiectivele( operaţionale) ale fiecărei lecţii; 

 evaluarea se fundamentează pe standarde educaţionale de stat- standarde de 

competenţă(eficiență) - orientate spre ceea ce va şti, ce va şti să facă şi cum va 

fi elevul la finalizarea şcolarizării sale; 

 evaluarea implică utilizarea unei mari varietăţi de metode (tradiţionale şi 

moderne); 

 evaluarea este un proces reglator, care determină calitatea activităţilor şcolare; 

 evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi spre о autoapreciere corectă şi spre о 

îmbunătăţire continuă a performanţelor şcolare. 

Deci, evaluarea va implica, în ansamblu, utilizarea diverselor forme, metode şi 

tehnici. În contextul evaluării formării competenţelor prioritare vor deveni metoda 

proiectelor, investigaţia, probele practice, lucrările de laborator şi grafice, 

testarea şi realizarea testelor docimologice integrative. Este binevenită evaluarea 

asistată de calculator. Evaluările, realizate la matematică, vor include în mod 

obligatoriu şi itemi rezolvarea cărora necesită conexiuni intradiscipinare, 

interdisciplinare, transdisciplinare. De asemenea, este important ca fiecare elev, cadru 

didactic, manager școlar și părinte/tutore să conştientizeze că evaluarea în orice 

circumstanţe trebuie să fie obiectivă, pentru a lua deciziile corecte. 
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METODE GEOMETRICE DE REZOLVARE A UNOR TIPURI  

DE ECUAȚII ȘI INECUAȚII IRAȚIONALE 

Dorin Afanas, doctor, conferențiar universitar 

Catedra AGT, UST 

Marcela Suman, stud., UST 

Rezumat. În articolul dat sunt identificate unele metode nestandarde de rezolvare ale unor tipuri de 

ecuații și inecuații iraționale bazate pe proprietăţile bisectoarelor interioară şi exterioară ale 

triunghiului.  

Cuvinte-cheie: ecuație irațională, inecuație irațională, bisectoare, soluție. 

Abstract. In the given article identified some non-standard ways of solving certain types of 

equations and inequalities based on irrational bisectors properties inside and outside of the triangle. 

Keywords: irrational equation, irrational inequality, bisecting, solution. 

1. Rezultate generale 

În procesul rezolvării ecuaţiilor iraţionale noi întâlnim diferite “obstacole”, 

deoarece nu există o metodă universală, care ne-ar permite să rezolvăm ecuaţia dată 

şi în acelaşi timp să fie o metodă raţională şi “convenabilă” pentru noi. 

Prezentăm în continuare unele rezultate care sunt bazate pe  proprietăţile 

bisectoarelor interioară şi exterioară ale triunghiului (vezi [1]).  

Este justă următoarea lemă:  

Lema 1.  Fie ab >0 şi c > 0. Numărul x0   este o soluţie a ecuaţiei 

,22 2222 cbdxxbadxxa   
dacă şi numai dacă  numărul – x0 este o soluţie a ecuaţiei 

.22 2222 cbdxxbadxxa   
Demonstrația Lemei 1 este evidentă. 

Are loc 

Teorema 1. Fie ab > 0, c > 0 şi 0 < d < 1.Ecuaţia iraţională de forma                   

,22 2222 cbdxxbadxxa     (1) 

care admite condiţia  

c
2
 = (a + b)

2
  4abd 

2
       (2) 

admite o soluţie unică. 

Demonstraţie. Sunt posibile două cazuri. 

Cazul 1. a > 0, b > 0  şi  a ≥ b. În acest caz se demonstrează că coeficienții  a, b şi c 

numeric ne reprezintă lungimile laturilor unui triunghi, iar d este cosinusul jumătăţii 

măsurii unghiului format de laturile cu lungimile a şi b. În acest caz x numeric ne 

reprezintă lungimea bisectoarei unghiului menţionat. Acest rezultat geometric este 

ilustrat în figura 1.                                                         
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Figura 1. 

Luând în consideraţie cele spuse mai sus, putem afirma că ecuaţia (1) ce satisface 

condiţia (2) întotdeauna admite numai o singură soluţie pozitivă, deoarece bisectoarea 

BD a unghiului ACB este unică și lungimea întotdeauna este un număr pozitiv. Astfel 

vom obţine că 

ba

ab

x


 2
cos2



   sau   
.

2

ba

abd
x




 

Cazul 2.  a < 0, b < 0. În acest caz rezolvăm, mai întâi, ecuaţia iraţională de forma:  

           
cxbxbxxa 

2
cos2

2
cos2 2222 

.    (3) 

Fie x0 o soluţie a ecuaţiei iraţionale (1). Conform Lemei 1 ecuaţia (3) admite o 

soluţie unică – x0, deoarece ecuaţia (1) admite o soluţie unică pozitivă. 

Deci în acest caz obţinem   
2 cos

2
ab

x
a b



 


   sau   
2

.
abd

x
a b

 


 

Din teorema 1 obţinem următoarele:                     

Corolarul 1. Fie ab < 0, c > 0  şi  0 < d < 1. Ecuaţia iraţională de forma: 

,22 2222 cbdxxbadxxa     (4) 

care satisface condiţiei  

c² = ( a + b)² + 4abd ²    5) 

admite o soluţie unică.    

Corolarul 2. Fie ab > 0, 0 < d < 1 şi 
2

0c =(a+b)²  4abd ². Atunci: 

1. Dacă c < c0, atunci ecuaţia (1) nu admite nici o soluţie.       

2. Dacă c = c0, atunci ecuaţia (1) admite o soluţie unică.       

3. Dacă c > c0, atunci ecuaţia (1) admite două soluţii distincte.                

Corolarul 3. Fie ab ≠ 0, d = 0 şi co =|a|  + |b|. Atunci: 

1. Dacă c < c0, atunci ecuaţia (1) nu admite nici o soluţie.       

2. Dacă c = c0, atunci ecuaţia (1) admite nici o soluţie unică.       

3. Dacă c > c0, atunci ecuaţia (1) admite două  soluţii distincte.   
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Din cele obţinute putem face concluzia, că metoda de rezolvare propusă ne 

permite să determinăm numărul soluţiilor fără a rezolva ecuaţia iraţională dată. 

Rezultate analoage se obţin şi pentru cazul bisectoarei exterioare, numai că în 

acest caz ecuaţiile iraţionale cercetate sunt de forma: 

cbdxxbadxxa  22 2222

   (6) 

şi satisfac condiţiei 

c² = (a²  b²) + 4abd ².     (7) 

Soluţia ecuaţiei (6) în acest caz este lungimea bisectoarei exterioare a 

triunghiului şi are formare forma:  
2

.
abd

x
a b




 

 

Figura 2.    Figura 3. 

Corolarul 4. Soluţia ecuaţiei (1) poate fi calculată cu ajutorul uneia din următoarele 

formule: 

2abd
x

a b



,    ,x mn ab   

  
.

ab c b a c b a
x

a b

   



 

Remarca 1. Teorema referitoare la ecuaţiile de iraţionale de forma (6) care satisface 

condiţiei (7) şi corolarele sale sunt valabile pentru a ≠ b.  În cazul când a = b 

triunghiul ACB devine isoscel (vezi fig. 3) şi bisectoarea exterioară de la vârful 

triunghiului isoscel devine paralelă cu baza lui. Bisectoarea exterioară în acest caz nu 

mai este un segment, dar o semidreaptă şi prin urmare nu putem determina lungimea 

ei. De aici rezultă că orice triunghi isoscel ne descrie o ecuaţie iraţională, ce nu 

admite soluţii. 

Se poate de demonstrat că lungimea bisectoarei exterioare ec  a unui triunghi cu 

laturile b, a şi unghiul dintre aceste laturi de măsura γ poate fi exprimată în funcţie de 

lungimea bisectoarei interioare lc respective cu ajutorul formulei (vezi [2]): 

.
2

c c

a b
e tg l

a b

  
   

  
 

Remarca 2. Toate demonstraţiile de mai sus au fost efectuate pentru cazul când a>b. 

Pentru cazul când a < b se obţin rezultate analoage, numai că în acest caz piciorul 
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bisectoarei exterioare – punctul D este situat astfel încât punctul B se află între 

punctele D şi A.    

Luând în consideraţie rezultatele obţinute, putem trage următoarea concluzie: 

următoarele două probleme sunt echivalente:  

1.A. Problemă. Rezolvaţi ecuaţia iraţională de forma 

,22 2222 cbdxxbadxxa      (8) 

care satisface condiţiei 

c² = (a+ b)²  4abd²,     (9) 

dacă a > 0, b > 0, c > 0 şi 0 < d < 1. 

1.G. Problemă. În triunghiul ABC lungimile laturilor sunt BC = a, AC = b şi AB = c. 

Măsura unghiului opus laturii AB este egală cu arccos (2d²  1). Aflaţi lungimea 

bisectoarei unghiului ACB. 

 Rezultatele expuse şi la o metodă interesantă de rezolvare a inecuaţiilor 

iraţionale şi anume: 

I. Fie ab > 0, c > 0, 0 < d < 1 şi c
2 

=(a + b)
2
  4abd

2
. Atunci inecuaţia iraţională de 

forma: 

I.1. 2 2 2

22 2a x adx b x bdx c       nu admite nici o soluţie; 

I.2. 2 2 2

22 2a x adx b x bdx c       admite soluţiile  

2 2
; ; .

abd abd
x

a b a b

   
     

    
 

I.3. 2 2 2

22 2a x adx b x bdx c       admite soluţia 
2

.
abd

x
a b




 

I.4. 
cbdxxbadxxa  22 2

222

 admite soluţiile .Rx  

II. Fie ab > 0, c > 0, 0 < d < 1 şi c
2 

= (a  b)
2 

+ 4abd
2
. Atunci inecuaţia iraţională de 

forma: 

II.1. 2 2 2

22 2a x adx b x bdx c      admite soluţiile  

2 2
; ; .

abd abd
x

a b a b

   
     

    
 

II.2. 2 2 2

22 2a x adx b x bdx c       nu admite nici o soluţie.  

II.3. 2 2 2

22 2a x adx b x bdx c       admite soluţiile .Rx  

II.4. 2 2 2

22 2a x adx b x bdx c       admite soluţia 
2

.
abd

x
a b




 

Pentru a rezolva inecuaţiile iraţionale ce au formele indicate mai sus trebuie, mai 

întâi, să rezolvăm ecuaţia iraţională de forma respectivă, apoi aplicăm rezultatele 

obţinute. 

35



2. Aplicații 

Exemplul 1. Rezolvaţi următoarea ecuaţie iraţională: 

2 22
1 2 7 49 2 15.

7
x x x x       

Rezolvare: În acest caz  a = 1, b = 7, 
1

7
d   şi 2 15c   (vezi fig. 4). Deci aplicând 

relaţia 
2

,
abd

x
a b




 obţinem 
7

.
4

x   

 

Figura 4. 

Exemplul 2. Demonstraţi că ecuaţie iraţională 2 25 10 3 6 7x x x x       nu 

admite nici o soluţie. 

Rezolvare. Scriem ecuaţia iraţională sub forma:  

2 22 2
5 2 5 3 2 3 7.

2 2
x x x x         

Deci 5,a    3,b    
2

2
d    şi  7.c    

Atunci:  
2

2
2

0

2
5 3 4 5 3 8 2 15 2 15 8.

2
c

 
           

 

 

Deoarece c < co, rezultă că ecuaţia iraţională nu admite nici o soluţie. 

Exemplul 3. Rezolvaţi inecuaţia iraţională 

2 23 3 9 6 3 36 3 3.x x x x       

Rezolvare. Soluţia ecuaţiei iraţionale 

333636933 22  xxxx  

este 32x  şi deci 
2

2 3.
abd

a b



 Deoarece inecuaţia dată are forma I.2, atunci 

soluţiile ei sunt:    .;3232;  x  

 

Bibliografie 

1. Afanas E., Afanas D. Proprietăţi ale bisectoarelor triunghiului. Foaie matematică 

Nr.4 (2001), p. 12 – 15. 

2. Afanas D. Consecinţe şi aplicaţii ale Teoremei Stewart. Foaie matematică Nr. 6 

(2000), p. 5 – 8. 

36



CZU: 514.742 
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EXTREMELOR FUNCȚIILOR  
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Rezumat. În articolul dat sunt identificate unele metode vectoriale care pot fi aplicate la 

determinarea extremelor funcțiilor. Sunt analizate unele erori comise în cazul când aplicăm 

inegalități. Este stabilit un algoritm general pentru cazul când aplicăm astfel de metode. 

Cuvinte-cheie: vector, suma vectorilor, modulul vectorului, produs scalar a doi vectori, 

coordonatele vectorului, vectori coliniari, extremele funcției. 

Abstract. In the given article identified some specific vector that can be applied in determining the 

extreme positions. They analyzed some mistakes if you apply inequalities. It established a general 

algorithm for the case when applying such methods. 

Keywords: the vector, sum of the vectors, the module of the vector, the scalar product of two 

vectors, the vector coordinates, vectors collinear, extremes of the function. 

Metodele tradiţionale utilizate la determinarea extremelor funcţiilor sunt bine 

cunoscute şi expuse detaliat în multe surse (vezi [1, 3]). De aceea la ele nu ne vom 

opri. Vom analiza aplicarea metodelor ce diferă prin raţionamente de cele 

tradiţionale. 

Metodele geometrice de cercetare a funcţiilor sunt eficiente atunci când 

metodele tradiționale utilizate ne conduc la calcule voluminoase.  

De exemplu, la determinarea valorii minimului funcţiei  

f(x) = 2 21 4 3 16x x x     

este suficient să construim un patrulater convex ABCD la care AD = 1, DC = 4, 

m(ADB) = 90
0
, m(BDC) = 30

0
 şi DB = x (vezi fig. 1). Atunci utilizând teorema 

cosinusului obţinem că min f(x) = 21 . 

 
Figura 1. 

În cazul cercetării funcţiilor f(x), care este o combinaţie de o funcţie liniară şi 

radicali pătraţi din polinoame de ordinul doi, poate fi utilizată metoda vectorială, dacă 

fiecare radical se reprezintă ca modulul unui vector, de exemplu: 
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213 24 16 ,x x a   unde  2 ;3 4 .a x x   

Algebra vectorială în acest caz poate să ne ajute la rezolvarea problemelor de 

calcul al extremelor funcţiilor. Însă trebuie să fim atenţi cu aplicarea inegalităţilor. 

Unele erori la aplicarea inegalităţilor pot fi văzute în [2]. La rezolvarea exemplului 5 

din [2, p. 32] din inegalitatea  

a  + b  + c  + d   a b c d    

autorul trage concluzia că  

min f(x) = a b c d   , 

ceea ce nu este corect. 

Aducem câteva exemple. 

Exemplul 1. Determinați valoarea cea mai mică a funcției: 

 251421222)( 22 xxxxxxf .89262 2  xx  

Rezolvare. Considerăm vectorii  ;a x x ,  ; 1b x x  ,  4 ;3c x x    și 

 5 ;8d x x   . Lungimile acestor vectori sunt: 

a = 2x , b 
22 2 1x x  , 

c = 22 14 25x x   și d = 22 26 89x x  . 

Observăm că f(x) = a  + b + c  + d .  

Se cunoaște că 

a  + b  + c  + d   a b c d   . 

Prin urmare, min f(x) = a b c d   . Aflăm vectorul p = a b c d   . 

Coordonatele lui sunt:  9;12p  .  Atunci  

min f(x) = 2 29 12 225 15.p      

Dacă însă notăm    1;b x x  , atunci obținem  

min f(x) = 221.  

Apare întrebarea: care este totuși valoarea cea mai mică a funcției ? 

Un alt exemplu de acest tip este următorul: 

Exemplul 2. Aflaţi valoarea cea mai mică a funcţiei: 

g(x) = 2 25 20 5 32 64x x x      

25 40 100x x   25 8 16.x x    
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Considerând vectorii  5 ;10 ,a x   16 5 ;8 ,b x    20 5 ;10c x   şi  5 4;8d x   autorul 

obţine  

( )
5

a b c d
g x

  
  

de unde în baza inegalităţii a  + b  + c  + d   a b c d    

autorul trage concluzia că min f(x) = 4 29 , ceea ce de asemenea nu este corect. 

Exemplul 3. Aflaţi valoarea cea mai mare a funcţiei: 

( ) 4 1 3 .f x x x    

Rezolvare. Se consideră vectorii:  1 ; ,a x x    4;3b   şi lungimile lor: 1,a   

5.b   Atunci produsul scalar  ,a b  4 1 3 .x x   Deoarece  , ,a b a b   

Atunci max f(x) = 5. Evident, că vectorii daţi sunt la fel orientaţi. 

Exemplul 4. Aflaţi valoarea cea mai mare a funcţiei: ( ) 4 1 .
2

x
g x x    

Rezolvare. Putem proceda ca şi în exemplul 3, cercetând vectorii  1;2 2a   

 ; 2 .b x x   Însă putem transforma g(x) în modul următor: 

( ) 2 1 2 1 .
2 2

x x
g x x      

Atunci considerând vectorii:  

 1;2;2a   şi ; 1 ; 1
2 2

x x
b x

  
   
  

 

vom obţine în baza inegalităţii  

 , ,a b a b   

că max f(x) = 3 2.  

Observăm că în exemplele 3 şi 4 metoda aplicată ne permite să aflăm valoarea 

cea mai mare a funcţiei fără a afla punctul în care ea primeşte această valoare. Dacă 

este necesar de determinat şi punctul în care funcţia primeşte valoarea cea mai mare, 

atunci utilizăm condiţia de coliniaritate a doi vectori. 

Exemplul 5. Aflați valoarea cea mai mică a funcției 

f(x) = .2222242 222  xxxxx  

Rezolvare. În [2] autorul consideră următoarele patru puncte:  

O(0; 0), A(1; 1), B
1 3 1 3

;  
2 2

  
  
 

 și M(x; y). 
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Calculează distanțele: 

OM = 22 ,x  AM = 22 4 2x x   și BM = 22 2 2.x x   

Atunci f(x) = OM + AM + BM. 

În triunghiul ABO ușor se determină lungimile laturilor lui AO = BO = AB = .2  

Se trage concluzia că triunghiul ABO este echilateral și min(AM + OM + BM) = 3R, 

unde R este raza cercului circumscris acestui triunghi. Deoarece AO = R ,3  autorul 

trage concluzie că min f(x) = 6,  ceea ce nu este corect, deoarece valoarea cea mai 

mică funcția o atinge în punctul  

x = 
1

2
 și  f 

1 1 1 1 1 1 3 3
2 2 1 2 2 6.

2 2 2 2 2 2 2 2

 
             

 
 

Concluzii 

Din cele expuse mai sus se poate de evidenţiat următorul algoritm general 

pentru determinarea extremelor funcțiilor prin intermediul produsului scalar a doi 

vectori: 

1. Evidenţierea vectorilor a  şi b . 

2. Calcularea produsului scalar al lor  ,  a b . 

3. Calcularea lungimilor vectorilor a  şi b . 

4. Verificarea realizării condiţiei  ,  a b  ≤ a b . 

5. Verificarea şi scrierea răspunsului. 
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CZU: 512.64 

METODE NONSTANDARTE DE REZOLVARE A UNOR TIPURI DE 

SISTEME ALGEBRICE 

Dorin Afanas, doctor, conferențiar universitar 

Catedra AGT, UST  

Andriana Vdovicenco, stud., UST 

Rezumat. În articolul dat sunt identificate unele metode nonstandarde de rezolvare ale sistemelor 

algebrice, inclusiv cu asistenţă de calculator şi sensurile soluţiilor acestor sisteme: geometrice şi 

fizice. Sunt stabilite unele condiţii cu ajutorul cărora putem da răspuns la întrebarea câte soluţii are 

un sistem algebric sau altul fără al rezolva. 

Cuvinte-cheie: sistem algebric, soluție, sensul geometric, sensul fizic. 

Abstract. In the given article identified some non-standard methods of solving algebraic systems, 

including computer assistance solutions and approaches to these systems: geometric and physical. 

They are set some conditions by which we can give an answer to every question has an algebraic 

solution or another without resolve. 

Keywords: algebraic system, solution, meaning geometric, physical sense. 

 

1. Rezultate generale 

Prezentăm mai jos două teoreme generale care joacă un rol semnificativ la 

rezolvarea nonstandardă a unor sisteme algebrice. Demonstrația primei teoreme se 

bazează pe noțiunile de produs scalar a doi vectori și vectori coliniari, iar 

demonstrația celeilalte teoreme se bazează pe produsul vectorial a doi vectori (vezi 

[5]). În baza rezultatelor obținute se identifică sensurile geometrice şi sensurile fizice 

ale sistemelor cercetate (vezi [1, 2, 3, 4]). 

Are loc 

Teorema 1. Sistemul algebric de două ecuaţii  
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admite o soluţie unică.  
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Demonstraţie. Sunt posibile două cazuri.  

Cazul 1. .01 c  Scriem sistemul (1) sub forma:  
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Considerăm vectorii:  
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Deoarece are loc condiţia (2), atunci se obţine că vectorii a  şi b  sunt coliniari şi la 

fel orientaţi. Soluţia sistemului (1) este unică, deoarece perechea de vectori a  şi b  

este unică. Deci avem .
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Cazul 2. .01 c  În acest caz vectorii a  şi  b  sunt opus orientaţi. Prin urmare vom 

obţine:  ,1

*

1 xx −=   ,2

*

2 xx −=  …, .*

nn xx −=  Teorema 1 este demonstrată. 

Considerăm acum sistemul algebric din două ecuaţii cu două necunoscute 
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Conform Teoremei 1 obţinem următorul algoritm de rezolvare a sistemului (3): 

1. Calculăm lungimile vectorilor 




























ll

b

a

b

a
a

2

2

1

1   ;  şi  ( ) ( ) ll
xbxbb 2211   ; : 

ll

b

a

b

a
a

2

2

2

2

1

1  || 







+








= ,    ( ) ( ) 2

2

22

2

11  || cxbxbb
ll
=+= . 

2. Comparăm produsul scalar ) ,( ba  cu produsul |||| ba   a lungimilor vectorilor a  şi 

b . Pot fi trei cazuri: 
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I. ) ,( ba  < |||| ba  . În acest caz sistemul algebric (1) are două soluţii pentru l 

impar. Pentru l par sistemul (1) admite cel mult patru soluţii, dacă c1 > 0 şi nu admite 

nici o soluţie, dacă c1 < 0. Mai jos vom examina un caz când ) ,( ba  < |||| ba  . 

II. ) ,( ba  = |||| ba  . În acest caz sistemul algebric (1) admite o singură soluţie 

pentru l impar. Pentru l par sistemul (1) admite patru soluţii, dacă c1 > 0 şi nu admite 

nici o soluţie, dacă c1 < 0. 

III. ) ,( ba  > |||| ba  . În acest caz sistemul algebric (1) nu admite nici o soluţie 

(fie l par sau impar), deoarece produsul scalar a oricăror doi vectori nu întrece 

produsul lungimilor lor. 

Această metodă propusă este foarte importantă prin faptul că ea ne permite să 

cunoaştem câte soluţii admite sistemul (1) fără al rezolva. 

În continuare ne punem scopul să indicăm o metodă de rezolvare a sistemului 

(1) pentru cazul când ) ,( ba  < |||| ba  . Cu acest scop considerăm următorul sistem 

algebric: 
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Pentru a rezolva sistemul (2) este suficient să observăm că vectorului 

( ) ( ) ll
xbxbb 2211   ;  îi sunt coliniari doi vectori 
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1   ;  ⊥ ( ) ( ) ll
xbxbb 2211   ; . Deci în acest caz sistemul (3) admite 

două soluţii distincte. 

Pentru cazul când l este par sistemul (4) nu admite nici o soluţie. 

Apare întrebarea: ce formă trebuie să aibă sistemul algebric pentru a admite 

soluţii pentru cazul când l este un număr par ?  Răspunsul la această întrebare îl 

obţinem cercetând sistemul algebric de forma: 
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Se observă imediat că raţionamentele făcute pentru sistemul (4) sunt valabile şi 

pentru sistemul (5) cu următoarele excepţie: pentru l par sistemul (5) admite cel mult 

patru soluţii. 
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Referitor la soluţiile unui sistem algebric de trei ecuaţii cu trei necunoscute 

are loc 

Teorema 2. Sistemul algebric de forma: 
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admite două soluţii distincte. 

Demonstraţie. Scriem sistemul (1) sub forma: 

          

















=++

=







+








+









=







+








+









.)()()(

,0)()()(

,0)()()(

22

33

2

22

2

11

33

3

3
22

2

2
11

1

1

33

3

3
22

2

2
11

1

1

lll

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

xcxcxc

xc
c

b
xc

c

b
xc

c

b

xc
c

a
xc

c

a
xc

c

a

                      (2) 

Înmulţim ambele părţi ale ecuaţiei a doua din sistemul (2) la expresia: 
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Vom obţine următorul sistem: 
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Cercetăm vectorii:  
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şi  
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Analog vom obţine, că 
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Din cele obţinute mai sus şi rezultă că sistemul (1) admite două soluţii. 
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Teorema 2 este rezolvată. 

2. Sensuri geometrice și sensuri fizice 

După ce am demonstrat cele două teoreme putem formula și sensurile respective 

a lor. 
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Sistemul algebric de forma (1) geometric  ne reprezintă produsul scalar a doi 

vectori coliniari. Geometric a rezolva sistemul (1) înseamnă a rezolva următoarea 

problemă:  

Aflaţi coordonatele vectorului })( ;){( 2211

ll xbxbb  cu lungimea 
2c , dacă se 

cunoaşte că produsul scalar dintre vectorul b  şi vectorul coliniar lui  ;{ 1

laa  la2 } este 

egal cu c1 (c1  0). 

Din condiţia problemei concrete va fi clar cum sunt vectorii daţi: la fel orientaţi 

sau opus orientaţi. Dacă c1 > 0, atunci vectorii ;{ 1

laa  la2 } şi })( ;){( 2211

ll xbxbb  sunt la 

fel orientaţi, iar dacă c1 < 0, atunci vectorii ;{ 1

laa  la2 } şi })( ;){( 2211

ll xbxbb  sunt opus 

orientaţi. Dacă c1 = 0, atunci problema devine: aflaţi coordonatele vectorului 

})( ;){( 2211

ll xbxbb  cu lungimea 
2c , dacă se cunoaşte că vectorul b  este ortogonal 

cu vectorul ;{ 1aa  a2}. Faptul că sistemul (1) admite o soluţie pentru c1  0, geometric 

înseamnă că există numai un vector })( ;){( 2211

ll xbxbb  cu lungimea 
2c  coliniar cu 

vectorul ;{ 1

laa  la2 }, iar faptul că sistemul (1) admite două soluţii pentru c1 = 0, 

geometric înseamnă că există doi vectori coliniari între ei şi ortogonali cu vectorul 

;{ 1

laa  la2 }. 

Sensul fizic al sistemului (1) constă în faptul că el ne reprezintă lucrul A efectuat 

de forţa F{(a1)
l; (a2)

l} la deplasarea unui punct material la distanţa 
2c , din punctul 

O(0; 0) în punctul B((b1x1)
l; (b2x2)

l). Prin urmare, din punct de vedere fizic problema 

dată poate fi formulată în modul următor: 

Aflaţi coordonatele vectorului deplasării, dacă lucrul A efectuat de forţa 

F{(a1)
l; (a2)

l} la deplasarea unui punct material la distanţa 
2c  din punctul O(0; 0) 

în punctul B((b1x1)
l; (b2x2)

l) este egal cu c1. 

Pentru c1 > 0 lucrul A este pozitiv, iar pentru c1 < 0 lucrul A este negativ. Dacă 

c1 = 0, atunci lucrul A efectuat de forţa F  asupra punctului material este egal cu zero. 

Pentru ce-l de-al doilea sistem cercetat vom avea: a rezolva geometric sistemul 

(6), înseamnă a găsi coordonatele vectorului c {(c1x1)
l; (c2x2)

l; (c3x3)
l}. Prin urmare, 

problema geometrică respectivă sistemului (6) poate fi formulată în modul următor:  

Aflaţi coordonatele vectorului c {(c1x1)
l; (c2x2)

l; (c3x3)
l} de lungime , dacă se 

cunoaşte că vectorul dat este coliniar cu produsul vectorial al vectorilor a { la1 ; la2 ; 

}3

la  şi } ; ;{ 321

lll bbbb ,  

46



iar lungimea produsului vectorial este de 
222 ),(|||| baba −  ori mai mică decât 

lungimea vectorului c . Faptul că sistemul (6) admite două soluţii, geometric 

înseamnă că spaţiul nu este orientat, adică el poate fi considerat atât drept cât şi stâng. 

Sensul fizic al sistemului (6) constă în faptul că el ne reprezintă momentul 

M{(c1x1)
l; (c2x2)

l; (c3x3)
l} al forţei F{ la1 ; la2 ; }3

la  aplicat punctului B } ; ;{ 321

lll bbb  

relativ de punctul O(0; 0; 0), lungimea căruia este de 
222 ),(|||| baba −  ori mai 

mică decât lungimea vectorului ,[OB F ]. 
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ȘI PLATFORMELOR ONLINE 

ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

Nadejda Biezhenaru, profesor de matematică 

grad didactic întâi, IPLT „Traian” 

Angela Goncearuc, profesor de matematică 

grad didactic întâi, IPLT „Traian” 

Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare 

puternică, utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai 

mai mult o necesitate. Utilizarea instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate 

de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a procesului de învățare  1 . 

Avantaje ale utilizării platformelor și instrumentelor online sunt: 

 Stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către 

profesor cât și de către elevi; 

 Acces liber, în orice moment, de  la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv 

PC-uri, laptop-uri, tablete și smartphone-uri; 

 Utilizarea platformelor și instrumentelor online încurajează crearea unui climat de 

învățare plăcut și relaxant; 

 Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme 

elaborează rapoarte statistice complexe privind rezultatele evaluate; 

 Feed-back pentru elev și profesor; 

 Interactivitate; 

 Autoevaluare; 

 Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrat; 

 Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbat de activitatea celorlalți din jur; 

 Stimulează creativitatea; 

 Majoritatea platformelor și a instrumentelor online propun un șir de prototipe de 

teste, prezentări, colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat 

și la vârsta elevilor. 

În Figura 1 am încercat să centralizăm un șir de platforme și instrumente online în 

dependență de produsul prevăzut, pe care le putem utiliza în  procesul de predare-

învățare-evaluare.  

Utilizate în cadrul lecțiilor de matematică, aceste platforme și instrumente  online 

ne asigură creșterea motivației de a învăța, stimulează curiozitatea, dezvoltă 

creativitatea elevilor, facilitează înțelegerea conceptelor și lucrul în echipă. Captând 

atenția elevilor îi provocăm să elaboreze unele produse, reieșind din tema studiată. 
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Prezentăm câteva exemple de produse elaborate de elevi la orele de matematică ( vezi 

fig.2, fig.3, fig.4). 

 

Figura 1. 

 

   

      
Utilizând platformele educaționale la diferite clase au fost obținute rezultatele din 

tabelul 1.  

Diagrama din fig.5 ne demonstrează că elevii din clasele mai mari au un 

randament mai ridicat la utilizarea platformelor și instrumentelor online. Elevii din 

clasele 5-7 nu posedă competențe digitale suficiente pentru a realiza un produs digital 

fără ajutorul unui matur. Deci se necesită  instruire suplimentară atât pentru elevi cât și 

pentru unii profesori. Se evidențiază faptul că utilizarea platformelor și a 
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instrumentelor online  la rezolvarea unor teste  propuse pentru autoevaluare, evaluare 

inițială sau evaluare formativă are ponderea cea mai mare. 

Tabelul 1. Nivelul procentual de elevi care utilizează 

platformele și instrumentele online 

Utilizarea platformelor și a 

instrumentelor online: 

Nivelul procentual de elevi care utilizează platforme și 

instrumente online 

Clasa 5 Clasa 6 
Clasa 

8 

Clasa 10 

profil umanist 

Clasa 10 

profil real 

la realizarea temelor pentru acasă 2% 16% 20% 76% 74% 

la realizarea posterelor sau 

prezentărilor electronice pentru 

diferite activități extracuriculare 

8% 67% 52% 87% 79% 

la rezolvarea unor teste  propuse 

pentru autoevaluare, evaluare 

inițială sau evaluare formativă. 

20% 75% 82% 89% 92% 

Jocuri tematice 25% 86% 72% 34% 34% 

 

Figura 5. 

În cadrul activității educaționale evaluarea este un proces care se realizează 

continuu și prin intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele 

preconizate pentru etapa respectivă, dacă rezultatul este un succes sau un insucces. 

În cadrul procesului educațional la matematică, de regulă, realizăm evaluarea 

inițială, evaluarea curentă (formativă) și evaluarea finală (sumativă). 

În figura 6 au fost clasificate unele platforme educaționale care pot fi utilizate în 

procesul de evaluare. Putem constata că platformele și instrumentele online au un 

impact mai benefic în cadrul evaluărilor inițiale și evaluărilor formative, astfel putem 

verifica dacă au fost atinse obiectivele preconizate, primim un feed-back permanent și 

putem stabili, dacă este necesar, anumite modalități corective și ameliorative. 

În cadrul evaluărilor sumative putem apela la unele platforme sau instrumente 

online doar în cazul când suntem siguri că toți elevii (100%) au acces la testul propus. 

Unele platforme ne permit printarea testului  și atunci putem  evalua în mod tradițional. 
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Figura 6. 

Profesorul va ține cont de faptul că în orice circumstanțe nota, prin care este 

apreciată activitatea elevului respectiv, trebuie să fie întotdeauna obiectivă. În fond, 

nota reprezintă aspectul cantitativ al activității calitative individuale, de sine stătătoare 

a elevului  2 . 

În concluzie putem menționa că în dependență de vârsta elevului platformele și 

instrumentele online sunt înțelese și utilizate diferit în procesul de predare-învățare-

evaluare. Rolul cadrului didactic este de utiliza metode de predare axate pe tehnologii 

online, de a explica și a învăța elevul cum se lucrează cu un anumit instrument sau o 

anumită platformă online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conține 

elemente neobișnuite, neașteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul 

elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoționale pozitive de învățare cît și de 

evaluare. Platformele educaționale ne permit să elaborăm   materiale didactice cu 

caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm. 
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CZU: 511.52 

APLICAREA METODEI  RESTURILOR LA REZOLVAREA UNOR 

PROBLEME DIN TEORIA ELEMENTARĂ A NUMERELOR 

Valeriu Bordan, dr., conf.univ. 

Catedra Algebră, Geometrie și Topologie, UST 

Rezumat. În acest articol se arată cum se aplică unele elemente din teoria numerelor, în deosebi a 

resturilor împărțirii numerelor, la rezolvarea unor ecuații diofantice și a unor probleme din teoria 

divizibilității. 

O problemă actuală a sistemului educațional din Republica Moldova este 

asigurarea învățământului preuniversitar cu cadre didactice de înaltă calificare 

profesională. Referindu-ne la pregătirea profesorilor de matematică, menționăm că 

astăzi se atestă cerințe tot mai înalte față de pregătirea lor profesională. Problemele 

din teoria elementară a numerelor au o contribuție deosebită în dezvoltarea și 

creșterea profesională a profesorilor de matematică, cât și a studenților-viitori 

profesori de matematică. Deseori rezolvarea problemelor din teoria elementară a 

numerelor poate fi realizată prin mai multe metode.  

Cunoscând o varietate cât mai mare de metode de rezolvare, profesorul de 

matematică poate intui alegerea acelei metode, care să ducă la rezolvarea problemei 

cât mai simplu și într-un timp cât mai scurt. Competența de rezolvare a problemelor 

matematice prin diferite metode rămâne una actuală și în pregătirea elevilor pentru 

participare la diferite concursuri matematice, unde, de regulă, se propun probleme cu 

un grad sporit de dificultate, iar determinarea metodei de rezolvare nu este 

întotdeauna simplă.  

Foarte des la diferite concursuri, olimpiade de diferit nivel la matematică elevii 

se întâlnesc cu ecuații diofantice de tipul 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 = 𝒄 și 𝒙𝟑 + 𝒚𝟑 + 𝒛𝟑 = 𝒄 sau 

cu unele probleme, care se reduc la rezolvarea ecuațiilor diofantice de acest tip. 

Rezolvarea lor, în genere, nu este simplă, mai ales în cazul când acestea sunt 

incompatibile. La rezolvarea acestor tipuri de ecuații uneori e util de aplicat unele 

elemente din teoria numerelor, din teoria congruențelor după un modul, teorema 

împărțirii cu rest pentru numere, etc.[1, 2, 3]. 

Un alt tip de probleme ce țin de teoria numerelor, întâlnite în manualele de 

matematică din liceu sunt cele care au condiția: demonstrați că pentru orice număr 

natural n, numărul  𝑛4 + 2𝑛2 + 6𝑛 + 3 este divizibil prin 3. 

Un simplu experiment dacă am face cu elevii din licee, cu studenții facultăților 

de matematică sau chiar cu profesori de matematică și le-am solicita să numească 

metoda prin care vor rezolva această problemă, majoritatea din ei vor răspunde, că 
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prin metoda inducției matematice. Desigur că una din metode pentru acest tip de 

probleme este și aceasta, care însă pentru această problemă nu va fi una reușită, 

fiindcă calculele sunt voluminoase. 

În acest articol vom arăta o metodă interesantă de rezolvare a unor probleme, 

care se reduc la rezolvarea ecuațiilor diofantice de tipul menționat mai sus, iar 

rezolvarea lor o vom efectua cu ajutorul resturilor împărțirii. Mai exact vom arăta 

cum se aplică resturile împărțirii numerelor, pentru a arăta incompatibilitatea unor 

ecuații diofantice de acest tip. De asemenea vom arăta cum se aplică resturile ca 

metodă de rezolvare a unor probleme din teoria divizibilității, inclusiv și pentru 

probleme de tipul menționat. 

Problema 1. Arătați că numărul 𝑎3 + 𝑏3 + 5 , 𝑎, 𝑏 𝜖𝑍 nu este cub perfect al unui 

număr natural. 

Soluție. Problema dată se reduce la demonstrația că ecuația diofantică  

𝑥3 + 𝑦3 + 5 = 𝑧3 este incompatibilă în mulțimea numerelor naturale. Vom rezolva 

problema, folosind resturile de la împărțirea numerelor prin 9.  

Calculăm consecutiv resturile de la împărțirea numerelor naturale  

𝑥,  𝑥3, 𝑥3 + 𝑦3,  𝑥3 + 𝑦3 + 5  prin 9. În tabel avem calculate resturile de la 

împărțirea numerelor 𝑥 și 𝑥3 respectiv prin 9.  

𝑥 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑥3 0 1 8 0 1 8 0 1 8 

Rezultă că  resturile de la împărțirea sumei a două cuburi 𝑥3 + 𝑦3 prin 9 pot fi: 

0, 1, 2, 7, 8. 

Iar resturile de la împărțirea sumei a două cuburi mărită cu 5, adică a numerelor 

de forma 𝑥3 + 𝑦3 + 5 prin 9 pot fi: 5, 6, 7, 3, 4. Astfel toate resturile de la împărțirea 

numerelor de forma 𝑥3 + 𝑦3 + 5 prin 9 sunt diferite de 0, 1, 8. Prin urmare, am arătat 

cu ajutorul resturilor împărțirilor, că ecuația 𝑥3 + 𝑦3 + 5 = 𝑧3 este incompatibilă în 

N. 

Problema 2.Verificați dacă există un număr natural 𝑎, astfel încât 𝑎2 + 3𝑎 + 4 să fie 

divizibil prin numărul 2020. 

Soluție. Construim tabelul resturilor împărțirii numerelor 𝑎 și 𝑎2 + 3𝑎 + 4 prin 

numărul 5. 

𝑎 0 1 2 3 4 

𝑎2 + 3𝑎 + 4 4 3 4 2 2 

Astfel numărul   𝑎2 + 3𝑎 + 4 nu este divizibil prin 5, prin urmare el nu este 

divizibil prin 2020. Deci, nu există un număr natural 𝑎, astfel încât 𝑎2 + 3𝑎 + 4 să fie 

divizibil prin numărul 2020. 
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Problema 3. Demonstrați cu ajutorul resturilor împărțirii numerelor că numărul 

𝑎3 + 3𝑎2 + 2𝑎 este divizibil prin 3 pentru orice număr natural 𝑎. 

Soluție. Construim tabelul resturilor împărțirii numerelor 𝑎 și 𝑎3 + 3𝑎2 + 2𝑎 prin 

numărul 3. 

𝑎 0 1 2 

𝑎3 + 3𝑎2 + 2𝑎 0 0 0 

Astfel numărul  𝑎3 + 3𝑎2 + 2𝑎 este divizibil prin 3 pentru orice număr natural 𝑎.  

Problema 4. Arătați că ecuația diofantică 𝑥2 + 𝑦4 + 2 = 𝑧4 nu are soluții în 

mulțimea numerelor întregi. 

Soluție. I. Arătăm că utilizând resturile după numărul 9, nu obținem rezolvarea 

problemei. 

Într-adevăr, calculând consecutiv resturile de la împărțirea numerelor naturale 

 𝑥,  𝑥2,    𝑥4   𝑦4 ,  𝑥2 + 𝑦4,  𝑥2 + 𝑦4 + 2  prin 9, obținem: 

În tabel sunt calculate toate resturile de la împărțirea numerelor 𝑥, 𝑥2, 𝑥4, respectiv 

prin 9. 

𝑥 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑥2 0 1 4 0 7 7 0 4 1 

𝑥4 0 1 7 0 4 4 0 7 1 

Rezultă că resturile de la împărțirea sumei 𝑥2 + 𝑦4 prin 9 pot fi: 0, 1, 2, 4, 5, 7, 

8. Iar resturile de la împărțirea numerelor de forma 𝑥2 + 𝑦4 + 2 prin 9 pot fi: 0, 1, 2, 

3, 4, 6, 7. Astfel nu toate resturile de la împărțirea numerelor de forma 𝑥2 + 𝑦4 + 2 

prin 9 sunt diferite de resturile 0, 1,  4, 7. 

Deci, folosind resturile împărțirilor după numărul 9, n-am demonstrat că ecuația 

𝑥2 + 𝑦4 + 2 = 𝑧4 este incompatibilă în Z. 

Menționăm că în acest caz folosirea resturilor după numărul 9, similar problemei 

1, nu duce la rezultatul scontat, fiindcă nu toate resturile de la împărțirea numerelor 

de forma   𝑥2 + 𝑦4 + 2 prin 9 sunt diferite de resturile de la împărțire numerelor 𝑥4 

prin 9. 

II. Vom rezolva problema, folosind resturile de la împărțirea numerelor prin 8.  

Calculăm consecutiv resturile de la împărțirea numerelor naturale  𝑥,  𝑥2,    𝑥4   𝑦4 ,  

𝑥2 + 𝑦4,  𝑥2 + 𝑦4 + 2  prin 8. și obținem tabelul: 

În tabel sunt calculate toate resturile de la împărțirea numerelor 𝑥, 𝑥2, 𝑥4, 

respectiv prin 8. 

𝑥 0 1 2 3 4 5 6 7 

𝑥2 0 1 4 1 0 1 4 1 

𝑥4 0 1 0 1 0 1 0 1 
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Rezultă că resturile de la împărțirea sumei 𝑥2 + 𝑦4 prin 8 pot fi: 0, 1, 2, 4, 5. 

Iar resturile de la împărțirea numerelor de forma 𝑥2 + 𝑦4 + 2 prin 8 pot fi: 2, 3, 

4, 6, 7. Astfel toate resturile de la împărțirea numerelor de forma 𝑥2 + 𝑦4 + 2 prin 8 

sunt diferite de 0, 1. Prin urmare, am arătat cu ajutorul resturilor împărțirilor după 

numărul 8, că ecuația 𝑥2 + 𝑦4 + 2 = 𝑧4 este incompatibilă în Z. 

Din problema dată rezultă că demonstrația incompatibilității unei ecuații 

diofantice prin metoda utilizării resturilor devine simplă, dacă am identificat numărul 

după care trebuie să calculăm resturile împărțirii expresiilor corespunzătoare și să 

arătăm că acestea sunt diferite (acest număr întotdeauna există pentru ecuațiile 

incompatibile). Evident este și faptul că pentru ecuațiile diofantice compatibile, 

calculând resturile după orice număr natural mai mare ca 1, întotdeauna vor exista 

resturi comune ale expresiilor respective ale ecuației. De exemplu, dacă am calcula 

resturile expresiilor ambelor părți ale ecuației diofantice 𝑥2 + 𝑦4 + 56 = 𝑧4 după 

orice număr natural mai mare ca 1, acestea întotdeauna vor avea unele resturi, care 

coincid. 

Probleme propuse pentru activitatea independentă a elevilor 

1. Arătați că numărul 𝑎3 + 𝑏3 + 4 , ∀𝑎, 𝑏 𝜖𝑍 nu este cub perfect al unui număr 

natural. 

2. Există oare un număr natural 𝑎, astfel încât 𝑎2 + 𝑎 + 1 să fie divizibil prin numărul 

2015? 

3. Demonstrați cu ajutorul resturilor împărțirii numerelor că numărul 𝑎5 + 4𝑎   este 

divizibil prin 5 pentru orice număr natural 𝑎. 

4. Demonstrați că expresia 
𝑎5

5
+

𝑎3

3
+

7𝑎

15
 este număr natural pentru orice număr natural 𝑎. 
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CZU: 514.113 

UNELE PROBLEME GEOMETRICE DE CONSTRUCȚIE ÎN SPAȚIU 

Laurențiu Calmuțchi, doctor habilitat, professor universitar,UST 

Valentina Chiriac, masterandă, UST 

Rezumat. În acest articol se analizează unele aspecte ale metodologiei de rezolvare a problemelor 

de construcție în spațiu prin exemple concrete. 

În [1] este argumentat rolul deosebit al problemelor geometrice de construcție în 

planimetrie. Acesta rămâne în vigoare și pentru construcțiile în spațiu. Pe lângă faptul 

că problemele de construcție în spațiu esențial dezvoltă imaginația spațială la elevi și 

studenți, aceste problem stau la baza însușirii geometriei spațiale elementare.  

Construcțiile în spațiu, la fel ca și construcțiile în plan, se bazează pe un anumit 

sistem de axiome. După cum cunoaștem, fiecare pas de construcție în plan se 

realizează cu ajutorul instrumentelor de construcție corespunzătoare. Spre deosebire 

de construcțiile în plan, în stereometrie construcțiile se fac doar în gând, imaginar. 

Pentru a putea urmări mersul construcțiilor în spațiu, elevii pot efectua desene 

condiționate pe foaia de hârtie. Construcțiile geometrice în stereometrie se folosesc în 

geometria elementară, în primul rând, la demonstrația existenței figurilor geometrice 

ce posedă unele sau alte proprietăți.  

Sistemul de axiome folosit în construcțiile din stereometrie poate fi descompus în 

două grupe: 

1) axiomele generale ale geometriei constructive; 

2) axiomele instrumentelor de construcție. 

Axiomele generale ale geometriei constructive sunt date în [3,4]. 

Ca și în cazul construcțiilor în plan, vom presupune că avem un complet de 

instrumente, ce ne permite să construim noi figuri, atât liniare cât și bidimensionale. 

De obicei, în calitate de așa instrumente sunt luate rigla, compasul și omoloagele lor 

spațiale închipuite, care pot fi numite: planigraf și sferograf.  

Având aceste patru instrumente, pot fi formulate axiomele acestora, în felul 

următor:  

1) În fiecare plan construit se poate construi fiecare figură, construcția căreia în 

plan poate fi efectuată cu ajutorul riglei și a compasului. 

2) Dacă sunt construite trei puncte ce nu aparțin unei drepte, atunci poate fi 

construit un plan, ce trece prin fiecare din aceste puncte (axioma planigrafului).  

Astfel, planigraful poate fi imaginat ca o plastină ce permite de construit plane în 

spațiu. 

3) Dacă este construit central suprafeței sferice și un punct al acestei suprafețe, 

atunci este posibilă construcția însăși a suprafeței sferice (axioma sferografului).  
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Problema de construcție în spațiu, ca și în plan, se consideră rezolvată, dacă ea se 

reduce la un număr finit de construcții, efectuarea cărora este garantată de axiome.  

Ca și în planimetrie, principalele metode de rezolvare a problemelor de 

construcție în stereometrie sunt: metoda locurilor geometrice, metoda transformărilor 

geometrice și metoda algebrică.  

Considerăm oportun, ca înainte de a trece nemijlocit la rezolvarea problemelor 

de construcție în spațiu, să repetăm unele teoreme elementare, cum ar fi: 

Teorema 1. Prin două puncte A și B trece o dreaptă și numai una singură.  

Teorema 2. Prin trei puncte, ce nu aparțin unei drepte, trece un plan și numai unul 

singur.  

Teorema 3. Două drepte nu pot avea mai mult de două puncte comune. 

Teorema 4. Două plane sau n-au nici un punct comun, sau au o dreaptă comună.  

Teorema 5. Printr-o dreaptă și un punct, ce nu-i aparține, trece un plan și numai unul 

singur.  

Teorema 6. Prin două drepte ce se intersectează trece un plan și numai unul singur.  

Teorema 7. Prin două drepte paralele trece un plan și numai unul singur. 

Teorema 8. Planul și dreapta ce nu-I aparține nu pot avea mai mult decât un punct 

comun.  

Această listă de afirmații poate fi continuată. Adevărul acestora urmează 

nemijlocit din axiome. Multe din aceste teoreme pot fi considerate ca problem 

geometrice elementare de construcție din stereometrie, doar că formulate în alt 

aspect, de exemplu:  

Problema 1. De construit un plan ce trece printr-o dreaptă și un punct ce nu-i 

aparține.  

Problema 2. De construit un plan ce trece prin două drepte ce se intersectează. 

Problema 3. De construit un plan ce trece prin două drepte paralele.  

Problema 4. Printr-un punct dat să se construiască o dreaptă paralelă la dreapta dată.  

În continuare vom aduce câteva exemple de probleme, urmate de rezolvări.  

Exemplul 1. De construit o dreaptă, care intersectează pe fiecare din două drepte 

neconcurente 𝑎 și 𝑏 (Fig. 1), care trece prin punctul dat 𝑀, ce nu aparține dreptelor 𝑎 

și 𝑏.  

Soluție. Fie 𝑎 și 𝑏 două drepte neconcurente arbitrare, iar 𝑀 ∉ 𝑎 și 𝑀 ∉ 𝑏. Evident, 

dreapta căutată trebuie să aparțină atât planului ce trece prin punctul 𝑀 și dreapta 𝑎, 

cât și planului ce trece prin punctul 𝑀și dreapta 𝑏. Construim planul 𝛼, ce trece prin 

punctul 𝑀 și dreapta 𝑎 și planul 𝛽, ce trece prin punctul 𝑀 și dreapta 𝑏. Deoarece 

planele 𝛼 și 𝛽 au punctul 𝑀 comun, atunci ele au și o dreaptă comună 𝑐.  
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Dacă dreapta 𝑐 intersectează dreapta 𝛼 în punctul 𝐴 , iar dreapta 𝑏 în punctul  𝐵, 

atunci 𝑐este dreapta căutată. Dacă dreapta 𝑐‖𝑎  sau 𝑐‖𝑏 , atunci problema n-are 

soluții. Planele 𝛼 și 𝛽 nu pot coincide, deoarece dreptele 𝑎 și 𝑏 sunt neconcurente. 

Prin urmare, problema are o singură soluție sau nici o soluție. 

 

Figura 1.        Figura 2. 

Exemplul 2. Printr-un punct dat, ce nu aparține planului 𝛼, de construit o dreaptă 

perpendiculară pe planul 𝛼.  

Soluție. Analiza. Fie (𝑀𝑁) - dreapta căutată (Fig. 2). Această dreaptă ar fi posibil de 

construit,dacă am putea construi un plan oarecare 𝛽, ce ar trece prin această dreaptă.  

Fie că 𝛼 ∩ 𝛽 = 𝑎. Planul 𝛽 și dreapta (𝑀𝑁) le-am putea construi, dacă am fi 

construit dreapta 𝑎. Fie 𝐴 un punct oarecare al dreptei 𝑎, diferit de punctul 𝑁. Unim 

punctele 𝐴 și 𝑀. Atunci, 𝐴𝑁 este proiecția oblicei 𝑀𝐴. Conform teoremei celor trei 

perpendiculare, dacă dreapta (𝐴 𝐵) este situată în planul 𝛼, atunci dreptele (𝐴𝑁) și 

(𝐴𝑀) simultan sunt perpendicular la (𝐴 𝐵)sau în același timp nu sunt perpendiculare 

la (𝐴 𝐵). 

Dreapta(𝐴 𝐵) poate fi construită ca o dreaptă arbitrară din planul 𝛼. Din punctul 

𝑀 construim perpendiculara ladreapta(𝐴 𝐵) și determinăm punctul 𝐴. În planul 𝛼 

construim perpendiculara 𝑎 la dreapta (𝐴 𝐵) în punctul𝐴. Rămâne de construit 

perpendiculara din 𝑀 la drapta 𝑎.  

Construcția.  

1. Construim o dreaptă arbitrară 𝑏 în planul 𝛼.  

2. Prin punctul 𝑀 și dreapta 𝑏 construim planul 𝛾.  

3. În planul 𝛾, prin punctul 𝑀 construim perpendiculara la dreapta 𝑏 și obținem 

punctul 𝐴. 

4. În planul 𝛼, prin punctul 𝐴 construim dreapta 𝑎 perpendiculară la dreapta 𝑏.  

5. Prin punctul 𝑀 și dreapta 𝑎 construim planul 𝛽.  

6. În planul 𝛽 construim din punctul 𝑀 perpendiculara la dreapta 𝑎 și obținem 

punctul 𝑁.  

Dreapta (𝑀𝑁) este cea căutată.  
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Demonstrație. Planul 𝛽 trece prin două drepte ce se intersectează((𝑀𝐴) ș𝑖 𝑎) 

perpendiculare la dreapta 𝑏. Prin urmare, 𝛽 ⊥ 𝑏. Deoarece 𝑏 ⊂ 𝛼 și 𝑏 ⊥ 𝛼, rezultă că 

𝛽 ⊥ 𝛼. Dreapta (𝑀𝑁) este situată în planul 𝛽, 𝛽 ⊥ 𝛼 și dreapta (𝑀𝑁) este 

perpendiculară la linia de intersecție a planelor 𝛽 și 𝛼 deci, (𝑀𝑁) ⊥ 𝛼. Problema dată 

întotdeauna are o singură soluție.  

Exemplul 3. De construit segmentul care are cea mai mică lungime dintre lungimile 

tuturor segmentelor, extremitățile cărora aparțin la două drepte neconcurente.  

Soluție. Evident, în această problemă se cere de construit segmentul, lungimea căruia 

este egală cu distanța dintre dreptele neconcurente date.  

Fie date două drepte neconcurente𝑎 și 𝑏. Există un singur segment [𝑃𝑄], ce 

unește aceste două drepte astfel încât, lungimea căruia este cea mai mică dintre 

lungimile tuturor segmentelor ce unesc punctele acestor drepte. Punctele 𝑃 și 𝑄 sunt 

acele puncte ale dreptelor 𝑎 și 𝑏, distanța dintre care este cea mai mică. Construim 

prin dreapta 𝑎 planul 𝛼 paralel la dreapta 𝑏, iar prin dreapta 𝑏 planul 𝛽, paralel la 

dreapta 𝑎. Planele𝛼 și 𝛽 sunt paralele, conform criteriului de paralelism. Distanța cea 

mai mică dintre punctele a două plane paralele o are segmental perpendicularei 

comune la aceste două plane, cuprins între plane. Așa cum dreptele 𝑎 și 𝑏 sunt situate 

în aceste două plane paralele, urmează că nici o distanță dintre punctele acestor 

drepte nu poate fi mai mică decât lungimea segmentului perpendicularei comune la 

aceste două plane, cuprins între ele. 

Construim prin dreapta𝑎 planul 𝛾1, perpendicular pe planul 𝛽 , iar prin dreapta 𝑏 

planul 𝛾2 perpendicular la planul 𝛼. Planele 𝛾1 și 𝛾2 se intersectează după o dreaptă 

oarecare 𝑐, cere intersectează ambele drepte 𝑎, 𝑏 și va fi perpendiculară ambelor 

plane 𝛼, 𝛽. Notăm punctele de intersecție a dreptei 𝑐 cu dreptele 𝑎 și 𝑏 prin 𝑃 și 𝑄 

corespunzător. Segmentul [𝑃𝑄] va fi segmentul cu cea mai mică lungime, care unește 

dreptele 𝑎 și 𝑏.  

Exemplul 4. Două puncte𝐴 și  𝐵 sunt situate de aceiași parte a planului𝛼. De 

construit în planul 𝛼 așa un punct 𝐶 astfel încât frânta 𝐴𝐶 𝐵 să aibă cea mai mică 

lungime.  

Soluție. Fie punctele𝐴 și  𝐵 sunt situate de aceiași parte a planului 𝛼 (Fig.3).  

 

Figura 3. 
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Să demonstrăm la început, că planul ce trece prin punctele 𝐴,  𝐵 și cel căutat 𝐶 este 

perpendicular la planul 𝛼 . Să presupunem că punctul 𝐶’ din planul 𝛼 nu aparține 

planului 𝛽, ce trece prin punctele 𝐴 și  𝐵 perpendicular la planul 𝛼. În planul𝛼, din 

punctul 𝐶’ coborâm perpendiculara [𝐶’𝐶’’] pelinia de intersecție a planelor 𝛼 și 𝛽. 

Triunghiurile 𝐴𝐶’’𝐶’ și  𝐵𝐶’’𝐶’ sunt dreptunghice cu unghiurile drepte în vârful 𝐶’’, 

deoarece [𝐶’𝐶’’] ⊥ 𝛽 și prin urmare,este perpendicular pe orice dreaptă din planul 𝛽. 

Astfel, noi am obținut: |𝐴𝐶′′| < |𝐴𝐶′| , | 𝐵𝐶′′| < | 𝐵𝐶′| și prin urmare lungimea 

frântei 𝐴𝐶′′𝐵 este mai mică decât lungimea frântei 𝐴𝐶′𝐵, adică la cea mai scurtă 

frântă 𝐴𝐶𝐵, planul (𝐴𝐶𝐵) este perpendicular la planul 𝛼. Astfel, am obținut o simplă 

problemă din planimetrie: în planul 𝛽 de construit un așa punct pe dreapta (𝐷𝐸), 

astfel încât linia frântă𝐴𝐶𝐵 să aibă cea mai mică lungime. Pentru a rezolva noua 

problemă, este suficient de construit în planul 𝛽 punctul 𝐴′ simetric cu punctul 𝐴 în 

raport cu dreapta (𝐷𝐸) și de unit punctul 𝐴′ cu punctul  𝐵, Atunci, {𝐶} = (𝐷𝐸) ∩

(𝐴′𝐵). 

Problema dată întotdeauna are o singură soluție. 

Exemplul 5. De construit o dreaptă paralelă la o dreaptă dată și care intersectează alte 

două drepte date.  

Soluție. Să presupunem, că trebuie construită o dreaptă 𝛼, paralelă la o dreaptă dată 𝑙 

și care să intersecteze două drepte date 𝑏 și 𝑐. Deoarece dreapta căutată a 

intersectează dreapta 𝑏 și este paralelă la dreapta 𝑙, atunci dreapta 𝑎 este situată în 

planul 𝛽, care trece prin dreapta 𝑏 paralel la dreapta 𝑙 ( sau să conțină această 

dreaptă). Analogic, dreapta căutată a trebuie să fie situată în planul 𝛾, care trece prin 

dreapta 𝑐 paralel la dreapta 𝑙 ( sau să conțină această dreaptă). 

Dacă planele 𝛽 și 𝛾 se intersectează, atunci linia de intersecție a acestor plane și 

este dreapta căutată 𝑎 ( dacă, bineînțeles, această linie de intersecție nu coincide cu 

dreapta 𝑙). Dacă planele 𝛽 și 𝛾 vor fi paralele, atunci problema n-are soluție. 
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CZU: 372.851:004 

APLICAŢII PRACTICE ALE SOFTULUI GEOGEBRA 

ÎN DIDACTICA MATEMATICII ŞI INFORMATICII 

Lilia Carchilan, prof. de informatică, gr. did. doi, 

IPLT ”Tudor Vladimirescu”, mun. Chișinău 

Cuvinte cheie: aplicație corporativă, GoogleDrive, GeoGebra, matematica, informatica, STEM, 

STEAM, PascalABC. 

Studierea matematicii și informaticii pentru majoritatea elevilor este anostă, 

dificilă și greu de înțeles, de aceea în ajutor ne vin mijloacele moderne folosite în 

cadrul orelor precum și dotarea sălilor de clasă cu tehnologii multimedia. 

Aplicaţiile corporative ne ajută să lucrăm în echipă cu ajutorul internetului. 

Informaţiile sunt stocate online, iar persoanele cu care se partajează informaţia în 

dependenţă de modul de acces şi administrare putem adăuga, şterge sau modificarea 

informaţiei din el. Accesul sau partajarea se face în baza unor date de identitate, de 

exemplu adresa de e-mail.  

Una din cele mai folosite aplicaţii colaborative este GoggleDrive. Această 

aplicaţie se accesează online iar conectarea se face prin contul de e-mail.  

Google Drive te ajută să stochezi în mediul online fișierele pe care le creezi sau 

le partajezi cu colegii în diferite aplicații corporative online. Pentru a folosi aplicația 

Google Drive accesăm adresa: https://drive.google.com/drive . După ce ne conectăm 

la contul de utilizator facem clic pe butonul nou se deschide lista de opțiuni unde 

alegem opțiunea mai multe apoi alegem opțiunea Conectați-vă la mai multe aplicații  

și din fereastra care se deschide alegem aplicația GeoGebra: 

 

După ce ne conectăm la contul aplicației GeoGebra online se deschide fereastra 

aplicației corporative online unde putem puteți explora și învăța funcții, geometrie, 
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algebră, statistici și 3D în moduri noi și interactive. Cu ajutorul aplicației GeoGebra 

online avem acces la forumul de știri (1), posibilitatea de a ne inspira sau de a 

împrumuta resurse (2) de la colegii ce utilizează aplicația online de a ne redacta 

datele personale sau profilul (3) precum și de a ne găsi prieteni sau alți oameni 

pasionați de magia algebrei și geometriei (4) sau de a ne crea propriul grup (5) pe 

care să-l moderăm și prin intermediul căruia să ne partajăm materialele elaborate. 

Materialele le putem crea cu una din aplicațiile online: Calculatorul de 

grafice(7), 3D Calculatorul(8), Calculatorul CAS(9), Calculatorul științific(10), 

Notițe(11), Geometrie(12), GeoGebra Clasic(13), Probabilitate(14).  

 

Dacă optăm pentru opțiunea Notițe avem posibilitatea de a îmbina reprezentarea 

grafică cu un tutorial video pe care îl putem publica pe canalul youtube sau îl putem 

împrumuta de la un utilizator care are deja plasat tutorialul video pe canalul youtube. 

 

Aplicația GeoGebra Notițe o accesăm la adresa: https://www.geogebra.org/notes, 

în fereastra acestei aplicații avem posibilitatea de a afișa sau ascunde meniul 

principal, de a închide sau deschide fereastra cu butoane de acces rapid care ne oferă 

trei file de butoane de accesare a opțiunilor de creare sau înserare a elementelor pe 

suprafața de lucru precum și alte opțiuni. 
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Dacă o să facem o comparație între posibilitățile care ni le oferă aplicațiile 

GeoGebra online atunci observăm din imaginea de mai jos că aplicația GeoGebra 

Clasic îmbină în sine toate opțiunile pe care le au toate celelalte aplicații făcând 

excepție opțiunea Glisoare precum Vectori și matricei ale calculatorului CAS  

 

Aplicația GeoGebra Clasic poate fi utilizată și cu aplicația SMART a tablei 

interactive pentru a implementa cu ajutorul laboratoarelor virtuale care facilitează 

învățarea prin joc și de a familiariza elevii cu proiecte STEM (științe, tehnologii, 

inginerie, matematică)sau STEAM (științe, tehnologii, inginerie, artă, matematică). 

La disciplina școlară ”Matematica” elevii vor putea să-și formeze următoarele 

competențe specifice disciplinei utilizând aplicațiile colaborative online și în special 

aplicația GeoGebra:  

1. Operarea cu numere reale şi complexe pentru a efectua calcule în diverse 

contexte, manifestând interes pentru rigoare şi precizie. 

2. Utilizarea conceptelor matematice, a metodelor, algoritmilor, proprietăţilor, 

teoremelor studiate în contexte variate de aplicare, recurgând la concepte şi 

metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene şi/sau pentru rezolvarea 

unor probleme din diverse domenii. 

3. Aplicarea raţionamentului matematic în identificarea şi rezolvarea problemelor 

într-o varietate de contexte, dovedind claritate, corectitudine şi concizie. 

4. Analiza rezolvării unei probleme, a unei situaţii-problemă în contextul 

corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificației rezultatelor, 

dezvoltând spiritual obiectivității şi al imparţialităţii. 
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5. Extrapolarea achiziţiilor matematice dobândite pentru a identifica şi a explica 

procese, fenomene din diverse domenii, utilizând concepte şi metode matematice 

în abordarea diverselor situaţii. 

6. Elaborarea strategiilor şi proiectarea activităților pentru rezolvarea unor 

problem teoretice şi/sau practice, dezvoltând capacitatea de a aprecia rigoarea, 

ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme. 

7. Justificarea unui demers/rezultat matematic, recurgând la argumentări, 

dovedind tenacitate şi perseverenţă. 

De exemplu reprezentarea funcției trigonometrice sin(x) utilizând aplicația 

GeoGebra Notițe: 

 

Aplicația GeoGebra face mai accesibilă matematica, deoarece reprezintă o punte 

de legătură între geometrie și algebră într-un mod vizual, complet, inedit. Astfel, 

elevii pot vedea, atinge și experimenta matematica, care, la rândul ei, devine 

dinamică, interactivă, interactivă și distractivă, prin exploatarea posibilităților oferite 

de noile tehnologii. Deoarece aplicația mereu se înnoiește oferind mai multe facilități 

utilizatorului pentru învățarea asistată de calculator.  

Utilizarea aplicației în procesul de instruire reduce considerabil timpul necesar 

pentru înțelegerea conceptelor și studiul proprietăților lor acordând mai mult spațiu 

aprofundării prin rezolvarea exercițiilor și problemelor precum și a aplicațiilor 

practice. 

Deoarece disciplina matematica stă la baza disciplinelor școlare din Aria 

curriculară Matematica și Științe cunoștințele achiziționate la această disciplină 

școlară favorizează studiului la disciplina școlară ”Informatica”.  

De exemplu: Să se elaboreze un program utilizând compilatorul PascalABC 

pentru reprezentarea grafică a funcției trigonometrice sin(x): 
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Realizarea proiectelor de tip STEAM de elevi împreună cu profesorii de la 

diferite discipline școlare prin utilizarea aplicațiilor corporative va crea condiții 

favorabile pentru învățarea prin problematizare și descoperire privind transferul de 

cunoștințe dobândite și conștientizate în diverse domenii din viața cotidiană și din 

domeniul determinat de aria curriculară. 
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CZU: 372.8:004 

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII PROFESORULUI PRIN APLICAREA 

SOFTURILOR EDUCAȚIONALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 

Ala Cazacu, profesor de matematică 

grad didactic I, IPLT „Traian”, mun. Chișinău 

O butadă spune că domeniul educaţiei oferă cele mai puţine şanse de a face o 

carieră: profesorul poate să-şi încheie activitatea de 35-40 de ani fără vreo modificare 

esenţială din momentul când a început-o, pentru că predă toată viaţa aceeaşi materie, se 

poate întâmpla să lucreze în aceeaşi instituţie şi chiar în acelaşi auditoriu, a fost angajat 

pe post de profesor şi se pensionează din postul de profesor. Are dreptate cel care a 

glumit atât de exact: cariera profesorului nu se exprimă în posturi şi funcţii, iar 

creşterea lui profesională deseori nu este vizibilă pentru cei din afara sistemului. În 

acelaşi timp, puţine profesii reclamă atât de multă lucrare „întru fiinţă” şi perfecţionare 

continuă, iar domeniul nostru dă în vileag/trădează mai rapid decât altele fosilizarea. 

Perfecționare continuă... 

Viața, sub toate aspectele ei, este supusă schimbărilor. Iar profesorul este cel care 

trebuie să fie în pas cu toate acestea. Dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu 

al societății, iar educația are o importanță deosebită în valorificarea noilor tehnologii. 

Dezvoltarea profesională și învățarea după modelul tradițional devin deja 

istorie.Tehnologiile informaționale (TIC) permit revoluționarea sistemului educațional, 

nu numai pentru faptul că oferă resurse convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca 

întregul proces de predare și învățare să devină mai interesant și personalizat. Într-o 

societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, 

utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine o obligativitate. Utilizarea 

instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o 

îmbunătățire complexă a procesului de învățare. Utilizarea mediilor virtuale de 

învățare îl situează pe formabil în centrul formării sale, îl menține mereu activ și 

conduce la:accentuarea studiului individual; dezvoltarea gândirii analitice, structurate 

și de profunzime a elevilor. Trebuie să stimuleze motivația și munca individuală a 

elevului, să genereze probleme și să stimuleze rezolvarea acestora în cadrul grupurilor 

de discuții etc. Platformele tip e-learning reprezintă un stimul excelent pentru învățare 

și formare, în special pentru persoanele active, dinamice care apreciază interactivitatea.  

Ce este Quizizz ? 

Pentru eficientizarea activității cadrului didactic, este un instrument care poate fi 

folosit în învățare - Quizizz dar totodată, relevant și în procesul de evaluare a 

cunoștințelor elevilor. Quizizz este un instrument de învățare care ajută fiecare elev să 
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se bucure de realizările lui. Profesorii includ Quizizz în instruire și evaluare pentru a 

sprijini elevii. Este foarte simplu de învățat și complet gratuit. La fel, Quizziz permite 

efectuarea evaluărilor de formare în mod aleatoriu într-un mod distractiv și angajator 

pentru elevii de toate vârstele. Cele mai importante caracteristici ale Quizziz : 

 Întrebările apar pe ecranul fiecărui elev, astfel încât să poată răspunde la întrebări 

în ritm propriu și să le revizuiască la sfârșit. 

 Poate fi lansat de elevi folosind orice fel de dispozitiv ca un browser, inclusiv 

PC-uri, laptop-uri, tablete și smartphone-uri. 

 Profesorii crează mii de întrebări minunate pe Quizziz în fiecare zi. 

Scenariul de lucru cu Quizziz. 

 Înregistrarea (creăm account); 

 Crearea unui test ; 

 Afișarea sarcinei pe ecran; 

 Elevii lucrează cu dispozitivile mobile sau la laptop pentru a răspunde la întrebări. 

1. Autentificarea pe platforma Quizziz: quizziz.com (Figura 1). 

 

Figura 1. Autentificarea 

2. Crearea testului nou (Figura 2). 

 

Figura 2. Crearea testului 

3. Specificăm opțiunile ( nume, limbă, etc). 
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4. Crearea întrebărilor și răspunsurilor, indicând varianta corectă și stabilind timpul 

limită pentru a indica răspunsul corect ( Figura 3). 

 

Figura 3. Crearea întrebărilor și răspunsurilor 

5. Înregistrarea jucătorilor: myquiz.com , apoi se introduce codul apărut pe ecran, la 

fel își scriu numele. 

6. Derularea testul apăsând pe NEXT ( Figura 4, Figura 5). 

 

Figura 4. Derularea întrebărilor 
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Figura 5. Derularea testului 

7. Previzualizarea câștigătorului (Figura 6). 

 

Figura 6. Afișarea rezultatului 

8. Statistica pentru fiecare elev și item . 

Avantajele folosirii acestei platforme: 

 Obiectivitatea evaluării rezultatelor, 

 Încurajarea și crearea unui climat de învățare plăcut, 

 Diversificarea metodelor de evaluare, 

 Autoevaluare, 

 La fel putem să le dăm acest test și ca temă pentru acasă. 

Recomandări pentru cadrele didactice: să folosească mai multe metode axate pe 

tehnologii online; să-şi dezvolte abilitățile de utilizare a TIC ş.a. 

 

Bibliografie 

1. http://quizizz.com 

2. http://quizizz.zendesk.com/hc/en-us/articles/203610052-What-is-Quizizz- 
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CZU: 514.112 

REFERITOR LA CONGRUENȚA ȘI CONSTRUIREA POLIGOANELOR 

Mitrofan Cioban, academician, UST 

Violeta Popovici-Bujor, doctorandă, UST 

Poarta prin care poți aborda cultura greacă nu este obligatoriu Homer.  

Geometria greacă e o poartă mai largă,  

din care ochiul cuprinde un peisagiu auster dar esențial. 

Ion Barbul, Pagini de proză, 1968 

1. Introducere 

Geometria este disciplina care preponderent dezvoltă la elevi gândirea vizuală și 

algoritmică, care motivează elevii să descopere lumea înconjurătoare prin intermediul 

matematicii și, prin urmare, permite un transfer real de cunoștințe de la o disciplină la 

alta. Analiza afirmaţiilor geometrice și efectuarea raționamentelor și construcțiilor 

geometrice în mai mulți pași consecutivi stimulează creativitatea și imaginația.  

Studiul patrulaterelor și poligoanelor, conform curriculumului școlar, este 

planificat în clasa a VIII-a, cu toate că cu unele noțiuni elevii sunt familiarizați și în 

clasele primare. Aproape toate teoremele/problemele la acest modul se 

demonstrează/rezolvă folosindu-se congruenţa triunghiurilor, proprietățile 

triunghiurilor, cunoștințele despre paralelismul dreptelor.  

În clasa a VIII-a elevii deja au capacitatea de a raționa, de a aplica operații 

logice și de a demonstra unele proprietăți pe baza axiomelor, definițiilor, altor 

propoziții sau teoreme care deja au fost demonstrate.  

Studiul poligoanelor și, în particular, a patrulaterelor poate fi efectuat conform 

următorului plan: 

a) Introducerea noțiunii de linie frântă sau poligonală. 

Atunci când se introduce conceptul de linie frântă, se folosește termenul de 

reuniune a segmentelor consecutive şi se examinează lungimea liniei frânte. Elevii 

pot demonstra că lungimea liniei frânte nu este mai mică decât lungimea segmentului, 

care uneşte extremităţile ei.  

b) Introducerea noțiunii de poligon. 

Conceptul de poligon este introdus la nivel vizual, elevii realizează diferite 

poligoane la tablă, în caiete sau în aplicaţia Geogebra. De asemenea, pot fi propuse și 

diferite sarcini pe desene pregătite pentru a forma abilitatea de a aplica conceptul de 

poligon în situații standard și pentru a identifica proprietățile poligoanelor, fiind 

ghidați de profesor. 

c) Introducerea noțiunilor de poligon simplu, poligon compus, poligon convex. 
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d) Clasificarea poligoanelor. 

e) Studierea unor patrulatere concrete: trapezul, paralelogramul, rombul, 

dreptunghiul, pătratul.  

Atunci când se introduc definiţiile patrulaterelor, atenţia profesorului trebuie să 

fie orientată ca elevul să înţeleagă deosebirile şi respectiv asemănările dintre 

proprietăţile lor, învăţarea să fie bazată pe cunoştinţele deja dobândite din anii 

anteriori: drepte paralele, unghiuri formate de secantă etc. Proprietăţile patrulaterelor 

necesită să fie demonstrate, pentru ca elevii să analizeze și efectueze raționamente în 

mai mulți pași. 

f) Elaborarea algoritmilor de construire a unui poligon. 

La orice problemă de construcție este necesar de determinat numărul de soluții a 

problemei. Prin urmare, problema construirii poligoanelor este asociată cu problema 

determinării criteriilor de congruență a poligoanelor (vezi [1, 2, 3, 4]).  

g) Poligoanele și natura. 

Natura conține diverse exemple de figuri care includ forme poligonale. 

Poligoane-le apar frecvent în formațiuni de rocă ca fațete plane ale cristalelor, unde 

unghiurile dintre laturi depind de tipul de mineral din care este realizat cristalul. 

Fulgul de zăpadă începe ca o plăcuță hexagonală. Stupul de albine conține celule de o 

formă hexagonală. Cuiburile de viespi, de asemenea, includ celule hexagonale.  

h) Istoria.  

Poligoanele sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Geometria și nevoile 

omului de estetică, confort, autoexprimare au dictat și continuă să dicteze diverse 

principii în arhitectură, planificarea spațiului urban. În consecință, suntem înconjurați 

de o lume de figuri și corpuri geometrice. Poligoanele stelate au fost cercetate de 

Aristophanes în secolul al 5-lea î. Hr. Poligoanele concave au fost sistematic studiate 

de matematicianul englez Thomas Bradwardine (1300 - 1349). Studii fundamentale 

ale figurilor poligonale și poliedrale se conțin în lucrările lui Pitagora, Platon, Euclid, 

Arhimede, Pappus din Alexandria, Heron din Alexandria, Diofant din Alexandria, 

Brahmagupta, Iohannes Kepler, Pierre de Fermat, Leonhard Euler, Karl Friedrich 

Gauss, Louis Poinsot, Eugène Catalan, Carl Anton Bretschneider, Karl Georg 

Christian von Staudt, Alexandr D. Alexandrov, Norman Johnson, Victor A. Zalgaller 

și alții. 

George Polya spunea [6]: A descoperi o rezolvare, a găsi o soluţie înseamnă a 

descoperi o legătură între lucruri (obiecte) sau idei până atunci separate (între 

obiectele pe care le avem şi obiectele pe care le dorim, între date şi necunoscute, 
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între ipoteză şi concluzie). Cu cât erau mai depărtate, iniţial, obiectele legate, cu atât 

mai mare este meritul celui care descoperă legătura dintre ele. 

În cele ce urmează, expunem sugestii pentru completarea conţinuturilor corelate 

cu noţiunea de poligon. 

2. Unghiuri 

Unghiul reprezintă alăturarea a două semidrepte având originea comună. Pentru 

orice unghi 𝐴𝑂𝐵 punctul 𝑂 este vârful, semidreapta sau segmentul 𝑂𝐴 este prima 

latură și semidreapta sau segmental 𝑂𝐵 este a doua latură. La orice unghi este data 

partea interioară și cea exterioară. Unghiul poate fi nul (de 0°), ascuțit (cu o măsură 

între 0° și 90°), drept (de 90°), obtuz (cu o măsură între 90° și 180°), alungit (de 

180°), reflex (cu o măsură între 180° și 360°).  

   

unghi ascuțit     unghi obtuz    unghi nul 

     

unghi alungit   unghi reflex   unghi drept 

Unghiul 𝐴𝑂𝐵 de măsura diferită de 0𝑜  este pozitiv (negativ) orientat, dacă la 

rotația primei laturi 𝑂𝐴 în jurul punctului 𝑂, contra direcției (în direcţia) mişcării 

acelor ceasornicului, punctul 𝐴 se va mișca în interiorul unghiului și în rezultatul 

rotației de 𝛼𝑜  latura 𝑂𝐴 se va suprapune pe latura 𝑂𝐵. Dacă se cunoaște una din 

laturi, orientarea și măsura unghiului, atunci în mod univoc se determină și cealaltă 

latură a unghiului. Sensul mișcării acelor ceasornicului se mai numește sens orar, iar 

cel opus – sens antiorar și sens trigonometric. 

O figură geometrică 𝐹 se numește figură convexă dacă pentru orice două puncte 

𝐴, 𝐵  𝐹 segmentul 𝐴𝐵 aparține figurii 𝐹. Dacă figura nu este convexă, atunci vom 

spune că ea este concavă. Unghiul reflex este concav. Unghiurile nule, ascuțite, 

drepte, obtuze și alungite sunt convexe. 

  

O 

A 

B 
O 

A 

B 

O A 

B 
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3. Poligoane 

Fie 𝑛 ≥ 3 un număr natural. Poligonul cu 𝑛 laturi (vârfuri) este figura 

𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  la care: 

- punctele 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛  sunt coplanare și se numesc vârfurile poligonului; 

- punctele 𝐴𝑖 , 𝐴𝑖+1, 𝐴𝑖+2 nu sunt coliniare pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛, unde 𝐴𝑛+1 = 𝐴1 și 

𝐴𝑛+2 = 𝐴2; 

- segmentele 𝑎1 = 𝐴1𝐴2, …, 𝑎𝑖  = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1, …, 𝑎𝑛  = 𝐴𝑛𝐴1 se numesc laturile 

poligonului; 

- punctele 𝐴𝑖 , 𝐴𝑖+1 se numesc capetele laturei 𝑎𝑖  = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1; 

- laturile 𝑎𝑖 , 𝑎𝑗  sunt diferite pentru orice 1 ≤ 𝑖 < 𝑗 ≤ 𝑛; 

- perechile de vârfuri 𝐴𝑖 , 𝐴𝑖+1 se numesc vârfuri vecine și perechele de laturi 𝑎𝑖 , 

𝑎𝑖+1 se numesc laturi vecine. 

De regulă, vârfurile poligonului sunt diferite. Segmentele care au ca extremități 

două vârfuri ale poligonului, care nu sunt vecine, se numesc diagonalele poligonului. 

Suma lungimilor tuturor laturilor poligonului este perimetrul poligonului. 

Laturile vecine au un unic punct comun care coincide cu un vârf al poligonului. 

Poligonul se numește simplu dacă careva două laturi diferite au puncte comune 

numai dacă aceste laturi sunt vecine. În caz contrar poligonul se numește complex 

sau compus. Poligoanele, în particular poligoanele stelate, oferă o gamă largă de 

exemple de a organiza activitatea investigaţională cu elevii și studenții [4, 5, 7, 8, 9, 

10].  

Pentru orice poligon se determină partea interioară și partea exterioară. Orice 

două puncte din partea exterioară pot fi unite cu o linie poligonală, care nu 

intersectează laturile poligonului. Partea interioară a poligonului reprezintă un număr 

finit de domenii în care orice două puncte din unul și același domeniu pot fi unite cu 

o linie poligonală, care nu intersectează laturile poligonului. La poligonul simplu 

partea interioară este unică. O figură geometrică 𝐹 se numește figură convexă dacă 

pentru orice două puncte 𝐴, 𝐵  𝐹 segmentul 𝐴𝐵 aparține figurii 𝐹. Prin urmare, la 

poligonul convex, oricare ar fi o latură a sa, toate vârfurile nesituate pe latura 

considerată se află de aceeași parte a dreptei suport a laturii respective.  

În orice poligon simplu cu 𝑛 laturi suma unghiurilor interioare este egală cu 

(𝑛 − 2)1800 și poligonul simplu cu 𝑛 laturi poate fi descompus în suma a (𝑛 − 2) 

triunghiuri: prin inducție se demonstrează că pentru orice poligon simplu cu 𝑛 ≥  4 

laturi există o diagonală situată în interiorul poligonului [4]. La poligonul convex 

toate diagonalele sunt situate în interiorul poligonului. La patrulaterul complex 
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diagonalele nu se intersectează, o diagonală este situată în interiorul poligonului și a 

doua diagonală este situată în exteriorul poligonului.  

Pentru orice diagonală 𝐴𝑖𝐴𝑗 , unde 𝑖 < 𝑗, a poligonului 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛  se 

determină numărul 𝑡(𝐴𝑖𝐴𝑗 ) = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚{𝑗 − 𝑖, 𝑛 + 𝑖 − 𝑗} numit rangul diagonalei. 

Laturile sunt diagonale de rangul unul. Poligonul cu 𝑛 laturi are diagonale de 

rangurile 2, 3, … , 𝑛 − 1. 

4. Clasificarea poligoanelor 

Poligoanele pot fi simple sau complexe (compuse), iar cele simple pot fi 

convexe sau concave. 

 

În dependență de numărul laturilor multe poligoane au nume: triunghi – cu trei 

laturi, tetragon - cu patru laturi, pentagon – cu cinci laturi, hexagon – cu șase lauri, 

heptagon – cu șapte laturi, octogon – cu opt laturi, eneagon – cu nouă laturi, decagon 

– cu zece laturi, endecagon – cu 11 laturi, dodecagon – cu 12 laturi, tridecagon – cu 

13 laturi, tetracagon – cu 14 laturi, pentacagon – cu 15 laturi, icosagon – cu 20 laturi, 

triacontagon – cu 30 laturi, hectogon – cu 100 laturi, chiliagon – cu 1000 laturi, 

miriagon – cu 10000 laturi, megagon – cu 1000000 laturi.  

Introducem următoarele clase de poligoane:  

- poligonul echilateral: toate laturile sunt congruente; 

- poligonul echiunghiular: toate unghiurile interioare sunt congruente; 

- poligonul regulat: toate laturile sale sunt congruente și toate unghiurile sale 

interioare sunt congruente; 

- poligonul stelat: în care laturile nu se intersectează doar în capete; 

- poligonul inscriptibil sau ciclic: poligonul ale cărui vârfuri aparțin unui cerc;  

- poligonul circumscriptibil sau tangențial: poligonul în care poate fi înscris un 

cerc;  

- poligonul bicentric, care este circumscriptibil și inscriptibil; 

- poligonul echidiagonal: diagonalele de același rang sunt congruente;  

- patrulaterul ortodiagonal: diagonalele sunt perpendiculare;  

Poligonul echiunghiular cu 𝑛 laturi este simplu și toate unghiurile interioare vor 

avea mărimea egală cu 
𝑛−2

𝑛
∙ 180°. Orice poligon echiunghiular este convex. La 
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poligonul echiunghiular cu un număr par de laturi perechile de laturi opuse sunt 

paralele. Orice poligon regulat este convex. Poligonul este convex dacă și numai dacă 

mărimea fiecărui unghi interior este mai mică de 180°. Poligonul circumscriptibil 

este convex. 

5.  Congruența poligoanelor 

Asemănarea este o corespondență biunivocă 𝑓 dintre punctele planului pentru 

care există un număr pozitiv 𝑘 > 0, numit coeficientul (raportul) de asemănare, 

astfel încât 𝑑(𝑓 𝐴 ,𝑓 𝐵 ) = 𝑑(𝐴, 𝐵) pentru orice două puncte 𝐴, 𝐵 din plan, unde 

𝑑(𝐴, 𝐵) este distanța dintre punctele 𝐴, 𝐵. Pentru 𝑘 = 1 asemănarea este o deplasare 

sau isometrie. Omotetia este o asemănare. Simetria axială, translarea paralelă și 

rotația sunt deplasări. Două asemănări 𝑓, 𝑔 cu coeficienții de asemănare 𝑘1, 𝑘2 

respectiv determină asemănarea 𝜑 = 𝑓 • 𝑔 cu coeficientul de asemănare 𝑘=𝑘1 ∙ 𝑘2 

numită produsul sau compoziţia asemănărilor 𝑓, 𝑔, unde 𝜑(𝑀) = 𝑓(𝑔 𝑀 ) pentru 

orice punct 𝑀.  

Două figuri plane 𝐹1 și 𝐹2 se numesc: 

- congruente, dacă există o deplasare 𝑓 pentru care 𝑓(𝐹1) = 𝐹2; 

- asemenea cu coeficientul de asemănare 𝑘 > 0, dacă există o asemenare 𝑓 cu 

coeficientul de asemănare 𝑘 pentru care 𝑓(𝐹1) = 𝐹2. 

Considerăm că poligoanele sunt situate într-un plan fixat din spațiu și la acest 

plan privim dintr-un punct fixat. Fie 𝑀1𝑀2 …𝑀𝑛  un poligon simplu. Poligonul 

𝑀1𝑀2 …𝑀𝑛  este pozitiv orientat, dacă vârfurile lui 𝑀1, 𝑀2, …, 𝑀𝑛  sunt enumerate şi 

situate în direcţia opusă mişcării acelor ceasornicului. 

Asemănarea 𝑓 se numește de genul întâi (respective, doi), dacă pentru orice 

poligon simplu 𝑃 poligoanele 𝑃 și 𝑓(𝑃) au aceiaș orientație (respectiv, orientații 

opuse). 

Observaţia 1. Poligoanele compuse sunt neorientabile. Acest fapt este un obstacol 

esenţial în elaborarea metodelor de construcţie a poligoanelor concave şi compuse. 

La poligonul simplu 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  pozitiv orientat unghiurile se depun de partea stângă 

a liniei frânte închise 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și vor fi orientate negativ. Dacă poligonul 

𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  este compus, atunci există unghiuri care sunt depuse și de partea stângă şi 

de partea dreaptă. 

Următoarea teoremă pentru poligoane convexe este demonstrată în [1]. 

Teorema 1. Fie 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și 𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  două poligoane simple. Dacă ungiurile 𝐴𝑖  

şi 𝐵𝑖  sunt congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛 − 1 şi laturile 𝐴𝑖𝐴𝑖∗1 şi 𝐵𝑖𝐵𝑖∗1 sunt 
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congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛 − 2, atunci poligoanele 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și 𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  sunt 

congruente. 

Demonstraţie. Deoarece suma unghiurilor interioare ale unui poligon simplu este 

egală cu (𝑛 − 2) ∙ 180°, unghiurile 𝐴𝑖  şi 𝐵𝑖  sunt congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛. 

Dacă latura 𝐴𝑖𝐴𝑖+1 este data și poligonul 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  este pozitiv orientat, atunci, 

considerând 𝐴𝑖𝐴𝑖∗1 prima latură a unghiului, unghiul 𝐴𝑖+1 = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1𝐴𝑖+2 este 

negativ orientat și unghiul 𝐴𝑖  = 𝐴𝑖+1𝐴𝑖𝐴𝑖−1 este pozitiv orientat. 

Admitem că poligoanele date sunt de aceiași orientație. Există o unică deplasare 

𝑓 de genul întâi pentru care 𝑓(𝐴1) = 𝐵1 şi 𝑓(𝐴2) = 𝐵2. Această deplasare este 

compoziţia unei translări paralele, ce aplică segmental 𝐴1𝐴2 pe segmental 𝐵1𝐶2, şi a 

rotaţiei cu centrul 𝐵1, care aplică punctul 𝐶2 pe punctul 𝐵2. În acest caz deplasarea 𝑓 

depune unghiul pozitiv orientat pe unghi pozitiv orientat și unghiul negativ orientat 

pe unghi negativ orientat, păstrând măsura unghiului. În aceste condiții, folosind 

egalitatea mărimilor laturilor şi a măsurilor unghiurilor respective, obţinem că 𝑓(𝐴𝑖) 

= 𝐵𝑖  pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛.  

Admitem că poligoanele 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛   sunt opus orientate. O 

simetrie axială  𝑔 aplică poligonul 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  pe poligonul  𝐶1𝐶2 …𝐶𝑛 . Poligoanele 

𝐶2 …𝐶𝑛   și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  sunt de aceiaş orientaţie şi există o unică deplasare , care nu 

scimbă orientaţia, astfel încât  (𝐶𝑖) = 𝐵𝑖   pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛. Atunci 𝑓 =  • 𝑔  este 

o deplasare şi  𝑓(𝐴𝑖) = 𝐵𝑖   pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛.    Teorema este demonstrată. 

În mod similar se demonstrează 

Teorema 2. Fie  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  două poligoane convexe. Dacă ungiurile 

𝐴𝑖  şi   𝐵𝑖   sunt congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛 − 2 şi laturile 𝐴𝑖𝐴𝑖∗1 şi   𝐵𝑖𝐵𝑖∗1 

sunt  congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛, atunci poligoanele  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛   

sunt congruente. 

6. Probleme de construcție 

Criteriile de congruență permit să determinăm unicitatea soluției pentru anumite 

tipuri de probleme. Două soluții congruente se identifică. 

Problema 1. Construiți, cu rigla şi compasul, un poligon simplu cu 𝑛 ≥ 3 laturi, 

dacă cunoaştem  𝑛 − 2 laturi consecutive și  𝑛 − 1 unghiuri.  

Analiza. Notăm cu  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  poligonul căutat. Deoarece suma unghiurilor 

interioare ale unui poligon simplu este egală cu (𝑛 − 2) ∙ 180°, putem considera că 

sunt date mărimile 𝛼𝑖 > 0, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, ale tuturor unghiurilor. Admitem că 𝛴{𝛼𝑖 ∶

𝑖 = 1, 2, … , 𝑛} = (𝑛 − 2) ∙ 180°, în caz contrar problema nu are soluții. Fie că sunt 
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cunoscute laturile  𝑙𝑖  = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1, 𝑖 ≤ 𝑛 − 2. Demonstrarea Teoremei 1 propune 

următoare construcție. 

Construcţia. Vom construi o soluție pozitiv orientată.  

1. Construim un segment 𝐴1𝐴2 = 𝑙1. 

2. Construim unghiul negativ orientat  𝐴1𝐴2𝐿2 = 𝛼2. 

3. Construim unghiul pozitiv orientat  𝐴2𝐴1𝐿1 = 𝛼1. 

4. Construim punctul 𝐴3  ∈ [𝐴2𝐿2) pentru care  𝐴2𝐴3 = 𝑙2. 

- i+2. Fie că latura  𝐴𝑖𝐴𝑖+1 = 𝑙𝑖   este construită și 𝑖 ≤ 𝑛 − 3. Construim unghiul 

negativ orientat  𝐴𝑖𝐴𝑖+1𝐿𝑖+1 = 𝛼𝑖+1. 

- i+3. Construim punctul 𝐴𝑖+2  ∈ [𝐴𝑖+1𝐿𝑖+1) pentru care  𝐴𝑖+1𝐴𝑖+2 = 𝑙𝑖+1. 

- 2n-3. Fie că latura  𝐴𝑛−2𝐴𝑛−1 = 𝑙𝑛−2 este construită. Construim unghiul negativ 

orientat   𝐴𝑛−2𝐴𝑛−1𝐿𝑛−1 = 𝛼𝑛−1. 

- 2n-2. Construim punctul 𝐴𝑛  de intersecție a semidreaptelor [𝐴1𝐿1)  și    

[𝐴𝑛−1𝐿𝑛−1). 

- 2n-1. Poligonul  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛   este construit. 

 

Demonstraţia. Dacă poligonul  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛   este simplu, atunci el satiface condițiilor 

problemei. 

Cercetarea. Fiecare din pașii descriși, cu excepția ultimilor doi pași, se realizează în 

mod univoc pentru orice condiții inițiale. În procesul realizării, începând cu pasul 

cinci, este posibil unul din următoarele obstacole: 

1) Segmentul 𝐴𝑖𝐴𝑖+1 = 𝑙𝑖  pentru 𝑖 ≤ 𝑛 − 2  intersectează una din laturile 𝑙1, 𝑙2, …, 

𝑙𝑖−2; 

2) Semidreptele [𝐴1𝐿1) și [𝐴𝑛−1𝐿𝑛−1) nu se intersectează; 

3) Una din laturile 𝑙1, 𝑙2, …, 𝑙𝑖−2 intersectează 𝑙𝑛−1 sau 𝑙𝑛 . 
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Problema nu are soluții, dacă unul din aceste obstacole se realizează. Cu excepția 

acestor obstacole, conform Teoremei 1, problema are o unică soluție. Deci, problema 

are în fiecare caz cel mult o soluție. Astfel de obstacole pot fi și pentru unghiuri 

interioare obtuze sau ascuțite, când soluția așteptată trebuie să fie convexă. Pentru 

𝑛 = 3 problema este bine cunoscută: construirea triunghiului după o latură și două 

unghiuri. În așa caz obstacolele nu apar, deoarece am presupus că suma celor două 

unghiuri este < 1800. Pentru 𝑛 = 4 obținem problema: construirea patrulaterului 

după două laturi adiacente și trei unghiuri. Pentru 𝑛 = 4 și 𝑛 = 5 obstacolele 

menționate pot apărea și în cazul convex. 

Similar se rezolvă și următoarea problemă, aplicând Teorema 2. 

Problema 2. Construiți, cu rigla şi compasul, un poligon convex cu 𝑛 ≥ 3 laturi, dacă 

cunoaştem 𝑛 laturi consecutive și 𝑛 − 1 unghiuri convexe.  
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ALGEBRAIC INEQUALITIES IN PRE-UNIVERSITY MATHEMATICS 

Traian Duminică, profesor de matematică 

Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, România 

Dezvoltarea actuală a societăților umane se bazează pe un nivel foarte ridicat al 

diverselor tehnologii, pe implementarea în variate și surprinzătoare domenii a 

modelărilor matematice oferite de echipe mixte de cercetători, din care nu lipsesc 

matematicienii și specialiștii în informatică. 

Soluțiile oferite de specialiștii în multiple domenii asigură maximizarea 

profitului, reducerea costurilor, eficientizarea activității din sferele de activitate 

vizate, oferirea unor prognoze și evaluări pertinente privind evoluția diferitelor 

fenomene sociale, economice, politice etc. Toate aceste studii științifice necesită la un 

moment dat aprecieri, aproximări, marje de eroare etc., care implică folosirea 

diverselor inegalități algebrice. 

Acesta e un argument suficient de puternic pentru care studiul inegalităților 

algebrice are un rol important în pregătirea inițială a matematicienilor, fizicienilor și 

informaticienilor. Studiul aprofundat al acestora impune, ca necesitate, o inițiere a 

elevilor din învățământul preuniversitar, filiera teoretică, profilul real, în studiul și 

folosirea inegalităților algebrice uzuale, fundamentale, cele mai accesibile nivelului 

lor de înțelegere, în rezolvarea problemelor teoretice și practice ce apar în pregătirea 

lor școlară la diverse discipline școlare, și pentru accederea în învățământul superior. 

În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre sugestiile de studiu și abordare 

a inegalităților algebrice, pe care le-am susținut în ultimii 6 ani, elevilor din clasele 

VII – X, de la Centrul de Excelență Suceava, secțiunea matematică. Tema abordată 

este împărțită în două secțiuni: Considerente teoretice și Aplicații.  

I. Considerente teoretice 

Def. 

a) 𝑎 < 𝑏 ⇔
𝑑𝑒𝑓

(∃)𝑢 > 0𝑎. î. 𝑏 = 𝑎 + 𝑢  

b)  𝑎 ≤ 𝑏 ⇔
𝑑𝑒𝑓

𝑎 < 𝑏 sau 𝑎 = 𝑏   

c)  𝑎 > 0, 𝑎 − pozitiv; 𝑎 < 0, 𝑎 − negativ; 𝑎 ≥ 0, 𝑎 − nenegativ; 𝑎 ≤ 0, 𝑎 −

nepozitiv. 

  

Abstract. The article presents some of the suggestions for studying and addressing algebraic 

inequalities, which we have supported in the last 6 years, to students in grades VII - X, from the 

Center of Excellence Suceava (Romania), the mathematical section. 

Key words: algebraic inequalities, mathematics 

CZU: 512:075.32
INEGALITĂȚILE ALGEBRICE ÎN MATEMATICA PREUNIVERSITARĂ 

79



Proprietăți.  

1. 𝑎 ≤ 𝑎, (∀)𝑎 ∈ ℝ                  -  Reflexivitate 

2. 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑏 ≤ 𝑎 ⇒ 𝑎 = 𝑏            -  Antisimetrie 

3. 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑏 ≤ 𝑐 ⇒ 𝑎 ≤ 𝑐            -  Tranzitivitate 

4. a) 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎 + 𝑐 ≤ 𝑏 + 𝑐, (∀)𝑐 ∈ ℝ 

b) 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑢 ≤ 𝑣 ⇒ 𝑎 + 𝑢 ≤ 𝑏 + 𝑣; 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑢 < 𝑣 ⇒ 𝑎 + 𝑢 < 𝑏 + 𝑣 

c) 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑢 ≤ 𝑣, 𝑎 + 𝑢 = 𝑏 + 𝑣 ⇒ 𝑎 = 𝑏, 𝑢 = 𝑣 

d) 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘, (∀)𝑘 = 1, 𝑛 ⇒ ∑ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1 ≤ ∑ 𝑏𝑘

𝑛
𝑘=1  

e) 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛, (∃)𝑖 ∈ {1,2,⋯ , 𝑛}𝑎. î. 𝑎𝑖 < 𝑏𝑖 ⇒ ∑ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1 < ∑ 𝑏𝑘

𝑛
𝑘=1  

f) 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛, ∑ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1 = ∑ 𝑏𝑘

𝑛
𝑘=1 ⇒ 𝑎𝑘 = 𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛 

5. a) 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎 ⋅ 𝑐 ≤ 𝑏 ⋅ 𝑐, (∀)𝑐 > 0; 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎 ⋅ 𝑐 ≥ 𝑏 ⋅ 𝑐, (∀)𝑐 < 0 

b) 0 < 𝑎 ≤ 𝑏, 0 < 𝑢 ≤ 𝑣 ⇒ 𝑎 ⋅ 𝑢 ≤ 𝑏 ⋅ 𝑣; 0 < 𝑎 ≤ 𝑏, 0 < 𝑢 < 𝑣 ⇒ 𝑎 ⋅ 𝑢 < 𝑏 ⋅ 𝑣 

c) 0 < 𝑎 ≤ 𝑏, 0 < 𝑢 ≤ 𝑣, 𝑎 ⋅ 𝑢 = 𝑏 ⋅ 𝑣 ⇒ 𝑎 = 𝑏, 𝑢 = 𝑣 

d) 0 < 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛 ⇒ ∏ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1 ≤ ∏ 𝑏𝑘

𝑛
𝑘=1  

e) 0 < 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛, (∃)𝑖 ∈ {1,2,⋯ , 𝑛}𝑎. î. 𝑎𝑖 < 𝑏𝑖 ⇒ ∏ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1 < ∏ 𝑏𝑘

𝑛
𝑘=1  

f) 0 < 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛,∏ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1 = ∏ 𝑏𝑘

𝑛
𝑘=1 ⇒ 𝑎𝑘 = 𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛 

Identități 

1. 𝑎3 + 𝑏3 + 𝑐3 − 3𝑎𝑏𝑐 =
1

2
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)[(𝑎 − 𝑏)2 + (𝑏 − 𝑐)2 + (𝑐 − 𝑎)2], 

(∀)𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ 

2. (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)3 − 𝑎3 − 𝑏3 − 𝑐3 = 3(𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑐 + 𝑎), (∀)𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ 

3. Identitatea lui Lagrange:  

(𝑎1
2 + 𝑎2

2)(𝑏1
2 + 𝑏2

2) = (𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2)
2 + (𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1)

2, (∀)𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2 ∈ ℝ  

Inegalități remarcabile 

1. a) 𝑎 +
1

𝑎
≥ 2, (∀)𝑎 > 0. Egalitate dacă și numai dacă 𝑎 = 1.  

𝑎 +
1

𝑎
≤ −2, (∀)𝑎 < 0. Egalitate dacă și numai dacă 𝑎 = −1. 

b) 
𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
≥ 2, (∀)𝑎, 𝑏 ∈ ℝ𝑐𝑢𝑎 ⋅ 𝑏 > 0. Egalitate dacă și numai dacă 𝑎 = 𝑏. 

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
≤ −2, (∀)𝑎, 𝑏 ∈ ℝ𝑐𝑢𝑎 ⋅ 𝑏 < 0. Egalitate dacă și numai dacă 𝑎 = −𝑏. 

2. 2𝑎𝑏 ≤
(𝑎+𝑏)2

2
≤ 𝑎2 + 𝑏2, (∀)𝑎, 𝑏 ∈ ℝ. Egalitate d. d. 𝑎 = 𝑏. 

3. 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎 ≤
(𝑎+𝑏+𝑐)2

3
≤ 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2, (∀)𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ. Egalitate dacă și numai 

dacă 𝑎 = 𝑏 = 𝑐. 

4. Inegalitatea mediilor. 

a) 𝑚𝑖𝑛(𝑎, 𝑏) ≤
2

1

𝑎
+
1

𝑏

≤ √𝑎𝑏 ≤
𝑎+𝑏

2
≤ √

𝑎2+𝑏2

2
≤ 𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏) , (∀)𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+

∗  
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Egalitate dacă și numai dacă 𝑎 = 𝑏. 

b) 𝑚𝑖𝑛(𝑎, 𝑏, 𝑐) ≤
3

1

𝑎
+
1

𝑏
+
1

𝑐

≤ √𝑎𝑏𝑐
3

≤
𝑎+𝑏+𝑐

3
≤ √

𝑎2+𝑏2+𝑐2

3
≤ 𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏, 𝑐), 

(∀)𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ+
∗  

Egalitate dacă și numai dacă 𝑎 = 𝑏 = 𝑐. 

c) 𝑚𝑖𝑛
𝑘=1,𝑛

𝑎𝑘 ≤
𝑛

∑
1

𝑎𝑘

𝑛
𝑘=1

≤ √∏ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑛 ≤
∑ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑛
≤ √

∑ 𝑎𝑘
2𝑛

𝑘=1

𝑛
≤ 𝑚𝑎𝑥

𝑘=1,𝑛
𝑎𝑘, (∀)𝑎𝑘 ∈ ℝ+

∗ , 

𝑘 = 1, 𝑛 

Egalitate dacă și numai dacă 𝑎1 = 𝑎2 = ⋯ = 𝑎𝑛. 

5. a) (𝑎 + 𝑏) (
1

𝑎
+

1

𝑏
) ≥ 4, (∀)𝑎, 𝑏 > 0; (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) (

1

𝑎
+

1

𝑏
+
1

𝑐
) ≥ 9, (∀)𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 

b) (𝑎1 + 𝑎2 +⋯+ 𝑎𝑛) (
1

𝑎1
+

1

𝑎2
+⋯+

1

𝑎𝑛
) ≥ 𝑛2, (∀)𝑎𝑘 ∈ ℝ+

∗ , 𝑘 = 1, 𝑛  

6. Inegalitatea Cauchy – Buniakowski - Schwartz  

(𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑏𝑛)
2 ≤ (𝑎1

2 + 𝑎2
2 +⋯+ 𝑎𝑛

2)(𝑏1
2 + 𝑏2

2 +⋯+ 𝑏𝑛
2), (∀)𝑎𝑘, 𝑏𝑘

∈ ℝ, 𝑘 = 1, 𝑛 

Egalitate dacă și numai dacă (∃)𝜆 ∈ ℝ𝑎. î. 𝑎𝑘 = 𝜆𝑏𝑘 , (∀)𝑘 = 1, 𝑛 . 

Caz particular:  
𝑥1
2

𝑦1
+
𝑥2
2

𝑦2
+⋯+

𝑥𝑛
2

𝑦𝑛
≥

(𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛)
2

𝑦1+𝑦2+⋯+𝑦𝑛
, (∀)𝑥𝑘 ∈ ℝ, 𝑦𝑘 > 0, 𝑘 = 1, 𝑛. 

7. Inegalitatea lui Minkovski 

√(𝑎1 + 𝑏1)
2 + (𝑎2 + 𝑏2)

2 +⋯+ (𝑎𝑛 + 𝑏𝑛)
2

≤ √𝑎1
2 + 𝑎2

2 +⋯+ 𝑎𝑛
2 +√𝑏1

2 + 𝑏2
2 +⋯+ 𝑏𝑛

2, (∀)𝑎𝑘, 𝑏𝑘 ∈ ℝ, 𝑘 = 1, 𝑛 

8. Inegalitatea lui Cebâșev 

Fie 𝑎𝑘, 𝑏𝑘 ∈ ℝ, 𝑘 = 1, 𝑛. 

a) Dacă 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ ⋯ ≤ 𝑎𝑛 și 𝑏1 ≤ 𝑏2 ≤ ⋯ ≤ 𝑏𝑛 atunci: 

𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑏𝑛
𝑛

≥
𝑎1 + 𝑎2 +⋯+ 𝑎𝑛

𝑛
⋅
𝑏1 + 𝑏2 +⋯+ 𝑏𝑛

𝑛
 

b) Dacă 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ ⋯ ≤ 𝑎𝑛 și 𝑏1 ≥ 𝑏2 ≥ ⋯ ≥ 𝑏𝑛 atunci: 

𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑏𝑛
𝑛

≤
𝑎1 + 𝑎2 +⋯+ 𝑎𝑛

𝑛
⋅
𝑏1 + 𝑏2 +⋯+ 𝑏𝑛

𝑛
 

9. Inegalitatea lui Bernoulli 

(1 + 𝑎)𝑛 ≥ 1 + 𝑛𝑎, (∀)𝑎 > −1, 𝑛 ∈ ℕ. Egalitate dacă și numai 𝑛 ∈ {0,1} sau 𝑎 = 0. 

10. Inegalitatea lui Huygens 

√(𝑥1 + 𝑦1)(𝑥2 + 𝑦2) ⋅ ⋯ ⋅ (𝑥𝑛 + 𝑦𝑛)
𝑛

≥ √𝑥1𝑥2⋯𝑥𝑛
𝑛 + √𝑦1𝑦2⋯𝑦𝑛

𝑛 , (∀)𝑥𝑘, 𝑦𝑘 ∈ ℝ+, 𝑘 = 1, 𝑛 

√(1 + 𝑎1)(1 + 𝑎2) ⋅ ⋯ ⋅ (1 + 𝑎𝑛)
𝑛

≥ 1 + √𝑎1𝑎2⋯𝑎𝑛
𝑛 , (∀)𝑎1, 𝑎2, ⋯ , 𝑎𝑛 ∈ ℝ+ 

√(1 + 𝑎)(1 + 𝑏) ≥ 1 + √𝑎𝑏, (∀)𝑎, 𝑏 ≥ 0  

11. a) Dacă 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑛 ∈ ℕ∗ atunci: 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎2 ≤ 𝑏2; 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎2𝑛 ≤ 𝑏2𝑛. 
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b) Dacă 𝑎 < 0, 𝑏 < 0, 𝑛 ∈ ℕ∗ atunci: 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎2 ≥ 𝑏2; 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎2𝑛 ≥ 𝑏2𝑛. 

c) Dacă 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑛 ∈ ℕ atunci: 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎3 ≤ 𝑏3; 𝑎 ≤ 𝑏 ⇔ 𝑎2𝑛+1 ≤ 𝑏2𝑛+1. 

12. a) 𝑥3 + 𝑦3 ≥ 𝑥2𝑦 + 𝑥𝑦2, (∀)𝑥, 𝑦 ∈ ℝ+
∗ . 

b) 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 ≥ 𝑥𝑛−1𝑦 + 𝑥𝑦𝑛−1, (∀)𝑥, 𝑦 ∈ ℝ+
∗ , 𝑛 ∈ ℕ∗. 

Egalitate dacă și numai dacă 𝑥 = 𝑦. 

II. Aplicații. 

1. Arătați că: 

a) 
1

2𝑛+1
+

1

2𝑛+2
+

1

2𝑛+3
+⋯+

1

2𝑛+1
>

1

2
, (∀)𝑛 ∈ ℕ∗  

b) 1 +
1

2
+

1

3
+
1

4
+⋯+

1

24038
> 2020 

2. Să se determine cel mai mare element al mulțimii: 

𝑀 =

{
 
 

 
 

√2 + √4 + √7 + 𝑛 + [
2017

𝑛
]
|

|
𝑛 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑛 ≤ 2017

}
 
 

 
 

 

Răzvan Drînceanu, Craiova, E: 15275, GM 11 / 2017 

Ind. 𝑛 + [
2017

𝑛
] ≤ 2018, (∀)𝑛 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑛 ≤ 2017. 

3. Dacă 𝑥 ∈ [−7,1], 𝑦 ∈ [−1,7], arătați că: 𝑥2 + 𝑦2 + 6(𝑥 − 𝑦) ∈ [−18,14]. 

4. Dacă 𝑥 ∈ [−3,5], 𝑦 ∈ [−1,6] arătați că: 

𝑎 = √𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥𝑦 − 22𝑥 − 22𝑦 + 121 + √𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥𝑦 + 8𝑥 + 8𝑦 + 16  

este număr natural. 

5. Fie 𝑥, 𝑦, 𝑧 > 0 numere reale cu 𝑥𝑦𝑧 = 6. Arătați că: 
2𝑥

(2𝑥2+𝑦2)(𝑥2+2𝑧2)
+

3𝑦

(3𝑦2+𝑧2)(𝑦2+3𝑥2)
+

5𝑥

(5𝑧2+𝑥2)(𝑧2+5𝑦2)
≤

1

8
. 

Delia Schneider, Craiova, E: 15276, GM 11 / 2017 

6. Fie numerele reale 𝑥, 𝑦, 𝑧 ≥ 1 astfel încât 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 6. Arătați că: 

𝑥2+3

3𝑥2+1
+

𝑦2+3

3𝑦2+1
+

𝑧2+3

3𝑧2+1
≥

3

2
. 

Otilia Sorana Bejan, Reșița, E: 15290, GM 12 / 2017 

Ind. 
1

3𝑥2+1
≥ 𝑥 −

25

13
, (∀)𝑥 ≤ 2.  

Inegalitatea mai tare este: 
𝑥2+3

3𝑥2+1
+

𝑦2+3

3𝑦2+1
+

𝑧2+3

3𝑧2+1
≥

21

13
. 

7. Fie 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ+
∗  cu 𝑎𝑏𝑐 = 1. Arătați că: 

1

𝑎+𝑏
+

1

𝑏+𝑐
+

1

𝑐+𝑎
≤

𝑎2+𝑏2+𝑐2

2
. 

Ind. 
1

𝑎+𝑏
≤

𝑎+𝑏

4𝑎𝑏
. 

8. Arătați că, pentru orice numere reale 𝑎 și 𝑏, avem: 1 +
𝑎3

𝑎2+1
+

𝑏3

𝑏2+1
≥ 𝑎 + 𝑏. 

Gheorghe Stoica, Petroșani, S: E 17.360, GM 12 / 2017 
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Ind. 
𝑎

𝑎2+1
≤

1

2
, (∀)𝑎 ∈ ℝ. 

9. Dacă 𝑥 ∈ −1,∞), demonstrați că: 
√𝑥+1

𝑥+2
+
√𝑥+2

𝑥+3
+
√𝑥+3

𝑥+4
+⋯+

√𝑥+2017

𝑥+2018
< 1009. 

Emil Vlad, Zimnicea, E: 15306, GM 1 / 2018 

Ind. 𝑎 +
1

𝑎
≥ 2, (∀)𝑎 > 0. 

Se poate arăta: 
√𝑥+1

𝑥+2
+
√𝑥+2

𝑥+3
+
√𝑥+3

𝑥+4
+⋯+

√𝑥+2017

𝑥+2018
< 89, (∀)𝑥 ∈ −1,∞). Folosim: 

a) 
√𝑥+1

𝑥+2
≤

1

2
și 
√𝑥+2

𝑥+3
≤

1

2
, (∀)𝑥 ∈ −1,∞) ; 

√𝑥+𝑘

𝑥+𝑘+1
<

1

√𝑘+1
, (∀)𝑥 ∈ −1,∞), 𝑘 ≥ 3. 

b) 
1

√𝑘+1
< 2(√𝑘 + 1 − √𝑘), (∀)𝑘 ∈ ℕ. 

10. Dacă 𝑥 și 𝑦 sunt numere reale astfel încât 𝑥𝑦 > 0, să se arate că: 

𝑥𝑦

(𝑥 + 𝑦)2
+ 4 ⋅

(𝑥 + 𝑦)2

𝑥𝑦
≥
65

4
 

Artur Bălăucă, Iași, S: E 17.275, GM 10 / 2017 

11. Arătați că: 𝑥 − 1 < 𝑥2(1 − 𝑥𝑛 + 𝑥2𝑛), (∀)𝑥 ∈ ℝ, 𝑛 ∈ ℕ. 

Ind. 𝑥2𝑛 − 𝑥𝑛 + 1 ≥
3

4
>

1

2
. 

12. Să se demonstreze că dacă 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ (0,1) atunci cel puțin unul din numerele 

𝑎(1 − 𝑏), 𝑏(1 − 𝑐), 𝑐(1 − 𝑎) este mai mic sau egal cu 
1

4
. 

13. Arătați că dacă 𝑎 < 2, 𝑏 > 2 sunt numere reale, atunci 
𝑎2+5

𝑎−2
−
𝑏2+5

𝑏−2
≤ −12. 

Ind. Notăm 𝑎 − 2 = 𝑥 < 0, 𝑏 − 2 = 𝑦 > 0. 

14. Arătați că: √
𝑥

𝑦+𝑧+𝑡
+√

𝑦

𝑧+𝑡+𝑥
+√

𝑧

𝑡+𝑥+𝑦
+√

𝑡

𝑥+𝑦+𝑧
≥ 2, (∀)𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 > 0. 

Ind. 
1

√𝑎
≥

2

1+𝑎
. 

15. a) Arătați că: 
1

√𝑛+1
< 2√𝑛 + 1 − 2√𝑛 <

1

√𝑛
, (∀)𝑛 ∈ ℕ∗. 

b) Demonstrați că: 
1

√100
+

1

√101
+⋯+

1

√120
>

1

√145
+

1

√146
+⋯+

1

√169
. 

16. Fie 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ astfel încât 𝑥2 + 4𝑦(𝑦 + 1) = 4(𝑥 − 1). Demonstrați că |𝑥 + 2𝑦 −

1| ≤ √2. 

Ind. 
|𝑎+𝑏|

2
≤ √

𝑎2+𝑏2

2
, (∀)𝑎, 𝑏 ∈ ℝ . 

17. a) Demonstrați că: 𝑎2 + 2 ≤ 3𝑎 ⇔ 𝑎 ∈ [1,2]. 

b) Dacă 𝑎, 𝑏 ∈ [1,2] demonstrați că 8 ≤ (𝑎 +
2

𝑎
) (𝑏 +

2

𝑏
) ≤ 9. 

18. Arătați că: 
𝑥2

(𝑥+2𝑦)(𝑥+2𝑧)
+

𝑦2

(𝑦+2𝑧)(𝑦+2𝑥)
+

𝑧2

(𝑧+2𝑥)(𝑧+2𝑦)
≥

1

3
, (∀)𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℝ+

∗ . 

19. Fie 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0𝑎. î. 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 +
𝑎+𝑏

𝑐
+
𝑏+𝑐

𝑎
+
𝑐+𝑎

𝑏
= 10. Demonstrați că: 𝑎𝑏𝑐 <

12

5
. 
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Ind. 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 ≤ 4. 

20. Fie 𝑎, 𝑏 > 0𝑎. î. 𝑎𝑏 = 1. Arătați că: 
𝑎3

𝑎+1
+

𝑏3

𝑏+1
≥ 1. Ind. 

𝑎3

𝑎+1
=

𝑎2

𝑏+1
. 

21. Determinați numerele reale 𝑥 și 𝑦 pentru care 𝑚𝑎𝑥 {𝑥2 + 𝑦 +
1

4
, 𝑦2 + 𝑥 +

1

4
} ≤ 0. 

22. a) Arătați că: 𝑎3 + 𝑏3 ≥ 𝑎𝑏(𝑎 + 𝑏), (∀)𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+
∗   

b) Dacă 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+
∗  , demonstrați că: 3 (

𝑎3

𝑏3
+

𝑏3

𝑎3
) ≥

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
+ 4. 

23. a) Arătați că: 
𝑎3

2𝑎+3𝑏
≥

13

50
𝑎2 −

3

50
𝑏2, (∀)𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+

∗   

b) Demonstrați că 
𝑎3

2𝑎+3𝑏
+

𝑏3

2𝑏+3𝑐
+

𝑐3

2𝑐+3𝑎
≥

𝑎2+𝑏2+𝑐2

5
, (∀)𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ+

∗ . 

24.  Fie 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ+
∗  cu proprietatea 

𝑎

𝑏
+
𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑎
= 4. Să se arate că: 

𝑎2

1+𝑎2𝑏2
+

𝑏2

1+𝑏2𝑐2
+

𝑐2

1+𝑐2𝑎2
≤ 2. 

25. Demonstrați că: √𝑎 − 5 + √𝑏 − 5 ≤ 2, oricare ar fi numerele reale 𝑎, 𝑏 > 5, 𝑎 +

𝑏 = 12. Când are loc egalitatea? 

Delia Schneider, Craiova, S: E 17.315, GM 11 / 2017 

Ind. Se aplică 
𝑥+𝑦

2
≤ √

𝑥2+𝑦2

2
, 𝑥, 𝑦 > 0. 

26. Arătați că: √𝑛 + 1 + √3𝑛 − 2 + √8𝑛 + 1 < 6√𝑛, (∀)𝑛 ∈ ℕ∗ .  

Ind. Se aplică 
𝑎+𝑏+𝑐

3
≤ √

𝑎2+𝑏2+𝑐2

3
, 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0.  

27. Dacă 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ+
∗  şi 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1, atunci (𝑎 +

1

𝑎
)
2

+ (𝑏 +
1

𝑏
)
2

+ (𝑐 +
1

𝑐
)
2

≥
100

3
. 

28. Fie 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℝ+
∗ . Să se arate că: 

a) 
3𝑥2

𝑥2+𝑥𝑦+𝑦2
≥

2𝑥−𝑦

𝑥
  

b) 
𝑥2

𝑦(𝑥2+𝑥𝑦+𝑦2)
+

𝑦2

𝑧(𝑦2+𝑦𝑧+𝑧2)
+

𝑧2

𝑥(𝑧2+𝑧𝑥+𝑥2)
≥

𝑥𝑦+𝑦𝑧+𝑧𝑥

3𝑥𝑦𝑧
 . 
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CZU: 373.2:51 

ABORDAREA CREATIVĂ A ACTIVITĂȚILOR 

CU CONȚINUT MATEMATIC ÎN GRĂDINIȚĂ 

Oana Iuliana Enache, profesor pentru învățământ preșcolar 

Inspectoratul Școlar Județean Galați 

Rezumat. Domeniul matematic apare asociat științelor exacte, fiind rigid, supus unor algoritmi, fără 

posibilitatea de interpretare a datelor și a rezultatelor. Experiența didactică a demonstrat că, 

utilizând concepte matematice care derivă din noțiunile și deprinderile de lucru intelectual, acestea 

devin parte integrantă din viața noastră. Pentru a putea transfera cunoștințele și deprinderile formate 

în cadrul activităților cu conținut matematic din grădiniță, este necesară implicarea copiilor în 

soluționarea unor situații diverse, în care să utilizeze creativ cunoștințele asimilate și să facă apel la 

deprinderile de punere în aplicare a acestora. Transpunerea în practică, în diferite contexte de 

învățare sau de exersare, permite integrarea noilor cunoștințe și deprinderi în sistemul cunoștințelor 

vechi și asigură învățarea temeinică, pentru o lungă perioadă de timp. 

Cuvinte cheie: creativitate, matematică, metode, învățământ preșcolar. 

Domeniul matematic apare asociat științelor exacte, fiind rigid, supus unor 

algoritmi, fără posibilitatea de interpretare a datelor și a rezultatelor. Experiența 

didactică a demonstrat că noțiunile și deprinderile de lucru utilizând concepte 

matematice sau care derivă din acestea sunt parte integrantă din viața noastră. Orice 

copil sau adult știe, cu siguranță, că atunci când merge într-o vizită, va cumpăra un 

număr de flori impar. De aici, necesitatea de a ști care sunt numerele impare, chiar 

dacă uneori le putem învăța chiar intuitiv. Alocarea bugetului de cheltuieli se face, de 

asemenea, utilizând noțiuni privind compunerea sau descompunerea numerelor. 

Restul primit la cumpărături este verificat prin utilizarea operației aritmetice de 

scădere. Mersul cu barca este în strânsă legătură cu dispunerea echilibrată ca și 

greutate a pasagerilor în interiorul acesteia. La fel și utilizarea balansoarului în parcul 

de joacă. Estimarea corectă a înălțimii unui lucru va feri copilul, dar și adultul de 

accidente nedorite. Observăm, astfel, că matematica ne însoțește permanent, fiind o a 

doua natură a omului. 

Pentru a putea transfera cunoștințele și deprinderile formate în cadrul 

activităților cu conținut matematic, este necesară implicarea copiilor în soluționarea 

unor situații diverse, în care să utilizeze creativ cunoștințele asimilate și să facă apel 

la ceea ce știu să facă cu acestea. Transpunerea în practică, în diferite contexte de 

învățare sau de exersare, permite integrarea noilor cunoștințe și deprinderi în sistemul 

cunoștințelor vechi și asigură învățarea temeinică a acestora. 

În grădiniță, în cadrul activităților matematice, copilului i se pot propune o serie 

de acțiuni în care: 
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− să alcătuiască mulţimi pe baza unor criterii date: formă, mărime, culoare, 

grosime, lungime, înălțime, lățime sau alte caracteristici, putând fi ales un singur 

criteriu sau mai multe, în funcție de vârsta copiilor și de nivelul de dezvoltare a 

gândirii; 

− să ordoneze elementele unei mulţimi după criterii date (mărime, lungime, 

nuanțe, grosime, greutate, volum etc.); 

− să efectueze operaţii de reuniune și intersecție cu mulţimi date şi operaţii cu 

propoziţii (conjuncția, disjuncţia, negaţia), utilizând un limbaj matematic 

adecvat; 

− să măsoare diferite obiecte sau distanțe utilizând etaloane standardizate sau 

nestandardizate, cu referire la lungime, masă, volum; 

− să asocieze corect numărului la cantitate și invers, dezvoltându-și astfel 

reversibilitatea gândirii; 

− să construiască şirul crescător şi descrescător al mulţimilor; 

− să execute operaţii simple de calcul oral, de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi; 

− să identifice forme geometrice; 

− să utilizeze raţionamentul: „dacă …, atunci …” în rezolvarea unor probleme 

simple; 

− să compună probleme simple după imagini. 

Aceste conţinuturi, transmise prin metode adecvate, generează transformări în 

cadrul proceselor cognitive (constituirea şi dezvoltarea gândirii divergente şi 

convergente, a capacităţii de anticipare), însuşirea unor structuri operaţionale plastice, 

deschise. Formarea de perechi, raportarea numărului la cantitate, alcătuirea scării 

numerice mobilizează operativitatea gândirii. În urma acțiunii cu obiectele, înţeleasă 

şi verbalizată, copilul își formează imaginea mintală a acţiunii și o transpune în plan 

intern, prin intermediul limbajului interior, pentru ca în timp acesta să devină mod de 

operare psihică.  

Pentru a realiza aplicabilitatea cunoștințelor și a deprinderilor de lucru 

matematic este necesară dezvoltarea fluidității și a flexibilității gândirii, în special în 

domeniul înțelegerii conceptului de număr, precum și în compunerea şi 

descompunerea numerelor. Operând cu material şi aplicând conţinutul prin mai multe 

metode, copilul ajunge treptat să-şi formeze structuri mintale din ce în ce mai 

complicate. 

În rezolvarea de probleme este foarte importantă comutativitatea datelor. 

Soluționarea lor contribuie la dezvoltarea flexibilității spontane, a capacității de 
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identificare a unor noi soluții, precum și fluenţa ideilor, asociativitatea şi 

originalitatea. Utilizarea materialelor concret intuitive vor duce la formarea 

reprezentărilor, înlăturând caracterul inert al gândirii, făcându-se primul pas spre 

desprinderea de concret.  

Există o serie de activități și sarcini ce pot fi date preșcolarilor pentru însușirea 

conștientă a noțiunilor matematice și a deprinderilor de lucru matematic, fără ca 

aceștia să se plictisească sau să învețe mecanic aceste lucruri. Importantă, în acest 

sens, este transpunerea cunoștințelor matematice în situații din viața reală și 

integrarea noilor cunoștințe în sistemul cunoștințelor vechi într-o modalitate adaptată 

vârstei copiilor, nivelului de dezvoltare a gândirii acestora și capacităților lor de 

cunoaștere. 

1. „Să așezăm masa” - jocul presupune utilizarea noțiunilor de formare a 

mulțimilor după formă, denumirea corectă a acestora, precum și dezvoltarea unor 

deprinderi de autoservire. 

Având la dispoziție, fețe de masă, veselă și tacâmuri puse toate la un loc, copiii 

le vor sorta inițial după formă (clasa de apartenență), formând grupe de obiecte. 

Verbalizând acțiunea în care vor descrie și obiectele folosite, copiii vor învăța să 

așeze masa. Vor așeza farfuriile, paharele, furculițele, cuțitele, șervețelele, luând pe 

rând câte un obiect din grupele formate. Ordonarea inițială după formă le va permite 

cu ușurință să observe dacă sunt suficiente obiecte din fiecare, astfel încât să formeze 

seturi complete pentru viitorii musafiri. În așezarea mesei copiii pot observa că, dacă 

masa este dreptunghiulară, vor folosi fața de masă dreptunghiulară. Dacă masa este 

rotundă, vor folosi fața de masă rotundă. Pot exista propuneri din partea copiilor de a 

asocia invers forma feței de masă cu cea a mesei. Însă, de fiecare dată, vor face 

legătura dintre obiect și grupa din care face parte, întrucât, după strângerea mesei, 

copiii vor așeza obiectele grupate după formă în bucătărie. 

2. „Exploratorii” - jocul presupune exersarea flexibilității gândirii prin 

utilizarea conceptelor matematice legate de culoare și formă, cu aplicabilitate în 

lumea înconjurătoare. 

Copiii sunt rugați să caute cât mai multe răspunsuri (cuvinte care denumesc 

obiecte) în funcţie de criteriile date: „Ce este rotund?”, „Ce este roşu?”, fără a fi date 

alte indicii, la un nivel mai general la început, acceptând numirea unor obiecte care 

pot avea şi o altă culoare în afară de cea dată. Ulterior, sfera de căutare a fost redusă 

la obiecte care în mod exclusiv se încadrează în criteriul dat. 
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- -ex. balonul este rotund, dar poate avea şi o altă formă, pe când roata este 

întotdeauna rotundă; biscuitul este pătrat, dar poate avea o altă formă, pe când 

batista este întotdeauna pătrată etc. 

- -ex. floarea poate fi galbenă sau de orice altă culoare, pe când soarele, stelele, 

lămâia sunt întotdeauna galbene; cireşele sunt roşii, dar pot fi şi galbene, pe 

când sângele, căpşunile sunt întotdeauna roşii. 

3. „Jocul figurilor” – jocul presupune exersarea originalității şi a flexibilității 

gândirii. Fiind date anumite contururi, la început simple (cerc, pătrat, triunghi, 

dreptunghi), se solicită copiilor să completeze aceste desene pentru a crea obiecte 

diverse. Nu se specifică o temă anume, nici nu sunt propuse elemente standard (tipuri 

de linii) care să fie utilizate în completarea desenelor. Obiectele redate de către copii 

au, de regulă, ca sursă de inspiraţie, mediul apropiat, cunoştinţe acumulate formal sau 

nonformal, aspecte din povești sau desene animate etc. 

4. „Caută greșeala” – jocul urmărește dezvoltarea flexibilității gândirii. 

Se propun copiilor o serie de decupaje pe care să le grupeze după diferite criterii 

(ex. asocierea numărului la cantitate și invers). Copiii vor închide ochii, timp în care 

educatoarea va modifica locul cifrelor (ex. cifra 2 va fi mutată în dreptul grupei cu 4 

obiecte). Copiii trebuie să identifice „greșelile” și să motiveze alegerea făcută, 

utilizând un limbaj matematic adecvat. De asemenea, vor trebui să alcătuiască alături 

o grupă cu tot atâtea obiecte câte se află în grupa căreia i-au atașat corect cifra. Ca 

variantă, copiii pot forma grupe cu 1 obiect mai mult sau mai puțin decât grupa 

asupra căreia au intervenit cu corectura.  

A doua variantă a acestui joc se referă la identificarea în mediul ambiant a unor 

grupe de obiecte care să aibă același număr de componente cu grupa asupra căreia au 

acționat. Copiii trebuie să identifice obiectele, să le denumească, să stabilească un 

criteriu comun pe baza căruia să le includă sau nu într-o anumită clasă (ex. fructe, 

obiecte galbene etc.) şi să motiveze legătura cu grupa asupra căreia au intervenit cu 

corecturile (aspectul numeric). 

5. „De-a constructorii” – joc pentru dezvoltarea originalității. 

Fiind date mai multe figuri geometrice (un pătrat mare, un pătrat mic, două 

triunghiuri mici, un triunghi mare, un disc mic, două discuri mari, două dreptunghiuri 

mici), se propune copiilor să realizeze din acestea o casă. Se urmărește utilizarea 

figurilor geometrice ca elemente constitutive ale casei, dar şi modul lor de amplasare, 

de îmbinare, de asociere cu obiectele reale pe care le reprezentau. În urma aplicării 

probei, se poate observa că unii copii acordă atenţie simetriei formelor şi culorilor, 

alţii sunt tentaţi de detalii sau realizează construcţia aleatoriu, fără un plan mintal 
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prestabilit, acceptând-o ca finalizată după prima aşezare a figurilor geometrice sau 

revenind asupra dispunerii acestora într-o poziţie ceva mai favorabilă, fără a le da o 

utilitate anume, ci doar ca să le introducă în construcţie. 

Simpla prezentare a conținuturilor matematice în cadrul activităților din 

grădiniță nu conduce la transformări psihice și nici la manifestarea creativității 

copiilor. Acest lucru se întâmplă atunci când sunt utilizate strategii adecvate, care 

îmbină jocul și învățarea cu manipularea obiectelor, cu verbalizarea adecvată 

utilizând concepte matematice, cu metode ca problematizarea, asaltul de idei, 

încurajarea cooperării între copii, îmbinate cu forme de organizare diverse, alternând 

între frontal, individual și grupuri mici.  

Recuperarea și consolidarea unor aspecte ale activităților matematice se 

realizează cu preponderență în cadrul Jocurilor și activităților liber creative, pe 

centrul de interes Știință, unde copiii au posibilitatea să își aleagă singuri materialele 

de lucru, să investigheze în ritmul propriu, utilizându-și resursele individuale, 

conducând astfel la dezvoltarea potențialului creativ individual și în cazul unor copii 

care nu reușesc să se încadreze în rigorile de timp și de solicitări date de activitățile 

derulate în manieră tradițională. Un sprijin important în acest sens îl au activitățile 

organizate în manieră integrată. 
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Rezumat. În acest articol sunt abordate unele tehnologii educaționale moderne și se descrie eficiența 

lor în cadrul orelor de matematică. 

Societatea contemporană vine cu noi cerințe și în domeniul educațional. Tot mai 

des se solicită folosirea la ore a tehnologiilor educaționale, care ar ușura procesul de 

predare-învățare a materiei noi și de înțelegere a ei. Prin intermediul tehnologiilor se 

pune accent și pe interacțiunea pedagogului cu elevul, care este un element 

fundamental în sistemul educațional. 

Prin intermediul tehnologiilor educaționale se realizează scopurile activității de 

instruire prin progresarea căilor de învățare eficiente, de organizare și desfășurare ale 

predării-învățării din perspectiva elevului, corelându-se cu celelalte componente ale 

instruirii. Tehnologiile educaționale stimulează stilul activ de lucru, motivația, 

creativitatea, prin intermediul lor are loc dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, 

exprimare și capacităților de autoevaluare la elev. Integrarea noilor tehnologii în 

procesul învățării contribuie la formarea implicită și colaborativă a cunoaşterii 

ştiinţifice, colaborarea fiind un proces prin care elevii negociază şi împărtăşesc 

cunoștințe în scopul rezolvării unei sarcini de învăţare.  

Sorin Cristea, definește tehnologiile educaționale ca un „ansamblu de tehnici şi 

cunoştinţe practice destinate pentru a organiza, a testa şi a asigura funcţionalitatea 

instituţiei şcolare la nivel de sistem” [1]. 

Tehnologia educațională reprezintă un proces complex integrat ce include 

oameni, proceduri, idei și mod de organizare pentru analiza următoarelor probleme: 

instrumentarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea soluțiilor ce vizează toate 

aspectele învățării [6, p.83]. 

Pentru ca materia predata să fie însușită cu ușurință este util ca o lecție de 

matematică să fie rezultatul creativității nu doar a profesorului, dar și a elevilor. Acest 

obiectiv poate fi atins prin introducerea tehnologiilor educaționale moderne în procesul 

educațional. Prin urmare, la baza tehnologiilor educaționale implementate la orele de 

matematică trebuie să stea principiul motivației. Astfel se va menține interesul elevilor 

pentru materialul studiat și pentru toate activitățile ce se desfășoară pe parcursul unei 

ore, totodată rolul profesorului va fi nu doar de a clarifica momentele neînțelese de 

elevi dar și de a organiza activități cognitive, unde personajul principal este elevul.  
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În contextul implementării noilor cerințe educaționale, printre cele mai relevante 

tehnologii educaționale folosite la orele de matematică putem enumera: 

✓ Tehnologia instruirii diferențiate; 

✓ Tehnologia instruirii în grup; 

✓ Tehnologia formării interconexe a proceselor psihice; 

✓ Tehnologia instruirii în perspectivă prin devansarea cu aplicarea schemelor de 

suport în dirijarea comentată; 

✓ Tehnologia abordării sistematice a învățării creative; 

✓ Tehnologia perfecționării competențelor generale [5, p.17]; 

✓ Tehnologia instruirii problematizate [4, p. 260]; 

✓ Tehnologia proiectării metodelor de instruire - prin intermediul acestei tehnologii 

are loc dezvoltarea abilităților creative individuale ale elevilor, pentru o abordare 

mai conștientă a autodeterminării profesionale și sociale; 

✓ Tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC) [8]. 

La orele de matematică este relevantă folosirea primei tehnologii din cele 

enumerate, deoarece prin intermediul tehnologiei instruirii diferențiate  are loc 

formarea unei motivații pozitive pentru învățare a elevilor. Nu trebuie de uitat faptul 

că, deși elevii învață în aceeași sală, din aceleași manuale și după același program, 

elevii însușesc materialul diferit, lucru ce se datorează particularităților individuale ale 

elevilor. Un moment cheie în organizarea procesului de instruire este crearea unor 

astfel de condiții prin intermediul cărora fiecare elev ar avea succes academic, totodată, 

elevul va putea vedea ce realizări are și ce lacune îi stau în calea însușirii cunoștințelor 

[6]. Revenind la succesul academic, de remarcat este faptul că cel mai bine instruirea 

are loc într-o atmosferă liniștită și unde pedagogul încearcă să înțeleagă personalitatea 

elevului. Aplicarea acestei tehnologii trebuie începută atunci când elevul pășește pragul 

învățământului secundar (începând cu clasa a V-a), deoarece pe parcursul unui an, 

pedagogul poate duce observații asupra potențialului fiecărui elev, dar în același timp 

trebuie de ținut cont de faptul că învățarea trebuie să fie ușoară și plăcută. 

Instruirea diferențiată presupune organizarea activităților educaționale ale elevilor 

în grupuri mici, membrii cărora vor fi apropiați în abilități, interese, priceperi și 

deprinderi de muncă. 

Utilizarea tehnologiei instruirii diferențiate la ore implică: 

✓ Lucru cu mai multe grupuri de elevi cu potențial diferit; 

✓ Posedarea unui set metodologic de: exerciții cu diferit grad de dificultate, diferite 

materiale didactice, evidențierea din manual a materialului și a exercițiilor 

obligatorii. 
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Nivelul actual al învățământului are ca caracteristică de bază folosirea pe larg a 

diferitor forme de organizare colectivă a activității cognitive atât frontal cât și în grup. 

Tehnologia instruirii în grup are la bază învățarea prin colaborare unde elevii 

îndeplinesc sarcini în comun, fapt ce duce la activizarea proceselor de cunoaștere-

învățare [5, p. 20]. Deoarece în clasă există elevi ce au diferite nivele de pregătire (SM-

sub minim, M-minim, G-general, A-avansat), tehnica instruirii în grup devine 

inevitabilă. Întrucât procesul educațional trebuie să ofere fiecărui elev posibilitatea să 

parcurgă drumul de la sub minim la avansat, profesorul la etapa de consolidare sau în 

cadrul orelor de generalizare și recapitulare a materiei studiate poate organiza elevii în 

grupe, cum ar fi: 

Nr. 1- Grupuri de aliniere, ce au ca scop „ridicarea” elevilor slabi la nivelul minim; 

Nr.2- Grupuri de sprijin, care vor urmări scopul de a lucra la sarcinile mai dificile 

de la același nivel, consolidând cunoștințele. 

Nr.3- Grupuri de dezvoltare, scopul lor este asimilarea rapidă a materialului de 

nivel general. 

Prin organizarea clasei în grupuri de lucru, crește într-o mare măsură ajutorul 

individual acordat elevilor care au nevoie de acesta, atât din partea profesorului, cât și 

din partea colegilor [5, p. 21]. Pe de altă parte, lucrul în grup oferă posibilitatea de 

reflecție, prin intermediul căreia se determină ce atitudine are participantul față de 

propria acțiune și se asigură corecția adecvată a acestei acțiuni. 

Instruirea presupune interacțiunea elevului cu diferite probleme. Învățarea bazată 

pe probleme, denumită și tehnologia instruirii problematizate îl provoacă pe elev să 

gândească, să-și modeleze activitatea de cercetare și să interacționeze cu diferite 

metode. Obiectivele instruirii problematizate au la bază asimilarea de către elev a 

cunoștințelor, rezolvarea independentă a problemelor, educarea unei personalități 

creative și active a elevului care va putea depista, propune și rezolva probleme cu grad 

diferit de dificultate.  

Printre procedeele de creare a situațiilor problematizate putem enumera: 

✓ Formarea unor situații contradictorii de către profesor, prin care li se cere elevilor 

găsirea modului de rezolvare; 

✓ Demonstrarea unor contradicții; 

✓ Propunerea spre analiză din mai multe puncte de vedere; 

✓ Propunerea mai multor variante la una și aceeași problemă; 

✓ Îndemnarea elevilor să compare, să generalizeze, să concluzioneze, să contrapună, 

etc. [4, p. 267]. 
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Tehnologia instruirii problematizate, după I. Mahu, include toate calitățile 

esențiale ale tehnologiei învățământului dezvoltativ, excluzând cunoștințele „de-a 

gata” și prin care elevul trebuie să rezolve în mod creator [5, p. 268]. 

În sistemele educaționale din lume, în ultimii ani, a crescut în mod, considerabil 

interesul pentru utilizarea tehnologiilor educaționale în predarea - învățarea - evaluarea 

matematicii, îndeosebi a TIC- ului.  

Cu ajutorul tehnologiilor informaționale se creează noi posibilități în instruirea 

elevilor, oferind multiple oportunități de proiectare și utilizare a aplicațiilor de învățare 

la orice disciplină școlară. Integrarea cu succes a TIC - ului în activitatea didactică face 

parte din evoluția naturală a învățării și reprezintă în același timp o oportunitate de a 

integra ultimele descoperiri tehnologie cu interacțiunea și implicarea, oferite de modul 

tradițional de cunoaștere. 

Datorită noilor tehnologii informaționale și de comunicare, meseria de profesor 

evoluează de la instruirea centrată pe cadrul didactic, bazată pe predare, la o instruire 

interactivă, centrată pe elev. Pe de altă parte, utilizarea TIC - ului ușurează munca 

cadrului didactic, nu doar în procesul de predare, dar și în procesul de evaluare, prin 

folosirea platformelor electronice sau a unor aplicații (platforma de elearning Moodle, 

generatorul de teste Hot Potatoes, etc.). 

Există numeroase aplicații care ajută la proiectarea, demonstrarea sau simularea 

unor procese, operații care au loc în condiții mai dificile. Printre acestea se enumeră și 

aplicația SketchUp, care este un program de grafică 3D, cu o interfață „prietenoasă”, 

care poate fi utilizat cu succes și de către elevii din gimnaziu, îndeosebi la geometrie 

la studierea corpurilor și a proprietăților acestora, construcții de paralele și 

perpendiculare pornind de la un suport teoretic. 

O altă aplicație interactivă utilizată în matematică este Geogebra. Elementele 

utilizate aici sunt puncte, vectori, drepte, segmente, poligoane. Prin intermediul acestei 

aplicații poate fi  predată foarte ușor o temă nouă, astfel economisind timp și prezentând 

materiale ilustrative foarte clar. Spre exemplu, la predare în clasa a X-a a funcției 

exponențiale și logaritmice, putem ilustra materialul, iar prin intermediul lui să studiem 

toate proprietățile funcție studiate. În acest fel, fiind totul proiect putem examina 

comportarea graficului funcției în dependență de valorile lui 𝑎, 𝑐, 𝑘 și 𝑑 (conform 

variabilelor din aplicația Geogebra). 
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Figura 1. Graficul funcției  exponențiale și logaritmice, în aplicația Geogebra 

 

Cunoștinețele sunt mai simplu 

dobândite dacă selectarea ajutorului este 

abordată înelept. La mometul actual 

exista multe aplicții pentru smartphone 

prin intermediul cărora elevii pot găsi 

soluții la exercițiile matematice propuse 

de profesor. Spre exemplu, elevii pot 

folosi aplicația PhotoMath, care 

reprezintă un calculator ce utilizează 

camera smartphone-ului. Prin 

intermediul acestei aplicații se 

orientează doar camera către o problemă 

de matematică, iar PhotoMath va da 

imediat un răspuns, cu etapele 

rezolvării. Însă nu trebuie să uităm, că 

învățarea matematicii, mai mult ca la 

orice disciplină nu poate exista în afara 

muncii individuale a fiecărui elev. 

 

Figura 2. Exemplu rezolvat folosind 

aplicația PhotoMath 

În foarte multe țări din lume utilizarea TIC - ului devine o acțiune indispensabilă. 

Spre exemplu, în Australia calculatorul reprezintă un instrument uzual folosit pentru a 

verifica corectitudinea răspunsurilor, a rezolva probleme și a dezvolta concepte 

matematice. Tot aici, conform raportului TIMSS 2007 dacă în clasa a IV-a, 95% din 

elevi foloseau calculatoarele la orele de matematică, atunci deja în clasa a VIII-a 

procentul crește [2, p. 58-59]. 

Despre nivelul de aplicare a tehnologiilor informaționale în procesul educativ, 

vorbește și ultimul sondaj internațional PISA 2018, la care au participat 79 de țări. 

Conform acestui raport 70 de țări din cele participante au efectuat testarea electronic și 

doar 9 țări, printre care se numără România și Republica Moldova au realizat testul 

tradițional pe hârtie. 
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Estonia este lider în ceea ce privește utilizarea platformelor web și e-școlare, mai 

puțin de 2 % dintre elevii estonieni au o zi de școală obișnuită fără a utiliza Internetul. 

Până în anul 2020 sistemul de învățământ estonian a urmat un plan foarte bine punctat 

în ceea ce privește învățarea digitală, și anume: dezvoltarea culturii digitale în 

curriculum, îmbunătățirea manualelor digitale, dotarea școlilor cu calculatoare pentru 

toți elevii, asigurarea unui număr suficient de specialiști în IT în fiecare școală, care să 

implementeze noi sisteme digitale educaționale [3]. 

În Coreea de Sud, utilizarea tehnologiei este un obiectiv ferm în educația 

matematică, concretizat în ponderea obligatorie de 10-20 % din durata lecției. 

Calculatoarele sunt recomandate nu doar pentru a efectua calcule complexe, dar pentru 

a dezvolta gândirea elevului prin înțelegerea conceptelor, principiilor și legităților de 

rezolvarea problemelor [2, p. 59]. 

Prezența tehnologiilor informaţionale şi comunicaționale în cadrul lecției este de 

neconceput astăzi, dar în predarea matematicii, nu putem să renunțăm total la metodele 

clasice, ele dovedindu-și eficiența de-a lungul timpului. Folosirea în exces a 

calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a 

realităţii, la apariția unor probleme de sănătate. De asemenea individualizarea excesivă 

a învăţării duce la lipsa dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în 

contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar 

activitatea mentală a elevilor este diminuată, întrucât această activitate cere a fi dirijată, 

de obicei pas cu pas. 

La momentul actual există o varietate de tehnologii pedagogice, atât tradiționale 

cât și inovative, de aceea nu putem spune despre una că ar fi perfectă. Folosirea uneia 

sau altei tehnologii depinde de mai mulți factori, cum ar fi: contingentul de elevi, 

particularitățile de vârstă și individuale, nivelul de pregătire atât a elevilor cât și a 

cadrului didactic, tema lecției, timpul conform orarului și altele. Reieșind din toate cele 

menționate, remarcăm faptul că tehnicile tradiționale și cele inovative trebuie sa 

conlucreze împreună și să se completeze reciproc. Nu trebuie privită ideea renunțării 

la tehnicile tradiționale în favoarea celor noi, întrucât prin intermediul tehnicilor 

tradiționale pedagogul poate sesiza reacțiile spontane ale colectivului de elevi și își 

poate adapta modalitățile de comunicare a informației pentru a atinge maximul 

obiectivelor propuse în cadrul activităților didactice. 
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APLICAȚII ALE INEGALITĂȚII MEDIILOR  

LA REZOLVAREA PROBLEMELOR 
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Inegalităţile ocupă un loc excepțional de important în matematică, 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 elevului o intuiţie bogată şi ingeniozitate sporită şi prin urmare nu se poate 

da o metodă generală în acest sens [1]. 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.  

Demonstrarea inegalităților se realizează prin metode diferite și acest fapt are o 

însemnătate metodică deosebită, oferind mari posibilități de modernizare a procesului 

de predare – învățare – evaluare a matematicii în școală. 

Mai întâi de toate, căutarea diferitor metode și procedee de demonstrare a 

inegalităților reprezintă o cale eficientă de realizare a principiilor didactice de 

conștientizare și activism în procesul de însușire a materiilor de studii. La 

demonstrarea uneia și aceleași inegalități prin metode diferite exercițiul deja cunoscut 

elevilor adesea se transpune în condiții calitative noi, se repetă în cadrul unor noi 

asociații. 

În al doilea rând, pentru demonstrarea inegalităților prin diferite metode și 

procedee elevii sunt impuși să folosească mai multe materii teoretice, să analizeze 

procedurile utilizate din punctul de vedere al aplicativității situațiilor din problema 

dată, ceia ce formează și dezvoltă plasticitatea gândirii elevilor. 

În al treilea rând, în procesul de căutare a diferitor metode de demonstrare a unei 

inegalități predomină gândirea creativă, ceia ce facilitează dezvoltarea nu numai a 

intelectului, dar și a unor calități morale, determină într-o anumită măsură și viziunea 

elevului asupra lumii.  

În afară de toate acestea, rezolvarea problemelor prin diferite metode este 

orientată și educația estetică a elevilor. Anume în astfel de situații elevii învață de 
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sinestătător să găsească soluții simple și frumoase ale problemelor, se deprind a vedea 

legăturile dintre diferite compartimente ale matematicii și, prin urmare, vor percepe 

mai lesne frumusețea acestei științe. 

Rezolvarea problemelor prin diferite metode se înscrie perfect în procesul 

realizării lecțiilor de matematică. S-a observat, că în cadrul lecțiilor de generalizare 

sau a repetării unui anumit compartiment din curricula la matematică, este util să se 

rezolve probleme, la care pot fi aplicate mai multe metode de soluționare și care 

cuprind un volum mare de materii teoretice. De exemplu, pentru lecția de 

generalizare cu tema ”Ecuații trigonometrice” în clasa a X-a, este foarte eficientă 

însărcinarea de a găsi cât mai multe procedee (nu mai puțin de 8) de rezolvare a 

ecuației 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 1. Cu  ajutorul rezolvărilor acestei probleme se poate realiza 

repetarea nu numai a metodelor de rezolvare ale ecuațiilor trigonometrice, dar și 

formulele de bază ale trigonometriei, iar ulterior am putea să-i fascinăm pe elevi, 

aplicând la rezolvarea problemei inegalitatea triunghiului și chiar vectorii. Diferite 

metode pot fi aplicate și la demonstrarea inegalității dintre mediile aritmetică și 

geometrică. Câmpul de aplicabilitate, in contextul educării creativității gandirii logice 

a elevilor este deschis într-o masură mai mare în situația în care problema se poate 

rezolva prin mai multe procedee. Rezolvând problema în doua sau mai multe moduri, 

elevul verifică soluția problemei. El trebuie să obțină același rezultat prin toate căile 

de rezolvare, dându-și seama dacă soluția problemei este bună. Acest procedeu este 

eficient din punct de vedere al antrenării elevului la o activitate intelectuală 

independentă, creatoare prin motivația internă a succesului, satisfacția elevului 

rezultând din bucuria de a fi rezolvat și apoi verificat prin altă modalitate soluția 

găsita.[2]. 

Astfel, pentru a dezvolta mobilitatea și flexibilitatea gândirii elevilor, pentru a o 

face mai productivă și creatoare, este necesar să cerem în permanență elevilor să 

gândească logic toate procedeele de rezolvare a problemelor. Pentru aceasta în cadrul 

lecțiilor de totalizare și generalizare a temelor, cât și în cadrul orelor opționale și ale 

ședințelor cercurilor de matematică vom selecționa dintre probleme pe acelea care au 

mai multe variante de rezolvare. Odată găsite toate modurile de rezolvare trebuie 

analizate si recomandat procedeul cel mai eficient. Formarea priceperilor de a găsi 

noi modalități de rezolvare a problemelor constituie o adevarată gimnastică a minții. 

Elevii nu-și dau seama de la inceput că o problemă se poate rezolva în mai multe 

moduri (prin mai multe procedee). Prin intrebări ajutătoare îi conducem până când 

aceștia descoperă și alte modalități de rezolvare [2]. 
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În cele ce urmează vom aborda inegalitatea mediilor, care este una din cele mai 

importante și mai cunoscute inegalități din matematică și foarte des utilizată. Această 

inegalitate este atribuită ilustrului matematician francez Augustin-Louis Cauchy 

Teorema 1(Cauchy). Dacă numerele 𝑎 și 𝑏 sunt nenegative, atunci are loc 

inegalitatea 
𝑎+𝑏

2
≥ √𝑎𝑏, iar egalitatea se realizează, dacă și numai dacă 𝑎 = 𝑏. Cu 

alte cuvinte, media aritmetică a două numere nenegative este mai mare sau egală cu 

media geometrică a acestora. 

Demonstrație. Fie 𝑎 ≥ 0 și 𝑏 ≥ 0. Vom porni de la inegalitatea evidentă (√𝑎 −

√𝑏)
2

≥ 0. Avem: (√𝑎 − √𝑏)
2

≥ 0 ⇔ 𝑎 + 𝑏 − 2√𝑎𝑏 ≥ 0 ⇔
𝑎+𝑏

2
≥ √𝑎𝑏. 

𝑎 = 𝑏 ⇔ √𝑎 = √𝑏 ⇔ √𝑎 − √𝑏 = 0 ⇔ (√𝑎 − √𝑏)
2

= 0 ⇔ 𝑎 + 𝑏 − 2√𝑎𝑏 = 0 ⇔
𝑎 + 𝑏

2

= √𝑎𝑏. 

Corolarul 1. Dacă 𝑥este un număr pozitiv, atunci 𝑥 +
1

𝑥
≥ 2, iar 𝑥 +

1

𝑥
= 2 ⇔ 𝑥 = 1. 

Corolarul 2. Dacă 𝑎 și 𝑏 sunt numere pozitive, atunci 
𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
≥ 2, iar 

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
= 2 ⇔

𝑎 = 𝑏. Altfel spus, suma a două numere reciproc inverse nu este mai mare decât 2. 

În cele ce urmează vom prezenta un șir de aplicații ale teoremei Cauchy. 

1.Să se demonstreze că 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 ≥ 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎, pentru orice numere reale 

𝑎, 𝑏, 𝑐. 

Demonstrație. Sunt evidente următoarele inegalități: 

𝑎2 + 𝑏2

2
≥ 𝑎𝑏,

𝑏2 + 𝑐2

2
≥ 𝑏𝑐,

𝑐2 + 𝑎2

2
≥ 𝑐𝑎. 

Adunând parte cu parte aceste inegalități, obținem 

2𝑎2 + 2𝑏2 + 2𝑐2

2
≥ 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎 ⇔ 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 ≥ 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎. 

2.Să se demonstreze, că dacă 𝑎, 𝑏, 𝑐sunt numere pozitive, atunci are loc inegalitatea: 

(𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑎 + 𝑐) ≥ 8𝑎𝑏𝑐. 

Demonstrație. Aplicând teorema Cauchy, putem scrie următoarele inegalități 

adevărate: 
𝑎+𝑏

2
≥ √𝑎𝑏, 

𝑏+𝑐

2
≥ √𝑏𝑐, 

𝑎+𝑐

2
≥ √𝑎𝑐.  

Înmulțind parte cu parte aceste trei inegalități, iar rezultatul obținut înmulțit cu 8, 

vom obține inegalitatea din enunț. 

3. Să se demonstreze, că dacă 𝑎, 𝑏, 𝑐sunt numere pozitive, atunci are loc inegalitatea: 

𝑏𝑐

𝑎
+

𝑎𝑐

𝑏
+

𝑎𝑏

𝑐
≥ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐. 
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Demonstrație. Aplicăm teorema Cauchy pentru perechile de numere 
𝑏𝑐

𝑎
 și 

𝑎𝑐

𝑏
, 

𝑎𝑐

𝑏
 și 

𝑎𝑏

𝑐
, 

𝑏𝑐

𝑎
 și 

𝑎𝑏

𝑐
; obținem următoarele inegalități adevărate: 

1

2
(

𝑏𝑐

𝑎
+

𝑎𝑐

𝑏
) ≥ 𝑐, 

1

2
(

𝑎𝑐

𝑏
+

𝑎𝑏

𝑐
) ≥ 𝑎, 

1

2
(

𝑏𝑐

𝑎
+

𝑎𝑏

𝑐
) ≥ 𝑏. 

Adunând parte cu parte aceste trei inegalități, obținem inegalitatea din enunț. 

4. Să se demonstreze, că dacă 𝑎, 𝑏 sunt numere pozitive, atunci are loc inegalitatea: 

(𝑎 + 𝑏) (
1

𝑎
+

1

𝑏
) ≥ 4. 

Demonstrație. Partea stângă a inegalității date, după deschiderea parantezelor, poate 

fi transformată în felul următor: 

(𝑎 + 𝑏) (
1

𝑎
+

1

𝑏
) = 1 + (

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
) + 1 ≥ 2 + 2 = 4. 

Aici am aplicat corolarul 2 din care rezultă 
𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
≥ 2. 

5. Să se demonstreze, că dacă 𝑎, 𝑏, 𝑐sunt numere pozitive, atunci are loc inegalitatea: 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) (
1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐
) ≥ 9. 

Demonstrație. Deschizând parantezele în partea stângă a inegalității date, obținem:  

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) (
1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐
) = 3 + (

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
) + (

𝑎

𝑐
+

𝑐

𝑎
) + (

𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑏
). 

Aplicând teorema Cauchy pentru două numere reciproc inverse (corolarul 2), putem 

să afirmăm, că 
𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
≥ 2, 

𝑎

𝑐
+

𝑐

𝑎
≥ 2, 

𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑏
≥ 2. 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) (
1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐
) = 3 + (

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
) + (

𝑎

𝑐
+

𝑐

𝑎
) + (

𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑏
) ≥ 3 + 2 + 2 + 2 = 9. 

6. Să se demonstreze, că dacă 𝑎, 𝑏, 𝑐sunt numere pozitive, atunci are loc inegalitatea: 

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑎
≥ 3. 

Demonstrație. Aplicăm inegalitatea dintre media aritmetică și media geometrică 

perechilor 
𝑎

𝑏
 și 

𝑏

𝑐
, 

𝑐

𝑎
 și 1, obținând astfel inegalitățile 

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑐
≥ 2√

𝑎

𝑐
,  

𝑐

𝑎
+ 1 ≥ 2√

𝑐

𝑐
. 

Adunând parte cu parte aceste inegalități, obținem: 

 

Astfel am obținut inegalitatea: 

 
𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑎
+ 1 ≥ 4 ⇔

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑎
≥ 3.  

1 2 2 2 2 2 4.
a b c a c a c

b c a c a c a

    
+ + +  + = +   =           
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Inegalitatea dintre media aritmetică și media geometrică poate fi folosită la 

rezolvarea unor ecuații. 

7.Să se rezolve ecuația 
𝑥2+13𝑥+4

𝑥+2
= 6√𝑥. 

Rezolvare. Domeniul valorilor admisibile ale necunoscutei este dat de relația 𝑥 ≥ 0 și 

putem observa că în acest domeniu partea stângă a ecuației este pozitivă. 

Transformăm partea stângă a ecuației în modul următor: 

𝑥2 + 13𝑥 + 4

𝑥 + 2
=

(𝑥2 + 4𝑥 + 4) + 9𝑥

𝑥 + 2
= 𝑥 + 2 +

9𝑥

𝑥 + 2
. 

Aplicăm teorema Cauchy și obținem inegalitatea: 

𝑥2 + 13𝑥 + 4

𝑥 + 2
≥ 2√(𝑥 + 2) ⋅

9𝑥

𝑥 + 2
= 6√𝑥, 

unde egalitate are loc dacă 𝑥 + 2 =
9𝑥

𝑥+2
. Rezolvând această ecuație obținem soluțiile 

𝑥1 = 1, 𝑥2 = 4. Deoarece ambele valori obținute sunt pozitive, atunci acestea sunt 

soluțiile ecuației date. 

Răspuns. S={1; 4}. 

8. Să se rezolve ecuația (1 +
1

√𝑥
) ⋅ (1 +

1

√2−𝑥
) ⋅ (√𝑥 + √2 − 𝑥) = 8. 

Rezolvare. Pentru simplitate introducem variabile pozitive noi: 𝑎 = √𝑥, 𝑏 = √2 − 𝑥. 

Atunci ecuația dată poate fi scrisă astfel: 

(1 +
1

𝑎
) (1 +

1

𝑏
) (𝑎 + 𝑏) = 8. 

Deschizând parantezele, obținem: 

(𝑎 +
1

𝑎
) + (𝑏 +

1

𝑏
) + (

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
) = 6. 

Observăm, că în fiecare paranteză avem numere pozitive reciproc inverse și aplicăm 

corolarele la teorema Cauchy: 

𝑎 +
1

𝑎
≥ 2, 𝑏 +

1

𝑏
≥ 2, 

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
≥ 2. 

Adunând parte cu parte aceste inegalități, vom obține: 

(𝑎 +
1

𝑎
) + (𝑏 +

1

𝑏
) + (

𝑎

𝑏
+

𝑏

𝑎
) ≥ 6. 

Pentru variabilele 𝑎, 𝑏 vom obține sistemul de ecuații:  

{

𝑎 = 1
𝑏 = 1
𝑎

𝑏
= 1

⇔ {
𝑎 = 1
𝑏 = 1

⇔ { √𝑥 = 1

√2 − 𝑥 = 1
⇔ 𝑥 = 1. 

Răspuns. S={1}. 
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9.Să se rezolve ecuația √2𝑥 − 𝑥2 + √3𝑥2 + 2𝑥 − 1 + √5𝑥2 − 4𝑥 = 5𝑥 − 1. 

Rezolvare. Domeniul valorilor admisibile este determinat de sistemul de inecuații: 

{

2𝑥 − 𝑥2 ≥ 0,

3𝑥2 + 2𝑥 − 1 ≥ 0,

5𝑥2 − 4𝑥 ≥ 0,
5𝑥 − 1 ≥ 0.

 

Mulțimea soluțiilor acestui sistem este segmentul [
4

5
; 2]. 

Vom descompune în factori expresiile de sub fiecare radical. Se poate de demonstrat 

că pe domeniul valorilor admisibile ale ecuației date toți factorii sunt nenegativi. 

Atunci putem aplica teorema Cauchy fiecărui radical. Partea stângă a ecuației poate fi 

estimată în felul următor: 

√(2 − 𝑥)𝑥 + √(3𝑥 − 1)(𝑥 + 1) + √(5𝑥 − 4)𝑥

≤
2 − 𝑥 + 𝑥

2
+

3𝑥 − 1 + 𝑥 + 𝑥

2
+

5𝑥 − 4 + 𝑥

2
= 5𝑥 − 1. 

Partea dreaptă a inegalității obținute coincide cu partea dreaptă a ecuației date. Astfel, 

pe domeniul valorilor admisibile partea dreaptă nu este mai mare decât partea 

dreaptă. Egalitatea este posibilă doar în cazul îndeplinirii următoarelor condiții: 

{
𝑥 = 2 − 𝑥,

3𝑥 − 1 = 𝑥 + 1,
5𝑥 − 4 = 𝑥.

 

Acest sistem de ecuații are o singură soluție 𝑥 = 1. Valoarea obținută aparține 

domeniului valorilor admisibile ale ecuației date, prin urmare, este soluția acesteia. 

Răspuns. S={1}. 

Aplicarea inegalității mediilor la rezolvarea ecuațiilor permite să se precaute 

cazurile când aflarea soluțiilor ecuațiilor prin metode standarde duce la calculi foarte 

complicate. Astfel, aplicarea teoremei Cauchy permite în unele situații să se afle 

soluțiile într-un mod relativ simplu, contribuie la dezvoltarea gândirii matematice și 

logice, lărgește spectrul metodelor și procedeelor de rezolvare a problemelor, în 

special a celor de concursuri. 
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CZU: 53+51-7 

„RANDAMENTUL” FIZICO-MATEMATIC 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Valeriu Pleșca, LT „George Călinescu”, mun. Chișinău 

Fizică şi Matematica, aceste două domenii ştiinţifice sunt înrudite și depind 

foarte mult una de alta, dar în realitate se deosebesc esențial încă de la începuturi.  

Dicţionarul explicativ oferă următaorele definiţii: 

Fízică - ştiință a naturii, care studiază proprietățile și structura materiei, 

transformările ei, legile fenomenelor naturii [ DEX]. 

Matematica - ştiință care se ocupă cu studiul mărimilor, al relațiilor cantitative 

și al formelor spațiale (cu ajutorul raționamentului deductiv) [DEX]. 

Scopul fizicii este studiul legilor naturii. Matematica este un limbaj, cum a 

definit Gibbs, unul dintre primii fizicieni teoreticieni [3]. 

Principiul de bază al fizicii este: Poți afirma orice, este corect ceea ce este 

confirmat de experiment. De aceea studiul se efectuează de obicei prin aproximații, 

uneori și fără justificare, deoarece este așteptat ca erorile să fie corectate de 

experiment.  

Un matematician însă spune că contează raționamentul și desfășurarea logică, 

iar experimentul este ca un supliment, ce poate sau nu confirma cercetarea. De aceea 

se impune o rigoare deosebită legilor de cercetare. Uneori cercetările pot depăși 

legile cunoscute ale naturii și apare impresia că matematica neglijează realitățile.  

Albert Einstein spunea că „Atunci când legile matematicii se referă la realitate, 

ele nu sunt sigure, iar când sunt sigure, ele nu se referă la realitate”  

Matematica nu este „sluga” fizicii, după cum fizica nu este „servitoarea” 

ingineriei. Toate sunt importante în rolul lor, dar matematica este potențial mai 

bogătă datorită posibilităților [3]. De aceea, ea modelează orice domeniu în care se 

implică, de exemplu: legile de conservare, relativitate etc.  

Istoric, la început pentru un fizician nu era strict necesară cunoașterea 

matematicii (de exemplu: Faraday, Rutherford), dar când dezvoltarea a adus știința 

la un nivel la care imaginația este insuficientă sau nu există modele în natură (de 

exemplu: mecanica cuantică), în ajutor au venit matematicienii, și au creat fizica 

teoretică. 

Matematica este esențială pentru științe. O funcție importantă a matematicii în 

știință este rolul pe care îl joacă în exprimarea modelelor științifice. De exemplu: 

aritmetica, algebra, geometria, trigonometria și calculul sunt toate esențiale pentru 

fizică [2]. 

103

https://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


Fizica contemporană implică multă matematică, studiul ei necesită mult timp și 

efort. De obicei, la alcătuirea unui manual, această matematică se regăsește în el, dar 

aplicată în modul ce îl caracterizează pe fizician, prin modele simplificate, 

modificate în detrimentul unor modele mult mai frumoase. Și uneori prea multă. 

„A învăţa matematica” – nu înseamnă doar a învăţa să rezolvi ecuaţii, să 

calculezi arii, volume, etc., dar şi: să „citeşti” (interpretezi) realul în mod raţional; să 

te apropii de modelele ce reprezintă exemple de rigoare; să dezvolţi capacităţile de 

analiză, sinteză şi critică (constructivă) [1]. 

O părere proprie este că matematica a rămas în pierdere la trecerea la 

învățământul pe competențe. Un matematician bun nu este cel ce socoate repede, dar 

cel ce critică, analizează, creează modele, dar dezvoltarea capacităţilor de analiză, 

sinteză şi critică nu întotdeauna se reușește. Prioritare sunt deprinderile de a rezolva 

anumite modele de itemi, competențe ce o să asigure o notă bună la examenele de 

absolvire. 

Matematicienii sunt poeții limbajului matematic. În lumea lor magică ei se pot 

lipsi de fizică, însă nu este reciproc pentru ultimii. Dar, ca să nu se întâmple ca în 

versurile lui Mihai Eminescu „ ... înșirând cuvinte goale, ce din coadă o să sune”, ei 

contribuie mult la schimbările și dezvoltarea fizicii. 

În cursul școlar se observă unele neconcordanţe între curriculele ambelor 

discipline, observate de unii elevi, profesori, în special de cei de fizică. Ele 

încetinesc învățarea, și ameliorarea lor ar contribui la o asimilare mai bună a 

conținuturilor fizicii și o exersare suplimentară la matematică, ca urmare, creșterea 

eficienții învățării. Analizând ambele curricule și reieşind din propria expierența 

enumăr căteva discrepanțe, pe care le consider mai esențiale. 

În clasele primare și în clasa a V-a se propun probleme ce implică viteza, dar 

fără o definiție a mișcării și corpului de referință. La predarea mișcării în clasa a 

VII-a la unii copiii apare confuzia, mai ales la noțiunea de relativitate a mișcării. 

Fizica. Clasa a VI-a 

1. Tema: Cum se măsoară în fizică. Transformarea în kg, m, m2, m3. Se studiază 

în clasele primare şi în clasa a 5-a, dar copiii întâmpină dificultăți (test inițial). 

2. Lucrarea de laborator „Determinarea volumului unui paralelipiped dreptun-

ghiuc”. La matematică volumul cuboidului și cubului, numerele raționale și 

modulul numărului, necesare pentru calcul și analiza rezultatelor se studiază 

mai tărziu în clasa a VI-a. 

3. Tema „Densitatea substanței”. Relația pentru densitate apare înaintea calcului 

algebric (clasa a VII-a).  
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4. Lucrarea de laborator „Măsurarea temperaturii corpurilor”. Dificultăți la 

construcția graficului și gradarea axelor care la matematică se studiază în clasa 

a VII-a, la tema „Funcții”. 

Fizica. Clasa a VII-a 

1) Capitolul „Mișcarea”. Se construiește graficul mișcării rectilinii înainte de tema 

„ Reprezentarea grafică”, clasa a VII-a. 

2) Problemele simple se rezolvă cu ajutorul triunghiurilor de memorizare, la cele 

medii sunt dificultăți cu aflarea necunoscutei dintr-o expresie algebrică (se 

învață mai tărziu în clasa a VII-a, la calcul algebric). 

3) Capitolul „Forța”. În matematică noțiunea de vector se studiază la finele clasei 

a VIII-a și este dificil de predat la extindere regula paralelogramului și 

triunghiului. Se adună și se scad doar vectorii coliniari. 

4) Capitolul „ Presiune”. Confuzie la notare, la fizică suprafața se notează prin S 

(suprafață), la matematică prin A (arie). Nu se pot utiliza reguli de calcul a 

puterilor (MPa, mm2, etc.). 

5) În clasa a VIII-a, competențele matematice însușite sunt suficiente pentru 

îndeplinirea sarcinilor propuse. Graficul sinusoidal se acceptă din experiment, 

sau desen, fără să fie legat de graficul sin α sau cos α. 

6) In clasa a IX-a refracția luminii se studiază calitativ, fără rezolvări de probleme, 

din cauza lipsei la elevi a competenței de a utiliza tabelele trigonometrice în 

legea a II-a a refracției.  

În cursul de liceu competențele matematice sunt suficiente pentru rezolvări de 

probleme. Sarcinile la fizică se propun astfel, încât să nu complice aparatul 

matematic, și pe măsura ce se complică materia, se micșorează gradul de dificultate 

a problemelor propuse. Cele mai frecvente greșeli sunt: aflarea necunoscute dintr-o 

expresie algebrică, operațiile cu puterile, inclusiv și la transformările de unități de 

măsură. In clasa a X-a, iscusit se eschivează de la noțiunea de derivată la mișcarea 

circulară sau la mișcarea curbilinie, care la matematică se studiază în clasa a XI-a, 

dar se aplică în clasa a XII-a, la circuite în curent alternativ (extindere la profilul 

real).  

Concluzie 

Impresia generală este că ambele discipline au calea proprie de dezvoltare, și 

nu colaborarează. O propunere ar fi ca fizica să contribuie la dezvoltarea 

imaginației, cel puțin în clasele a VI-a și a VII-a, iar conținuturile în aceste clase să 

solicite mai puțin matematică. Sau ca sarcinile propuse să poată fi realizate cu 

competențele matematice existente la elevi. La rândul ei matematica să modifice 
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curricumul astfel, ca să poată asigura fizicii un aparat matematic suficient pentru 

predare-învățare. Aceasta ar permite ca conținuturile matematice să fie predate 

inițial de matematicieni și reciproc. 

Compararea conținuturilor necesită o cercetare amplă, urmată de remedii de 

îmbunătățire, astfel ca să fie o conlucrare și o susținere reciprocă. Divizarea 

științelor este convențională, deaceea este bine ca formularea conținuturilor, 

utilizarea simbolurilor să fie unice la ambele materii. Astfel, cu înțelegere și muncă 

este posibil de crescut „randamentul” fizico-matematic în Republica Moldova. 
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CZU:373.851(076,.5) 

LUCRAREA PRACTICĂ LA MATEMATICĂ CA O METODĂ 

DE EVALUARE A UNITĂȚILOR DE COMPETENȚE 

Tartacinîi Siuzana, prof. de matematică, gr. did. I 

Instituția Publică Liceul Teoretic cu învățământ seral nr. 2, Chisinau 

Învățând matematica, înveți să gândești. 

Grigore Moisil 

Introducere  

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 și situații [1, p. 3]. 

Achizițiile finale în termeni de competențe nu sunt niște liste de conținuturi 

disciplinare care trebuie memorate. Pentru ca un elev să-și formeze o competență este 

necesar ca el: 

- să stăpânească un sistem de cunoștințe fundamentale în funcție de problema care 

va trebui rezolvată în final; 

- să posede deprinderi și capacități de utilizare/aplicare în situații 

simple/standarde pentru a le înțelege, realizând astfel funcționalitatea 

cunoștințelor obținute; 

- să rezolve diferite situații-problemă, conștientizând astfel cunoștințele 

funcționale în viziunea proprie;  

- să rezolve probleme, inclusiv  din viața cotidiană, manifestând  comportamente 

conform achizițiilor finale, adică competența [1, p. 3].  

Unitățile de competențe sunt achiziții care trebuie să fie dobândite de către elevi 

la finele compartimentului studiat sau la finele anului de studii. Ele servesc și ca 

elemente/pași în formarea competențelor specifice, care vor fi evaluate formativ 

și/sau sumativ, la finele unității de învățare și/sau  la finele anului de studii [1, p. 4]. 

Cadrul didactic are libertatea și responsabilitatea să valorifice această listă în 

mod personalizat la nivelul proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o completeze în 

funcție de specificul clasei concrete de elevi, de resursele disponibile etc. 

Curriculumul este construit astfel încât să nu îngrădească libertatea profesorului în 

proiectarea activităților didactice [1, p. 4]. 

În condițiile formării competențelor specifice și a dobândirii de către elevi a 

achizițiilor determinate de unitățile de competență în condițiile parcurgerii integrale a 

conținuturilor obligatorii în cadrul aceleiași clase, profesorul are dreptul: să aleagă 

sau să organizeze activități de învățare adecvate condițiilor concrete din clasă [1, p. 4] 
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În cadrul predării-învățării matematicii, e necesară crearea unor condiții 

favorabile ghidării elevilor pe calea căutărilor, a cercetării, care să favorizeze 

învățarea prin problematizare și descoperire. De asemenea, este necesară crearea 

unor condiții favorabile privind transferul cunoștințelor și modelelor matematice 

dobândite și conștientizate în diverse domenii, inclusiv în cotidian și în domeniul 

determinat de aria curriculară [1, p. 58]. 

În procesul educațional la matematică profesorul va realiza: a) evaluarea 

inițială, realizând funcția prognostică; b) evaluarea curentă, realizând funcția 

formativă; c) evaluarea finală (sumativă), realizând funcția diagnostică [1, p. 59]. 

Evaluarea va implica, în ansamblu, utilizarea diverselor forme, metode și 

tehnici. În contextul evaluării formării competențelor prioritare vor deveni metoda 

proiectelor, investigația, probele practice, lucrările de laborator și grafice, testarea și 

realizarea testelor docimologice integrative [1, p. 59]. 

Potrivit Curriculumului Național, profesorul poate decide ce forme de evaluare 

va folosi. Personal, dat fiind că sunt profesor la un liceu cu învățământ seral, în care 

studiază elevi cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, cred că profesorul trebuie să 

găsească metoda de evaluare potrivită nivelului fiecărei clase. În programa școlară 

sunt binevenite proiectele STEAM și STEM, dar, din păcate, nu pot fi implementate 

în toate liceele, în special în liceul seral cu frecvența redusă. Elevii, care, de obicei, 

sunt angajați în câmpul muncii sau au copii, nu au posibilitate să participe la proiecte 

mari și de lungă durată. În procesul evaluării, în afară de metode de evaluare 

standard, am folosit lucrarea practică. Elevii, sub îndrumarea mea, au aplicat 

cunoștințele acumulate. Astfel, am evaluat competențele la unitățile studiate. 

Baza teoretică 

Reieșind din cele mai sus-menționate, am decis să înlocuiesc o evaluare 

sumativă „tradițională”, în clasa a XII-a, profil umanist, la modulul ”Poliedre”, cu 

una practică. La un grup de elevi, în loc de probleme geometrice standard, le am 

propus ca sarcină următoarele unități de competență la modul, reformulate în 

sarcinile lucrării: 

4.1. recunoaşterea şi clasificarea poliedrelor după diferite criterii în diverse 

contexte; 

4.2. identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe configuraţii 

geometrice spaţiale reale și/sau modelate; 

4.3. utilizarea proprietăţilor poliedrelor în situaţii reale și/sau modelate; 

4.4. aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor şi 

volumelor poliedrelor în rezolvări de probleme; 
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4.5. selectarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru 

deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanțe, arii, volume; 

4.6. estimarea lungimilor de segmente, măsurilor de unghiuri, a perimetrelor, a 

ariilor şi volumelor în corpuri geometrice din situaţii reale și/sau modelate; 

4.7. interpretarea unor situaţii practice utilizând poliedrele şi elementele lor; 

4.8. analiza rezolvării unei probleme referitor la poliedre din punctul de vedere 

al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor [2, p. 47]. 

Probă practică, evaluare sumativă ”Poliedre”, profil umanist, clasa a XII-a. 

Timpul efectiv - 45 de minute. 

Domenii 

cognitive 

Sarcina Realizarea (exemplu) 

Cunoaștere și 

înțelegere. 

I. Să recunoască și să clasifice 

poliedrele după diferite criterii. 

Piramida patrulateră regulată. Baza 

piramidei este un pătrat. 

Aplicare. II. Să utilizeze proprietățile 

poliedrelor în rezolvări de probleme. 

a) Să estimeze după clasificarea 

poliedrului: înălțimea poliedrului, 

apotema, lungimile laturilor de la 

bază, lungimea muchiei laterale (în 

funcție de necesitate). 

b) Să reprezinte în plan 

corpurile geometrice. 

La piramida regulată toate muchiile 

laterale sunt congruente. 

a)Să măsoare:  

lungimile muchiilor laterale, muchiilor de 

la bază, apotema, înălțimea piramidei (unii 

elevi au măsurat cu raportorul și mărimea 

unghiului diedru, format de fața laterală și 

planul bazei). 

b) Să reprezinte în plan piramida, vârful îl 

notează cu V, respectiv, piramida 

VABCD. 

Integrare.  III. Să se calculeze aria 

suprafeței laterale a poliedrului  

Sarcina a III-a am divizat-o în trei 

variante: să se calculeze 

aria suprafeței laterale a 

poliedrului;aria suprafeței totale a 

poliedrului; volumul poliedrului. 

Ca la orice problemă geometrică, să scrie 

ipoteza. 

Rezolvarea prin metoda analitică:  

- formula pentru a afla aria suprafeței 

laterale a piramidei VABCD; 

- substituirea datelor obținute în formulă; 

- răspunsul cu unitățile de măsurare. 

 

Tipul lecției: . Lecţia de formare a capacităţilor de evaluare a cunoştinţelor 

Tehnologii didactice: 

1) Forme: 

- frontală; 

- în perechi; 

- individuală (sarcina a 3-a este diferită pentru toți elevii): 

2) Metode:  

- metoda exercițiului; 

- argumentarea; 

- algoritmizarea. 

Mijloace de învățământ: 
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1) Achiri I. și alții. Matematică. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău: Editura 

Prut Internaţional, 2011. 

2) Fișa de evaluare A4 cu sarcina ( în total - 22 variante).  

3) Celor 22 de elevi li s-au distribuit 11 poliedre (machete) 

- prisma: paralelipiped - 2 , cub -1, prismă hexagonală regulată -1; 

- piramide: patrulateră regulată - 2, tetraedru - 2, triunghiulară - 2;  

- trunchi de piramidă regulată – 1. 

Instrumente: riglă, creion, raportor. 

Și, în premieră, am permis elevilor să folosească manualele și caietele. În 

viziunea mea, este mai bine ca elevul să știe, unde să caute informația, s-o poată 

utiliza, în loc să copieze sau să învețe pe de rost, fără a înțelege esența ei. 

Reacția elevilor 

La lămurirea esenței probei, elevii s-au întristat, că nu aveau posibilitate să 

copieze, deoarece sarcinile au fost diferite, dar pe parcurs, s-a trezit interesul și le-a 

plăcut noua metodă de evaluare.  

Descoperiri (profesor) 

Am urmărit o publicitate la televiziune: o domnișoară să află în Egipt, vorbește 

la celular cu cineva, spunându-i că nu știe unde se află, dar că vede un triunghi 

isoscel sau echilateral care stă pe nisip… Să te afli în Egipt, unde toată lumea știe că 

sunt piramide, și să spui că vezi triunghiuri?! Nu-mi venea să cred. Însă viața ne oferă 

surprize neplăcute, în fiecare grup s-au găsit persoane care au definit piramida drept 

triunghi isoscel, și care au spus că paralelipiped este dreptunghi. În același timp, m-

am bucurat, că ei știu ce este un triunghi isoscel și un dreptunghi. Desigur, le am 

explicat, respectuos, ce e poliedrul, ce e piramida, ce e paralelipipedul… Sper că ei 

au înțeles.  

Totodată, am fost plăcut surprinsă de rezultatele unor elevi, care de obicei nu 

manifestau interes pentru matematică. 

Deduceri (elevi) 

Elevii au ajuns la concluzia că în piramidă și în trunchiul de piramidă lungimea 

înălțimii este mai mică decât lungimea apotemei; iar lungimea apotemei este mai 

mică decât lungimea muchiei laterale. În timpul orelor, profesorul nu a subliniat 

aceste deosebiri. 

La măsurarea poliedrelor, unele mărimi erau cu zecimale. Ei au decis să le 

rotunjească până la cifre întregi.  

La calcularea ariei laterale a piramidei și a ariei laterale a trunchiului de 

piramidă, nu este necesar să se afle lungimea înălțimii piramidei ș.a. 

110



 

Vă pare ușor? Elevii au terminat evaluarea în timpul pauzei. De fapt, evaluarea a 

durat 50 de minute. 

Pentru comparare, un grup de 22 de elevi au scris evaluarea în mod tradițional. 

Vă propun sarcinile evaluării sumative standard (problemele sunt selectate din - I. 

Achiri și alții. Matematică. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău: Editura Prut 

Internaţional, 2011). 

Varianta I 

1. O cutie paralelipipedică are lungimea de 51 cm, lățimea de 24 cm și înălțimea de 

15 cm. Cutia este umplută cu solide cubice cu muchia de 3 cm. Câte solide 

cubice sunt în cutie? 

2. Lungimile laturilor bazelor unui trunchi de piramidă patrulateră regulată sunt de 

4 cm și 8 cm, iar înălțimea este de 12 cm. Determinați: a) aria laterală a 

trunchiului de piramidă; b) volumul trunchiului de piramidă; c) măsura 

unghiului format de muchia laterală și planul bazei trunchiului de piramidă. 

3. Lungimea muchiei laterale a unei piramide patrulatere regulate este de 12 cm și 

formează cu planul bazei un unghi de 600. Aflați: a) aria totală a piramidei; b) 

volumul piramidei. 

Varianta II 

1. Baza unei piramide este un triunghi isoscel cu laturile de 10 cm, 10 cm, 12 cm. 

Toate muchiile laterale au lungimea de 14 cm. Să se determine volumul 

piramidei. 

2. Baza unei prisme drepte este un romb cu latura de lungimea 4 cm și ungi de 600. 

Cea mai mare diagonală a prismei formează cu planul bazei un unghi de 300. 

Determinați: a) lungimea diagonalei mai mici a prismei; b) aria totală a prismei; 

c) volumul prismei. 

3. Secțiunea terasamentului căii ferate este un trapez isoscel cu lungimile bazelor 

de 8 m și de 14 m, lungimea înălțimii este de 3,2 m. Aflați câți metri cubi de 

pământ sunt într-un kilometru de terasament de cale ferată. 

Într-adevăr, problemele date sunt echilibrate, ele evaluează unitățile de 

competență la modul, dar majoritatea elevilor se blochează, se panichează: ”Nu știu 

nimic”. La așa tip de evaluare, pentru un profesor este dificil să facă o alegere 

diferențiată pentru fiecare elev aparte, ori cât de tare ar dori. În schimb, la proba 

practică diversitatea variantelor este mult mai mare. 

Tabel 1. Rezultatele evaluării 

Grup de 22 elevi Media notelor Procentul calității  

Probă practică 8,27 81,81% 

Evaluare sumativă 6,40 13,63% 
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În cazul probei practice, se atestă o creștere semnificativă a notelor.  

Avantaje:  

1. Cointeresarea personală a elevului. 

2. Variante individuale, după capacitățile fiecărui elev, fără a evidenția gradarea la 

nivel de cunoștințe și aptitudini: de exemplu să se afle volumul cubului este mai 

simplu decât să se afle volumul hexagonului.  

3. Construirea și notarea în plan a corpului geometric (după figuri reprezentate, 

profesorul poate să orienteze ce sarcină a primit elevul). 

4. Din toate măsurările, să le aleagă pe acelea care sunt  necesare pentru a rezolva 

sarcina. 

5. Unii elevi, în afară de a rezolva sarcina de bază, au aflat și alte mărimi, adică și-

au lărgit sarcina. 

6. Lucrul cu manualul: ca necesitate, nu ca obligațiune. 

7. Nota medie pe clasă mult mai mare decât la evaluarea standard. 

8. Profesorul are posibilitatea să ajute elevii care nu au înțeles sarcina.  

9. Metoda evaluării practice dă profesorului o mai largă posibilitate de a-i cunoaște 

pe elevi și să afle care sunt necesitățile elevilor.  

Dezavantaje: 

1. Nu la toate unitățile de învățare avem posibilitate să aplicăm metoda lucrului 

practic, dar este o soluție: să folosim probleme tip cascadă, la fel diferențiate în 

variante. 

2. Pentru cadrul didactic, să adaugă de lucru la controlul evaluărilor: de oare ce nu 

există un barem de corectare pentru fiecare variantă aparte.  

Impactul  

Analizând rezultatele evaluării, am constatat că elevii și-au îmbunătățit 

înțelegerea privind instrumentele matematice, au devenit mai încrezuți. La rândul 

meu, i-am încurajat și motivat.   
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CZU: 372.851 

ПРИКЛАДНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В 

ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Наталья Егорова, преподаватель математики, первая дид. степень 

Теоретический лицей им. Н.В. Гоголя 

Прикладная и практическая направленность были неразрывно связаны 

между собой на протяжении всей дидактической истории. Однако, несмотря на 

синонимичные названия, эти понятия легко противопоставить друг другу. 

Прикладная направленность предполагает применение учеником 

теоретических знаний по математике для решения конкретных практических 

задач в различных сферах: экономике, архитектуре, программировании и 

других. Прикладные задачи имеют непосредственную связь с жизненными 

ситуациями или случаями из профессиональной деятельности.  

Практическая направленность предполагает решение учениками 

теоретической задачи благодаря информации, накопленной из жизненного 

опыта. То есть в этом случае получение знаний по предмету происходит в 

процессе работы, а не предшествует ему. Практические задачи предлагают 

ученику развить креативное мышление и самостоятельно дойти до нужного 

результата [6]. 

Для эффективного процесса обучения важны как прикладная, так и 

практическая направленность заданий. Оба вида способствуют всестороннему 

развитию ученика, объясняют связь между теоретическими знаниями и 

реальным миром. Достаточно сложно строго отделить прикладные задачи 

школьного уровня от практических задач. Поскольку реальная модель в 

подобных случаях сильно упрощена, и решить одну и ту же задачу можно как 

теоретическими методами, так и на бытовом уровне. Направленность задания 

зависит напрямую от особенностей конкретного ученика. Одному ребенку 

проще применить школьные знания в нестандартных условиях - тогда задача 

становится прикладной. Другой же ученик просто сталкивался с аналогичным 

случаем в жизни и теперь нашел этому явлению математическое обоснование – 

классический пример практической задачи.  

В школьном курсе прикладная задача должна [4]: 

• соответствовать программе обучения, желательно адекватной изучаемой 

теме; 

• в условии задачи содержать понятия и термины, знакомые ученику; 
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• предлагать способы решения, максимально приближенные к реально 

существующим, или давать о них общее представление; 

• делать основной уклон в сторону закрепления или усвоения 

математических знаний, а не реального решения предложенной проблемы. 

Необходимость прикладных и практических задач по математике 

возникает с самого начала обучения в школе [1]. В процессе усложнения 

учебного материала и стремительной потере интереса учеников переходного 

возраста к занятиям, важность прикладных видов заданий возрастает в разы. 

Следует отметить, что прикладная и практическая направленность несет особое 

значение именно для уроков математики, которые имеют преимущественно 

теоретический характер. Для эффективной работы учащиеся должны понимать, 

что учебная программа построена не случайным образом. Каждая тема по 

математике закладывает фундамент для их будущего научного развития. Так 

прикладная направленность уроков математики является важным 

инструментом учителя, с целью [2]: 

• сохранить заинтересованность учеников в учебном процессе; 

• научить распознавать в практической задаче теоретическую, решение 

которой не составит труда; 

• развивать у детей креативное мышление и предлагать им решать задачи не 

по шаблону. 

Прикладная направленность задач играет разную, но одинаково 

существенную роль в обучении, как отстающих учеников, так и отличников. В 

случае учащихся со слабой успеваемостью практические задания в силу своей 

нетривиальности вносят разнообразие в учебный процесс. Это представляет 

собой определенную смену активности, но не позволяет выйти за рамки 

изучаемой темы. Такие меры способны не просто подогреть у ученика интерес 

к математике, но и наглядно, доступно объяснить новый материал.  

Если говорить о сильных учениках, то они, как правило, одинаково легко 

справляются как с теоретическими, так и практическими вопросами. Для них 

имеет смысл подбирать задания, связанные с междисциплинарными темами. 

Возможно, предлагать найти альтернативные решения задач по химии, физике, 

используя исключительно знания по математике. Такой метод позволит 

одаренным ученикам выйти за рамки школьной программы и развить 

природные способности. 

Главное помнить, практические задания, несмотря на свои достоинства, 

носят вспомогательный характер. Ученикам предлагается найти креативный 
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подход, поэтому решение прикладных задач отнимает много времени от урока. 

Лучше всего их использовать в конце изучаемой теоретической главы, чтобы 

выявить уровень усвояемости материала не просто через шаблонный тест. 

Другой вариант – начать новую тему с жизненной ситуации, а прикладную 

задачу подать в игровой форме. Благодаря этому ученику на психологическом 

уровне будет проще воспринимать материал.  

Еще одной эффективной формой использования прикладных задач можно 

считать домашнюю работу в виде научного исследования. Ученики имеют 

право объединиться в небольшие группы и через определенный промежуток 

времени представить финальный проект. Навыки научно-исследовательской 

деятельности для решения конкретной прикладной задачи понадобятся для 

участия в олимпиадах, помогут определиться с будущей профессией и 

подготовиться к учебе в ВУЗе. 

Существенной проблемой на пути активного использования учителем 

практических задач в лицейском звене является сложность теоретического 

материала. В гимназии и, тем более, в начальной школе изменить классическую 

формулировку на прикладную, понятную каждому ученику, не составляет 

труда.  

Однако в старших классах в силу изучения основ математического 

анализа, тригонометрии, линейной алгебры прикладная задача не может быть 

совсем примитивной. Она представляет хоть небольшое, но все же 

моделирование ситуации реальной мира, поэтому требует поэтапного решения 

и осознанного применения сразу нескольких глав пройденного курса. 

Кроме того, она будет касаться более профессиональных сфер 

деятельности человека, иметь узкий характер и вызывать затруднения еще на 

стадии понимания условий. Речь идет о задачах по экономике, астрономии, 

архитектуре и так далее. Здесь возникает другое препятствие. Несмотря на то, 

что в лицее ученики начинают изучать ключевые направления математики, они 

узнают только азы, самые простые, базовые понятия. В таком чистом, 

классическом виде, в каком к ним прикасаются школьники, эти математические 

инструменты почти не используются.  

Однако представить себе дальнейшее изучение предмета без знания 

примитивных основ – не представляется возможным. Таким образом, 

подобрать удачные задачи прикладного содержания для учеников лицея 

является весьма непростой задачей. 
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Для того, чтобы справиться с ней, учитель математики должен обладать 

широким кругозором в различных сферах и сам не бояться выходить за рамки 

школьной программы. Любое применения прикладной задачи в классах 

лицейского звена влечет серьезный риск. Ученики могут не раскрутить 

логическую цепь или, наоборот, уличить учителя в недостаточно хорошем 

знании экономики или информатики. Тем не менее, решить эти проблемы 

способна качественная подготовка преподавателя к уроку.  

Предлагая ученикам задачи междисциплинарного и профессионально 

содержания, учитель демонстрирует эрудицию, чем повышает свой статус в 

глазах подопечных. Дети начинают осознавать серьезность и полезность тех 

фрагментов теоретического знания, с которыми невозможно напрямую 

столкнуться в быту. Ученики улучшают целостное восприятие картины мира и 

начинают более ответственно относиться к процессу обучения. 

Альтернативный подход к успешному внедрению практической 

направленности в урок математики может заключаться в следующем. Ученикам 

стоит предлагать не столько решить, сколько просто распознать 

математическую модель в реальной ситуации. В этом как раз и заключается 

основной смысл любой прикладной задачи. Благодаря предложенному подходу 

учащиеся будут, как и в классическом случае решения практического задания, 

понимать сферу применения теоретического знания. Однако ради достижения 

такого результата не придется жертвовать большей частью урока. Подготовка 

учителя уже может не быть такой качественной и всесторонней. Более того, 

описываемый фрагмент занятия приобретет игровую форму, поспособствует 

включению всех учеников класса в активную учебную деятельность. 

В качестве примера приведу фрагмент урока в 10-ом реальном классе по 

теме: «Геометрическая трактовка уравнений второй степени с двумя 

переменными». Целью урока стало формирование компетенции добывать 

знания и распознавать в практической проблеме теоретическую основу. Далее 

приводится фрагмент урока на этапе изучения нового материала: 

Учитель объявляет: При создании нового материала предлагаю 

рассмотреть практические ситуации, сформулировать возможный круг 

вопросов вокруг ситуации, переложить их на математический язык, 

сформулировать математическую задачу, подобрать лучший способ решения 

сформулированной задачи. 
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x A B 

x1 x2 

Иллюстрация «Парад кораблей» 

 

Иллюстрация «Спутники Илона Маска» 

 

Учитель формулирует вопросы:  Предполагаемые ответы: 

• Что объединяет эти практические 

ситуации? 

• Объекты находятся на одной прямой и 

двигаются в одном направлении. 

• Какие вопросы могут интересовать 

математиков в данной практической 

ситуации? 

• Как находить расстояние между двумя 

коллинеарными объектами? 

• Зачем находить расстояние между 

объектами? 

• Чтобы не создавать аварийные 

ситуации. 

• Какую математическую модель можно 

предложить для решения этой 

практической задачи? 

• Расположить точки на координатной 

прямой и вывести формулу расстояния 

между точками с помощью их 

координат. 

 

АВ = х2 – х1 

Иллюстрация «Полет самолетов» 

 

Иллюстарция «Два корабля» 

- Что объединяет эти практические ситуации? - Объекты находятся в движении по разным 

направлениям. 

- В чем принципиальное различие этих 

ситуаций? 

- В первой ситуации траектории полетов 

самолетов являются скрещивающимися 

прямыми, а в случае кораблей – 

пересекающимися прямыми. 

- Какие вопросы могут интересовать 

математиков в данной практической ситуации? 

 - Как находить расстояние между двумя 

точками на плоскости? 

- Как находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми? 

- Зачем находить расстояние между объектами? - Чтобы избегать аварийных ситуаций. 

- Чтобы прибывать на место крушения 

объекта как можно быстрее. 

- Какую математическую модель можно 

предложить для решения этой практической 

- Расположить две точки на координатной 

плоскости и вычислить расстояние между 
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задачи? ними с помощью координат. 

 

  Иллюстрация «Схема Солнечной системы» 

 

 Иллюстрация «Зоны покрытия сигнала» 

- Что объединяет эти практические ситуации? - Рассматриваются объекты на плоскости в 

виде кругов/окружностей. 

- Какие вопросы могут интересовать 

математиков в данной практической ситуации? 

- Расположение окружностей по 

отношению друг к другу в зависимости от 

радиусов, расположения центра 

окружностей. 

- Расстояние между объектами. 

- Какую математическую модель можно 

предложить для решения этой практической 

задачи? 

-Расположить на системе координат 

окружность с центром в точке (0; 0) в 

качестве модели Солнца, другую 

окружность с центром в точке (a; b) в 

качестве любой планеты. 

 

1) Рассмотрим окружность с центром 

в начале координат и радиусом R. 

Возьмем произвольную точку 

М(х;у) на окружности.  

х2 + у2 = R2 – уравнение ГМТ, 

равноудаленных от точки (0;0) на 

расстояние R. 

Получили уравнение окружности с 

центром в точке (0;0) и радиусом R. 

2) Рассмотрим окружность с центром 

в точке (a; b) и радиусом R. 

Возьмем произвольную точку 

К(х;у) на окружности.  

(х-а)2 + (у- b) 2 = R2 – уравнение ГМТ, 

равноудаленных от точки (а; b) на 

расстояние R. 

Получили уравнение окружности с 

𝐴𝐵 =  √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 
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центром в точке (а; b) и радиусом R. 

- Какие плюсы и минусы в полученных 

уравнениях? 

 

- С помощью чего были выведены эти 

формулы? 

- Предложенный метод называется Методом 

координат, с которым мы будем сталкиваться 

постоянно в Математическом анализе при 

введении понятия Производной, при 

изучении комплексных чисел, при 

вычислении площади треугольника с 

помощью определителя третьего порядка и 

др. 

- Плюсами является очевидность 

расположения центра окрудности и длина 

радиуса. 

- Минусов нет. 

- Формулы были выедены с помощью 

системы координат и расположения точек 

на плоскости, теоремы Пифагора. 

Описанная часть урока заняла примерно 20 минут. Ученики отвечали 

бегло и с энтузиазмом, что еще раз доказывает их интерес к практической 

составляющей на уроках математики.  

На этапе расширения темы в конце второго урока пары была предложена 

другая ситуация. 

Преамбула: По дороге на работу я читаю 

научные статьи с портала Постнаука. Меня 

заинтересовала статья под названием 

«Астероид Бенну. Зачем изучают астероиды и 

чем для Земли опасен астероид Бенну». 

 

- Какие математические задачи решают 

ученые в данной практической ситуации? 

- Построите чертеж, иллюстрирующий 

ситуацию. 

- Что надо знать для решения этой задачи? 

- Составьте алгоритм решения задачи с 

помощью Метода координат и планиметрии. 

 

-На какое расстояние приблизится астероид к 

Земле. 

- Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

-Алгоритм решения задачи: 

1. Определить координаты центра 

окружности ее радиус. 

2. Найти координаты двух точек на прямой. 

3. Найти попарное расстояние между точками 

на прямой и центром окружности. 

4. Найти площадь треугольника с вершинами 

в точках на прямой и центром окружности по 

формуле Герона. 

5. Найти длину перпендикуляра, опущенного 

из центра окружности на прямую с помощью 

метода площадей. 

6. Найти расстояние между точкой на 

окружности и прямой как разность длины 

перпендикуляра и радиуса окружности. 

С точки зрения аналитической геометрии такая задача решается гораздо 

проще. Тем не менее, эта задача дала возможность связать работу с 

координатами на плоскости с задачами планиметрии по нахождению площади 

треугольника, длины высоты, которые обсуждались в модуле, изучаемом ранее. 
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В 11 классе можно еще раз вернуться к задаче по нахождению площади 

треугольника с помощью определителя. Конечно, на практике осуществить 

такое решение трудоемко с точки зрения арифметики. Поэтому учащимся 

наглядно можно объяснить необходимость искать рациональные решения 

проблемы, аргументировать необходимость такого направления, как 

аналитическая геометрия. А это может мотивировать учащихся на изучение 

основ этого направления через курсы по выбору, на исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Возвращаясь к проведенному уроку, необходимо заметить, что с помощью 

выбранной подачи нового материала удалось раскрепостить учеников, 

настроить ученическую аудиторию на рабочий лад и обосновать актуальность 

изучаемой темы. Поэтому использование задач прикладного содержание можно 

назвать успешным и эффективным в плане формирования компетенций [5]. 

Кроме того, использование практических задач отражает основные 

принципы куррикулума и способствует реализации его главной цели – развития 

у ученика достаточных для будущей самостоятельной жизни компетенций. 

Прикладная направленность уроков математики способствует 

междисциплинарной активности и формирует у ребенка целостное 

представление процесса обучения. 

Проблема заключается в том, что прикладные задачи в очень малом 

объеме представлены в учебнике. Поэтому подготовка к практико-

ориентированному уроку требует от учителя значительных сил и времени. К 

тому же каждый преподаватель имеет свой собственный взгляд на прикладную 

направленность, а может не использовать ее вовсе. Таким образом, для 

учителей можно составить ряд рекомендаций относительно использования 

задач практического содержания на уроках математики в лицейском звене:  

a. Стараться придавать занятиям прикладной характер как можно чаще для 

того, чтобы заинтересовать в изучении темы, осуществить 

междисциплинарную связь, развить у учащихся компетенции 

самостоятельной и творческой работы;[3] 

b. Предлагать ученикам решить практические задачи на всех этапах урока: 

повторение, изучение новой темы, оценивание и т.д. 

c. Разнообразить формы прикладных заданий: найти математическое 

обоснование реальному процессу; решить задачу, условия которой 

описывают бытовую ситуацию; реализовать групповой исследовательский 

проект. 
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d. Проводить с другими учителями-предметниками совместные уроки, 

мероприятия, давать ученикам творческие задания, где понадобятся знания 

не только по математике, но и смежным с ней дисциплинам. 
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CZU: 371.3:51 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ К МАТЕМАТИКЕ 

Людмила Ивасюк, учитель математики 

Теоретический лицей «В. Сухомлинский», г. Единец 

Математика занимает особое место среди школьных дисциплин. 

Математика формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение и 

убеждения, т. е. способствует воспитанию высоконравственной личности, 

развитию компетенции организации личной деятельности в ситуациях 

постоянно меняющихся технологий. Эта основная компетенция может быть 

достигнута только тогда, когда в процессе обучения будет сформирован 

интерес к знаниям. 

Роль математики в развитии логического мышления, познавательного 

интереса, уровня познавательной активности учащихся велика. Причина столь 

исключительной роли математики в том, что это самая теоретическая наука из 

всех изучаемых в школе. В ней высокий уровень абстракции и наиболее 

естественным способом изложения знаний является способ восхождения от 

абстрактного к конкретному. Еще с давних времен существует процесс 

обучения молодого поколения, т. е. передача опыта старшим поколением 

младшему. И всегда существовала проблема поддержания у учащихся интереса 

к изучаемому материалу, сохранения их активности на протяжении всего урока. 

С середины 70-х гг. в отечественной школе обнаружилась опасная 

тенденция снижения интереса школьников к занятиям. В связи с этим 

ухудшалось качество знаний, снижалась успеваемость, затруднялось развитие 

логического мышления, познавательной активности, познавательного интереса 

учащихся. 

Отчуждение учащихся от познавательного труда педагоги пытались 

остановить различными способами. На обострение проблемы массовая 

практика отреагировала так называемыми нестандартными уроками, 

имеющими главной целью возбуждение и удержание интереса, учащегося к 

учебному труду, развитию познавательных процессов.  

Однообразие урока, когда на нём в течение нескольких лет повторяются в 

неизменном порядке проверка домашнего задания, опрос, сообщение нового, 

его закрепление и снова – домашнее задание, постепенно вызывает у учеников 
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скуку, притупляет их внимание. Можно избежать этого, создав оптимальные 

условия учащимся в соответствии с их возможностями обучения. 

Образование сегодня претерпевает существенные перемены, одна из 

которых – перенос центра тяжести с обучения на учение. Сотрудничество 

обучаемых и обучающих, их взаимопонимание являются важнейшим условием 

образовательного процесса. Работая с учащимися, с разной степенью 

подготовки по математике, стала постепенно внедрять различные типы 

нетрадиционных уроков, тем самым помогая учащимся найти в уроках те 

моменты, которые увлекают их своей необычностью, приносят радость и 

удовлетворение ученику и мне, расширяют кругозор, развивают 

сообразительность, наблюдательность и смекалку [1].  

Стараюсь строить свои уроки так, чтобы на уроке использовать различные 

методы и формы работы с учениками. Применяю такие формы и методы 

работы как устный счет, «звездный взрыв», «brain-storming», проблемное 

обучение, работа в группах, работа в парах, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа, работа у доски, математический диктант, 

взаимопроверка, взаимооценивание, самооценивание. Применяю творческие 

задания: по данным условиям составить задачу. Использую игровые моменты, 

составление и разгадывание кроссвордов, решение кросснамберов, 

дидактические игры, загадывание загадок, шарад, ребусов математического 

содержания. Учащиеся под моим руководством разрабатывают и защищают 

проекты исследования. При решении геометрических задач учащиеся 

анализируют и синтезируют данные задачи, тем самым развивая логическое 

мышление, а также развивается воображение и творческое мышление. При 

изучении геометрических тел, учащиеся моделируют и изготавливают из 

различных материалов: конус, цилиндр, усеченный конус, пирамиду, 

усеченную пирамиду, призму, куб и другие тела. Не высказываясь на уроке, 

учащиеся хуже усваивают изучаемый материал, развивается неуверенность в 

своих силах. Стараюсь ставить их в позицию говорящих и делающих.  

Методически высокоэффективными, реализующими нетрадиционные 

формы обучения, развития и воспитания, учащихся являются интегрированные 

уроки, урок-игра, урок-исследование, урок-зачет, урок– сказка и другие формы.  

Среди тенденций современного общества прослеживается одна, которую 

невозможно не заметить – это повсеместная компьютеризация и 

информатизация многих областей человеческой жизни. Информатизация 
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образования представляет процесс внедрения в образование информационных 

знаний, методов, технологий. 

Именно информационно-коммуникационные технологии не только дают 

учащимся возможность идти в ногу со временем, но и делают процесс обучения 

более интересным, проблемным, творческим, ориентированным на 

исследовательскую активность. Использование компьютера при обучении 

позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес, 

пытливость и прочность знаний ребенка, поэтому в школе компьютер 

становится посредником между учителем и учеником, позволяющим 

организовать процесс обучения. Основные предназначения мультимедийного 

урока: изучение нового материала, преподнесение новой информации; 

закрепление пройденного, отработка учебных умений и навыков; повторение, 

практическое применение полученных знаний, умений, навыков; обобщение и 

систематизация знаний [2]. В своей работе использую готовые 

мультимедийные продукты и компьютерные обучающие программы, создаю 

собственные презентации, использую средства сети Интернет в учебной и 

внеклассной работе. Использовать презентации можно на всех этапах урока. 

Ведь презентация – это целенаправленный информационный процесс, 

решающий свои задачи, в котором компьютер выступает не только как 

средство, дающее большую свободу для творчества, но и как своего рода 

генератор новой эстетики. Это способствует повышению эффективности 

восприятия и запоминания подаваемого в презентации материала. Их 

использование позволяет разнообразить формы и методы работы как на уроке, 

на каждом его этапе: и при подаче нового материала, и при закреплении, и при 

самостоятельной работе учащихся, так и во внеурочной деятельности. Даже 

самые пассивные из учащихся с огромным желанием включаются в работу, с 

интересом просматривают слайды и отвечают на вопросы. Во время любой 

презентации дети очень внимательны, сосредоточены и дисциплинированы, так 

как, во-первых, им необходимо четко запомнить интересно представленный 

материал, во-вторых, маленький шум может помешать ответить на вопросы по 

данной теме. Использование презентаций повышает интерес обучающихся к 

математике. Презентация помогает мне развивать познавательную активность 

учащихся, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу на 

уроке, а также снимает утомление учащихся. Кроме того, развивает внимание и 

сообразительность. Даю высокую оценку эффективности использования 

презентации, отметив очевидные ее достоинства: последовательность 
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изложения, возможность воспользоваться официальными шпаргалками, 

мультимедийные эффекты, копируемость, транспортабельность. 

Используя в работе электронные средства около двенадцати лет, накопила 

определённый опыт: 

На уроке в 12 классе на тему «Сечения призмы», учащиеся работали в 

группах, во время актуализации опорных знаний им предлагались вопросы на 

слайдах, где необходимо было по рисунку определить элементы призмы, 

назвать призму, выявить из нескольких различных тел – призмы и 

аргументировать ответы. При объяснении материала приводились примеры на 

слайдах различных видов сечения. Затем учащимся предлагалось 

смоделировать самостоятельно сечение, параллельное основанию и 

диагональное сечение призмы, и вычислить площади полученных сечений. 

Учащиеся выполняли задания с интересом, им понравился нетрадиционный 

урок. В конце урока каждому ученику был роздан миниконспект урока. Так как 

учащиеся во время урока больше слушали объяснение новой темы [6].  

При изучении темы «Логарифмы» в 10 классе, учащиеся получили 

конспект урока, с которым работали на протяжении всего урока. Необходимо 

было, используя определение и свойства логарифма, заполнить пропущенные 

места, т.е. решить примеры. Проводилась взаимопроверка с использованием 

слайдов. Проводилась маленькая самостоятельная работа по вариантам. В 

каждом варианте шесть примеров на вычисление, отражающие весь материал, 

изученный на уроке. Результаты вычислений занесены в таблицу. Каждому 

результату поставлен в соответствие слог части зашифрованного таким образом 

высказывания. Результат вычисления учащиеся отыскивали в этой таблице и 

заносили соответствующий ему слог в соответствии с номером задания в 

таблицу своего варианта, чтобы получить зашифрованное высказывание 

Каждое задание оценивалось баллами и учащиеся в конце урока, заработав 

определенное количество баллов, получали оценку.  

При изучении темы «Применение производных в различных областях 

науки», в 11 классе, учащиеся много узнали о применении производной в 

физике, химии, биологии, географии и экономике. Учащиеся самостоятельно 

подготовили презентации с информацией по каждому разделу. Было проведено 

соревнование при решении задач.  

При изучении темы «Классическое определение вероятности», в 12 классе, 

при подаче нового материала эффективно используется презентация, 

присутствует домашний эксперимент, в котором необходимо было подбросить 
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монету 50 раз и подсчитать количество выпадений орла. В классе, по общим 

результатам эксперимента, учащимися была найдена вероятность выпадения 

орла.  

При изучении темы «Двугранный угол», в 11 классе, с помощью 

презентации учащимся наглядно демонстрируются виды двугранных углов, 

формируются у учащихся умение распознавать и описывать взаимные 

расположения точек, прямых, фигур на плоскости и в пространстве. Каждый 

ученик получил конспект урока, с которым работал весь урок.  

В 9 классе, при изучении темы «Числовая функция вида 𝑓: 𝑅 → 𝑅,  𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥2,  𝑎 ∈ 𝑅∗», учащиеся самостоятельно подготовили и провели блиц-опрос по 

изученному материалу. Затем, работая в группах, исследовали свойства 

функций и строили графики функций. Проводилось минитестирование, в 

котором каждому ученику предлагался свой вариант теста, состоящий из 10 

вопросов, где необходимо было обвести букву, соответствующую правильному 

ответу. А результаты выводились на экран и были одинаковыми. Проводилась 

взаимопроверка. По результатам работы в группе и по количеству набранных 

баллов учащиеся получали оценку за урок.  

В 11 классе, при изучении темы «Вычисление производных» учащиеся 

узнали тему урока, разгадав предложенный кроссворд. Присутствовала работа у 

доски, устный счет, математический диктант, была проведена самостоятельная 

работа в виде математического лото. Был составлен оценочный лист, критерии 

оценивания и за каждое задание учащиеся самостоятельно выставляли себе 

баллы. 

В 12-х классах при изучении модуля «Элементы математической 

статистики» предлагаю учащимся составить исследовательские проекты, в 

которых учащиеся самостоятельно проводят опрос жителей города Единец, по 

какой-либо волнующей проблеме; затем обрабатывают, анализируют и 

интерпретируют результаты наблюдений в виде диаграмм, графиков.  

В 11 классе при изучении главы «Геометрические преобразования в 

пространстве» учащиеся самостоятельно подготовили презентации по всем 

видам симметрии, а также были выполнены рисунки, поделки, наглядно 

показывающие осевую симметрию.  

На внеклассном мероприятие «Бизнес-игра», которое я проводила с 10, 11 

и 12-ми классами, уделялось внимание математическим задачам финансового 

характера. Перед началом игры составлялись три команды, которые являлись 

финансово-кредитными учреждениями, осуществляющие денежные расчеты и 
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наращивающие «капитал». Необходимо было, решая экономические вопросы, 

связанные с деньгами, прибылью, доходами, увеличить свой первоначальный 

капитал. У банков были акционеры, которые, отвечая на вопросы, тоже 

приносили им прибыль. Командам задавались вопросы различной стоимости: 

100, 300 и 500 леев, в зависимости от сложности вопроса [6]. 

На внеклассном мероприятие «Математическое кафе» были поставлены 

цели: выработка стратегий сплочения коллективов 10-х и 11-х классов, 

развитие творческого интереса к математике, развитие кругозора учащихся. 

Были проведены различные конкурсы такие как: «Салат «Незабудка» под 

соусом из загадок», «Борщ «Скороспел» со сметаной «кто успел, тот и съел», 

«От нашего стола к вашему столу», «Рагу «из логических смекалок с острыми 

приправами из внимания и мышления», «Мезим - для желудка не заменим», 

«Десерт «Мороженое с взбитыми сливками с начинкой из обгонялок, 

навеянный непреодолимым желанием учиться, учиться и еще раз учиться…», 

«Кулинарный фокус». Развитие интереса к предмету достигается проведением 

таких вечеров. Интересные домашние задания у каждой команды, в таких 

мероприятиях проявляется инициатива детей [5].  

Успех в работе по развитию познавательной и творческой активности в 

значительной степени зависит от характера взаимоотношения учителя и 

учащихся. Положительный результат будет только в том случае, если эти 

отношения будут носить позитивный характер взаимного понимания и 

уважения. Работая над развитием познавательной и творческой активности 

учащихся, учителю следует много внимания уделять проблеме познавательного 

интереса. Выступая в качестве внешнего стимула к учению, познавательный 

интерес является самым сильным средством развития познавательной 

активности. Искусство учителя состоит в том, чтобы познавательный интерес 

стал для учащихся значимым и устойчивым. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

НА ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ МНОГОГРАННИКОВ 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость более глубокого изучения задач на 

построение сечений многогранников, с целью развития критического мышления учащихся. 

Ключевые слова: критическое мышление, задачи на построение, учащиеся. 

Проблема развития критического мышления не нова, однако она 

достаточно актуальна в современной психолого-педагогической науке. Целый 

ряд исследователей предлагают свои определения критического мышления. В 

работах известных психологов Ж.Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготского даны 

достаточно близкие по смыслу определения термина «критическое мышление»: 

один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 

подхода к окружающему его информационному полю [1]. В таблице 1 

приведем еще несколько определений понятия " критическое мышление". 

Таблица 1. Определение понятия "критическое мышление" 

Автор Определение понятия 

" критическое мышление" 

Д. Дьюи сложная, связанная с поступками человека, основанная на содержании 

сеть деятельности, вовлекающая всего человека 

Роберт Х. Эннис разумное рефлективное мышление, сосредоточенное на принятии 

решения, во что верить или как поступить  

Д. Халперн использование когнитивных техник или стратегий, которые 

увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата 

Ч. Темпл,  

К. Мередит, Дж. 

Стил 

думать критически означает проявлять любознательность и 

использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы 

и осуществлять планомерный поиск ответов 

Несмотря на различные формулировки авторов, их все можно объединить 

и противопоставить определению исследователя Т. Ноэль-Цигульской, которая 

дает отрицательное толкование понятию " критическое мышление": «Оно не 

означает "критиканское", "выискивающее недостатки" или "негативное"».  

Можно утверждать, что в "визитной карточке" современного молодого 

человека развитое критическое мышление должно стоять на одном из первых 

мест. Это связано с тем, что поток информации, поступающей ежедневно 

огромен и умение фильтровать и выделять необходимую информацию нужно 

для специалиста любой сферы деятельности.  
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Несмотря на то, что последние два десятилетия компьютерные технологии 

активно используются во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и 

в образовании, у выпускников школы наблюдается отсутствие навыков по 

изображению пространственных фигур на плоскости. Не спасает ситуацию 

применение интерактивной доски и различных графопостроителей с целью 

визуализации и наглядности преподавания, применение презентаций и многое 

другое. Следствием этого и являются трудности, связанные с построением 

стереометрических фигур, решением геометрических задач. А дальнейшие 

последствия неумения работать с пространственными объектами приводят к 

тому, что возникают проблемы с предметами - географией, физикой, химией, 

которые изучают свойства трехмерного пространства.  

Опыт преподавания в лицейских классах показал, что у многих учащихся 

не развиты конструктивные навыки. В связи с этим, считаем, что предмет 

"Черчение" во многом помог бы решить проблему с развитием конструктивных 

умений учащихся, где можно было бы овладеть навыками работы с 

чертежными инструментами, умением правильно изображать фигуры, учиться 

видеть чертеж во всех проекциях. 

Как известно, геометрические задачи делятся на три типа: 

 

Рисунок 1. Типы геометрических задач 

Стереометрические задачи на вычисления и доказательство можно легко 

решать, если есть правильный рисунок пространственной фигуры. Поэтому, 

при изучении тем: «Параллельность прямых и плоскостей в пространстве», 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей», «Углы между прямой и 

плоскостью, между двумя прямыми, между двумя плоскостями», необходимым 

материалом для иллюстрации является решение позиционных и метрических 

задач на построение пространственных фигур и сечений этих фигур 

плоскостями.  

При решении задач на построение сечений необходимо, прежде всего: 
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1) уделять внимание формированию базовых понятий курса стереометрии 

(угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями, многогранники и т.д.);  

2) обязательно применять модели геометрических тел, развертки; 

3) для повышения наглядности преподавания привлекать различные 

графопостроители и программы. Перечислим наиболее известные: 

✓ Cinderella (автор Ulrich Kortenkamp); 

✓ Математический Конструктор (разработано 1С); 

✓ GEONExT (автор Alfred Wassermann) 

✓ The Geometer's Sketchpad (русифицирована Институтом Новых 

Технологий и распространялась под названием «Живая геометрия», а 

затем «Живая математика»); 

✓ Compass and Ruler (C.a.R) (автор Rene Grothmann); 

✓ GeoGebra (автор Marcus Hohenwater, 2002 год); 

✓ Геометрический построитель Maxwell 2D/3D; 

✓ Wingeom (Wgeomru)- предназначена для создания перемещающихся 

чертежей (2D-моделирование), трехмерных моделей (3D-

моделирование); 

✓ Poly - программа для того, чтобы исследовать многогранные 

поверхности; 

✓ Интерактивная геометрия (Kig) - приложение для интерактивных 

геометрических построений, позволяющее ученикам изучать 

геометрические фигуры с помощью компьютера. 

Для развития критического мышления при изучении задач на построение 

автор предлагает использовать разные пропедевтические задачи, в том числе, и 

задачи - ловушки (задачи, заранее рассчитанные на неправильный ответ), с 

помощью которых можно проверить не только внимательность учащихся, но и 

насколько полно осмыслен и освоен материал. Рассмотрим примеры: 

Примеры задач на готовых чертежах: 

Задача 1.  

Пользуясь данным рисунком 2, назовите: 

а) три плоскости, содержащие прямую 

В1С; прямую АВ1; 

б) прямую, по которой пересекаются 

плоскости B1CD и AA1D1;  

 плоскости ADC1 и A1B1B; 

в) плоскость, не пересекающуюся с 

прямой CD1; с прямой BC1  
 

Рисунок 2. 
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Задача 2.  

Дан четырехугольник ABCD. Точка D лежит в 

плоскости . Прямая AB пересекает 

плоскость  в точке К, ВС пересекает 

плоскость  в точке L. Есть ли ошибка на 

рисунке 3?  

Ответ: точки К, L, D должны лежать на одной 

прямой. 
 

Рисунок 3. 

Задача 3. 

а)         б) 

Назовите, каким 

плоскостям 

принадлежит 

точка К? (Рис.4) 

 

 

 

Рисунок 4. 

Точка Р лежит 

на прямой МN. 

Назовите 

плоскость, 

которой 

принадлежит 

точка Р.(рис.5) 

Рисунок 5. 

Задача 4. 

Сколько плоскостей можно провести через выделенные элементы? Какие 

аксиомы и теоремы вы применяли? (Рис.6) 

 

Рисунок 6. 

Задача 5. На рисунках 1-8 изображены сечения тетраэдра плоскостью. Есть ли 

ошибки на рисунках? 
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Задача 6. На рисунках изображены сечения куба плоскостью. Есть ли ошибки 

на рисунках? (Рис.7) 

 

Рисунок 7. 

Одним из способов решения проблемы, связанной со слабым развитием 

конструктивных навыков учащихся, автор видит в увеличении количества 

часов в куррикулуме, предназначенных для решения задач на построение 

сечений. Увеличить количество часов как в 11, так и в 12 классе. Также, можно 

предлагать задачи на построение сечений на факультативах, либо периодически 

в качестве домашней работы (раз в одну- две недели).  

Задачи на построение сечений, при кажущейся простоте, интересны. 

Умение решать задачи на построение сечений можно отнести к достижениям 

высокого уровня, владение навыком их решения позволяет решать сложные 

стереометрические и олимпиадные задачи, без страха приступать к решению 

пространственных задач на экзамен БАК и быть уверенным в успешном и 

правильном их решении. При решении задач на построение сечений 

формируется критическое мышление: в узком смысле - умение "видеть" 

пространственные тела и работать с ними; в широком смысле -развиваются 

навыки последовательного выполнения действий, умение проводить анализ 

полученного решения. 

Критерием проверки сформированности уровня критического мышления 

при изучении задач на построение сечений можно принять умение учащихся 

самостоятельно проводить построения, умение обосновывать, что полученное 
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сечение является искомым, умение решать задачи на нахождение площади 

полученного сечения.  

Учащиеся, перед тем как приступать к решению задач на построение 

сечений многогранников, должны ознакомиться с определенным набором 

достаточно базовых, а затем и трудных геометрических задач, освоить 

некоторые геометрические методы, научиться решать задачи, следуя известным 

образцам. Необходимо разобрать методы, приемы, алгоритмы, которые трудно, 

почти невозможно найти самостоятельно. Учитель, ведущий занятия, и 

желающий удержать интерес к предмету в классе с различным уровнем 

учащихся, должен предлагать различным по сложности задачи.  

Автор школьных учебников Е.В. Потоскуев отмечает: «Хорошее 

геометрическое образование, пространственное воображение и логическое 

мышление – необходимые атрибуты не только математика, но и инженера, и 

экономиста, и дизайнера, и юриста, и программиста, а также специалистов 

многих других профессий».  
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В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Светлана Лупашку, преподаватель 

Комратский государственный университет, Комрат, РМ 

В настоящее время на первое место при обучении, вместо передачи знаний 

от педагога к ученикам выходит обучение учащихся приемам самообучения и 

самоконтроля. То есть во главе стоит задача научить учиться. Важно уделять 

внимание не только предметным знаниям, но и умению использовать эти 

знания на практике. То есть ученики становятся активными участниками 

образовательного процесса.  

Обратная связь – это процесс, при котором сообщения и получение 

комментариев о конкретных действиях, ситуациях, спорных вопросах, 

приводит к достижению цели. 

Создание эффективной обратной связи является основой при обучении на 

всех этапах образовательного процесса. Обратная связь – это инструмент, 

дающий представление о том, как идет процесс обучения, информирует 

учителя о достижениях и проблемах учащихся, позволяет определить уровень 

достижения цели и решения учебных задач. Обратная связь должна проходить 

в атмосфере взаимоуважения и доброжелательности, предоставлять время для 

того, чтобы учащиеся исправили ошибки или сменили направление мышления 

и деятельности. 

Обратная связь со стороны ученика – это информация, которая помогает 

оценить собственные достижения или пробелы в учении. Для учителя же 

обратная связь – это информация, которая помогает понять недоработки в 

обучении и внести изменения в свою деятельность путем подбора новых 

методов и техник обучения. 

Можно выделить следующие инструменты обратной связи: 

• опросы; 

• письменные комментарии; 

• наблюдения;  

• вопросы; 

• дневники обратной связи; 

• тетради самоконтроля и др. 
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Рассмотрим применение этих и других видов инструментов с помощью 

современных и доступных информационных технологий (ИТ).  

Использование информационных технологий дает возможность:  

• шире использовать аудиовизуальные средства; 

• сопровождать учебный материал динамическими рисунками; 

• моделировать и исследовать закономерности, которые в обычных условиях 

невозможно воспроизвести;  

• проводить быстрое и эффективное тестирование учащихся;  

• организовать рефлексию; 

• организовать самостоятельную работу учащихся; 

• способствовать развитию информационной культуры,  

• развивать умения работы с современными ИКТ средствами.  

Чтоб оценить базовые знания по предмету, удобно использовать 

наглядность. Одна из возможностей – это ресурс GeoGebra. Так, например, 

можно быстро оценить понимание построения параболы. Демонстрируются 

графики квадратичной функции, учащимся предлагается по рисунку вывести 

формулу. Задания учителем могут корректироваться в режиме реального 

времени, ориентируясь на ошибки, которые чаще совершают учащиеся данного 

класса. Также можно учащимся предложить самим составить задания и 

выполнить проверку.  

         

Рисунок 1. Построение параболы в Geogebra  

В начале урока часто проводится мини опрос по изученной ранее теме. 

Этот процесс можно автоматизировать, составляя мини-тест в google-формах, 

доступ к которому можно предоставить в виде QR-кода. Ученики отвечают на 

вопросы, используя свои мобильные устройства. Опрос проходит быстро и 

охватывает всех учащихся, также сразу можно получить и оценить результаты.  

Если учитель хочет проверить усвоение теоретических знаний 

(определения, формулировки, формулы), то удобно использовать ресурс Padlet. 

Опрос может проходить анонимно или с введением фамилии. Также сразу 
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можно обсудить ответы, предложить учащимся самим оценить правильность и 

выбрать верные варианты. 

 

Рисунок 2. Опрос на ресурсе Padlet 

Этот же ресурс удобно использовать и для исследовательской работы. Так, 

например, учащимся было предложено найти окружающие их объекты, по 

форме напоминающие график квадратичной функции, сделать фото и 

поделиться им. С классом обсуждаются рисунки, даются комментарии. 

Результаты представлены на рис.3. 

 

 

Рисунок 3. Результат работы учащихся в Padlet 

Для закрепления терминологии по изученной теме предлагаю учащимся 

составить кроссворды и ребусы, которыми они обмениваются. Кроссворды 

составляются на ресурсе Learningapps, а ребусы на http://rebus1.com/ 
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Рисунок 4. Ребусы ресурса Rebus1 

При закреплении материала, для понятия логики изучения, предлагается 

учащимся составление понятийных карт, которые они могут выполнять на 

ресурсе https://www.mindmeister.com/. Информацию на нем надо вводить 

самостоятельно, оценивая связи между объектами, что исключает списывание и 

повышает уровень осознанности изучаемого объекта. Работать над картой 

можно как одному, так и группой. 

 

Рисунок 5. Пример ментальной карты 

В завершении урока один из доступных способов быстрой проверки 

усвоенных знаний, а также рефлексии – это опрос при помощи карточек 

plickers. Для проведения опроса достаточно наличие мобильного устройства у 

преподавателя. 

  

Рисунок 6. Карточка для ответа и вопрос, оформленный в plickers 

Используя такие формы обратной связи, можно переключить внимание 

учащихся с игровой возможности мобильных устройств на его образовательные 

функции, подключать к работе компьютер для использования поиска и 

осознанного оформления нужной для обучения информации.  

Описанные формы обратной связи позволяют за короткий промежуток 

времени опросить/оценить практически весь класс, увидеть целиком картину 

усвоения материала, моделировать задания непосредственно учитывая уровень 

понимания. 
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CZU: 372.851:004 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 

У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Ольга Нестерова, I дидактическая категория 

ПУ ТЛ «Дмитрий Кантемир», мун. Кишинэу 

«Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера, 

мы украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи 

Сегодня, как никогда раньше, перед современной школой стоит задача 

максимально приблизить учебный процесс к реальной жизни, дать 

современному школьнику не только знания, но и умение самостоятельно 

ориентироваться в реалиях взрослой жизни. 

Современное общество остро нуждается в самостоятельно думающих, 

обладающих критическим мышлением и коммуникативными навыками 

работниках, для которых не станут препятствием сложные экономические, 

культурные и социальные условия.  

Педагогам необходимо создать такие условия в учебном процессе, которые 

позволили бы повысить познавательный интерес ученика к предмету, тем 

самым подготавливая его к будущим трудностям и формируя у него навыки 

решения задач в постоянно изменяющихся условиях. Познавательным 

интересом является стремление личности к целенаправленному акту познания 

по отношению к объектам, которые наиболее значимы для человека и 

удовлетворяют его потребности. Наличие познавательного интереса у 

учащегося создает необходимость в получении новых знаний и расширении 

научного кругозора. Для формирования познавательного интереса необходимы 

специальные учебные условия, дающие возможность проявить себя творчески в 

решении учебных задач. Такие условия могут быть обеспечены при помощи 

проектной деятельности. 

Мне бы хотелось поделиться опытом работы по внедрению проектной 

деятельности на уроках математики с целью повышения познавательного 

интереса. 

Безусловно, подобная деятельность требует соблюдения определенных 

условий: 

1. Тематика проектов должна быть известна заранее. 
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2. Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 

ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей 

знаний и разнообразных источников информации. 

3. Необходимо вовлечь в работу над проектом как можно больше учеников 

класса, предложив каждому задание с учетом уровня его математической 

подготовки. 

Проекты могут оформляться в письменном виде и путем публичной 

защиты. Объем письменно оформленных проектов по математике может быть 

различным, в зависимости от типа проекта и времени его выполнения, в 

зависимости от количества графического материала, рисунков, таблиц 

исследования и т.д. 

Я считаю, что ведущая линия в осуществлении проектной деятельности на 

уроках математики состоит в том, чтобы выбрать тему проекта, выделить в ней 

проблемы, наметить направление и ход ее разработки, наполнить ее 

интересным материалом и содержанием, логически ее завершить, 

продемонстрировать свою эрудицию в предмете исследования. У учащихся к 

выпуску наблюдается формирование всех компонентов исследовательской 

культуры: мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного, 

сравнение, обобщение и систематизация); умения и навыки работы с 

дополнительными источниками информации, с культурой устной и письменной 

речи. 

Работа с учащимися 

Учитель знакомит ребят с необходимым теоретическим материалом, 

основываясь на брошюре “Проектное портфолио”, которая предлагается 

ученикам в конце занятия. Работа будет включать в себя несколько этапов. 

Первый этап – этап планирования.  

Второй этап – этап выполнения проекта.  

Третий этап– этап представления проекта. 

Предлагается следующая последовательность работы: 

1. Уточнение и формулировка задач. 

Во время работы над проектом учителю необходимо следить, чтобы каждая 

группа и каждый её член чётко понимали свою собственную задачу, поэтому 

рекомендуется оформить стенд, на котором были бы вывешены: общие темы 

проекта, задачи каждой группы, списки членов групп, консультантов, 

ответственных и т. д. 
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2. Поиск и сбор информации. 

Учащиеся (с помощью учителя) выбирают способ сбора информации: 

наблюдение, анкетирование, социологический опрос, интервьюирование, 

проведение экспериментов, работ со средствами массовой информации, с 

литературой. 

3. Обработка полученной информации. 

Необходимое условие успешной работы с информацией – ясное понимание 

каждым учеником цели работы и критериев отбора информации. Задача 

учителя – помочь группе определить эти критерии. 

4. Этап обобщения информации [3]. 

Организуя работу над проектом, стараюсь соблюсти основные этапы проектной 

деятельности. Каждый проект соотносится с определенной темой и 

разрабатывается в течение определенного времени.  

Вот как, например, проходила защита групповых проектов в 11 классе по 

теме: “Практическое применение арифметической и геометрической 

прогрессий”. Учащимся предлагалось разделиться на группы по 2-3 человека. 

Каждая группа получает домашнее задание: найти различные сферы 

применения арифметической или геометрической прогрессии. Оформить 

информацию в виде презентации (это может быть компьютерная, стендовая, 

альбомная и др.) и подготовить защиту одного понравившегося применения 

прогрессии, указав его преимущества и недостатки. Каждая группа выдвигает 

своего представителя и консультанта, которые делают презентацию своей 

работы на уроке. Другие группы принимают активное участие в обсуждении, 

делая записи в тетрадях, задавая дополнительные вопросы. Учитель направляет 

учебную дискуссию в нужном направлении. Техническая группа (2-3 

учащихся) в ходе урока собирает весь проект полностью и готовит презентацию 

всего проекта в целом.  

Также я предлагаю учащимся творческие мини– проекты для домашнего 

задания. Планируемыми результатами и формами их представления могут быть 

кроссворд, ребусы, газета, журнал и др. Эти проекты предполагают 

активизацию учащихся, т. к. они должны знакомиться с учебной литературой, 

справочниками, подбирать рисунки и рисовать. Учащиеся с разным уровнем 

подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими 

возможностями. Так, я предлагаю информационные проекты в 5-м классе 

“Старинные меры”, в 6-м классе “Пропорции вокруг нас”, в 7-м классе “Как 
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функция может связать воедино окружающий нас мир”, в 7-м классе проект “В 

мире симметрии”. 

Интересны учащимся и исследовательские проекты: в 7-м классе 

“Взаимное расположение графиков линейных функций”, “Формулы 

сокращенного умножения”, проект в 8-м классе “Теорема Виета”, “Золотое 

сечение”, “Различные способы доказательства теоремы Пифагора”, 

Большое внимание уделено проектной деятельности в Национальном 

Куррикулуме по математике 2019 года. В нем даны рекомендации по 

использованию проектов во всех классах с 5 по 12. 

На сегодняшний день все большую популярность приобретает 

интегративный подход в рамках системы образования STEAM. Эди Хафизан 

Мод Шахали, Лилия Халим, Мохамад Саттар Расул, Камизах Осман и Мод 

Афенди Цулькифели [4] приводят результаты исследования, которые 

доказывают высокую эффективность проектной деятельности в такой форме 

образовательной программы, когда отдельные дисциплины не выделяются, а 

работа ведется в рамках интегрированного изучения по «темам». Само 

обучение предполагается строить на базе проблемно ориентированной учебной 

деятельности (на основе метода проектов и технического проектирования), 

которая объединяет научные принципы, технологию, проектирование и 

математику в одну школьную STEM-программу. Эта программа может 

преподаваться в качестве нового отдельного школьного предмета или 

использоваться для оказания помощи уже существующим STEM-предметам 

для достижения наиболее значимых результатов [2]. 

Необходимо особо отметить сложность и многогранность STEM 

образования, в результате чего для решения вопросов, связанных с отсутствием 

STEM-грамотности, разрабатываются самые разнообразные программы по 

виду, направлению и уровню сложности. Можно выделить следующие 

основные подходы к их разработке: 1. Представители первого направления 

предлагают расширить учебный опыт в отдельных STEM-предметах, используя 

проблемно ориентированную учебную деятельность, в ходе которой 

аналитические концепции применяются к реальным мировым проблемам, с 

целью лучшего понимания сложных концепций обучающимися. 2. 

Представители второго подхода пытаются интегрировать знания STEM-

предметов, чтобы создать более глубокое понимание их содержания, что в 

итоге приведет к расширению возможностей, обучающихся в будущем выбрать 

техническое или научное направление карьеры [2, 3 с.].  
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В STEM-образовании должен преобладать многопрофильный подход, 

который использует интегративность в обучении STEM-дисциплин, как это 

делается в реальных производственных условиях. Тем самым обучающийся 

сможет применять свои знания для решения плохо структурированных 

технологических проблем, развивать технические способности и более 

интенсивно овладевать навыками высокоорганизованного мышления [1]. 

Современное общество остро нуждается в людях, которые готовы себя 

посвятить самореализации и саморазвитию. Для решения данной задачи 

необходимо создать условия, при которых учебный процесс был бы интересен 

и раскрывал учащимся все спектры значений получаемых в школе знаний, а 

также их применение на практике в ограниченных условиях. В этом помогает 

проектная деятельность, которая раскрывает суть личностно-ориентированного 

подхода в обучении. Во время выполнения проекта ученики получают богатый 

исследовательский опыт, работая в группах, распределяя роли, ориентируясь в 

информационном поле, развивая память, мышление. Я как педагог с 

многолетним стажем вижу решение данной проблемы в акцентуации развития 

навыков проектной деятельности, способствующей формированию 

вышеуказанных качеств будущих выпускников.  

 

Библиография 

1. Крылов Д.А. Формирование технологической культуры у будущих 

педагогов: монография. Казань: Офсет-сервис, 2010. 182 с. 

2. Репин А.О. Актуальность STEM-образования в России как приоритетного 

направления государственной политики. Научная Идея, 2017. №1. 

3. Семенцова О.В. Проектная деятельность на уроках математики - URL 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8

/614616/ [дата обращения 01.02.2020]. 

4. Shahali E. H. M., Halim L., Rasul M. S., Osman K., Zulkifeli M. A. STEM 

Learning through Engineering Design: Impact on Middle Secondary Students’ 

Interest towards STEM // EURASIA Journal of Mathematics, Science and 

Technology Education, 2017. № 13(5). р. 1189–1211. 

143



 

 

 

 

 

 

 

 

Secția 2 

 

 

DIDACTICA INFORMATICII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

144



UN APARAT DE ZBOR PILOTAT DE LA DISTANȚĂ 

Dorin Afanas, doctor, conferențiar universitar 

Catedra AGT, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat. La momentul actual progresele din tehnologie permit implementarea dronelor și în 

sectorul civil. În articol sânt prezentate succint clasificarea dronelor în dependență de aplicare, 

domeniile de activitate unde sistemele fără pilot ar putea fi utilizate,  recomandări referitor la 

alegerea dronei în dependență de caracteristicile cele mai importante și alte caracteristici de 

performanță. 

Cuvinte-cheie: dronă, domenii de implementare, clasificare, domenii de activitate, caracteristici 

importante. 

Abstract. Currently, advances in technology allow the implementation of drones in the civilian 

sector. The article summarized am drones classification depending on the application fields where 

unmanned systems could be used recommendations on the choice drone depending on the most 

important characteristics and other performance characteristics. 

Keywords: drone, areas of implementation, classification, areas of activity, important features. 

Noțiunea de dronă a devenit în ultimii ani, un termen extrem de popular datorită 

tehnologiilor avansate și dezvoltării exponențiale a inovațiilor din acest domeniu. 

Termenul dronă provine de la acronimul din limba engleză DRONE – Dynamic 

Remotely Operated Navigation Equipment (Echipament de Navigație Teleoperat 

Dinamic de la Distanță). Când ne referim la drone vorbim, de fapt, despre vehicule 

aeriene fără pilot uman la bord. Cel mai frecvent dronele sunt cunoscute în literatura 

de specialitate sub denumirea de UAV – Unmanned Aerial Vehicle (vehicul aerian 

fără pilot uman la bord), UAS – Unmanned Aerial System (sistem aerian fără pilot 

uman la bord), respectiv RPAS – Remotely Piloted Aircraft System (sistem aerian 

teleoperat de la distanță) [2]. 

Dronele există într-o gamă largă de forme și dimensiuni. Din punct de vedere al 

utilizării, dronele pot fi clasificate în următoarele categorii:  

– Vehicul aerian fără pilot (UAV); 

– Vehicul terestru fără pilot (UGV); 

– Vehicul subacvatic fără pilot (UUV). 

Domenii de activitate unde sistemele fără pilot ar putea fi utilizate sunt diverse: 

învățământ; cercetare; cartografiere; inspectare; fotografierea și filmarea aeriană; 

supraveghere; hobby etc. 

Cele mai populare și cele mai utilizate sunt vehiculele aeriene fără pilot (UAV). 

Indiferent de utilizarea lui, vehiculul aerian fără pilot funcționează cu baterii sau cu 

CZU: 629.7.02 

CARACTERISTICILE IMPORTANTE DUPĂ CARE ALEGEM 
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energie produsă de propriile lor celule fotovoltaice. Aceste tipuri de drone sunt 

echipate cu motoare electrice, câte unul pentru fiecare elice. Dronele echipate cu 

motoare cu combustie internă sunt mai puțin utilizate în aplicații decât dronele cu 

motoare electrice. În funcție de numărul de motoare și de puterea lor, dronele pot fi 

clasificate și în alt mod. 

Indiferent de tipul de dronă, domeniul de utilizare, se recomandă de ales drona 

după următoarele caracteristici importante:  

– distanța maximă de operare;  

– durata zborului; 

– viteza de zbor; 

– conectivitatea; 

– sistemul de navigație folosit;  

– tipul și numărul de senzori;  

– sistemul GPS de la bord;  

– frecventa de operare;  

– greutatea; 

– preț-calitate. 

Alte caracteristici de performanță ale dronelor sunt următoarele: 

– disponibilitatea de a monta dispozitive de diferite tipuri, mărimi și greutăți 

(aparate foto, camere video, camere cu infraroșu, radare, etc.);  

– capacitatea de a se întoarce independent la punctul de decolare; 

– capacitatea de a rămâne într-o anumită poziție; 

– capacitatea de a rămâne la o altitudine fixă; 

– dimensiuni mici: sunt ușor de manevrat și pot trece prin spații înguste;  

– metode de transmitere a datelor: prin unde radio, Internet, date care vin pe PC, 

tablete sau smartphone-uri;  

– autonomie de funcționare la care bateria poate fi încărcată de la panourile 

fotovoltaice;  

– rezistență la șoc, astfel încât să poată funcționa indiferent de condițiile 

meteorologice. 

Astfel, în baza celor enunțate mai sus, în dependență de scopul și obiectivele 

propuse, domeniul de utilizare, precum și de caracteristica preț-calitate au fost alese 

două drone: Xiaomi FIMI A3 [1] și PARROT MANBO MISSION. 

Quadrocopterul Xiaomi FIMI A3 are următoarele specificații:   

– distanța maximă de operare: 1 km; 

– durata zborului: 21 – 25 minute; 
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– viteza de zbor: 18 m/s; 

– conectivitatea: prin unde radio, semnal analogic; 

– senzori:  accelerometru, giroscop, barometru, busolă; 

– sistem de poziționare GPS + GLONASS la bord;  

– frecventa de operare: 2,4 GHz pentru controlul dronei, 5,8 GHz pentru 

comunicarea video;  

– greutatea: 560 grame; 

– preț-calitate: rezonabil pentru obiectivele propuse; 

– camera dronă: CMOS 1920X1080 Full HD; 

– radiocomandă cu ecran încorporat.  

Pe ecranul R/C este indicată informația despre: voltajul (nivelul) bateriei dronei, 

numărul de sateliți după care efectuăm zborul, timpul de înregistrare video, dacă la 

momentul actual are loc sau nu înregistrarea video/efectuarea foto, puterea 

semnalului de control al dronei (2,4 GHz), puterea semnalului video (5,8 GHz), 

voltajul (nivelul) bateriei R/C-ului, viteza orizontală, viteza verticală, unghiului 

relativ de poziția de decolare, distanța de la punctul de decolare, înălțimea. De 

asemenea se înregistrează implicit coordonatele de decolare și coordonatele unde în 

momentul de față se află drona. Posedă sistem asemănător cu cutiile negre ale 

aeronavelor. 

Drona PARROT MANBO MISSION posedă caracteristici cu mult mai modeste, 

cum ar fi: distanța maximă de operare este de 20 m cu smartphone-ul și o 100 m cu 

radiocomanda; durata zborului este maxim 9 minute; conectivitatea poate fi realizată 

numai prin bluetooth; sistem de poziționare GPS sau GLONASS la bord nu posedă; 

are o greutate de 62 grame. În general, această dronă este destinată mai mult copiilor. 
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TRELLO: INSTRUMENT MODERN 
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Abstract. În lucrare sunt prezentate unele abordări didactice privind utilizarea și aplicarea în 

învățământul preuniversitar a software de management Trello. Sunt examinate avantajele și 

dezavantajele utilizării softului respectiv.  

1. Tendințe actuale privind aplicarea tehnologiilor informaționale în procesul 

didactic 

Actualmente rețeaua Internet și tehnologiile informaționele au devenit 

indispensabile pentru sistemul educațional. Rolul profesorul modern este  să știe să 

învețe rapid și eficient pentru adaptarea la tendințele mereu schimbătoare ale 

sistemului. 

Tendința utilizării device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 

o necesitate de zi cu zi pentru fiecare elev. Întru apropierea de lumea elevilor, cadrelor 

didactice le revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să folosească eficient aceste 

soft-uri. 

O instruire de calitate poate fi realizată prin integrarea tehnologiilor digitale, 

conceptelor și metodologiilor pedagogice moderne, prin universalizarea unor forme de 

instruire și a conținuturilor, prin colaborarea și cooperarea atât a celor instruiți cât și a 

celor care organizează procesul de instruire – integrare. 

Învățarea în societatea modernă nu mai este legată de sala de clasă. Se dezvoltă 

metode de instruire orientate spre instruirea individuală și în grupuri cu acces sincron 

(Skype, Google talk, Yahoo mesenger etc.) și asincron (poșta electronică, forumurile, 

blogurile etc.) la procesele de instruire. Pe parcursul ultimilor 10 ani au fost elaborate și 

dezvoltate conținuturi educaționale calitative pentru instruirea electronică,  elaborarea 

cărora ar fi fost irealizabilă fără sistemele de management al procesului învățării: Mill, 

Moodle, BlackBoard, Ping-pong, AeL etc. [1]. 

Există o mulțime de  instrumente şi resurse Web 2.0 care pot fi utilizate în 

sistemul educaţional, cu scopul de a realiza managementul conţinutului învăţării în 

diverse contexte şi de a oferi metode inovatoare în procesul de predare-învăţare. 

Instrumentele Web 2.0 sunt aplicații, disponibile online care permit utilizatorilor: 

a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice; 

b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 

c) să editeze fotografii și materiale video; 
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d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. 

Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea 

demersului nostru, apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă 

a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de competențe reale, atât la 

nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar[2]. 

Un soft utilizat tot mai intens în activitatea didactică este Trello. 

Trello - este un software de management de proiect cu interfață web. 

A apărut în 2010 ca proiect de Federico Stella. În ianuarie 2011 este prezentat 

un prototip care rezolvă unele probleme de planificare la nivel înalt, și apare cu 

numele Trellis. Mai târziu începe dezvoltarea acestui instrument. După o testare 

minuțioasă Trello se lansează la TechCrunch Disrupt în septembrie 2011 cu aplicații 

pentru web și iPhone. În vara anului 2012 Trello ajunge la 500.000 de membri și 

lansează Android Trello. Pe parcursul anilor Trello și-a îmbunătățit performanțele, 

devenind un instrument aplicabil pentru 35 de milioane de utilizatori activiă[4]. 

Trello permite organizarea activităților, adăugarea listelor, atașarea fișierelor, 

etichetarea evenimentelor, adăugarea comentariilor și partajare de forumuri. Este o 

tablă virtuală pe care puteți agăța idei, sarcini, imagini sau link-uri. Este versatil și 

ușor de folosit și poate fi utilizat pentru orice tip de activitate care necesită 

organizarea informației. 

De ce Trello? 

 Un instrument eficient pentru managementul proiectelor.  

 Presupune munca în echipă.  

 Utilizatorii pot sa-și organizeze cât mai eficient timpul și să administreze 

numeroase proiecte împreună cu colegii de echipă. 

 Membrii proiectului pot comunica între ei. Evidența task-urilor zilnice. O 

interfață simplă și flexibilă care face lucrul plăcut.  

 În cadrul fiecărei coloane, utilizatorul poate adăuga notițe, liste, link-uri, 

documente sau poze (de pe calculator sau de pe Dropbox, google Drive, etc.), seta 

termene limită și alerte de finalizare a unor sarcini.  

 Un card poate fi mutat dintr-o listă în alta. 

 Listele pot fi arhivate pentru a fi accesate pe viitor doar la nevoie.  

 Este sinhronizat cu toate dispozitivile pe care le folosiți.  

 Fundalul poate fi setat cu orice culoare sau imagine dorită.  

 Organizator simplu de sarcini.  

 Planificarea unui eveniment.  
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 Pentru lucru la un proiect școlar. 

2. Modalități de aplicare a softului Trello în activități didactice? 

Instrumentul Trello face parte din „Prezentul acestei generații”, este adaptat și pe 

dispozitivele digitale, oferă opurtunitatea de a studia așa cum își doresc elevii, 

simplificănd munca cadrului didactic. Este o schimbare a filosofiei claselor, în care 

elevii interacționează și primesc feedback-ul în timp real [5]. 

Din perspectiva profesorului, Trello este 

aplicabil după cum urmează: 

Avantajele folosirii instrumentului 

Trello pentru elevi/studenți: 

 Organizarea structurii cursului laconic și 

structurat; 

 Acces la conținuturi în orice moment (în 

clasă, la domiciliu, în afara țării); 

 Plasarea de conținuturi (manuale 

electronice, articole la  anumită temă, 

prezentări PowerPoint, reprezentări grafice, 

imagini, sarcini practice, etc.); 

 Adresare de întrebări la anumită temă 

profesorului sau colegilor de  la 

distanță; 

 Accesibilitatea cursului pentru 

elevi/studenți, în activitățile desfășurate în 

clasă cât și în afara ei; 

 Acces la lucrările sale pentru o 

eventuală prezentare colegilor, 

părinților, angajatorilor etc.; 

 Accesul deschis pentru profesor la lucrările 

elevilor ce pot fi supuse evaluării; 

 Primirea notificărilor privind termenul 

limită de prezentare a lucrărilor practice; 

 Oferirea feed-back-ului de către profesor, 

elevilor în urma  realizarii sarcinilor 

aplicative; 

 Schimb de link-uri instructive pentru 

colegi și profesori; 

 

 Răspunsuri la întrebările elevilor la distanță 

etc. 

 Vizualizarea feedback-ul profesorului. 

În concluzie, acest instrument oferă metode inovative pentru desfășurarea unor 

activități de colaborare integrând diverse surse și materiale online. Aplicarea acestuia 

schematic se poate vizualiza în Figura 1. 

 

Figura 1. Utilizarea instrumentului Trello în activitățile didactice 

Pentru implementarea activităților de învățare prin Trello profesorul  și elevul 

vor realiza acțiunile descrise în Tabelul 1. 

  

Profesorul 

Creare, Colaborare, Partajare 

Trello Elevi 
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Tabelul 1. Implementare Trello 

Cadrul didactic Elevul 

Va deține sau își va crea cont pe google.com. 

Se va înregistra pe site-ul https://trello.com. 

Va crea tabla virtuală (create new board). 

Va transmite invitație de colaborare pe adresele 

de email, tuturor membrilor echipei. 

Va deține sau își va crea cont pe 

google.com. 

Va accepta invitația și se va înregistra pe 

https://trello.com. 

Vă concepe structura acesteia, numărul de 

liste(coloane) și conținuturile listelor. Pentru 

fiecare conținut după necesitate se vor adăuga 

prezentări electronice, cărți electronice, sarcini 

practice, link-uri spre tutoriale 

instructive.sarcini pentru studiul individual etc. 

(Listele pot fi modificate oricând prin adăugare 

de conținut, ștergere sau schimbare dintr-o listă 

în alta). 

Va accesa resursele destinate conform 

orarului și cerințelor profesorului. 

 

Va anexa linkurile către lucrările realizate 

(salvate preventiv pe Google Drive), respectiv 

conținutului predestinat.  

Va anexa linkurile către lucrările 

realizate (salvate preventiv pe Google 

Drive), respectiv conținutului predestinat.  

Va oferi feedback elevilor și răspuns la 

întrebările elevilor. 

Va adresa întrebări după necesitate și va 

vizualiza răspunsurole la acestea. 

În continuare se prezintă un exemplu de tablă virtuală, care a servit drept un 

organizator pentru cursul Asistența pentru crearea paginilor web. 

 

Figura 2. Tabla digitală cu numele Asistența pentru crearea SW 

Tabla virtuală este concepută din 3 coloane cu titlurile respective: Conținuturi, 

Sarcini practice și Studiul individual. 

Conținuturi - conține o lista a conținuturilor(temelor) cursului și a materialelor 

didactice pentru desfășurarea lecțiilor. 
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Sarcini practice – conține sarcini practice unde pentru unele dintre ele se va defini 

termene limite de realizare. 

Sarcini individuale  – conține sarcini pentru studiul individual și de asemenea se 

va indica termenul limită de prezentare a studiului individual. 

În figura 2 se observă tabla digitală cu numele Asistența pentru crearea SW, grupa 

PAP1613G cu acces privat. 

În figura 3 se observă o captură de ecran a unității de conținut Formulare, unde 

sunt anexate 3 fișiere, o lucrare cu sarcini practice (.doc) iar celelalte sunt două 

prezentări (.ppt) la tema respectivă. 

 

 

 

Figura 3. Captura de ecran 
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În figura 3, se regăsesc link-urile lucrărilor practice ale elevilor, ziua și ora când au 

fost anexate 

Concluzie 

Rezultatul utilizării instrumentului Trello în procesul de instruire la disciplinele 

de specialitate demonstrează următoarele: este un instrument ușor în utilizare, online, 

accesibil pe diferite tipuri de dispozitive,  timpul și locul învățării este flexibil, acces 

nelimitat la conținuturi, organizarea și structurarea laconică a cursurilor, se oferă 

acces sporit la experiență și practică, oferirea unui feedback imediat, motivarea 

elevilor etc. 

Aplicabilitatea acestuia este destul de vastă, începând de la organizarea planului 

de acțiuni de nivel înalt al unei companii până la activitatea de zi cu zi a unei casnice, 

diferența fiind doar în definirea scopului utilizării. 
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METODICA PREDĂRII LIMBAJULUI C/C++  

ÎN SISTEMUL PREUNIVERSITAR 
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IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

Abstract. În articol sunt examinate unele chestiuni metodice privind studierea limbajului C/C++ în 

învățământul preuniversitar. Sunt scoase în evidență unele soluții didactice practice privind predarea 

limbajului respectiv.  

1. Algoritmizarea și programarea în învățământul preuniversitar 

Algoritmizarea și programarea - compartimente din informatică care reprezintă 

în procesul didactic o piatră de încercare atât pentru elevi cât și pentru profesori. 

Deprinderi de a elabora algoritmi și programe se cultivă pe toată perioada studierii 

informaticii în învățământul preuniversitar. Din acest punct de vedere tema abordată 

este actuală și importantă. În contextul respectiv putem menționa că: 

1) abilitatea de a crea algoritmi este una din prioritățile studierii informaticii; 

2) abilitatea de scriere a programelor într-un limbaj de programare de nivel mediu 

sau avansat este un moment cheie in studierea informaticii în ciclul preuniversar. 

Ca disciplină școlară, informatica participă la formarea și dezvoltarea generală a 

personalității și are drept scop principal dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului, 

crearea premiselor pentru integrarea organică a acestora în societatea informațională 

modernă și de perspectivă.  

O astfel de integrare presupune deținerea de către viitorul absolvent al 

învățământului preuniversitar a cunoștințelor informatice fundamentale și a 

abilităților de utilizare instrumentală a mijloacelor oferite de tehnologia informației și 

comunicațiilor, adică de stăpânire a întregului ansamblu de competențe ce formează 

cultura informațională a persoanei [1].  

Cererea pentru o anumită profesie nu a fost nici odată aşa de mare ca cererea 

pentru programatori din zilele noastre. Pe parcursul ultimilor ani, pe piața muncii, cel 

mai mult a crescut numărul de locuri de muncă pentru programatori și designer web. 

De ce să înveți să programezi? Motivațiile sunt diverse, dar printre cele mai 

importante se numără: 

 locuri de muncă multe, specialiști buni puțini; 

 condiții de muncă excelente și salarii pe măsură; 

 posibilitatea de a lucra pe cont propriu. 

Limbajele de programare C/C++ sunt considerate fundamentele programării, la 

fel cum este studiul anatomiei pentru medicină. Ca limbaje orientate pe hardware, se 
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folosesc și în programarea sistemelor de operare, iar programatorii, prin intermediul 

lui C/C++, stăpânesc principiile de bază ale funcționării calculatorului, memoriei, 

sistemului, hardware-ului, elementelor de bază în IT, la care nu au acces prin alte 

limbaje de programare.  

După spusele lui Carter Page, manager Google IT, programatorii trebuie să 

cunoască limbajele de programare C la fel cum piloții de Formula 1 trebuie să știe să 

conducă mașina. Apoi, totul merge mult mai uşor [2]. 
 

Domeniul IT este unul foarte dinamic, în continuă dezvoltare, care oferă 

numeroase oportunități de angajare. Pentru a veni în ajutorul tinerilor care iși doresc 

să lucreze în domeniul IT, dar și a specialistilor care sunt interesați de evoluția pieței, 

HiPo.ro a realizat o analiză a tendințelor privind utilizarea diferitelor limbaje de 

programare. Cele mai populare 10 limbaje de programare sunt: Java, C, C++, PHP, 

C#, Objectiv C, Visual Basic, Python, Perl si Java Script [7].  

 

Foarte multe companii caută programatori de back-end care să cunoască C++. 

Fiind stăpân pe acest limbaj de programare și algoritmizare, te poți angaja la Google, 

Oracle și mulți alți giganți în IT. Când vine vorba de Game Development, C++ este o 

necesitate, așa că numai cunoscând acest limbaj poți ajunge în companii de jocuri și 

de renume internațional. Desigur, nu este exclus să te poți angaja într-un mediu foarte 

plăcut cunoscând Java sau Python. Și totuși, când vine vorba de programarea la un 

nivel înalt, C++ rămâne cel mai cerut și apreciat limbaj de programare [7].  

Disciplina Informatică, prezentată și valorificată în plan pedagogic în 

curriculumul național, are un rol important în dezvoltarea personalității elevilor, în 

formarea și dezvoltarea atât a competențelor digitale propriu-zise, cât și a 

competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în integrarea într-o 

societate bazată pe cunoaștere. Disciplina este organizată pe module obligatorii și 

module la alegere. Alegerea instrumentarului informatic, necesar pentru 
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implementarea Curriculumului este la libera alegere a instituțiilor de învățământ, 

cadrelor didactice și elevilor [6].
 

Concomitent cu trecerea timpului, putem observa și atractivitatea noilor 

tehnologii. Astfel, din ce în ce mai mulți tineri aleg să învețe un limbaj de programare 

încă din timpul studiilor liceale, având apoi conturată meseria pe care o vor desfășura 

toată viața. Există numeroase avantaje de care dispune un bun cunoscător al cel puțin 

unui limbaj de programare.  

Navigând prin Internet și citind multe articole, elevii cunosc care limbaje sunt 

mai întrebate în lume. De acum, există și o mulțime de tutoriile de studiere a diferitor 

limbaje de programare. Elevii doresc și ei o schimbare la orele de informatică. De 

aceia, am început studierea limbajului C/C++ cu elevii clasei a 10 profil real. Da, la 

început e greu, dar cu ajutorul manualelor scrise de colegii de peste Prut, a 

profesorilor universitari ai UST, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii 

informaționale se poate de făcut acest lucru. 

2. Sugestii și recomandări metodice privind studierea limbajului de 

programare C/C++ 

În cadrul temei de cercetare alese ne-am propus să elaborez un suport de curs 

privind predarea limbajului de programare C/C++ pornind de la cercetarea literaturii 

despre acest limbaj. Am început cu manualul „Noțiuni de programare în limbajul 

C++”, autorii Adrian și Mihaela Runceanu. Această carte este adresată atât 

studenților cât și elevilor care doresc să studieze elementele de bază ale algoritmicii și 

programării calculatoarelor, dar și celor care doresc să-și perfecționeze tehnica 

dezvoltării și optimizării programelor [2].
 
O altă sursă folosită este manualul 

„Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu”, autorii Emanuela Cerchez și Marinel 

Șerban. Această carte este destinată studierii limbajului de programare C, ce conține 

cu precizie eventualele diferențe față de limbajul C++. Prin intermediul limbajului 

C/C++ se poate însuși sistematic principiile programării structurate [3].  

Predarea la ore se poate efectua prin diferite metode de învățare. Ca de exemplu, 

prezentarea materiei noi cu ajutorul instrumentelor web 2.0: powtoon, animoto, 

betiable etc. Se poate utiliza metoda proiect și elevii cu mare placere se pregătesc și 

explică colegilor tema nouă. Verificarea cunoștințelor efectuiez prin teste grilă, care 

le dau elevilor utilizând instrumentele: quizizz, socrative, testmoz ș.a. 

La crearea testelor am folosit manualele digitale românești clasa a 7-a. Aceste 

manuale se pot utiliza și l-a explicarea materiei noi. Manualul conține modulul 

Limbaje de programare, cu următoarele unități de conținut:  

- Limbaj de programare. Vocabularul limbajului. 
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- Data numerică. 

- Structura programelor. 

- Operațiuni de citire și afișare a datelor. 

- Facilități ale mediului de creare a unui limbaj de programare: editare, reglare și 

întindere. 

- Instrucțiuni/început pentru implementarea în limitele de programare a 

structurilor liniare. 

- Instrucțiuni/început pentru implementarea în limitele de programare a unei 

alternative structurale. 

- Instrucțiuni/început pentru implementarea în limitele de programare a 

structurilor repetitive. [5] 

Subiectul „ Instrucțiunea pentru.” putem explica tema în felul următor: 

Folosim '' pentru '' atunci când dorim să realizăm o instrucțiune sau un set de 

instrucțiuni de mai multe ori. Forma generală este: 

for (i=x; i<y; i++) { 

Instructiuni 

} 

unde: 

 „i” reprezintă o variabilă și este folosită drept contor pentru numărul de repetări. 

De asemenea, se poate folosi orice literar, acesta fiind nesemnificativ. 

 „X” reprezintă numărul inițial, adică numărul de îngrijire încep repetările 

instrucțiune scrise între acoladele {}. 

 „Y” indică un număr până la îngrijirea se vor executa în mod repetat în interiorul 

acoladei. Putem pune si „<=” (mai mic sau egal). În momentul când „i <Y” este 

fals, se iese din bucla „pentru”. 

 structura „i ++” creste cu o unitate se poate pune în grijă să ajungă „i”, apoi se 

reia tot ceea ce poate atinge rezultatul va fi fals. În momentul când rezultatul 

este fals, execuția buclei „pentru” se oprește și se trece mai departe. Dacă vrem 

vremea lui poate fi „scăderea, putem folosi structura” i--” [8]. 

Sau, formatul instrucțiunii FOR este: 

for (instructiune1; conditie; instructiune2) 

instructiune / block de instructiuni 

Este bine de știut că oricare din cei trei „parametri” ai structurii for poate lipsi, 

însă cele două caractere; sunt obligatorii, pentru a-i separa. Dacă conditie lipsește, se 

consideră că valoarea sa de adevăr este true întotdeauna. 
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Semantică for 

1. Se execută instructiune1. Aceasta este o instrucțiune de inițializare, ce se 

execută o singură dată. De obicei, inițializează o variabilă contor (iterator) cu o 

anumită valoare, de la care se începe iterația. 

2. Se testează conditie. Dacă aceasta este adevărată, se continuă cu pasul următor. 

Dacă nu, se iese imediat din for și programul continuă cu instrucțiunile 

următoare. 

3. Se execută instructiune. 

4. Se execută instructiune2, care de obicei incrementează sau decrementează 

iteratorul. 

Exemple privind utilizarea instrucțiunii for [9].  

Exemplul 1. 

Afișarea textului "Informatica\n" de 50 ori 

 
for (i = 0; i < 50; i++) 

 cout << "Informatica\n"; 

Observăm că pentru acest for, i-ul (i de la iterator) trebuie declarat (ca orice altă 

variabilă) mai sus.  

Chiar și un for ce itera de la 50 la 1 ar fi fost bun în această situație. 

 

 

for (i = 618; i >= 1; i--) 

 cout << "Informatica\n"; 

Exemplul 2. 

Calcularea sumei a n numere date 

Acesta este un bun exemplu unde putem folosi un block de instrucțiuni subordonat 

for-ului. La fiecare pas vom citi valoarea numărului curent în x, iar apoi vom 

actualiza suma. 

 

 

 

 

 

cin >> n; 

for (i = 0; i < n; i++) { 

 cin >> x; 

 sum += x; 

} 
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Concluzii 

Studierea limbajului de programare C/C++ de către elevi este o necesitate 

stringentă. Faptul că până la moment, din motive obiective și subiective, acest limbaj 

de programare nu se studiază în învățământul preuniversitar produce multe 

dezavantaje în pregătirea profesională a viitorilor programatori. În contextul respectiv 

considerăm necesar ca: 

1. Să fie organizate cursuri de inițiere pentru profesorii de informatică privind 

procesul de predare-învățare a limbajului de programare C/C++. 

2. Să fie elaborate manual pentru elevi, suporturi de curs, ghiduri pentru profesori 

privind studierea limbajului de programare C/C++.  

3. Să fie inclus în curriculumul la Informatică, pentru profilul real, studierea 

limbajului de programare C/C++ ca disciplină obligatorie.  
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CZU: 372.8:004 

INSERAREA DIAGRAMELOR. 

IMPRIMAREA DOCUMENTELOR DE CALCUL TABELAR 

Natalia Bespalco, grad didactic II, IP LTPA „Mihail Berezovschi” 

IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

Abstract. În acest articol sunt prezentate modele didactice practice privind studierea calcului 

tabelar.  

1. Noțiuni de bază. Tendințe în studierea Calcului tabelar 

Este unanim acceptat că calculul tabelar permite elevilor să înțeleagă conceptele 

de bază legate de registre de calcul și să demonstreze abilitatea de a utiliza un registru 

de calcul pentru a crea fișiere cu aspect profesional.  

Reamintim faptul că cea mai mare parte a ecranului Excel este ocupata de o 

foaie goala de calcul Microsoft Excel care este configurata sub forma de grila cu linii 

si coloane ca un registru contabil. Sunt 256 de coloane notate de la A la IV si 65536 

de rânduri numerotate de la 1 la 65536. Un fișier in Excel este numit registru de 

calcul, fiecare registru de calcul consta in trei foi de calcul tabelar, fiecare foaie 

conține celule in care introducem datele 

Locul in care se intersectează un rând si o coloana formează o caseta numita 

celula. Pentru a identifica fiecare dintre cele peste 16.000.000 de celule ale foii de 

calcul Excel folosește o adresa sau referința care consta in litera coloanei si numărul 

rândului in care se afla celula respectiva [1-4]. 

Toate programele de calcul tabelar operează cu o serie de concepte specifice, 

care se raportează la conceptul fundamental de foaie de calcul. Foaia de calcul 

tabelar, în imaginea utilizatorului, este o matrice cu ale cărei elemente se pot face 

orice fel de calcule aritmetico-logice. Componentele elementare ale unei foi de calcul 

se numesc CELULE si ele sunt dispuse la intersecţia dintre linii şi coloane. De aceea 

este necesar, pentru a înţelege tehnica de lucru cu un procesor de calcul tabelar, să se 

discute caracteristicile următoarelor concepte de bază: registru de lucru, rând (ROW), 

coloană (COLUMN), celulă (CELL), adresă (ADRESS), zonă (RANGE), etichetă 

(LABEL), formulă (FORMULA), funcţie (FUNCTION). 

Evident pentru elevi este dificil să înțeleagă toate aceste aspecte și din aceste 

considerente profesorul este obligat să elaboreze Proiecte didactice care să vină în 

ajutorul elevilor. Modelele prezentate mai jos sunt testate de mai mulți ani de către 

autor în cadrul studierii Calcului tabelar.  
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2. Proiect didactic la modulul Calcul tabelar 

În cele ce urmează, se propune un model de proiect didactic al unei lecții 

practice, din cadrul modului Calcul Tabelar. Proiectul didactic este elaborat conform 

structurii de mai jos: 

Disciplina: Tehnologia informației 

Grupa: SM - 0119 (anul I) 

Durata lecţiei: 90 minute 

Tipul lecţiei: lecţie practică 

Competenţa profesională specifică: Colectarea, păstrarea și prelucrarea informației 

cu ajutorul aplicațiilor software specializate 

Subcompetențe vizate: 

- identificarea elementelor unei diagrame;  

- stabilirea legăturii între datele selectate şi elementele diagramei respective;  

- selectarea tipului de diagramă în funcţie de specificul datelor reprezentate; 

- crearea şi modificarea diagramelor; 

- imprimarea documentelor de calcul tabelar. 

Obiective operaționale:  

la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1: să definească noțiunea de diagramă; 

O2: să identifice elementele diagramei; 

O3: să creeze diagrame pe baza tabelelor propuse; 

O4: să editeze elementele diagramei; 

O5: să elaboreze pentru problema propusă diagrame de diferite tipuri.  

O6: să imprime rezultatele îndeplinirii fișei de lucru.     

Tehnologii didactice: 

a) forme de activitate: - individuală; - frontală. 

b) metode şi procedee: 

− expunerea 

− conversaţia euristică 

− explicaţia 

− problematizarea 

− lucrul cu calculatorul 

− exerciţiul 

c) Mijloace de învăţământ: - calculatorul; - Fişe; - Joc didactic. 
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Scenariul lecției 

Etapele  

lecţiei 
Timp Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevului 

Metode şi  

procedee 

1.  

Evocarea  

8 min Salut elevii. Pregătirea clasei pentru 

oră. 

Motto-ul lecţiei: 

“Fiecare zi ne învaţă ceva nou."      

( Euripides) 

  

Propun elevilor un careu de cuvinte pe 

platforma LearningApps.org, 

definiţiile căruia conţin termeni 

studiaţi la lecţiile precedente 

(https://learningapps.org/display?v=pv

da04nic19) (Anexa 1). 

 La rezolvarea careului se obţine 

cuvântul diagrama. 

Propun să lucreze cu 

pizzle(https://learningapps.org/display

?v=p1j5pqzta19). În rezultat primim o 

imagine cu tema orei de astăzi.  

(Anexa 2) 

Elevii salută 

profesorul, 

pregătesc  

cele necesare 

pentru lecţie 

Comentează 

motto-ul. 

 

 

 

Elevii rezolvă 

careul de cuvinte. 

 

 

 

 

Aranjează puzzle-

le. 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

Joc didactic 

 

 

 

Individual  

 

Conversaţia  

 

 

 

3.Realiz

a 

rea 

sensului 

20 

min 

Se anunţă tema:  

Inserarea diagramelor. Imprimarea 

documentelor de calcul tabelar. 

Ați auzit despre inserarea diagramelor 

în școală, când ați studiat aplicațiile 

din Microsoft Office. Aţi inserat 

diagrame în aplicația Word la una din 

lecțiile anterioare. Deci, ce numim 

diagramă? 

( Diagrama reprezintă o imagine, unde 

valorile numerice sunt redate prin 

obiecte grafice.) 

Vă propun să indepliniți următoarea 

sarcină în care să identificați 

elementele diagramei 

(https://learningapps.org/display?v=p4

j8bek0319 ). (Anexa 3) 

Vă reaminti-ți, vă rog, ce tipuri de 

diagrame cunoaște-ti. 

În ajutor vă propun să îndepliniți 

următorul exercițiu 

(https://learningapps.org/display?v=pd

Notează tema în 

caiet. 

 

 

 

 

 

 

Răspund la 

întrebare. 

 

 

 

 

Numesc 

elementele 

diagramei. 

 

 

Numesc tipurile 

diagramei. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

Explicaţia 
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di9qwmk19). (Anexa 4) 

Etapele de creare a diagramei le 

vizionați în filmuleţul - Excel 

2010/2007- Crearea unei diagrame. 

 

Fac notiţe în caiet. 

4.Reflec 

ţie 

55 

min 

Acum aveți de îndeplinit o lucrare 

practică la calculator. 

Vă împart fișa de lucru care o citiți cu 

atenție și o efectuați în aplicația Excel. 

(Anexa 5) Dacă aveţi întrebări 

adresaţi-le. Succese.  

 Îndeplinesc 

sarcinile la 

calculator. 

 

Lucrul  

la calculator 

5.Realiz

area 

feedbak-

ului. 

5 min Fişa îndeplinită o verificaţi încă odată 

şi primii 2 elevi ce au îndeplinit-o 

corect o transmit la imprimare. 

După finisarea fişei aveţi de efectuat 

un test pe platforma ProProfs.com 

https://www.proprofs.com/quiz-

school/story.php?title=mju3odm2mam

5l0 

 

Imprimă lucrările. 

 

Rezolvă testul. 

 

 

Conversaţia 

 

Individuală  

6. 

Extensie 

2 min Sarcină pentru acasă: 

Să stabiliţi câte cheltueli zilnice timp 

de o săptămână s-au efectuat în 

dependenţă de produsele cumpărate. 

Creaţi diagrama potrivită conform 

datelor notate în tabel. 

Notez elevii. 

Notează în caiet.  

  

Anexa 1. Actualizarea cunoștințelor 

  

Anexa 2. Efectuarea operațiilor 
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Anexa 3. Lucrul cu diagramele 

 

Anexa 4. Întocmirea unei fișe de lucru 

Fişa de lucru 

1. Creaţi o agendă de lucru nouă. Setaţi prima foaie de calcul a agendei de lucru 

astfel: format A4, marginile: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 2,5 cm, dreapta – 

2,5 cm.            1p. 

2. Denumiţi foaia de calcul Sheet 1 Functia de gradul II.    1p. 

3. Realizaţi un antet care să conţină: aliniat centrat textul «Functia de gradul II».  

1p. 

4. Realizaţi un subsol care să conţină: centrat numele dumneavoastră, iar în dreapta 

data şi ora curentă.            1p. 

5. Să se realizeze şi să se completeze tabelul corespunzător funcţiei de gradul II: 

f(x)=2x2-3x-10, unde x ∈ [-8, 5].        2p. 

6. Elemente de formatare ale tabelului:       3p.  

- antetul de tabel sa fie aliniat centrat, la mijlocul celulei pe verticală, 

îngrosat, culoare albastru închis şi pe fond gri; 

- datele de tip numeric să fie aliniate la dreapta şi scrise fără zecimale; se va 

utiliza fontul Calisto MT cu dimensiuna 12, culoare neagră; 

- aplicaţi tabelului un chenar cu stilul liniei groasă de culoare neagră pentru 

partea exterioară, iar pentru partea interioară de culoare albastru deschis, 
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stilul liniei punctată; 

7. Realizaţi diagrama corespunzatoare seriilor de date din tabel.   6p. 

- Elemente de formatare a graficului: 

- Diagrama va fi de tip linie; 

- Titlul asociat diagramei va fi “Funcţia de gradul II”, eticheta pentru axa x: 

“axa OX” şi eticheta pentru axa y: “axa OY”; 

- Legenda graficului va fi poziţionată în partea stângă şi va avea culoarea 

chenarului albastru închis, iar a fundalului gri; 

- Culoarea de fundal a diagramei va fi în gradient pe diagonala de la gri la alb. 

8. Adăugaţi foaia de calcul Sheet 2 - Pret componente.     1p. 

9. Să se realizeze şi să se completeze tabelul următor:     6 p. 

 

Elemente de formatare ale tabelului: 

- antetul de tabel să fie aliniat centrat, la mijlocul celulei pe verticală, pe fond 

gri; 

- datele de tip numeric să fie aliniate la dreapta; se va utiliza fontul Arial cu 

dimensiunea 12, culoare neagră; 

- aplicaţi tabelului un chenar cu stilul liniei groasă de culoare neagră pentru 

partea exterioară. 

10. Realizaţi diagrama de tip Pie. Care să reprezinte preţul de vânzare pentru fiecare 

componentă. Elemente de formatare a diagramei:      6p. 

- Titlul asociat diagramei va fi “Preţul componentelor”, şi va fi scris îngroşat; 

- Legenda diagramei va fi poziţionată în partea de jos şi va avea culoarea 

chenarului albastru închis, iar a fundalului gri; 

- Denumiți axele; titlul să fie în partea de sus; indicatorii de date să conțină 

valori; 

- Culoarea de fundal a diagramei va fi în gradient pe diagonală de la gri la alb. 

11. Adăugaţi foaia de calcul Sheet 3 și creați diagramă cu bare conform valorilor din 

următorul tabel:          4p. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Total elevi 78 102 93 85 78 

Eminenţi 9 15 11 5 8 

12. Elemente de formatare a diagramei:              6p. 

- Titlul asociat diagramei va fi “Absolvenți”, şi va fi scris îngroşat; 

- Legenda diagramei va fi poziţionată în partea dreaptă şi va avea culoarea 

chenarului albastru închis, iar a fundalului – maro deschis; 

- Culoarea de fundal a diagramei va fi în gradient pe diagonală de la verde la 

alb. 

13. Adăugaţi foaia de calcul Sheet 4, denumiți-o „Gradina zoo” şi creați diagrama 

din figura de mai jos după introducerea datelor, selectând tipul de diagramă cu 

coloane.           8p. 

 

14. Salvaţi agenda de lucru cu numele excel_fisa9 în dosarul personal.  1p. 

15. Listați documentul şi transmite-ţi la imprimare.      1p 

Toate anexele sunt atașate pe păianjenul de pe platforma linoit.com: http://linoit.com/ 

users/bespalconatalia44/canvases/Inserarea%20diagramelor. 
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SAU IMPERATIV AL TIMPULUI? 

Andrei Braicov, Tatiana Veverița  

Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova 

Rezumat. În articol sunt prezentate argumente privind necesitatea și avantajele implementării 

educației STEAM în învățământul universitar. S-a constatat că STEAM-ul îmbunătățește substanțial 

abilitățile inovatoare și creative ale studenților. 

Cuvinte cheie:  STEAM, STEM, artă, știință, tehnologie, inginerie, matematică, educație. 

Abstract. The article presents arguments regarding the necessity and the advantages of the STEAM 

paradigm implementation in the university education. Has been found that STEAM improve 

students' innovative and creative abilities substantially. 

Key-words: STEAM, STEM, art, science, technology, engineering, mathematics, education. 

Dezvoltarea rapidă a roboticii, imprimării 3D, inteligenței artificiale, geneticii, 

nanotehnologiei, etc. impune noi cerințe în pregătirea specialiștilor, preponderent din 

domeniile aplicative.  

Profesioniștii moderni trebuie să fie inovatori, capabili să gândească critic și 

creativ. Astăzi, mai mult ca niciodată, este necesar ca generația tânăra să fie capabilă 

să inventeze lumea în care ea vrea să trăiască. Astfel, una din tendințele educației 

secolulul XXI este abordarea STEAM.  

Scopul inițiativei STEM a fost de a oferi studenților o pregătire mai bună pentru 

viitor prin integrarea științei, tehnologiei, ingineriei și matematici. Alternativ, A cu 

semnificația de arte, și-a găsit foarte ușor locul în mijlocul acronimului STEM, astfel 

STEAM devenind o abordare modernă care este în curs de a fi asimilată atât în 

învățământul preuniversitar, cât și cel universitar. Totuși, educația STEAM este mult 

mai mult decât o afiliere a domeniilor menționate. Ea este o filozofie a educației care 

cuprinde toate aceste direcții, încât elementele fiecărui domeniu să poată fi folosite 

pentru a spori înțelegerea și pentru a oferi experiențe de învățare prin conexiunea cu 

lumea reală. 

De ce arta își are locul alături de STEM? 

Arta, în sensul educației, este mai mult decât o activitate de creație cu intenție de 

dezvoltare la elevi/studenți a gândirii creative pentru situații reale. Ea vizează 

descoperirea și crearea unor modalități ingenioase de rezolvare a problemelor, 

integrarea principiilor sau prezentarea informațiilor. Potrivit [1] includerea 

activităților artistice în procesul educațional mărește motivația și probabilitatea 

succesului STEM. Arta oferă, de asemenea, diverse oportunități de comunicare și de 

exprimare. Mai mult decât atât, prin aplicarea STEM, procesul educațional solicită 

CZU: 37.016:004 

ABORDAREA STEAM - PARADIGMĂ A MODEI EDUCAȚIEI 
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lobul stâng al creierului, care găzduiește gândirea logică. Prin încorporarea artei este  

valorificat și lobul drept, care este răspunzător de gândirea perceptuală [2]. 

Cum integrăm arta în STEM?  

Să recunoaștem că majoritateta „joburilor” din viața reală sunt interdisciplinare, 

iar componenta cheie a abordărilor STEM și STEAM este integrarea. STEAM 

cuprinde patru competențe cheie ale secolului XXI (fig. 1): 

 

Figura 1. Competențe STEAM 

Integraraea artelor în instruirea STEM contribuie la: dezvoltarea lecturii; 

creșterea creativității; dezvoltarea imaginației; îmbunătățirea atenției; percepția 

relațiilor interpersonale; formarea abilităților de colaborare; dezvoltarea gândirii 

spațiale; îmbunătățirea percepției kinestezice, etc. 

Potrivit [3] sunt trei căi de a integra arta în STEM: gândirea vizuală; 

personificarea textului; învățarea reciprocă. 

Gândirea vizuală este o metodă de abordare a problemelor complexe prin 

reprezentările vizuale.  

Fundamentul formării gândirii vizuale sunt formularea întrebărilor de tipul: 

▪ Ce evenimente sunt descrise în acest text / imagine / proces? 

▪ Care sunt percepțiile tale vizuale și auditive, care te ajută să te exprimi oral? 

▪ Formulează alte idei, decât cele evidente, sugerate de acest text / imagine? 

Strategiile bazate pe gândirea vizuală (VTS - Visual Thinking Strategies) este o 

metodă bazată pe investigare, care utilizează arta pentru a forma și a dezvolta 

abilitățile de gândire, de comunicare, de ascultare, exprimare.  

Strategiile bazate pe instruirea vizuală (VLS) reprezintă modalități de instruire 

prin intermediul imaginilor care contribuie la dezvoltarea abilităților de interpretare, 

recunoaștere, apreciere și înțelegere a informațiilor prin acțiuni, obiecte și simboluri 

vizuale. 

Multe dintre domeniile STEM utilizează concepte abstracte care sunt greu de 

vizualizat sau de perceput. Acestea pot fi mai ușor concepute prin mișcare. 

STEAM

Creativitate

Colaborare

Gândire critică

Comunicare
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Personificarea textului este o formă de dezvoltare a abilităților citit-scrisului prin 

utilizarea instrumentelor de explorare a conceptelor și transformarea ulterioară a 

acestora într-o interpretare literară. Printre strategiile ce utilizează personificarea 

textelor se enumeră: 

 Strategii de citire bazate pe adnotare și analiză a textelor; 

 Tehnici de feedback prin critica artistică; 

 Strategii bazate pe arta dansului. 

Învățarea reciprocă are drept scop utilizarea strategiilor de înțelegere prin 

realizarea conversațiilor formale despre text. Pentru realizarea învățării reciproce se 

parcurg 4  etape (fig. 2): 

 

Figura 2. Etapele învățării reciproce 

Strategiile învățării reciproce se bazează pe cercetare și presupun prezicerea, 

punerea întrebărilor, clarificarea și rezumarea textelor în scopul înțelegerii 

contextului. Scopul învățării reciproce este de a utiliza înțelegerea pentru a putea 

produce anumite discuții. 

Următoarele două abordări educaționale trebuie să valorifice STEAM-ul: 

învățarea bazată pe proiect (PBL); învățarea bazată pe cercetare (IBL);  

Ce facem pentru ca studenții să devină interesați de STEAM? 

Cea mai bună cale de a trezi interesul studenților pentru STEAM este de a le 

provoca curiozitatea. Printre metodele care contribuie la creșterea curiozității 

studenților sunt: Povestirea didactică (Storytelling); Formularea întrebărilor esențiale; 

Jocul didactic. 

Aceste metode oferă un șir de oportunități: 

▪ promovează sentimentul de bunăstare și relaxare; 

▪ dezvoltă competențele de exprimare verbală; 

▪ crește dorința de a comunica ceea ce studenții gândesc și simt; 

▪ încurajează utilizarea imaginației și creativității; 

▪ îmbunătățesc abilitățile de ascultare; 

▪ dezvoltă abilitățile de cooperare între studenți, etc. 

Prezicerea Întrebarea Clarificarea Rezumarea
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În concluzie abilitatea „de a scrie și a citi”, devoltată la grad de Artă, este o 

parte integrată a oricărui domeniu de activitate umană. O persoană poate avea 

performanțe la matematică, știință, inginerie, muzică, doar având bine dezvoltate 

abilitățile de scriere, citire și exprimare. Arta este acțiunea cu elemente-componente 

comune care încorporează modul în care asimilăm și răspândim informația, este o 

parte esențială a educației STEAM.  

Implementarea STEAM în procesul educațional universitar ar putea fi o soluție 

eficientă, care ar facilita dezvoltarea și îmbunătățirea substanțială a abilităților 

inovatoare și creative ale studenților – abilități indispensabile personalității secolului 

XXI. 
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CZU: 377.3 

TEHNICI DE EVALUARE IMPLEMENTATE ÎN PROCESUL 

DE FORMARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

Lucia Caraiman, profesor informatică/ discipline TIC, grad didactic unu 

Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

În contextul realităţilor socio-economice actuale s-a impus o nouă abordare a 

procesului de învăţământ profesional tehnic, care vizează formarea la elevi a unui 

sistem de competenţe necesare pentru integrarea pe piaţa muncii şi pentru învăţarea 

pe parcursul întregii vieţi.  

Ca o concretizare a demersului reformator propriu-zis, este restructurarea şi 

armonizarea programelor de formare profesională, implementarea Curriculumului 

modular, a noului Plan-cadru şi planului de învăţământ, elaborate în baza Cadrului 

Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, standardelor ocupaţionale, 

introducerea unui sistem unificat de evaluare la programele de formare cu instruire 

modular [7, pag.4]. 

În scopul evaluării abilităţilor practice, se propun sarcini de realizare a unui 

produs (un set de produse), una sau mai multe proceduri (proces). Un interes deosebit 

în strategiile de evaluare a abilităților practice îl prezintă lucrările practice, în cadrul 

cărora elevii sunt puşi în situaţia de a executa ei însuși, sub conducerea şi îndrumarea 

maistrului-instructor, diferite sarcini cu caracter aplicativ în vederea acumulării, 

fixării şi consolidării cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi deprinderilor. Astfel, 

lucrările practice presupun un volum mai mare de muncă independentă din partea 

elevilor. La probele practice se evaluează procesul de executare a operaţiei 

profesionale / sarcinii practice şi calitatea produsului finit după anumite criterii de 

evaluare. Concomitent se apreciază abilitatea executării unor operaţii separate în 

cadrul procesului de executare a sarcinilor practice. Cunoscând aceste criterii elevul 

realizează mai uşor sarcina, deoarece îi este clară şi finalitatea şi etapa de atingere a 

ei. 

Adesea, în procesul de formare a abilităţilor, maistru-instructor poate printr-o 

simplă examinare a produsului final să spună cât de bine a desfăşurat procesul elevul. 

În multe cazuri, produsul este mai important decât procesul.  

Evaluarea produsului. Produsul se definește ca obiectul creat după, sau 

serviciul furnizat în timpul executării unei sarcini. Uneori, atât procedura, cât și 

produsul, trebuie evaluate. Evaluarea produsului presupune o abordare diferită decât 

cea folosită pentru evaluarea procesului și este indicată în cazurile în care:  

- Rezultatul este mai important decât procesul;  

171



- Există mai mult decât un singur procedeu acceptabil;  

- Observarea procesului este dificilă.  

Fişa de notare a produsului este un instrument recomandabil pentru evaluarea 

produselor. Acest test solicită timp pentru elaborare însă permite formabilului să-şi 

evalueze propria performanţa. Pentru a utiliza acest instrument este necesar de a 

defini Obiectivul de Performanță Finală [3, pag 3]. 

Un obiectiv de performanță finală (OPF) este o afirmație care:  

- descrie un rezultat scontat;  

- descrie rezultatul scontat în termeni de performanță a elevului;  

- descrie performanța scontată a elevului la momentul finalizării instruirii;  

- descrie performanța elevului, nu performanța profesorului sau procedura de 

instruire.  

Un obiectiv de performanță finală este, întâi de toate, un enunț de evaluare. 

Acesta comunică clar elevului cum va fi evaluată performanța (învățarea) lui pe 

parcursul instruirii. OPF-urile constau din patru părți sau componente: 

 

Figura 1. Părțile componente ale OPF-ului 

Componenta: „CE” este miezul OPF-ului. Utilizând un verb de acțiune, aceasta 

descrie clar și simplu performanța pe care elevul trebuie să o aibă până la sfârșitul 

instruirii. Această performanță, dacă va fi acceptabilă, va indica faptul că elevul este 

competent și gata să se manifeste la locul de muncă.  

Componenta: „Fiind dat”. Performanța poate avea loc într-o gamă largă de 

condiții. Nivelul de performanță al unei abilități deseori depinde de aceste condiții 

sau variabile. Afirmația „Fiind dat” a OPF-ului descrie condiția sau factorul care 

poate afecta nivelul performanței.  

Componenta: „Timp de” se referă la perioada de timp permisă pentru executare. 

În timp ce unii ar putea fi de părerea că timpul este doar o altă „condiție” a 

OPF

Fiind dat

Ce

Timp de

Cât de 
bine
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performanței, timpul este atât de important pentru aproape orice performanță, încât 

este mai bine să luăm timpul drept o componentă separată.  

Componenta: „Cât de bine”. Ultima componentă a afirmației sugerează elevului 

„Cât de bine” trebuie să fie îndeplinită abilitatea. Există două modalități de a scrie 

această parte a OPF. Prima modalitate este cea mai ușoară, dar necesită să fie oferit 

elevului un document de referință care conține toate criteriile importante. În cazul în 

care nu există ghid de performanță sau alt document de referință, instructorul trebuie 

să identifice criteriile cele mai importante pentru abilitatea formată. 

Exemplu: Abilitate: Instalarea sistemului de operare Windows 8.1 

Ce: Instalați sistemul de operare Windows 8.1 

Fiind dat: Laboratorul TIC, calculator personal, memorie USB flash bootabilă 

pentru Windows 8.1 

Timp de: 60 min. 

Cât de bine: Funcţionalitatea sistemului de operare. 

Corectitudinea personalizării sistemului de operare. 

Funcţionalitatea aplicaţiilor utilitare. 

Corectitudinea efectuării operaţiilor tehnologice. 

Respectarea consecutivităţii operaţiilor tehnologice. 

Respectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă. 

Corespunderea produsului cerinţelor tehnice. 

Productivitatea muncii. 

Evaluarea procedurii. A cunoaşte nu este suficient – elevii trebuie să fie apţi să 

FACĂ ceva – să acţioneze. Prin acţiune înţelegem: o procedură observabilă, care 

implică cunoştinţe, abilităţi şi atitudini în a face ceva conform unui standard 

acceptabil de performanţă şi care conduce la realizarea unui produs - un bun sau un 

serviciu.  

În cazul mai multor abilităţi, procedura de aplicare a abilităţii este chiar mai 

importantă decât produsul obţinut. Când un participant la formare învaţă pentru prima 

oară să aplice o abilitate complexă sau periculoasă – procedură de învăţare este foarte 

importantă. Procedura constă dintr-o serie de paşi, executaţi într-o anumită 

consecutivitate, care se soldează cu dezvoltarea unei abilităţi.  

Procedura este, de regulă, evaluată în baza unui Ghid de evaluare a performanței 

sau a unei liste de verificare. Structura Ghidului de evaluare a performanței: 

1. Se formulează clar abilitatea.  

2. Se precizează condiţiile testului.  

3. Se face o listă de paşi pentru aplicarea abilităţii. Este important ca lista de paşi:  
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a. să conţină TOŢI paşii necesari în special să conţină aspecte de securitate a 

muncii;  

b. să fie în ordinea corectă de executare;  

4. Se indică paşii importanţi şi măsurile de protecție.  

5. Lista paşilor trebuie să fie rezonabilă ca volum. Ghidul nu trebuie să fie prea scurt 

(3 sau 4 paşi) dar nici prea lung (să nu depăşească o pagină).  

6. Se ataşează scara de gradare. De obicei, se utilizează o fişă de verificare pentru a 

marca cu „DA” sau „NU” fiecare pas. 

7. Se stabilește nivelul minim acceptabil de performanţă necesară.. 

Una din cele mai importante sarcini ale oricărui specialist în pregătirea 

profesională tehnică este de a se asigura că elevii utilizează procedura corect în 

executarea oricărei sarcini – în special a acelor sarcini care ar putea provoca daune 

lor şi celor din jur.  

Exemplu: Ghidul de Performanţă  

Tabelul 1. 

Abilităţi Instalarea şi demontarea cablurilor torsadate.  

Proceduri de sertizare a cablurilor de date torsadate. 

Condiţii Laborator TIC, set unelte network, 1 m cablu UTP, 2 mufe rj-45, ghid de 

performanță, schema de culori st. T568B 

Timp de execuţie  20 min. 

 Nr. PASUL DA NU 

 1.   Taie cablu de lungime necesară. Distanţa dintre echipamente de reţea 

este egală cu 1m. 
 

 

* 2.  Taie cămaşa de PVC (policlorură de vinil) a cablului la 3 cm de capăt 

folosind un tăietor specializat (se presează puţin şi se execută o mișcare 

circulara în jurul cablului) sau un cuter (Atenţie să evitaţi tăierea firelor 

conductoare). 

 

 

 3.  Despletește perechile şi ordonează firele conform standardului T568B:  
1=alb-portocaliu 

2=portocaliu 

3=alb-verde 

4=albastru 

5=alb-albastru 

6=verde 

7=alb-maro 

8=maro 

  

* 4.   Taie la un nivel toate firele colorate de lungime 1.3-1,5 cm (de la 

marginea cămășii până la marginea firelor conductoare colorate).  

(Atenţie unde vor sări firele tăiate. Să le reciclaţi corect) 

  

* 5.   Împinge cablu în mufa respectând poziţia mufei şi ordinea firelor 

conform descrierilor de mai sus.  

(Verificaţi aşezarea corectă a firelor în mufă, fiindcă pot schimba 

poziţia) 

  

* 6.   Sertizează mufa (strânge cu clește de 2-3 ori)  

(În timpul apăsării mufa trebuie să fie poziţionată corect altfel se va 
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defecta) 

 7.  Repetă paşii 2 - 6 pentru alt capăt al cablului    

 8.   Verifică cablul patch vizual şi cu LAN TESTER.    

Criterii pentru o executare reuşită:  

- Segment de cablu cu fire conductoare poziţionate conform std. 568B drept,  

- LAN Tester să indice contacte pe ambele mufe,  

- învelișul să fie 5-7 mm în mufă şi mufa să se ţină ferm de înveliș.  

- Timp pentru mufare a unui patch cord este 10-20 min. 

 

Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor în timpul 

activităţii practice este o tehnică de evaluare ce furnizează cadrului didactic o serie de 

informaţii, diverse şi complete, greu de obţinut prin intermediul metodelor de 

evaluare tradiţională. Observarea este adeseori însoţită de aprecierea verbală asupra 

activităţii/răspunsurilor elevilor. Pentru a înregistra informaţiile de care are nevoie, 

profesorul are la dispoziţie practic patru instrumente.  

- fişa de observaţii curente;  

- fişa de evaluare (calitativă);  

- scara de clasificare;  

- lista de control/verificare. 

Fişa de observații curente este un instrument de evaluare, care permite cadrului 

didactic să noteze atitudinea elevului față de activitatea practică ce o execută.  

Fişa de evaluare – este completată de către maistru-instructor, în ea 

înregistrându-se date factuale despre evenimentele cele mai importante pe care 

profesorul le identifică în comportamentul sau în modul de acţiune al elevilor săi, 

precum şi interpretările profesorului asupra celor întâmplate.  

Scara de clasificare – însumează un set de caracteristici (comportamentale) ce 

trebuie supuse evaluării. Scara de clasificare este un instrument util în observarea 

atitudinii elevului faţă de o activitate de învăţare sau o sarcină de lucru, individuală 

sau de grup. 

Lista de control sau verificare înregistrează doar prezenţa sau absenţa unei 

acţiuni sau a unui comportament la un singur elev, într-o anumită situaţie. 

Portofoliul metodelor de evaluare este complex, iar profesorul trebuie să 

stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de 

particularităţile grupului de elevi. Selectarea diferitor metode de evaluare se 

realizează în dependenţă de tipul modulului şi unităţile de competenţă ale acestuia şi 

sunt aplicate pe parcursul studierii modului. În unele cazuri metoda de evaluare este 

deja indicată sau formulată în lista finalităţilor de învăţare ale curriculumului 

modular. Există cazuri, când o singură metodă de evaluare ar putea să nu acopere 
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evaluarea tuturor finalităţilor. Nivelul de complexitate al itemilor/sarcinilor pentru 

evaluarea abilităților practice corespunde taxonomiei lui Dave. 

Concluzii 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate 

în: parcurgerea unor etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, 

utilizarea de instrumente diverse, asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii 

demersului evaluativ. Formarea competențelor profesionale la viitorii muncitori 

calificați este în legătură strânsă cu procesul evaluator, ce are loc atât în instituția de 

învățământ profesional tehnică, cât și la locul de muncă, în perioada stagiilor de 

practică. Progresele înregistrate depind de perfecţionarea formelor, mijloacelor şi 

tehnicilor de evaluare, promovarea unor modalităţi care permit emiterea unor dovezi 

asupra competențelor profesionale formate la elevi, creşterea efectelor stimulative ale 

evaluării asupra învăţării, ameliorarea activităţilor didactice.  
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CZU: 372.8:004 

EVALUAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR – DIRECȚIE 

DE MODERNIZARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

Nadejda Enache  

I.P. Centrul De Excelență În Energetică Și Electronică 

Motto: 

„… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. 

Perfecţiunea oricărei evaluări provine din adecvarea 

ei la obiectivele pentru care este făcută…” 

Genevieve Meyer 

Societatea modernă este strâns legată de procesul informatizării. Mai mult, unul 

dintre domeniile prioritare ale procesului de informatizare a societății moderne este 

informatizarea educației, adică introducerea de noi tehnologii informaționale în 

sistemul de învățământ. Modernizarea învățământului secundar conduce la căutarea 

de noi abordări, mijloace și metode de predare. Îmbunătățirea calității educației este 

posibilă prin introducerea tehnologiilor educaționale informaționale. 

Utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în demersul didactic nu mai este 

o inovație, ci o realitate pentru întreaga lume civilizată.  

Învățământul asistat de calculator vine să revoluționeze învățământul tradițional 

fundamentat de Comenius în lucrarea sa „Didactica Magna” [1], prin dezvoltarea 

imaginației creative, a capacității de a emite judecăți de valoare asupra unor rezultate, 

simularea operativă a unor soluții posibile. 

Un copil modern este înconjurat de un ocean de informații în schimbare rapidă. 

Acasă sau în clasă, întâlnește constant acest flux imens. Apare o problemă: cum să 

educi un copil, cum să-l pregătești pentru condiții de viață moderne? Scopul principal 

al profesorului la lecție este crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea activă a 

activității cognitive. Promovând tehnologiile sec. XXI se face legătura dintre clasă și 

viața reală.  

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație deschide noi oportunități în 

metodologia educației, în dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor, eficientizează 

procesul didactic, ajută să trecem peste analfabetismul funcțional. La utilizarea 

tehnologiilor informaționale imaginația elevului lucrează, nu consumă. 

Învățarea este un proces cu mai multe fațete, iar evaluarea cunoștințelor este 

doar una dintre părțile sale. Cu toate acestea, la evaluarea cunoștințelor, tehnologiile 

informaționale au avansat pe cât posibil, iar printre ele, testarea a avut un rol 

principal. În mai multe țări, testarea a înlocuit formele tradiționale de control - 

examene și interviuri orale și scrise. Principala dorință a elevilor în timpul evaluării 
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cunoștințelor este de a obține un rezultat obiectiv instantaneu și de a compara 

rezultatul acestora cu rezultatele altora. 

Tehnologiile computerizate sunt utilizate ca mijloc de control al evaluării 

cunoștințelor elevilor, extinde în mod semnificativ accesul la surse de informații și 

face posibilă obținerea de feedback. 

Actualmente, în învățământ se practică utilizarea tehnologiilor informaționale 

pentru testarea automată a cunoștințelor elevilor, adică evaluarea asistată de 

calculator. 

Evaluarea asistată de calculator, presupune existenţa unor programe speciale, 

prin intermediul cărora elevul beneficiază de un partener de dialog – calculatorul, 

procesul de învăţare devenind interactiv. 

Evaluarea asistată de calculator este o alternativă la evaluarea făcută de cadrul 

didactic, ea asigurând condiţii egale de testare pentru toţi elevii. 

Avantajele evaluării asistate de calculator sunt [3]: 

- Obiectivitatea evaluării rezultatelor şcolare; 

- Feedback rapid atât pentru elev, cât şi pentru profesor;  

- Oferă posibilitatea unei reale diagnoze; 

- Expunerea independentă a cunoştinţelor elevilor; 

- Oferă rapiditate şi eficienţă evaluării; 

- Individualizarea şi adaptarea testelor la nivelul intelectual al elevilor; 

- Îmbunătățirea atmosferei psihologice din grup; 

- Creșterea activității cognitive a elevilor; 

- Diminuarea emoţiilor. 

Limitele evaluării asistate de calculator: 

- Necesitatea existenţei bazei materiale; 

- Costul ridicat a softului (programului) de instruire/evaluare; 

- Dificultate în instruirea prealabilă a cadrelor didactice în ceea ce priveşte 

utilizarea la clasă a calculatorului în calitate de experţi; 

- Gradul interactiv redus al programelor. 

La utilizarea evaluării asistate de calculator se exclude influența factorilor 

subiectivi asupra notării (relația dintre profesori și elevi). Testarea este extrem de 

eficientă, deoarece este posibil să se efectueze teste pe grupuri mari de studenți în 

același timp, iar procesarea rezultatelor este mai ușoară și mai rapidă decât, de 

exemplu, verificarea testelor pe suport de hârtie.  

Testarea cunoștințelor elevilor folosind tehnologiile informaționale face procesul 

educațional mai interesant, deoarece diferă de metodele obișnuite, testarea are loc 
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într-un mediu multi-interactiv, iar acest lucru, la rândul său, crește motivația elevilor 

pentru a învăța. 

O caracteristică a evaluării asistate de calculator, bine cunoscută de profesorii 

care le folosesc de multă vreme, este - majoritatea elevilor percep testele ca un fel de 

joc. Acest lucru înlătură o serie de probleme psihologice - frica, stresul, crize 

nervoase, care, din păcate, sunt caracteristice formelor obișnuite de control. 

Odată cu controlul cunoștințelor, cu ajutorul testului la calculator, nu există 

niciun conflict între profesor și student, chiar și cu un rezultat slab, elevul menține o 

atitudine psihologică pozitivă față de învățare. 

Testarea elevilor în toate etapele formării permite instituției să atingă standardul 

de cunoștințe necesare și obligatoriu. 

Relevanța sarcinii de automatizare a procedurii de monitorizare a nivelului de 

pregătire este determinată de o serie de factori: 

- Scutirea cadrului didactic de la implementarea lucrărilor voluminoase și de 

rutină; 

- Oferirea timpului profesorului pentru îmbunătățirea creativă a diferitelor aspecte 

ale activității sale profesionale; 

- Furnizarea unui audit complet; 

- Îmbunătățirea obiectivității controlului și asigurarea standardizării acestuia; 

- Eficiența și prelucrarea statistică multi-factorială a rezultatelor controlului. 

Controlul cunoștințelor prin intermediul testului, ca și alte forme de control, are 

dezavantajele sale: 

- Timpul inițial petrecut pentru producerea unui pachet de teste pe subiect este 

foarte mare; 

- Posibila copiere; 

- Abilitățile de vorbire nu se dezvoltă; 

- Izolarea de comunicarea umană obișnuită. 

Dar, aceste probleme sunt rezolvabile. Atunci când compilați un test în mai 

multe variante sau întrebările sunt afișate aliator, copierea poate fi evitată. Discutând 

despre sarcini și răspunsuri după testare, puteți rezolva problema dezvoltării vorbirii 

elevilor. 

Există un stereotip că cu ajutorul testelor pot fi evaluate numai cunoștințele 

elementare, cele de cunoaștere. Cu toate acestea, nivelul de cunoștințe depinde de 

nivelul de complexitate al conținutului sarcinii de control, și nu de forma acestuia. 

O calitate a educației cu adevărat nouă este imposibilă fără a-i determina pe 

studenți să aibă o atitudine activă față de învățare. Introducerea tehnologiilor 
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informaționale stimulează utilizarea pe scară largă a metodelor active de predare, a 

noilor forme de lucru, precum olimpiadele și concursurile la distanță, seminare 

virtuale care unesc elevii din diferite regiuni și țări, și utilizarea e-mailului pentru a 

participa la discuțiile privind problemele globale din grupurile de lucru. 

Evaluarea, folosind un computer, poate fi o tehnologie de învățare independentă, 

dar în practică este un element integrant în altele, deoarece tehnologia transferului de 

cunoștințe necesită, de asemenea, ca acestea să aibă un sistem special pentru 

evaluarea calității însușirii de cunoștințe. Un astfel de sistem nu poate fi independent 

de conținutul disciplinei studiate și de metodele utilizate de profesor în învățământul 

tradițional sau implementat în programul de formare. Astfel, în practica pedagogică, 

pot fi utilizate un șir de instrumente cu ajutorul cărora se realizează eficient evaluarea 

asistată de calculator: ClassTools.net [6], Hot Potatoes [7], ProProfs [8] etc.  

Utilizarea noilor tehnologii prezintă un interes sporit în practica educațională, 

ținând cont de nevoia de a fi în pas cu schimbările profilului de competențe solicitat 

pe piața muncii. Pentru aceasta este nevoie de o accesare a platformelor online aflate 

în derulare și de elaborarea altora pentru întâmpinarea noilor provocări lansate de 

societatea modernă. 
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CZU: 004.4:37 

APLICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE 

Adnotare. The computer isn't an efficient way of learning if it's used separately, if it isn't an 

element of system of forms, methods and resources that can complete or a coherent and are united 

in a strategy of studying or a coherent self-learning. 

Cuvinte cheie: instrumente Web 2, tehnologia informației. 

Tendinţa universală a vremii noastre este de a se micşora rolul sălii de clasă şi 

de a transforma cadrul exterior al predării lecţiilor în cabinete sau laboratoare perfect 

adoptate disciplinelor respective [3]. 

O largă răspândire a calculatoarelor personale şi asigurarea cu diverse programe 

ne permit să credem că în timpul apropiat elevii vor fi instruiţi individual, cu alte 

cuvinte, cu o bază concretă de pregătire a elevului, capacităţilor individuale în 

vederea studierii fiecărui obiect, la fel dezvoltarea deprinderilor necesare pentru 

viitoare specialitate aleasă. 

Pentru rezolvarea acestui obiectiv, trebuie de creat programe de instruire 

specializate, care ar putea să se adapteze la capacităţile elevului, să-l ajute să-şi 

sistematizeze cunoştinţele şi într-un timp scurt să asimileze volumul de informaţie 

prevăzut de programul de instruire. 

Instruirea asistată de calculator (IAC) este o metodă didactică sau o metodă de 

învăţământ și valorifică operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare 

euristică şi individualizată a activităţilor de predare-învăţare-evaluare [1]. 

În Marea Britanie, Danemarca, Germania, Suedia, Statele Unite, Japonia, etc. au 

avut loc reformele curriculare ce ţin de noile tehnologii. 

Legea engleză din 1988, stabilește necesitatea educaţiei pentru noile tehnologii, 

şi construiește programe ale educaţiei tehnologice centrate pe evoluţiile din noile 

tehnologii informatice şi de comunicare. 

Începând din 1989 în Franţa, legea începe cu determinarea scopului, misiunilor 

educative şi procedurile de evaluare. În cadrul curriculum-ului, profesorii sunt liberi 

să-şi aleagă propria abordare pedagogică. Și din acest moment tehnologia informației 

nu este predată ca disciplină separată, introducându-se în toate disciplinele. Influența 

tehnologiei informaționale asupra elevilor depinde de abordările pedagogice ale 

ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE PENTRU FORMAREA 

APTITUDINILOR PROFESIONALE ALE ELEVULUI 

Galina Luncașu, IP CEITI 

Elena Paximadi, CTICE 
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profesorilor şi formarea deprinderilor și priceperilor la elevi necesare pentru 

viitoarele secolele. 

Caracteristica tehnologiilor informaționale impune utilizarea activă a 

calculatorului în calitate de mijloc de predare-învăţare. Totalitatea de resurse 

educaţionale, cele tradiționale şi aplicaţii software pot fi înlocuite, în dependență de 

situație, cu calculatoarele performante, table interactive. Gama metodelor de utilizare 

a calculatorului în scopuri educaţionale se va lărgi dacă vom folosi și Internetul. 

Calculatorul nu este un mijloc de învăţare eficient dacă e folosit separat, dacă nu 

este un element component al unui sistem de forme, metode, mijloace şi resurse care 

se completează şi sunt reunite într-o strategie de instruire sau autoinstruire coerentă. 

Calculatorul este un instrument absolut necesar în formarea competenţelor 

specifice, în integrarea tehnologiei informaţiei, în procesul de predare-învăţare-

evaluare. Utilizarea competenţelor tehnologiilor informaționale are ca scop 

stimularea şi intensificarea dezvoltării gândirii critice, înţelegerii realităţii şi 

contribuirea la dezvoltarea competenţelor generale pentru informatică. Utilizarea 

corectă şi la momentul adecvat situației a mijloacelor de învăţare ne scot în evidență 

următoarele caracteristici ale procesului educaţional: flexibilitatea, generalitatea şi 

paralelismul. 

Specialistul din domeniul tehnologiilor informaționale aplicând corect 

tehnologiile didactice va duce la ridicarea nivelului de cunoștințe a elevilor, creșterea 

creativității. 

Tehnologiile de prelucrare a informației textuale, a datelor numerice a dus la 

sporirea eficacității creării și utilizării diferitor opțiuni în documentele electronice. 

I. Cerghit defineşte instruirea în mediul virtual ca pe „o varietate de experienţe 

didactice”, în care sursele tradiţionale se bazează pe descoperire, documentare şi 

cercetare [2]. 

În experimentul pedagogic s-a ales lucrul individual și în grup pentru a le 

dezvolta creativitatea personală. 

Fiecare elev primea sarcinile sale, le examina, încerca să le rezolve individual, 

apoi în diferite momente a lecției se grupau după compatibilitate și discutau 

rezolvarea corectă a sarcinilor. Mai apoi li s-a propus jocuri didactice, utilizând 

instrumente Web 2, fie individual, fie pe grupuri. 

În urma acestei metode s-a depistat următoarele avantaje: 

- nici un elev nu a fost izolat de ceilalți; 

- au găsit mai multe căi de rezolvare a unui și același exercițiu; 

182



- s-a creat sentimentul de solidaritate, confort psihologic, care s-a exprimat prin 

sprijinul reciproc; 

- creșterea capacității de analiză, sinteză, motivării elevilor; 

- formarea capacităților intelectuale și practice. 

Dezavantaje: 

- greșelile și limitele, pot da naștere la neînțelegeri între membri; 

- teama de implicare și de asumare a responsabilităților; 

- dezinteresul membrilor de a obține rezultate comune, fiind preocupați mai 

curând de interesele și obiectivele personale; 

- apariția conflictelor, elevii doresc să-și demonstreze superioritatea. 

S-au apreciat rezultatele elevilor din diferite grupe. 

Tabelul 1. Grupele și numărul de elevi 

Grupul experimental Gr.1 Gr.2 Gr.3 Total 

Numărul de elevi 29 14 16 59 

Grup de control Gr.4 Gr.5 Gr.6  

Numărul de elevi 31 13 14 58 

Până la realizarea evaluării formative s-a utilizat jocul didactic prin resurse Web 

2. În urma experimentului s-a determinat că grupul experimental are media notelor 

8,07 iar grupa control -6,50. 

 

Figura 1. Analiza comparativă a notelor acumulate 

în grupa control și experimentală 

Notele prezentate în diagrama din figura 1 sunt după aplicarea jocului didactic, 

apoi executarea evaluării formative, figura 2. 
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Figura 2. Analiza comparativă a mediilor evaluării formative 

După aplicarea acestor jocuri la elevi a crescut motivația pentru a studia 

informația, s-au implicat activ în procesul de învățare reciprocă dezvoltându-și 

abilități de colaborare și decizionale.  

Gaston Mialaret consideră că 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 

[4]. 

Utilizarea jocurilor didactice în cadrul orelor nu trebuie să devină o idee fixă 

pentru toate lecțiile. Este important prin diferite metode fie tradiționale, moderne de a 

atinge obiectivele ce s-au propus. Nu trebuie de renunțat la tablă, lucrul independent: 

caiet, carte, rezolvarea exercițiilor. În așa mod se execută relația dintre practică și 

teorie. Lucrul individual contribuie la dezvoltarea competențelor personale, la crearea 

aptitudinilor creative, dezvoltarea personală. 

Utilizând mijloacele tehnice, diferite metode de predare, le-am dezvoltat 

elevilor competențe de gândire logică, de comunicare, de utilizare a calculatorului, 

creându-le elevilor o arie largă de cunoștințe pentru a fi capabili să o aplice în 

specialitate. 

În următorul tabel sunt prezentate mediile generale a rezultatelor elevilor în 

ultimii doi ani 2017-2019 

Tabelul 2. Mediile generale a rezultatelor elevilor în ultimii doi ani 

2017-2018 sem I 2018-2019 sem I 

7,04 6,63 

Conform datelor din tabelul 2 s-a realizat diagrama mediilor generale a 

rezultatelor elevilor. 
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Figura 3. Mediile generale a rezultatelor elevilor 

în ultimii doi ani 2017-2019 

În urma realizării experimentului şi din reprezentările grafice s-a observat 

progrese la elevii din grupul experimental ce confirmă creșterea calității învățării prin 

intermediul jocului didactic. Dinamica notelor pentru grupul experimental este mai 

mare, mai mulţi elevi au luat note de 9 şi 10 iar în cadrul grupului de control mai 

mulți elevi au primit note de 5, 6 şi 7 aici putem afirma că rezultatul este bun, iar în 

grupul experimental rezultatul este foarte bun. 

Rezultatele reflectate în diagramele de mai jos se referă la reușita și procentul 

reușitei a elevilor din diferite grupe. 

 

Figura 4. Reușita grupelor 

Factorii care au influențat rezultatele obținute sunt: numărul elevilor în grupă; 

numărul de grupe; capacitatea cognitivă. 
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CZU: 004.4:37 

PROIECTAREA CONȚINUTULUI EDUCAȚIONAL CU UTILIZAREA TIC 

Pavel Maxian, profesor de informatică 

Liceul Teoretic ”A. Agapie” din s. Pepeni, r. Sângerei 

”Nici un instrument nu este bun sau rău în sine; eficacitatea sa rezultă din și contribuie la 

întreaga configurație a evenimentelor, activităților, conținutului și proceselor interpersonale care 

au loc în contextul în care este utilizat.” 

 (G. Salomon) 

Manualele digitale, tabla electronică interactivă, înlocuirea desktop-ului cu 

smartphone-ul și exploatarea pe larg a gadget-urilor și softurilor educaționale 

performante nu mai reprezintă o noutate pentru sistemele educaționale din statele 

dezvoltate. 

Tehnologia informației și a comunicațiilor aduce noi concepte și resurse pentru 

procesul educațional. Aceste noi posibilități nu trebuie reduse la instrumentele 

tehnologice (e-instrumente). În implementarea lor trebuie să se țină seama de toate 

dimensiunile educației.  

Sistemul de învățământ trebuie să se integreze și să își adapteze ofertele pentru a 

veni în sprijinul noilor generații, actualizându-și permanent finalitățile și resursele, de 

o manieră în care să poată răspunde noilor provocări. 

Scopul integrării TIC în educație este îmbunătățirea calității predării și învățării, 

și dezvoltarea competențelor solicitate în lumea digitală. Pentru a atinge scopul dat, 

un profesor trebuie să posede abilități de:  

 creare de conținut eficient pentru învățare,  

 integrare a instrumentelor TIC în activitățile de învățare ale elevilor,  

 creare a documentelor multimedia pentru a facilita instruirea, și  

 demonstrare a cunoștințelor de etică și echitate legate de tehnologie.  

Aceste și alte abilități fac parte din competența digitală a profesorului de a 

proiecta conținut educațional cu integrarea TIC. Această competență a profesorului 

poate fi dezvoltată prin interconectarea ingenioasă și rezumarea interacțiunilor celor 

trei surse de bază ale cunoașterii: tehnologie, pedagogie și conținut (modelul TPCK 

[7]). Orice proces educațional eficient cu integrarea instrumentelor TIC trebuie să se 

bazeze pe modelul TPCK. 

În proiectarea de conținut educațional cu utilizarea TIC  trebuie evitate 

următoarele greșeli [4]: 

 Profesorul alege tehnologia pe care o place/cunoaște și nu ține cont de viața 

elevilor înafara școlii. 
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 Profesorul determină cum, când și unde se vor folosi tehnologiile fără să ofere 

alternative posibile. 

 Profesorul este ”totul”. Chiar dacă este un profesor uimitor, acesta este aproape 

cu siguranță mai puțin interesant decât conținutul, experții și comunitățile elevilor 

care pot mai mult influența învățarea. 

 Nivelul tehnologic este artificial limitat sau fără limite. Se utilizează 

următoarea afirmație ”tehnologia conectează totul la tot ceea ce este conectat la 

tehnologie” pentru a avantaja elevii. 

 Tehnologia funcționează ca un scop, nu un mijloc. De fapt, tehnologia este un 

instrument, învățarea este un obiectiv, creșterea personală a ființei umane este scopul 

final dorit. 

 Elevii au acces la prea multe și procesul de instruire este prea complex. Pentru 

a avea succes un profesor bun, eficient trebuie să fie un designer bun, eficient al 

procesului educațional. 

TIC oferă instrumente puternice pentru a sprijini trecerea de la paradigma 

centrată pe învățător la cea cu centrare pe elev și noile roluri ale profesorului, 

elevului, programelor de învățământ și noilor media. O descriere mai amplă a 

schimbărilor este redată în lucrarea [8] (Tabelul nr.1): 

Tabel 1. Schimbări de rol 

Schimbările de rol a profesorului 

din                                        în 

Transmițător de cunoștințe Ghid și facilitator de cunoștințe 

Controlor al învățării Creator de mediu de învățare 

Expert permanent Colaborator și coleg 

Învățător în folosirea TIC  Folosirea TIC în îmbunătățirea învățării 

Didactic / expunător interactiv  Experimentator / Explorator 

Schimbările menționate relevă rolul profesorului de creator/designer 

educațional. Prin design educațional se consideră activitatea de a proiecta, dezvolta și 

furniza sistematic produse și experiențe instructive, atât digitale cât și fizice, într-o 

manieră consistentă și fiabilă, spre o achiziție eficientă, efectivă, atrăgătoare, 

antrenantă și inspirată [6]. 

Tehnologiile multimedia ne oferă diferite combinații de imagini, sunet, voce, 

animație, video, pe când tehnologiile hipermedia combină multimedia cu hipertextul, 

facilitând navigarea între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini 

animate. Pentru a realiza un proiect educațional calitativ profesorul trebuie să posede 

un șir de aptitudini (fig. nr.1). 
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Un proiect educațional se poate obține prin parcurgerea unei secvențe în 

procesul de lucru (fig. nr.2). 

 

În procesul de proiectare a conținutului educațional o atenție deosebită trebuie 

acordată corelării conținutului educațional cu stilurile de învățare [10]. Un stil de 

învățare nu este potrivit pentru orice tip de conținut. Alegerea unor instrumente TIC 

pentru predare în funcție de stilurile de învățare bazate pe simțuri (vizual, auditiv şi 

chinestezic) necesită o cunoaștere aprofundată a materiei şi o judecată solidă din 

partea profesorului. Învățarea bazată pe proiecte care integrează tehnologia reprezintă 

o modalitate foarte bună de a utiliza punctele forte ale elevilor pentru a-i ajuta să 

gândească mai bine şi să învețe autonom. 

Un profesor în rol de proiectant de conținut cu utilizarea TIC are ca 

responsabilități: 

 Definirea obiectivelor clare de învățare din perspectiva integrării noilor TIC. 

 Crearea de materiale de sprijin care includ multimedia în diferite formate. 

 Crearea de instrumente pentru învățare și formarea de competențe. 

 Dezvoltarea testelor pentru efectuarea verificărilor cunoștințelor și evaluarea 

eficacității instruirii. 

Figura 2. Procese în design educațional 

Figura 1. Aptitudini în design educațional 
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Pentru a reuși în designul educațional se recomandă parcurgerea pașilor [5]: 

1. Studierea teoriilor, strategiilor și modelelor de design educațional. 

2. Explorarea psihologiei din perspectiva comportamentelor de învățare. 

3. Alegerea instrumentul corect pentru utilizarea curentă și specifică. 

4. Crearea propriul portofoliu de instrumente și învățarea din experiențele altora. 

O sursă valoroasă cu referire la teoriile învățării servește resursa web [2]. Un 

studiu amplu cu privire la dezvoltarea teoriilor educaționale în învățământul 

preuniversitar din țară este prezentat în articolul [3]. De menționat este lucrarea cu 

privire la strategiile educaționale centrate pe elev [9]. În domeniul de design 

educațional sunt dezvoltate câteva modele [1]. 

Un designer educațional de succes trebuie să se conducă de următoarele 

principii: 

 Conținutul educațional să fie cât mai simplu prezentat; 

 Proiectare să fie făcută din punctul de vedere al educabilului; 

 Experiența de învățare să fie distractivă și captivantă; 

 Crearea conținutului educațional să includă inovațiile ale momentului; 

 Autorul să fie la curent cu tehnologiile (să fie ”tech-savvy”). 

Concluzii 

Proiectarea conținuturilor educaționale cu utilizarea TIC are ca scop facilitarea 

procesului didactic astfel încât cadrele didactice să creeze context și conținut adecvat 

învățării, formării de competențe, cultivării de atitudini care să stimuleze curiozitatea, 

spiritul de lucru colaborativ, plăcerea de a progresa şi dezvolta personalitatea. 

Procesul de proiectare corespunzător presupune o cunoaștere temeinică a diferitelor 

domenii conexe educației și o muncă laborioasă în atingerea scopului primordial al 

educației moderne – formarea de competențe necesare secolului XXI. 

Recomandări 

 Dezvoltarea abilităților de îmbinare a celor trei surse de bază ale cunoașterii: 

tehnologie, pedagogie și conținut. 

 Evitarea greșelilor cunoscute în domeniu și partajarea experienței proprii. 

 Dezvoltarea și furnizarea produselor și experiențelor instructive într-o manieră 

consistentă și fiabilă, pentru o achiziție eficientă, efectivă, atrăgătoare, antrenantă și 

inspirată. 

 Respectarea principiilor în design și corelarea conținutului cu stilurile de 

învățare. 

 Studierea teoriilor, strategiilor și modelelor de design educațional. 
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CZU: 372.8:004 

UTILIZAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE 

LA STUDIUL LIMBAJULUI HTML 

Aliona Nagoreanscaia 

CESPA 

Abstract. În articol sunt examinate unele resurse educaționale deschise ce pot fi utilizate în studiul 

limbajului HTML. Se face o analiză a elementelor limbajului de programare HTML cu enumerarea 

resurselor educaționale deschise ce pot fi folosite la studiul acestora.  

Cuvinte cheie: Resurse educaționale deschise, RED, limbajul HTML. 

Introducere 

Este dificil să ne imaginăm societatea actuală fără tehnologie computerizată și 

internet. Tehnologiile informaționale și comunicaționale fac parte din viața noastră 

cotidiană și au devenit o parte integrată a acesteia. Reieșind din faptul dat, cadrele 

didactice tot mai des recurg la aplicarea acestora în timpul orelor. Astfel, o 

întrebuințare destul de vastă au găsit-o resursele educaționale deschise. 

Termenul de resurse educaționale deschise (RED) a fost pus în circulație de 

către UNESCO în iulie 2002. Resurse educaționale deschise - sunt materiale pentru 

învăţare, predare, cercetare sau alte scopuri educaţionale care pot fi folosite, adaptate 

şi redistribuite liber, fără constrângeri – sau cu foarte puţine restricţii – legate de 

drepturile de autor [1]. 

În Republica Moldova utilizarea RED se află la o etapă incipientă, din motiv că 

termenul de RED a devenit cunoscut doar în anul 2015, în cadrul proiectului Educația 

deschisă: aici și acum organizată de CE ProDidactica cu sprijinul financiar al 

Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de 

Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, în urma căruia a fost 

creat un set de RED la diverse discipline în limba română, pe care le putem prelua și 

utiliza la ore. 

Resurse educaționale deschise utilizate în studiul limbajului HTML  

Spre exemplu, la studiul modulului Elemente de Web design în cadrul orelor de 

informatică se pot utiliza diverse RED cum ar fi: 

- Documente Web – tutorial despre structura documentului web, în care se descriu 

părțile componente a unei pagini web (header, section, footer) [2], aplicațiile 

folosite pentru crearea paginilor web [3]. 

- Formatul HTML – aici este descrisă noțiunea de Web Development, adică 

crearea paginilor web. Principalele limbaje folosite pentru aceasta, și pe care le 

vom prezenta de-a lungul modulului, sunt HTML, CSS și JavaScript [4]. 
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- Structura generală a unui document HTML – pentru prezentarea structurii unui 

document web pot fi utilizate chiar paginile web a diferitor instituții pentru ca 

elevii singuri să evidențieze părțile componente a documentului web, însă pentru 

prezentarea schematică pot fi utilizate tutorial-ele de pe youtube cum ar fi: 

structura documentului HTML [5], sau tutorial-ul introducere în HTML care 

este prezentat în limba rusă [6]. 

- Liste – pentru a prezenta tipurile de liste, tegurile necesare pentru crearea 

acestora în HTML pot fi utilizate atât manuale disponibile sub licență liberă [7], 

atât și tutorial-ele de pe youtube.com, de exemplu [8]. 

- Legături – pentru studierea noțiunii de legături în HTML și a modalităților de 

inserare a acestora în pagina web nepoate ajuta atât enciclopedia liberă 

Wikipedia cât și youtube spre exemplu pot fi utilizate următoarele linkuri: [9], 

[10]. 

- Imagini – la momentul actual nu ne închipuim nici o pagină web fără imagini, 

de aceea elevii trebuie să cunoască să insereze în pagina web și imagini aici în 

ajutor la fel ne poate veni Wikipedia sau Youtube, care nu doar vor descrie 

procesul de inserare a imaginilor și structura teg-ului, dar și se va prezenta un 

exemplu de aplicație a teg-ului dat [11], [12]. 

- Tabele – pentru a ne ajuta să inserăm tabele în pagina web în ajutor ne poate 

veni atât manualul electronic disponibil sub licență liberă cât și tutorial-ele de pe 

youtube. Drept exemplu pot fi utilizate următoarele resurse [7], [13]. 

Resursele web prezentate sunt disponibile sub licență liberă și căutarea acestora 

a fost realizată utilizând motorul de căutare Google. 

Pentru a ușura căutarea RED în mediul virtual motorul de căutare ne permite să 

stabilim filtru la rezultatele afișate după tipul de licență. Astfel, pentru a configura 

filtrul dat parcurgem următoarele etape: 

1. În setările de căutare selectăm căutare avansată: 

 

Figura 1. Meniul setări la motorul de căutare Google 
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2. În fereastra apărută selectăm în câmpul drepturi de utilizare: pot fi utilizate, 

distribuite, modificate gratuit. 

 

Figura 2. Fereastra de dialog a Căutării avansate în motorul de căutare Google 

Pentru căutarea RED în Youtube la fel se aplică filtru la rezultatele afișate  

selectând câmpul Licențe Creative Commons din meniul filtrului.  

 

Figura 3. Filtrul căutării al site-ului Youtube.com 

Concluzii 

Luând în considerație faptul că, noțiunea RED în Republica Moldova și 

România este relativ nouă și dezvoltarea acestora se află la etapa incipientă, materiale 

didactice în limba română sunt foarte puține.  

Însă, în ultimul timp în România cât și în Republica Moldova sunt implementate 

tot mai multe proiecte la nivel național cât și internațional în scopul dezvoltării RED, 

în România spre exemplu proiectul CRED (Curriculum Relevant, pentru o Educație 

Deschisă). În Republica Moldova s-a lansat recent proiectul Shift Edu ”Competențe 

digitale pentru angajare în economia modernă” care are ca activitate de bază 

organizarea unei campanii de promovare a resurselor educaționale deschise, crearea 

site-ului ibn.idsi.md, unde sunt plasate sub licență liberă realizările științifice din 

domeniul național. 
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CONSTRUCTIVISMUL ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA 

COMPETENȚEI DE PROGRAMARE LA STUDENȚII INFORMATICIENI 

Maria Pavel, dr., conf. univ. 
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Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale, UST 

Rezumat. Strategiile didactice moderne bazate pe abordarea constructivistă pot fi implementate în 

formarea și dezvoltarea competențelor de programare în limbajul C și pot contribui la creșterea 

motivației de învățare a studenților informaticieni. 

Cuvinte cheie: constructivism, competență de programare, motivație de învățare, 

interdisciplinaritate, informatician. 

Introducere 

Majoritatea programelor de studii pentru specialitățile informatice presupun 

familiarizarea studenților cu mai multe limbaje de programare. Aceste limbaje sunt 

de diferite tipuri, iar motivarea cursanților constituie una din provocările cadrului 

didactic din învățământul superior, care trebuie să utilizeze în acest scop strategii 

didactice moderne. Studenții de astăzi vin din învățământul preuniversitar, care trece 

printr-un șir de transformări și în care se implementează metode și tehnici didactice 

active și interactive ce tind să pregătească personalități capabile să se integreze în 

societatea informațională a secolului XXI. În acest context, învățământul superior 

trebuie să constituie o continuitate didactică și să ofere studenților oportunități de 

integrare în mediul academic anume prin intermediul metodologiei implementate, 

făcând un salt de la prelegerea clasică la constructivismul modern. Metodele 

didactice bazate pe abordarea constructivistă contribuie la creșterea motivației de 

învățare, la formarea gândirii critice și de nivel înalt și presupun construirea 

cunoștințelor noi, nu achiziția pasivă a acestora prin transmitere, receptare și însușire 

[1].  

Limbajul C – context de implementare a metodologiei constructiviste 

Limbajul de programare C este cel de-al doilea limbaj de programare inclus în 

curriculumul specialităților informatice iar în scopul unor finalități relevante ale 

cursului este necesară motivarea studenților și stimularea interesului pentru studierea 

acestui limbaj. Deoarece limbajul C este unul dintre cele mai pe larg utilizate limbaje 

din toate timpurile [2] și are un istoric interesant de apariție, este oportun în acest 

sens familiarizarea studenților cu autorii limbajului prin vizualizarea unor filmulețe 

cu interviuri ale lui Ken Thompson [3] și Brian B. Kernighan [2]. Contactul virtual cu 

aceste legende vii ale programării contribuie la construirea unui mediu de învățare 
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prietenos, bazat pe metode familiare studentului modern, dar și realizează unele 

legături interdisciplinare, deoarece presupune valorificarea competențelor de 

comunicare în limba engleză dobândite la cursurile preuniversitare și universitare 

(figura 1). 

  

Figura 1. Resurse video Youtube de familiarizare 

cu istoricul limbajului de programare C 

În contextul realizării legăturilor interdisciplinare ale programării cu limba engleză, 

studenții pot primi suport pe fișe de traducere a subtitrărilor acestor interviuri, care 

vor veni în ajutor celor ale căror competențe de comunicare în limba engleză sunt la 

un nivel mai scăzut (figura 2). 

 

Figura 2. Fișa de suport în realizarea legăturilor interdisciplinare  

ale programării cu limba engleză 

Discuțiile constructiviste post-vizionare, crește încrederea studentului în forțele 

proprii, aceștia realizând că lucrurile mari se fac cu pași mărunți, chiar dacă au la 

bază interese personale și nu scopuri grandioase (Ken Thompson spune că a dezvoltat 

sistemul de operare UNIX și implicit limbajul de programare C pentru el, nu pentru 

altă lume, făcând acest lucru deoarece îi plăceau mult jocurile pe calculator).  
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Un alt moment motivațional în studierea limbajului de programare C, ar fi 

familiarizarea studenților cu cerințele pieței muncii în domeniul programării, în care 

se atestă că pe locul 4 din cele mai solicitate limbaje de programare este C (figura 3), 

acesta fiind la baza sintaxei primelor 3: Python, JavaScript și Java [4]. 

    

Figura 3. Resurse internet motivaționale în studierea limbajului C 

Studenții informaticieni dețin deja competențe de programare în limbajul Pascal, 

care au fost formate în cursul liceal de informatică și dezvoltate în cursul universitar 

de Fundamentele programării. Acestea pot servi drept bază pentru studierea 

limbajului C, iar un prim contact al studenților cu un program C poate fi realizat prin 

vizualizarea unor coduri de program comparative în Pascal și C, care rezolvă aceeași 

problemă (figura 4). 

 

Figura 4. Analiza comparativa a codurilor de program în Pascal și C 

Această tehnică solicită implicarea unor procedee logice de analiză, sinteză, 

comparație, care, pe de o parte reactualizează cunoștințele studenților vis-a-vis de 

limbajul Pascal, iar pe de altă parte, creează un tablou general cu privire la sintaxa 

limbajului C. Construirea interioară a noilor cunoștințe pe baza celor deja acumulate, 

principiul de bază al constructivismului, va crea niște legături logice și semantice 

puternice, facilitatoare ale însușirii principiilor programării în noul limbaj.  
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Brainstorming-ul dezvoltat ulterior va genera idei cu privire la diferite concepte 

generale ale sintaxei și vocabularului limbajului C. Ca suport de direcții de orientare 

a asaltului de idei poate servi o diagramă cu efecte de animație, care sugerează 

tematica raționamentelor studenților sub aspect comparativ. Fiecare aspect discutat se 

va completa cu propunerile și sugestiile studenților, indiferent de caracterul lor eronat 

sau nu. Practica predării acestui limbaj de programare, scoate în evidență o primă 

impresie a studenților asupra limbajului C: un limbaj greu, programele căruia conțin 

simboluri nefamiliare (formatele datelor %d, %i, %f, ...; preprocesările 

#include<stdio.h>, tipurile de date float, void etc.).  

 

Figura 5. Diagrama Brainstorming – sintaxa limbajului C 

Iar diagrama propusă (figura 5), va servi drept instrument de înregistrare a 

progresului studenților în atingerea finalităților cursului și în schimbarea treptată a 

opiniei vis-a-vis de limbajul C, pe care îl „îndrăgesc” și-și cultivă un sentiment de 

mândrie că dețin competențe de programare într-un limbaj nou, diferit de Pascal. La 

fiecare temă nouă se propune a se reveni la momentul respectiv din diagramă și a se 

completa cu idei noi (figura 6), care vor fi comparate cu primele propuse de studenți, 

fapt ce va motiva încă o dată spre perseverență în învățare. De exemplu, informația ce 

ține de structura programului va fi completată astfel:  

 

Figura 6. Dezvoltarea ideilor diagramei brainstormingului 

Structură program 
Begin     –      {  End     -     } 
Uses …  –  #include<….> 
void main (void)     –  antet funcție principală  
{comentariu Pascal}   –  /* comentariu C */ 
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Un alt aspect care favorizează interdisciplinaritatea, este descifrarea termenilor 

și denumirilor engleze de funcții, biblioteci, fișiere antet în termeni românești, ceea ce 

va contribui nu la o memorizare mecanică a acestora și pronunțare eronată, dar va 

produce efectul invers de însușire conștientă, bazată pe legături interne logice și 

construire de noi cunoștințe. De exemplu: 

- <stdio.h> - standart input output – intrări, ieșiri standard; 

- <conio.h> - console input output – intrări, ieșiri pe consolă; 

- getchar() – to get a character – a obține (primi) un caracter; 

- putchar() – to put a character – a pune (afișa, tipări) un caracter; 

- printf() – printing with data format control – tipărirea (afișarea) datelor cu 

controlul formatelor; 

- etc. 

Implementarea imediată a competențelor dobândite, la cursul de Grafuri, la care 

studenții sunt solicitați să elaboreze programe în limbajul C pentru diferite metode de 

parcurgere și de calcul a traseelor unui graf, constituie o oportunitate de valorificare 

deplină a acestora. 

Concluzii 

Practica pedagogică academică demonstrează că studenții moderni, obișnuiți cu 

metode active de învățare, vor avea rezultate mai înalte dacă vor fi ghidați în procesul 

instructiv-academic prin metode bazate pe abordarea constructivistă, în care învățarea 

este semnificativă dacă:  

- este valoroasă pentru student și societate;  

- implică activ studentul și profesorul în procesul didactic; 

- este relevantă pentru student. 
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Abstract. Articolul reflectă experiența autorilor în utilizare a filozofiei de design E-Doing, cadre 

didactice care aplică colaborarea dintre domeniile Tehnologii Informaționale și Energetică. 

Cuvinte cheie: E-Doing, schimb de experiență. 

Pentru a găsi oportunități de dezvoltare începem să căutăm pregătire intensivă 

offline și antrenamente online, având acces la platformele de instruire și resurse 

educaționale. Sistemul de dezvoltare a conținutului depinde de materialul didactic cu 

obiective de învățare predeterminate. Interacțiunea cu grupul de clasă în cadrul lecției 

folosind e-learning arată că rezultatul învățării, valorificat în sarcini realizate este mai 

semnificativ decât în cadrul lecției tradiționale. 

O modalitate de a trata problema este integrarea învățării electronice în învățarea 

zilnică, aceasta ar însemna proiectarea/aplicarea de forme mixte de învățare în 

procesul de formare/învățare, cu posibilități de adaptare la limitele de timp. Aceasta 

tehnică este abordată de filosofia E-doing, dezvoltarea cunoștințelor cognitive paralel 

cu cele acționale. 

Atribute importante în procesul de învățare sunt: transferul cunoștințelor; 

înțelegerea cum să aplici acele cunoștințe; cum transferi abilitățile în practică . Cea 

mai mare provocare a platformelor digitale de învățare este ca interacțiunea cu 

produsul să fie una naturală (interfață prietenoasă; ușor în aplicare, confortul în 

interacțiune atunci când participi la procesul de învățare și siguranța). Combinația 

online și offline reușește să îmbogățească învățarea statică cu elemente dinamice. 

În 2017, antreprenorii români Sorin Păun și Vlad Grigoriu au lansat o platformă 

de microlearning care promite să ne ajute să aplicăm cunoștințele în practică. Code of 

Talent , acest proiect are misiunea: ”Transform Learning into Doing” și construiește 

puntea dintre învățare și aplicare [1]. 

Nu ne mai putem preface că nu vedem și nu înțelegem: perioada în care am 

făcut cu entuziasm planuri pentru zece ani, este cu mult în urmă. Clipim odată și 

apare un nou software sau tehnologie. NU mai avem timp pentru a sta în același loc și 

a decide să continuăm același curs pentru anii următori. Dezvoltarea platformei a fost 

impusă de necesitatea de specialiști competenți și flexibili.  
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Platforma cuprinde dimensiunile: 

• oamenii învață mai bine într-un mediu social, împreună cu alți oameni; prin 

sarcini care le fac în echipă împreună cu colegii; 

• personalizare; oamenii vor să aibă parte de interacțiune, dar totodată procesul 

de învățare trebuie adaptat după interesele fiecăruia și după stilul propriu de 

învățare; 

• procesul de învățare are loc în prezența unui trainer/profesor (omul în 

interiorul digitalizării); acel cineva care să reprezinte autoritatea învățării, care 

să pregătească pe cel ce învață;  

• interacțiune: activități unde participanții să fie curioși de a se implica, misiunile 

sunt o sursă de interes, motivație și învățare. 

 

Figura 1. E-Doing, o filosofie de design 

„Un raport Deloitte arată că trendul numărul unu este Learning in the flow of 

life, care pleacă de la faptul ca viața noastră e o mare curgere de evenimente, ce se 

petrec secvențial; în sine, viața e o mare serie de secvențe de microlearning” [1].  

Învățarea este o necesitate umană, oamenii sunt preocupați de această nevoie.  

E-Doing, învățăm prin realizarea de sarcini, facem lucrurile altfel iar cel ce învață 

nici nu realizează că este angajat în proces de învățare. Învățăm mai mult prin schimb 

de experiență - interacțiunea cu alții facilitează procesul de învățare. Tehnologia este 

utilizată pentru optimizarea misiunilor. Cursul include activități interactive care ajută 

la stimularea învățării, măresc retenția cunoștințelor și fac ca întreaga experiență a 

învățării să fie mai bogată, facilitând înțelegerea conținutului.  

Din experiența autorilor, după ce s-a învățat despre un subiect pentru prima dată, 

se verifică cât a fost înțeles, prin implicarea sau ajutorul aplicațiilor media interactive. 

Dacă există comenzi noi de învățat se exersează cu ajutorul simulatorului, înainte de 

a utiliza comenzile. Feedback-ul imediat se realizează prin activități interactive 

(încorporate ca verificare a nivelului de înțelegere a conținutului) care sunt incluse în 

modulele de învățare prin aplicare de diferite metode care folosesc (drag and drop; 
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casetă de selectare…), prin posibilitatea de a verifica scorul imediat, cu posibilitate 

de a reseta și a efectua activitatea de câte ori se dorește. Este tipul de interacționare 

prin colaborare (elev-elev, elev- profesor, elev-grup).  

Activitățile realizate în prealabil constau în simulări de rețele, jocuri, activități și 

provocări care furnizează o varietate mare de experiențe de învățare. Aceste unelte vă 

ajută să fie dezvoltată capacitatea de înțelegere a conținuturilor. 

Procesul de învățare centrat pe sarcini și schimb de experiență în baza filozofiei 

E- Doing are ca beneficii: flexibilitate, potrivirea diferitor nevoi de învățare, 

pedagogie creativă, testarea eficienței formatului/conținutului propus, principii de 

funcționare a învățării mediate. Dar, oricum ne vom preocupa de probleme de 

învățare electronică (cum să citească, asculte, urmărească, analizeze, evalueze, 

creeze, împărtășească și critice online în mod independent sau colaborativ), procese 

pline de abilități și valori. “Lumea se schimbă rapid și suntem obligați să continuăm 

această evoluție. Abilitățile soft sunt indispensabile” [2]. 

Pentru a ne asigura facem în continuare diferența, trebuie să ne deosebim de noi 

și de colegii noștri. Devine foarte importantă capacitatea de integrare într-o echipă 

(abilitățile sociale) abilitățile necesare sunt ridicate, ca să poți obține acel 

rezultat/proiect de unul singur. 

Cercetările recente (2016) realizate de LinkedIn arată că, atunci când vine vorba 

de „abilități soft”, nu mai puțin de 67% dintre managerii de resurse umane olandeze 

au dificultăți în a găsi talent cu abilitățile soft potrivite. Trei sferturi (74%) dintre ei 

indică faptul că lipsa unor astfel de abilități sociale într-o echipă limitează 

productivitatea companiei [2]. 

Pentru oportunități de dezvoltare cauți soluții de a face față provocărilor în 

domeniul de activitate. Formarea echipelor pe interesele de dezvoltare, asigură mediu 

eficient creșterii profesionale în corespundere cu necesitățile pieții muncii. Implicarea 

mai multor persoane în rezolvarea unei sarcini, face ca soluția găsită să fie cea mai 

eficientă, iar în procesul de identificare a soluției se produc procese de schimb de 

experiența între colegi. Membrii echipei, prin utilizare de abilități personale formează 

un specialist de valoare virtual care crează un produs de calitate. Important este ca 

membrii echipei să fie conștienți de valoarea acestor procese, în interesul personal și 

profesional.Angajatorul are de câștigat dublu, pe de o parte obține sporirea 

productivității, iar pe de altă parte perfecționarea continuă a angajaților. 

Ritmul în dezvoltare a tehnologiilor, impune procesul de învățare centrat pe 

sarcini și schimb de experiență să fie realizat zi de zi, fie pe situații reale, fie pe 

simulare de sarcini. 
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Facilitatorului procesului de schimb de experiență îi revine misiunea de a 

valorifica abilitățile forte a membrilor echipei, a le asigura condiții egale pentru 

schimb de opinii, astfel, progresul colegului și spiritul de echipă devin factorii-cheie 

în crearea platformei de succes. Sarcinile realizate on-line răspund în mare măsură 

cerințelor enumerate mai sus: înregistrează progresul și contribuția fiecărui membru 

de echipă, oferindu-i în același timp libertatea în a stabili contribuția personală, care 

vine să completeze performanța colegului, iar în final va contribui la calitatea 

procesului și produsului. Totodată nu neglijăm interacțiunea socială, față în față, care 

ne scoate într-un fel din zona de confort (din zona on-line) și adaugă un plus valoare 

prin emoții trăite în timpul întrunirilor (mediu de dezvoltare off-line). 

 

Figura 2. Învățarea centrată pe sarcini și schimb de experiență 

Învăţarea on-line prin acțiuni și colaborare, oferă soluţii flexibile de învăţare. 

Obiectivele sale specifice sunt: posibilitatea oferită utilizatorilor virtuali de a selecta 

componentele instrucţionale necesare, personalizarea mediiului lor de învăţare; 

oferirea de soluţii flexibile pentru adaptarea dinamică a conţinutului de instruire în 

funcţie de nevoile individuale în domeniul educaţiei în timp real. 

Articolul prezent face o trecere în revistă a strategiilor învăţării prin sarcini reale 

și colaborare practicată astăzi în învăţământ, definind şi o strategie generală de 

învăţare on-line prin colaborare. Teoriile spun, că oamenii care cooperează şi 

lucrează împreună având obiective comune sunt mai eficienţi decât cei care încearcă 

să atingă independent aceleaşi obiective. Învăţarea prin colaborare este o paradigmă 

de instruire în care echipe de studenţi lucrează la rezolvarea unor sarcini 

structurate(de exemplu, teme pentru acasă, experimente de laborator sau proiecte). 

Studiile arată că, învăţarea centrată pe sarcini și schimbul de experiență îmbunătăţeşte 

achiziţia şi reţinerea informaţiilor, deprinderile de gândire și de comunicare. Cel ce 

învață, interacţionează în grup pentru a sprijini învăţarea personală şi a altora din 

acelaşi grup. 
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În educaţia on-line, învăţarea centrată pe sarcini și schimbul de experiență se 

concentrează pe oportunităţile oferite, prin încurajarea flexibilităţii individuale, prin 

personalizarea mediilor lor de învăţare prin oferirea de soluţii flexibile pentru 

adaptarea dinamică a conţinutului de instruire, în funcţie de nevoile individuale în 

domeniul educaţiei în timp real.  

Concluzie 

Caracteristică principală a învăţării centrate pe sarcini și schimbul de experiență 

este că fiecare membru al grupului este responsabil pentru învăţarea din întregul grup. 

Fiecare membru având „obligația” să-şi ajute colegii de grup. În acest fel, progresul 

colegului şi spiritul de echipă devin factorii-cheie. Învăţarea centrată pe sarcini și 

schimbul de experiență E-Doing urmează strategii bine structurate şi sistematice de 

instruire. Din practica autorilor, această metodă are un mare potenţial şi poate fi 

extinsă la orice nivel de studiu şi pentru orice disciplină. 
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CZU: 371.214 

REFERITOR LA METODOLOGIA ELABORĂRII PLANURILOR DE 

Rezumat. În lucrare sunt analizate actele normative ce țin de Cadrul național al calificărilor în 

Învățământul Superior, și unele principii expuse în cadrul de referință al curriculumului universitar în 

scopul aprecierii posibilității de proiectare calitativă a Planului de învățământ superior la specialitățile de 

profil informatică. Sunt expuse opiniile autorului privind conceptul pregătirii specialitățiilor cu profil 

informațic, conținutul planurilor de învățământ, perspectiva utilizării Cadrul național al calificărilor în 

calitate de act normațiv în continuare, fără revizuirea lui esențiala. 

Cuvinte cheie: plan de învățământ, informatică, informație, sistem informațional 

Referitor la principiile de proiectare a planului de învățământ superior la 

specialitățile de profil informatică 

Proiectarea Planului de învățământ superior din perspectiva paradigmei curriculare 

constituie un demers inovativ și metodologic angajat social, profesional și pedagogic 

care implică recunoașterea, respectarea și valorificarea deplină a următoarelor principii 

[1]:  

1) Principiul abordării globale și sistemice a planurilor de învățământ, în funcție de 

finalitățile Cadrului Național al Calificărilor, de cerințele domeniilor profesionale, 

de finalități specifice pentru fiecare ciclu al învățământului superior și fiecare 

specializare.  

2) Principiul distribuției și integrării echilibrate a cursurilor/disciplinelor academice pe 

module/pe componente, dar și pe cicluri de învățământ superior, determinate pe 

criterii curriculare, argumentate epistemologic și psihologic.  

3) Principiul interdisciplinarității cursurilor/disciplinelor academice la nivel de 

intradisciplinaritate, interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate, transdisciplinarita-te. 

Structura Planului-cadru ciclul I și II de studii superioare: componente de bază. 

4) Principiul coerenței raporturilor dintre cursurile/disciplinele academice 

fundamentale, de specialitate/specializare, operaționale/facultative etc., în funcție 

de specificul ciclului de învățământ superior, dar și de specificul domeniului 

profesional.  

5) Principiul continuității în structurarea cursurilor/disciplinelor academice pe cicluri 

de învățământ superior (liniar, concentric, dublu concentric).  

6) Principiul deschiderii planurilor de învățământ la nivel universitar spre educațional 

pe parcursul întregii vieți. 

ÎNVĂȚĂMÂNT LA SPECIALITĂȚILE DE PROFIL INFORMATIC 

Nicolae Pelin, dr., conf. univ. 

Catedra de Informatică și Tehnologii Informaționale, UST 
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Vom analiza mai detaliat unele din principii care a fost prezentate mai sus în strictă 

corespundere cu [1], deoarece la rând cu [2], fac parte de acte normative actualizate. Cel 

puțin, în așa fel sunt interpretate în acest articol și luate la bază pentru cercetarea 

problemei ce ține de elaborarea planurilor de învățământ. De exemplu, principiul 

abordării globale și sistemice a planurilor de învățământ, în funcție de finalitățile 

Cadrului Național al Calificărilor, care al găsim în sursa [2, p. 439-458], pentru 

domeniul de formare profesională 444 INFORMATICĂ la toate trei cicluri (studii 

superioare de licență, masterat și doctorat). Coordonator principal este Ministerul de 

resort, act oficial după care, într-un fel, obligă să ne conducem, deoarece a trecut toate 

etapele de coordonare și aprobare. Ce este drept, coordonarea proiectului nu s-a făcut cu 

o parte din instituții, în primul rând cu instituțiile pedagogice [2, p. 440], care asigură 

pregătirea pedagogilor, iar ultimii, la rândul lor, după absolvire, vor avea misiunea de a 

preda informatica în gimnaziile și liceele Republicii Moldova.  

Referitor la principiile proiectării planului de învățământ superior în întregime, 

descrise în [1], evident că sunt bine formulate, dar ce ține de utilizarea lor în tocmai 

rămâne de analizat mai jos. 

Aspecte ce țin de denumirea unor specialități 

În descrierea generală a domeniului Informatică (p.441) este stipulat că ”444 

Informatică se încadrează în domeniul general 44. Științe exacte și include specialitățile: 

444.1 Informatica; 444.2 Managementul Informațional și 444.3 Informatica Aplicată”. 

Autorii sursei [2], posibil au în vedere pregătirea specialiștilor cu studii superioare la 

nivelul I Licență.  

Programul de formare profesională a viitorului specialist în domeniul 444 

Informatică la nivelul II Master este bazat pe Planurile de învățământ la specialitățile: 

Tehnologia Produselor Software (MP); Baze de Date și Cunoștințe (MP); Tehnologii de 

Rețea (MP); Sisteme Informaționale (MP).  

Programul de formare profesională a viitorului specialist în domeniul 444 

Informatică la nivelul III Doctorat este bazat pe Pașapoartele și Programele examenelor 

de doctorat ale CNAA la specialitățile: 01.05.01 - Bazele teoretice ale informaticii, 

programarea calculatoarelor; 01.05.03 - Tehnologii Informaționale; 01.05.05 - Sisteme 

Informaționale. 

Este destul de problematic de acceptat introducerea specialității 444.2 

Managementul Informațional (adică a specialității cu acest titlu) în același domeniu  ca și 

a celorlalte două specialități, dar totul depinde de conținutul planului de învățământ, de 

conținutul curriculum-urilor disciplinelor incluse în plan. Managementul informației, 

fără bazele ciberneticii (teoretice, tehnice, economice) nu reflectă adecvat corespondența 
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între denumire (cuvânt în denumire – management) și conținut. Referitor la al doilea 

cuvânt – informațional (informație), - cuvânt, care la rândul său, trebuie să acopere 

conținutul concret, se va analiza mai jos. Ce ține de specialitățile la nivelele II și III, 

devine și mai complicat de apreciat dacă denumirea specialității este pusă în 

corespundere cu conținutului ei. 

Se cunoaște ideea care a adus la elaborarea specialității „Informatica și limbi 

moderne” de către profesorului universitar al Universității Tehnice din Moldova, Anatol 

Popescu, care uneori își exprima dezacordul său privind interpretările incorecte, privind 

conținutul ei după implementare la unele din universități. Specialitatea ținea de 

informatica aplicată în prelucrarea limbajului natural. Conținutul publicității la admitere, 

organizată de către unele din instituții licențiate pentru pregătirea specialiștilor la 

specialitatea dată, conținutul planului de învățământ și a curriculum-urilor se deosebeau, 

uneori suficient, de ideea primară a autorului specialității. În prezent sunt desfășurate 

studii la mai multe specialități cum ar fi informatică și matematică, informatică și fizică 

și altele care, posibil tot nu au o interpretare clară, ce se subînțelege sub denumirea 

respectivei specialități.  

Analiza critică a recomandărilor privind conținutului planurilor de învățământ la 

specialitatea Informatică 

Conform conținutului finalităților Cadrului Național al Calificărilor [2, p.441], se 

menționează că, ” Informatica este ansamblul disciplinelor științifice, tehnice și socio-

economice care se pretează prelucrării de informații și automatizării. Scopul general al 

domeniului de formare profesională 444 Informatică este pregătirea specialiștilor în 

informatică: licențiat în științe exacte, master în științe exacte, doctor în informatică”.  

Scopul este clar: „pregătirea specialiștilor în domeniul de formare profesionale 444 

Informatică”, dar ceia ce pretinde a fi definiție ce este informatică, ridică un șir de 

întrebări. În primul rând ultimul șir de cuvinte ”… disciplinele … care se pretează 

prelucrării de informații și automatizării”. Nu este clar de ce a fost folosită legătura ”si”. 

Eroare tehnică sau conștient este folosită legătura ”si”? În ce context să pun cuvintele 

informații și automatizări prin legătura ”și”. Context de ceva primar și secundar (atunci 

evident, dispunem de o eroare tehnică în text). Dar, dacă se vorbește de ceva egal? 

Atunci, evident că există o problemă, extrem de mare ce ține de interpretarea termenului 

Informatică, și științei numită prin intermediul acestui termen. În mare măsură ne va 

ajuta în aprecieri, analiza conținutului planurilor de învățământ.  

Dacă analizăm descrierea conținutul planurilor de învățământ, propusă în [2], care 

ar implica recunoașterea, respectarea și valorificarea principiilor din [1], apar și mai 

multe întrebări. Conform [2, p.441], conținutul deplin al planurilor de învățământ pe 
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categorii: „Planurile de învățământ conțin următoarele categorii de module: a) Modulul 

care asigură o pregătire teoretică în matematică prin predarea disciplinelor 

Fundamentele Algebrice ale Informaticii, Logica Informatică, Geometrie Informatică, 

Algoritmica Grafurilor, Calcul Numeric, menite să formeze o viziune științifică asupra 

metodelor aplicative ale Matematicii și rolul lor în elaborarea produselor informatice 

noi; b) Modulul ce asigură pregătirea profesională a viitorului specialist în Informatică 

prin predarea disciplinelor Arhitectura Calculatorului și Sisteme de Operare, 

Fundamentele Programării, Tehnici de Programare, Rețele de Calculatoare, Programare 

Orientată Obiect, Baze de Date, Tehnici Avansate de Programare, Structuri de Date, 

Inteligența Artificială, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Tehnologii WEB și 

multimedia, Proiectarea sistemelor informatice, Grafica pe Calculator, Securitatea 

Informației, Management Informațional; c) Setul de discipline opționale asigură un 

bagaj consistent de cunoștințe în domeniul specific de specializare, conținând o serie de 

discipline corespunzătoare specializării; d) Modulul ce asigură pregătirea în domeniul 

socio-uman prin predarea disciplinelor de Filosofie, Management, Doctrine Economice, 

Etica Profesională” .  

Dupa cum vedem mai sus, modulul ce asigură pregătirea profesională a viitorului 

specialist în Informatică nu conține discipline care direct ar avea atribuția la bazele 

științifice ce țin de studierea informației, structurarea și prezentarea ei, prelucrarea și 

afișarea ei utilizatorului, ponderea ultimului într-un sistem ”om-mașină”. Este de 

neînțeles faptul, că rămân în afară studiului disciplinele cum ar fi, Teoria informației, 

Semantica informației, Teoria sistemelor, Sisteme informaționale, Fundamentele 

structurării și activării a cunoștințelor (dacă dorim să obținem rezultate suficiente în 

studierea și implementarea a inteligenței artificiale în diverse ramuri) și alte discipline.  

Probabil că pot fi obiecții și la alte module. De exemplu, deja sau maturizat direcții 

ce țin de Filosofia informației și informaticii, Dreptul informațional, care ar fi necesar de 

predat ca discipline separate, necesare dar, de care la fel nu să ține cont în modulul ce 

asigură pregătirea în domeniul socio-uman. 

Disciplinele recomandate în [2, p. 441], pentru planurile de învățământ la 

specialitățile cu profil Informatică, nu formează împreună imaginea integră, deplină, ce 

ține de știința informatică. Să formează impresia, că autorii Cadrului național, autorii 

unor planuri de învățământ universitare ce țin de specialitățile cu profil Informatică, 

depun mari eforturi pentru a nega corectitudinea filosofiei Institutului Tehnologic din 

Massachusetts, cuprinsă în fraza: ”Studiere nu prin manipulare cu unele aspecte a 

științei, care pot fi aplicate numai în practică, dar prin cunoașterea și înțelegerea a tutora 

principalelor principii ale științei și explicării lor”. 
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Cele expuse duc la presupunerea viziunii incorecte a autorilor Cadrului național al 

calificărilor în Învățământul Superior ce ține de specialitățile 444 Informatică, expusă în 

[2], sau aplicării în calitate de denumire ”Informatică”, pentru o altă specialitate, care în 

realitate, ar fi necesar să aibă o altă denumire. De sigur, numai în caz dacă, are drept de 

existență în calitate de oricare altă specialitate, în principiu. 

Despre interpretarea termenului informatică 

Este bine venit de menționat, o data în plus, cum este interpretat termenul 

informatica de cei care pentru prima data l-au definit. În limba germană termenul 

informatik a fost introdus în 1957 de către specialistul german Karl Seinbuch [3]. 

Academia franceză a definit în 1967 Informatica (Informatique) ca fiind știință 

prelucrării raționale a informației, mai ales cu ajutorul unor echipamente automatizate 

[4, p.160].  

Adică, pentru a defini termenul informatică utilizăm (direct sau indirect) două alte 

termene informație și calculator (echipament automatizat). Mai mult, în calitate de 

termen primar de baza rămâne informația, cu toate aspectele ce țin de clasificare, 

structurare, organizare, prezentare, semantică etc. Calculatorul, cu toată importanța lui 

în obținerea denumirii științei Informatică, rămâne secundar. Florin Postolache în 

remarca sa din [5], subliniază, că informatica nu se ocupă de studierea calculatorului sau 

altor echipamente de calcul, ci a modalităților de tratare a informației cu ajutorul 

calculatorului. Este momentul să ne aducem aminte de expresia lui Edsger Wybe 

Dijkstra: ”Informatica este știința calculatoarelor într-atât, în cât astronomia este 

știința telescoapelor.”  

Important de menționat faptul că informația obține său pierde sensul [6], devine 

utilă sau inutilă în funcție de calitatea receptorului informației, adică persoanei pentru 

care este destinată informația. Tezaurul acestei persoane care primește decizii în baza 

informației date, - contează [7]. Academicianul Academiei de Științe al Republicii 

Moldova, Arcadie Ursul (este considerat de unele scoli științifice, că este unul din 

fondatorul teoriei sistemelor), a definit informația ca diversitate reflectată (отражённое 

разнообразие) [8]. Tot aici academicianul Ursul își expune opinia că informatica poate 

fi definită ca o știință despre informație, și legile existenței, mișcării și dezvoltării ei.  

Adică, informația poate fi determinată deplin, ca fenomen în contextul sistem ”om 

– informație” procesată în special pentru el. Fără viziune sistemică nu vom obține 

rezultate pozitive în cercetarea acestui fenomen. Diversitate reflectată de cine? Evident 

persoanei cărei este adresată. Diversitatea reflectată evident depinde de tezaurul ei. Iu. 

Șreider bine descrie interpretarea informației în funcție de tezaurul destinatarului 

informației [7]. Informatica, ca științe, cercetează informația, caută și găsește metode de 
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prelucrare, nu de dragul prelucrării ei ca proces. Eforturile depuse pentru procesare, au 

drept scop, de a atinge utilitatea maximă acestei informații. Adică, este necesar de 

cercetat (studiat) un sistem ”om-mașină” care folosește metode logico-matematice și 

surse tehnice pentru înregistrarea, transmiterea, prelucrarea și afișarea informației 

persoanei care primește decizii în baza ei. Dar, ceia ce este descris în ultima propoziție, 

este nu altceva decât descrierea aspectelor ce țin de un sistem informațional, fiind 

răspuns la întrebările: ce este un sistem informațional? cu ce metode și tehnici se 

procesează informația? pentru care procese informaționale? și pentru cine ?  

Este cazul de a expune opinia că informatica poate fi definită și ca o știință, care 

studiază circulația informației în sistemele informaționale în scopul atingerii eficienții 

lor maxime pentru asigurarea cu informație a persoanei care primește decizii.  

Așa dar, sistem, informație, procesare, inteligență - cuvinte cheie care au conținut 

esențial pentru cel, care are misiunea de a deveni specialist cu profil Informatică.  

Sistem, – dar el fundamental trebuie de studiat în cadrul științei ”Teoria sistemelor” 

și în continuare, la disciplinele ce țin de Sisteme informaționale, metodologia de 

proiectare a lor.  

Informație, – dar ia, din punct de vedere sintactic, fundamental este studiată în 

cadrul disciplinei ”Teoriei informației”, semantic în teoria fondată de Șreider, Ursu și 

alții, care, se ar găsi locul într-o disciplină cum ar fi ”Semantica informației”, sau în 

cadrul ”Teoriei informației” în sens mai larg celui, expus de Șennon. 

Procese informaționale. Cum de studiat chimia fără a pătrunde în esența 

noțiunilor ce țin de – element, atom, moleculă, etc. Cum de studiat procesele 

informaționale, cum sunt înregistrarea, stocarea, transmiterea, etc. în sistemele 

informaționale tradiționale noțiuni ce țin de extragere, structurare, prezentare, prelucrare 

a cunoștințelor în sisteme bazate pe cunoștințe, adică sisteme de inteligență artificială, 

fără a cunoaște fundamentele structurării și activării informației (cunoștințelor), 

modelelor de raționament.  

Putem presupune că instituțiile de învățământ acreditate, din propria inițiativă 

exclud posibile lacune în elaborarea planurilor de învățământ proprii. Dar analiza făcută 

de către autor, privind faptele că planurile de învățământ și curricula disciplinelor 

concrete incluse în plan, pun la îndoială faptul că deplin corespund cerințelor științei 

informatică. Mai mult, la unele din universități sunt deschisă și alte specialități cu profil 

Informatică sau cu misiunea de a pregăti profesori pentru predarea informaticii la nivel 

gimnazial și liceal. Dar planurile de învățământ, curricula la fiecare din discipline incluse 

în plan, și la acestea universități, merită de a fi studiate, analizate critic pentru a elimina 

posibile erori, care pot avea consecințe și mai mari, deoarece viziunea incorectă ce ține 
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de știința Informatică se răspândește într-un cerc mult mai larg, și ține nu numai de 

viitorii specialiști din domeniul Informatică.  

Concluzii 

Clasificarea și interpretarea corectă a științei informatică contează. Conținutul unei 

specialități trebui să corespundă esenței cuvintelor utilizate pentru a o denumi. 

Informatica ca știință în condițiile contemporane, are o importanță majoră. Pregătirea 

calitativă a specialiștilor cu profil informatic depinde de conținutul planurilor de 

învățământ și curricula fiecărei din discipline inclusă în plan. Reieșind din analiză făcută 

în lucrarea data, devine necesar de menționat următoarele: 

1. Cadrul național al calificărilor: Învățământul Superior ce cine de recomandări 

privind elaborarea planurilor de învățământ la specialitățile cu profil Informatică, 

nu corespunde conținutului ce ține de știința Informatică. 

2. Pregătirea specialiștilor cu profil informatic conform planurilor de învățământ 

existente este necesar cât mai curând de revăzut. 

3. Discipline, cum ar fi Teoria sistemelor, Sisteme informaționale, Fundamentele 

structurării și activării cunoștințelor, filosofia informației și informaticii precum și 

altele, după analiza profundă a curriculum-urilor fiecărei din discipline este 

necesar să fie incluse în noile planuri de învățământ, precum și în planurile 

existente după revizuirea lor.  
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CZU: 371.315:004 

TEHNOLOGIILE DIGITALE ÎN CORELARE CU STILURILE DE 

ÎNVĂȚARE A ADOLESCENȚILOR 

Aurelia Pisău, drd, Institutul de Științe ale Educației 

Învățarea este un ansamblu de rezultate exprimate prin cunoștințe, deprinderi, 

atitudini, modalități de gândire.  

Astfel, învățarea este: 

• un proces complex ; 

• stabilirea unui parteneriat între cadre didactice și elevi ; 

• achiziționarea, schimbul reciproc de informații, cunoștințe, abilități, atitudini ; 

• transformarea în vederea adaptării școlare și sociale [4]. 

Elevii preferă să învețe în diferite moduri: unora le place să studieze singuri, să 

acționeze în grup, altora să stea liniștiți deoparte și să-i observe pe alții. Alții preferă 

să facă câte puțin din fiecare. Mulți oameni învață în moduri diferite față de ceilalți în 

funcție de clasa socială, educație, vârstă, naționalitate, rasă, cultură, religie. Stilul de 

învățare reprezintă tendința, înclinația elevului de a se angaja într-un mod specific în 

procesul de învățare.  

Determinând stilul de învățare al unui elev nu înseamnă că am aflat modul 

exclusiv prin care acesta învață ci doar stilul predominant, ceea ce nu exclude 

utilizarea celorlalte stiluri de învățare. 

Există mai multe cercetări care reflectă teorii despre câte stiluri de învățare 

există și cum ar trebui numit fiecare. Unul dintre cele mai influente cercetări a 

identificat trei stiluri de învățare: vizual, auditiv și kinestezic, acesta a fost numit 

modelul VAK (Visual, Auditory, Kinestezic). După acest studiu, a fost identificat un 

alt stil dominant ca citire / scriere, iar modelul a fost extins și a fost denumit modelul 

VARK, acesta este reprezentat în figura 1[2]. 

 

Figura 1. Modelul VARK a stilurilor de învățare 

Cercetătorii Neil Fleming și David Baume afirmă că, este important ca 

profesorii să înțeleagă care este stilul de învățare a elevilor, dar este și mai important 

ca și elevii să înțeleagă stilul propriu de învățare. Înțelegând propriul proces de 

• învață cel mai bine la audiereStil Auditiv

• învață cel mai bine la vizualizareStil vizual

• învață cel mai bine în timpul lecturării 
sau scrierelor de notițe

Stil citit/scris

• învață cel mi bine prin mișcare și 
acțiune

Stil kinestezic
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învățare și gândire, elevii vor putea fi mai eficienți în studiere și învățare. Totodată 

aceștia menționează că „VARK este conceput, în deosebi, pentru a fi un start de 

conversație între profesori și elevi despre învățare. Poate fi, de asemenea, un 

catalizator pentru dezvoltarea personală prin, gândirea asupra strategiilor de 

predare în diferite grupuri de elevi, care ne poate ghida spre o învățare și predare 

diferențiată” [1]. 

De obicei este dominant ca elevii să se regăsească într-un singur stil de învățare, 

dar este foarte puțin probabil ca un elev să identifice strict un stil de învățare. 

Majoritatea elevilor se pot potrivi cu o combinație de mai multe stiluri de învățare 

reprezentate în figura 2. 

 

Figura 2. Tipul stilurilor de învățare 

Propunem în continuare caracteristicile pentru fiecare stil de învățare, în ce 

domenii se potrivești pentru a-și alege o carieră, recomandări pentru cadrele 

didactice, idei pentru lecții în ajutor cadrelor didactice reprezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Corelarea stilului de învățare cu tehnologiile digitale 

Stil de 

învățare 

Caracteristici Domenii 

pentru 

carieră 

Recomandări pentru 

cadre didactice 

Idei de 

aplicare 

tehnologiilor 

digitale 

Vizual -memorează și învață 

din ceea ce 

vizualizează; 

-se descurcă bine cu 

raționamentele 

spațiale, diagrame, 

grafice, etc; 

-procesează informații 

vizuale mult mai rapid 

decât textul simplu; 

fotografia; 

construcții; 

design grafic; 

design 

interior, 

arhitectură, 

fizică, 

publicitate, 

inginerie și 

chirurgie. 

- Amenajarea clasei (să 

nu fie prea multe afișe 

pe pereți); 

- Ar putea fi de ajutor 

modul în care este 

indicat o țară de pe 

hartă; 

- Activități de clasă, în 

care să realizeze 

notițe unde să 

Powerpoint 

Infograficelor 

Padlet 

Canva 

Piktochart 

Crello  

Postermywall  

Fotor  

Postermaker  

Bannersnack  

Stil de învățare

auditiv

Stil de învățare

kinestezic

Stil de învățare 

vizual

Stil de 

învățare 

auditiv-

vizual 

(lingvistic) 

Stil de 

învățare 

auditiv-

kinestezic 

(muzical) 

Stil de învățare 

vizual-

kinestezic 

(spațial) 

Stil de 

învățare 

vizual - 

auditiv - 

kinestezic 

Stil auditiv 

Stil vizual 

Stil kinestezic 
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-preferă utilizarea 

hărților, liniilor, 

schemelor, 

diagramelor, 

graficelor, desenelor și 

tiparelor; 

-separă pagina cu 

notițe în diferite 

secțiuni; 

-acordă o atenție 

sporită mișcărilor; 

-Copiază ceea ce este 

scris pe tablă; 

-Preferă tehnologie 

vizuală. 

folosească diferite 

culori; 

- Utilizarea gesturilor; 

- Aplicarea posterele, 

graficelor și 

schemelor; 

- Text în diverse culori. 

Prezi 

 

Auditiv - Preferă lectura 

pentru citirea unui 

material 

- Citește frecvent cu 

voce tare 

- Îi plac rapoartele 

orale 

- Participă la discuții 

- Îi place dezbaterile 

- Utilizează melodii 

sau sunete pentru a 

memora informații 

importante 

- Memorează ușor  

nume 

Este 

binevenită 

orice cariera  

ce se axează 

pe  ascultare / 

vorbire, se pot 

orienta pe 

următoarele 

domenii:  

media (radio, 

TV), dreptul , 

predarea 

diverselor 

cursuri, 

traineri, 

consiliere. 

Utilizarea discuțiilor și 

dezbaterilor pe diverse 

tematici, de a le oferi 

oportunitatea de a se 

manifesta; 

-utilizarea cărților audio; 

-se propune elevilor 

diferite subiecte pentru 

discuții; 

-discursuri care pot fi 

scurte și improvizate sau 

lungi și planificate și pot 

fi susținute la orice 

disciplină; 

- înregistrarea notițelor, 

ideilor; 

-textul pentru discurs 

(eseuri , proiecte, 

comunicări); 

-dezbateri. 

Online-voice-

recorder  

Speakpipe  

Virtualspeech  

Audiovoice-

recorder  

Onlinevoice-

recorder 

Vocaroo  

VoiceThread 

Seesaw 

SpeakPipe 

Gosynth  

Flipgrid  

 

Kinestezic -preferă desenul  și să 

creeze lucruri 

artistice; 

-construirea formelor 

și numărarea 

obiectelor li se dă mai 

ușor; 

-implicarea activă în 

predare este ideală 

pentru acest stil de 

învățare; 

-propuneți la lecție 

proiect de artă; 

- trăiește momentul; 

-se oferă voluntar 

pentru a demonstra un 

experiment; 

sportivi 

profesioniști, 

fermieri, 

tâmplari, 

kineto-

terapeuți și 

mecanici. 

-nu este nevoie să forțați 

elevii să stea complet 

nemișcați, atât timp cât 

nu îi distrag pe ceilalți 

în clasă. 

-încercați să-i mențineți 

activi; 

-utilizați laboratoare și 

experimente pe diverse 

tematici; 

-planificarea excursiilor 

educaționale pe teren; 

-utilizează diverse 

machete; 

-în loc să citească în 

tăcere, alocați elevilor 

posibilitatea să 

Imprimante 

3d,  

 Excursii 

virtuale 

Utilizarea 

ochelarilor 

VR  

214



-învață mai bine de la 

prima vedere, la 

vizionarea 

videoclipuri și în 

excursii pe teren. 

interpreteze povestea.; 

-susțin un discurs care 

explică procesul în timp 

ce demonstrează 

simultan procesul. 

Lingvistic -au o memorie 

excelentă; 

-rescrie și recitește 

notițele; 

-creează liste cu 

cuvinte-cheie atunci 

când studiază; 

- pentru memorarea 

cuvintelor noi  

utilizează jocul de rol; 

-este bun la jocuri de 

cuvinte, rime, cuvinte 

încrucișate; 

-au nevoie de mai 

mult timp pentru a 

prelucra lucrurile pe 

care le aud. 

Editarea, 

publicitatea, 

cercetarea, 

traducerea și 

consilierea 

economică 

-învață din prelegeri sau 

metode complet 

auditive. 

-acordați ceva timp 

pentru a-și scrie 

gândurile înainte de a le 

cere să le împărtășească 

cu voce tare; 

-Fișe, prin care să 

evidențieze cele mai 

importante informații. 

-creați  povești sau piese 

de teatru pentru a crea 

vocabularul cuvintele 

într-un mod mai 

distractiv și mai 

interesant; 

Exerciții de gândire, 

găsește perechea și de 

distribuire ideile, 

gândurile cu voce tare  

Dicționare 

online 

Cărți digitale 

Edubirdie  

Writing  

Readwrite-

think  

Learningapps  

Crossword-

labs  

Puzzlemaker  

Cram 

Memorize 

Adobe Spark 

 

Cele mai noi tendințe ale tehnologiilor moderne ce pot fi implementate în toate 

stilurile de învățare sunt reprezentate în Figura 3.  

1) Pe panoul interactiv cu conținut curricular, elevii pot vedea  procesele fizice, 

structura unui element chimic sau a corpului uman, o expoziție istorică sau o anumită 

parte a lumii pe video 3D pe un ecran mare și pot asculta informații în diferite limbi, 

totodată elevii printr-o simplă  atingere pentru a mișca imaginile tridimensionale, 

ceea ce le permite să observe elementele cele mai mici și să memoreze locația 

acestora. La panoul interactiv pot lucra la ecran 3-4 elevi în același timp. 

2) Imprimarea 3D se încadrează perfect în procesele educaționale la aproape 

orice subiect. În geografie, elevii pot crea ei înșiși o hartă a peisajului, în biologie - un 

model al craniului, și în matematică - un tambur pentru studierea tabelului de 

înmulțire. Imprimantele 3D moderne permit utilizarea filtrelor pentru a selecta un 

design pentru imprimare în funcție de nivelul de complexitate și subiect.  

3) Pentru școli,  utilizarea agendelor electronice oferă multe avantaje. Resursa 

poate deveni și o platformă pentru crearea unui site școlar. Agendele electronice 

moderne, pe lângă instrumentele de bază, conțin și chestionare, sondaje.  

4) Există deja cel puțin trei astfel de tehnologii: Realitatea virtuală (VR) - un 

mediu complet digital; Realitatea augmentată (AR) - este un mediu real suplimentat 

cu informații de suprapunere multimedia și Realitatea combinată (MR) – în care 
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informațiile reale și virtuale sunt combinate. Cele mai populare dispozitive VR din 

lume sunt căștile Gear VR care funcționează în tandem cu un smartphone.  

5) Folosind cărțile digitale, elevii pot descărca pe dispozitivele lor nu numai 

cărți, dar și caiete de lucru, videoclipuri educaționale, imagini, sunete și fișe cu 

sarcini. Profesorii, la rândul lor, pot trimite pe dispozitivele elevilor pagini din 

manuale, ilustrații, teme, videoclipuri și fișe interactive cu sarcini [3]. 

 

Figura 3. Tendințe moderne în domeniul tehnologiilor digitale 

pentru procesul educațional 

În concluzie, evidențiem  că implementarea tehnologiilor digitale în educație 

contribuie eficient la majorarea interesului elevilor pentru învățare și a calității 

educației și totodată are un efect pozitiv în dezvoltarea personalității elevului din 

perspectiva stilului de învățare pe care îl abordează. 

 

Bibliografie 

1. Fleming N. D. V.A.R.K Visual, Aural/Auditory, Read/Write, Kinesthetic. New 

Zealand: Bonwell Green Mountain Falls, 2006. 

2. Fleming N., Baume D. Learning styles again: varking up the right tree!, 

Educational Developments. SEDA Ltd, issue 7.4 Nov , p. 4-7, 2006. 

3. https://osvitoria.media/ru/experience/5-tehnologyj-budushhego-kotorye-

pronykayut-v-ukraynskye-shkoly-uzhe-sejchas/ 

4. https://www.academia.edu/7735004/0_stiluri_de_invatare 

216



CZU: 372.8 

ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE ACȚIUNE - METODĂ DE DEZVOLTARE 

A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

Lucia Sineavschi, Mihail Muntean  

I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

În veacul schimbărilor sociale rapide, sunt căutaţi pe piaţa muncii, specialişti cu o 

gândire nestandardizată, cu viziuni noi, flexibili, capabili de a se adapta la diferite 

situaţii, dornici de a studia, de a-şi perfecţiona competenţele profesionale pe tot parcursul 

vieţii. 

Pentru obţinerea unor astfel de rezultate apare necesitatea de eficientizare a 

procesului de învăţare, de a îndruma elevii să-şi dezvolte potenţialul lor intelectual prin 

implementarea învățării centrate pe acțiune.  

Învăţarea orientată spre acţiune solicită elevilor noi roluri. Ei devin actori stimulaţi 

să planifice şi să acţioneze. De la profesor se cere o angajare personală profundă şi solide 

competenţe profesionale, metodice şi sociale. 

Astfel, învăţarea orientată spre acţiune devine, atât pentru profesor, cât şi pentru 

elevi, o consumatoare de efort şi de timp. Acum considerăm necesar să subliniem faptul 

că aceste competenţe operaţionale se vor forma numai prin instruire profesionist 

structurată şi sistematizată, atât teoretic, cât și practic. 

Învățarea centrată pe acțiune angajează capacitățile productiv-creative, operațiile de 

gândire și imaginație, apelează la structurile mintale și la cele cognitive de care elevul 

dispune, și de care se folosește în producerea noii învățări. Din acest punct de vedere, 

metodele activ-participative se conduc după ideea constructivismului operatoriu al 

învățării: „Implicarea într-un efort constructiv de gândire, de cunoaștere ori pragmatic 

este de natură de a scoate elevul din încorsetarea în care este ținut eventual de un 

învățământ axat pe o rețea de expresii verbale fixe, de genul enunțurilor, definițiilor, 

procedeelor invariabile, regulilor rigide etc. și de a-i rezerva un rol activ în interacțiunea 

cu materialul de studiat (conținutul- stimul)” [1]. 

Acest stil de învățare  dezvoltă abilităţile care sunt absolut necesare pentru 

efectuarea corectă/reuşită a unei sarcini. Sarcina de instruire devine elementul de 

planificare decisiv pentru fiecare demers de formare orientat spre acţiune. Aceasta 

înseamnă că elevii reproduc situaţiile reale profesionale, în loc ca instruirea să fie 

preponderent concentrată pe descrieri de proces abstracte.  

În abordarea centrată pe acțiune succesul elevilor depinde de competențele cadrului 

didactic de a crea oportunități optime de învățare, de a selecta strategii activ-participativ-

creative, de a formula sarcini de lucru clare și realizabile. Profesorul joacă un rol care îl 

situează mai puţin în centrul atenţiei, dar îl obligă la îndeplinirea funcţiei didactice 
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centrale. El va trebui să adapteze situaţiile de învăţare fiind responsabil cu procesele de 

formare. Pentru aceasta, el va fi un moderator şi un consultant. 

Metode de predare active  sunt acele metode în care activitățile elevului sunt 

productive, creative, cu caracter de căutare. Metodele active de predare se bazează pe 

schema de interacțiune „profesor = elev”. Elevii acționează ca participanți egali și 

creatori ai lecției. Elevul este obligat să fie activ pe tot parcursul procesului educaţional, 

să caute şi să dezvolte soluţii de rezolvare a sarcinilor propuse. 

În procesul de învățare, profesorul poate alege o metodă activă sau să folosească o 

combinație de mai multe metode. Succesul depinde de coerența și corelația metodelor și 

sarcinilor selectate. 

Din metodele moderne specifice învățării active care pot fi aplicate cu succes în 

cadrul disciplinelor de specialitate, pot fi enumerate: brainstormingul, experimentul, 

studiu de caz, algoritmizarea, problematizarea, proiectul, jocul de rol, simularea.  

Jocul de rol - metodă eficientă în rezolvarea unor probleme complexe, soluționarea 

cărora nu poate fi obținută prin metode standarte. Soluția acestei probleme trebuie să fie 

rezultatul unui compromis între mai mulți participanți ale căror interese nu sunt identice 

[2]. 

Masa rotundă - metodă de învățare activă, care permite consolidarea cunoștințelor 

dobândite anterior, completarea informațiilor lipsă, combinarea discuțiilor tematice cu 

consultarea de grup [2].  

Studiu de caz - metodă activă şi aplicabilă, care permite confruntarea cu situaţii 

reale. Contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale, formarea abilităţilor de 

argumentare şi analiză, pregăteşte elevul pentru a lua decizii eficiente. 

Simularea – este modalitatea de predare-învăţare prin intermediul unor acţiuni, 

roluri sau mijloace tehnice analogice, realizate la o scară redusă, în condiţii 

asemănătoare sau care le imită pe cele reale. 

Algoritmizarea - metodă didactică care angajează un lanţ de exerciţii dirijate, 

integrate la nivelul unei scheme de acţiune didactică standardizată, care urmăreşte 

îndeplinirea sarcinii de instruire în limitele demersului prescris de profesor. 

Principalele caracteristici ale acestor metode sunt activarea ”forțată” a gândirii și 

comportamentului, comunicarea, creșterea stării emoţionale, intensificarea procesului de 

învățare, creșterea activității cognitive, dezvoltarea gândirii critice a elevilor. Esența 

metodelor de predare activă vizează formarea deprinderilor care să asigure realizarea 

sarcinilor propuse, punând accent pe abilitățile elevilor și capacitatea lor de a lua decizii.  

Exemplu: Aplicarea metodei Algoritmizarea în cadrul disciplinei de specialitate 

Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. 
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Sarcină, 

abilitate 

Sinteza circuitelor logice combinaţionale în baza porţilor logice 2ŞI-NU. 

Condiţii 

 

Timp 

Fişe de lucru, foi de catalog, platformă experimentală de laborator, circuite 

integrate 7408, fire de conexiune. 

60 min 

 Algoritmul de rezolvare 

Nr. 
Este dată funcţia logică  

1 Definiţi funcţia logică prin tabelul de adevăr. 

2 Minimizaţi funcţia logică cu ajutorul diagramei Karnaugh 

3 Transformaţi funcţia logică în baza 2ŞI-NU, utilizând principiul dublei negaţii şi teorema 

De Morgan care transformă suma logică în produs logic 

4 Elaboraţi schema logică utilizând porţi logice 2ŞI-NU 

5 Cosultaţi foile de catalog şi determinaţi numărul de circuite integrate necesare pentru 

montarea schemei. 

Notaţi în schemă, pentru fiecare poartă logică, numărul pinilor de intrare şi de ieşire 

6 Plasaţi circuitele integrate în soclurile corespunzătoare de pe platforma experimentală. 

7 Conectaţi, cu fire de conexiune, alimentarea circuitelor utilizate. 

8 Realizaţi montajul conform circuitului logic obţinut pe platforma experimentală de 

laborator. 

Cele trei variabile de intrare le veţi conecta la comutatoarele cu 2 poziţii S1, S2 şi S3. 

Ieşirea circuitului se v-a conecta la LED-ul HL1. 

9 Cu ajutorul comutatoarelor, aplicaţi, pe rând toate combinaţiile variabilelor de intrare şi 

urmăriţi starea variabilei de ieşire dacă coincide cu cea din tabelul de adevăr. 

10 În caz de necoincidere cu datele din tabelul de adevăr remediaţi eventualele defecte. 

Elevii realizează sarcina individual sau în grup, profesorul urmăreşte acţiunile, 

intervine cu unele explicaţii în caz de necesitate. Elevii îşi verifică cunoştinţele lor 

teoretice şi aplicabilitatea lor practică. Astfel de sarcini sporesc responsabilitatea elevilor 

în realizarea sarcinilor asumate şi încrederea în posibilităţile proprii, contribuie la 

dezvoltarea competenţelor profesionale, educând pregătirea pentru învăţarea pe tot 

parcursul vieţii. 
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EDUCAȚIONALE ELECTRONICE 

Aurelia Țurcan, dr., prof. univ. inter. 

Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Abstract. În prezentul articol sunt abordate subiecte didactice privind managementul resurselor 

educaționale electronice în învățământul preuniversitar și universitar.  

1. Învățământul electronic: soluții și perspective 

Învăţământul electronic sau e-learning reprezintă o modalitate actuală de 

dezvoltare a educaţiei, în concordanţă cu descoperirile tehnologice. O definiţie 

concisă a termenului de învăţământ electronic poate fi: “oferirea educaţiei, 

instruirii sau învăţământul prin mijloace electronice” [3].  

Termenul este utilizat în zilele noastre și ca termen unificator pentru o 

multitudine de tehnici de învăţare, instruire prin mijloace asistate de calculator. 

Învăţământul electronic se referă la utilizarea tehnologiilor Internetului pentru a 

furniza un vast șir de soluţii care amplifică performanţa și cunoștinţele. În general, 

termenul de e-learning este sinonim cu online learning, Web based learning. 

2. Considerații privind managementul 

Dintre accepţiunile multiple şi definiţiile date termenului de management 

Frederick W. Taylor definea managementul, în cartea sa Shop Management, 

publicată în 1903, astfel: „a şti exact ce doresc să facă oamenii şi a-i supraveghea 

ca ei să realizeze aceasta pe calea cea mai bună şi mai ieftină” [8]. 

 

Figura 1. Structura sistemului de management [2] 

CZU: 37.091:075.8 

CONSIDERAȚII PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR 
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Managementul ca știință este “studierea procesului de management în 

vederea sistematizării şi generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a 

conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici care să contribuie la creşterea 

eficienţei activităţilor desfăşurate pentru realizarea unor obiective” [8]. 

Corneliu Russu redă managementului noțiunea de „sistem de conducere”, 

care „are o latură constructivă, formată din structura organizatorică și sistemul 

informațional, și o latură funcțională, care constă în deciziile prin care 

conducătorii își exercită acțiunea asupra obiectului conducerii lor, ansamblul 

acestor decizii formând esența proceselor de conducere....”  [2].  

3. Repere privind managementul resurselor educaționale electronice 

Managementul resurselor educaționale electronice, fiind o parte integrantă a 

managementului, îndeplineşte mai multe roluri, principala fiind orientată spre 

perfecționarea sistemului educațional, calitatea căruia este direct proporțională cu 

creşterea economică. Este știut faptul, că în societatea cunoaşterii oamenii bine 

școliți devin cel dintâi capital care contribuie la formarea avuţiei naţionale. Deci, 

principalul motor al creșterii economice și dezvoltării societății este educația.  

Dezvoltarea societății pe parcursul istoriei a cunoscut o serie de revoluții 

tehnologice, care au modificat esențial dezvoltarea social-economică existentă.  

Informaţia a devenit nu numai un factor major al procesului de producere, dar 

şi una din resursele la fel de importante precum energia, petrolul, metalele etc., 

obținând, totodată, o calitate cu totul deosebită: ea nu se epuizează, ci dimpotrivă, 

valoarea ei creşte cu atât mai mult, cu cât este mai intens şi frecvent folosită, iar 

utilizarea ei conduce la crearea de noi valori. În acest context la finele secolului 

XX apare o nouă formă în dezvoltarea societății informaționale [1].  

Societatea informaţională este o formă nouă a civilizaţiei umane, mult mai 

perfectă, în care accesul egal şi universal la informaţie, în corelaţie cu o 

infrastructură informaţională şi de comunicaţii dezvoltată, contribuie la o 

dezvoltare social-economică durabilă, reducerea gradului de sărăcie, îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, la integrarea în Uniunea Europeană. Practica internaţională 

demonstrează impactul pozitiv al infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii 

asupra dezvoltării societăţii contemporane [1]. 

Generațiile actuale sunt martori oculari ai transformărilor rapide ale societății, 

care într-o perioadă foarte scurtă (de la finele secolului XX până actualmente) au  

parcurs rapid etapa digitalizării societății (de la apariția Tehnologiilor 

informaționale până la construirea unei societății informaționale), construind deja 

la începutul mileniul III, o societate bazată pe cunoaștere.  
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Iată de ce societatea mileniului III nu poate exista fără un accelerator puternic 

– educația digitală. Îmbogățirea tezaurului de cunoștințe în Era informațională este 

posibilă doar prin educație permanentă, educație la distanță, educație online sau e-

learning.  

În zilele noastre, când timpul este din ce în ce mai limitat, iar volumul de 

informaţie foarte mare, platformele e-learning îşi fac destul de repede loc în 

sistemul de învăţământ deoarece permit utilizarea mai eficientă a resurselor 

materiale cât şi umane. [4] 

Importanţa şi necesitatea studierii managementului resurselor educaționale 

electronice reprezintă un domeniu de interes al tehnologiei informaţionale, 

specializat în găsirea soluţiilor pentru utilizarea optimă a resurselor informaţionale 

digitale. Importanţa resurselor educaționale electronice este în continuă creştere, 

întru cât acesta vine să sprijine procesele educaționale, depăşind limitele 

tradiţionale ale tehnologiilor informaţionale. Gestionarea corectă a resurselor 

informaţionale contribuie considerabil la creşterea calității studiilor.  

Platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe 

cu ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor. De asemenea, 

platformele e-learning sunt uşor accesibile, stimul pentru învăţare,interacţiune şi 

colaborare. 

 Profesorii își pot organiza materialele de instruire și să le utilizeze în sesiuni 

de instruire și evaluare cu precizarea ordinii materialelor în sesiune, a duratelor de 

parcurgere recomandate și a domeniilor cărora li se adresează [4].  

Utilizarea unei abordări orientate mai mult pe instruire în ceea ce priveşte 

procesul educațional e-learning a devenit mai mult decât un simplu experiment. S-

a dovedit pe baza studiilor şi proiectelor experimentale că utilizarea e-learning 

împreună cu tehnologiile informaţiei şi comunicațiilor oferă posibilitatea 

îmbunătăţirii semnificative a procesului educaţional. În prezent, e-learning-ul a 

devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie tradiţionale, astfel că a fost 

adoptat de către multe dintre unităţile de învăţământ, mai ales datorită avantajelor 

oferite de posibilitatea instruirii continue sau de cele legate de larga aplicabilitate 

în cadrul organizaţiilor cele mai diverse. Conform studiilor de specialitate 

publicate [3] în ultimii cinci ani arată o creştere continuă a utilizării e-learning în 

cadrul organizaţiilor.  

De aici rezultă importanţa temei, care este conturată de tendinţa de 

actualizare a managementului educațional spre digitalizare rapidă în contextul 

politicilor contemporane. 
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În prezent, specialiştii în domeniul tehnologiilor informaţionale acordă o 

importanţă tot mai mare generației în creștere.  

Dezvoltarea managementului resurselor educaționale electronice se bazează 

atât pe elaborarea principilor de funcționalitate, cât și pe identificarea celor mai 

eficiente și mai moderne metode și instrumente digitale ce pot fi utilizate în 

domeniul educației. Toate acestea vor permite a scoate în evidenţă avantajele 

implementării managementului resurselor educaționale electronice în activitatea de 

studiere/predare. 

Didactica este acea parte a pedagogiei care se ocupă de procesul de 

învăţământ, cu toate componentele sale, interacţiunile dintre componente şi modul 

în care acesta duce la atingerea unor finalităţi asumate. În principal, didactica 

studiază procesul de învăţământ în sens 24 formal şi instituţionalizat [5].  

În urmă cu câțiva zeci de ani educaţia primită în şcoală putea să fie, în cele 

mai multe cazuri, suficientă pentru întreaga viaţa a unui individ, astăzi situaţia 

schimbându-se dramatic. 

Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată 

pe nivel (limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp) şi să se orienteze către 

o educaţie continuă, capabilă să îl pregătească pe individ oriunde s-ar afla şi 

nelimitat în timp. 

Nu demult, calculatorul era un obiect rar şi exotic, fiind considerat un lux la 

care mulţi oameni nici nu îndrăzneau să viseze şi spuneau că este ceva inutil 

pentru omenire, o pierdere de timp. 

Însă anii au trecut, iar mentalităţile oamenilor au fost schimbate, în prezent 

lucrurile stând într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă tehnologiei. 

În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale – 

Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC). 

Astfel, încet-încet, calculatorul a fost introdus şi în şcoli, mulţi copii, cadre 

didactice, părinţi, cercetători s-au implicat în programele educaţionale de utilizare 

a calculatoarelor în şcoli. 

Educaţia tehnologică are un caracter specific inter- şi transdisciplinar, dar în 

acelaşi timp are şi caracter dual: ştiinţific sau tehnologic, teoretic şi practic, de 

asemenea urmăreşte formare abilităţilor practice şi a gândirii sistematice esenţiale 

pentru dezvoltarea şi stimularea creativităţii şi iniţiativei elevului, gândirii centrate 

tehnic.  

Educaţia tehnologică capătă noi valenţe, devenind o componentă de bază a 

învăţământului modern, disciplină menită să integreze mai bine elevul în societate 
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la absolvirea scolii. În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne 

duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Astfel actul învăţării nu 

mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul 

interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul [6]. 

 

Figura 2. Principalii participanţi în procesul de e-learning [3] 

Odată cu evoluţia dispozitivelor și sistemelor de calcul și cu apariţia 

componentelor de management în organizarea procesului educaţional s-a impus pe 

de o parte definirea unor noi actori derivaţi din categoria formator și, pe de altă 

parte, adăugarea unui participant dedicat activităţilor de management a unui 

program de studio. Astfel, în acest context, considerăm că principalii participanţi 

în procesul de e-learning, din punct de vedere al utilizatorilor unei platforme 

educaţionale sunt (figura 2.): 

Tutore administrator– asigură integrarea subiecţilor în procesul de 

învăţământ prin asistarea permanentă a acestora atât în ceea ce privește utilizarea 

platformei e-learning, cât și în îndrumarea acestora asupra direcţiilor și 

capabilităţilor oferite de programele de studiu;  

Cadrul didactic formator – are dreptul de a crea materiale de instruire și de a 

le importa pe platformă, planifică această activitate specificând tipul de curs 

(online sau offline) care trebuie parcurs de fiecare obiect în parte, perioada 

predefinită de timp în care trebuie parcurs, precum și grupele de subiecţi care 

participă la instruire;  

Subiecţii – beneficiarii direcţi ai tuturor serviciilor platformei, furnizorii de 

informaţii privind calitatea procesului de învăţământ, gradul de acoperire a 

necesităţilor lor prin proceduri și servicii [3].  

Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine 

structurate şi anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare; 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 
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Resursele educaționale electronice ca orice metodă de învăţare şi această 

instruire asistată pe calculator prezintă avantaje şi dezavantaje, oportunități și 

amenințări, care pot fi sistematizate cu ajutorul analizei SWOT.  Analiza SWOT 

este un instrument foarte util folosit pentru proiectarea unei noi metode digitale 

educaționale sau pentru dezvoltarea unor metode deja existente. Este necesar în 

dezvoltarea strategiei si implicit în creșterea profitabilității managementului 

resurselor educaționale electronice. 

Tabelul 1. Analiza SWOT resurselor educaționale electronice 

PUNCTE TARI PUNCTA SLABE 

1. Stimularea capacităţii inovatoare de 

învăţare 

2. Creşterea randamentului însuşirii 

coerente a cunoştinţelor prin aprecierea 

imediată a răspunsurilor elevilor; 

3. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul 

de învăţare; 

4. Instalarea climatului de autodepăşire, 

competitivitate; 

5. Dezvoltarea culturii vizuale; 

6. Conştientizarea faptului că noţiunile 

învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, 

de efectuare a calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare de grafice, de 

tabele. 

1. Folosirea în exces a calculatorului: 

• pierderea abilităţilor practice de calcul; 

• afectarea sănătății. 

 

2.Utilizarea la întâmplare a calculatorului, 

fără un scop precis în timpul orelor ; 

3. Utilizarea informației copy-paste și a 

plagiatului, fără prelucrare și analitică. 

  

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Stil de muncă independentă, stil 

cognitiv și eficient ; 

2. Strategii adecvate pentru rezolvarea 

diverselor aplicaţii; 

3. Feed-back permanent;  

4. Dezvoltă gândirea; 

5. Stimulează gândirea logică şi 

imaginaţia; 

6. Diverse metode pedagogice; 

7. Perspectiva relaţională - stabilirea unei 

relaţii umane şi sociale între educat şi 

educator. 

1. Individualizarea excesivă a învăţării; 

2. Limitarea dialogului profesor – elev; 

3. Costurile ridicate ale tehnologiei 

digitale : 

• un impediment pentru o bună parte a 

populaţiei, 

• este accesibilă persoanelor cu o 

situaţie financiară bună. 

  

 

Sursă: elaborat de autor în baza surselor [6] 

Concluzii 

Cercetările realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări la nivel global au arătat 

că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-

o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, 

multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o 
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reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, acceptă cu greu 

implementarea TIC şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi 

tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, 

nebănuite anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se 

şi educaţia, care a atins standarde noi şi are o evoluţie uimitoare [6]. 

 

Bibliografice 

1. Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova 

electronică" nr. 255 din 09.03.2005. Monitorul Oficial al R. M. nr.46-50/336 

din 25.03.2005 

2. Russu C. Management. Bucureşti: Ed. Expert, 1996. 

3.  www.academia.edu›ASPECTE_GEERALE_DESPRE_E-LEARIG [accesat 

9.02.2020]. 

4.  www.iic.md › wp-content › uploads › 2018/08 › Platformele educaționale 

online [accesat 5.02.2020]. 

5. www. ibn.idsi.md/vizualizare_articol/92825 [accesat 5.02.2020]. 

6. www.elearning.ro/PROMOVAREA-TIC-IN-EDUCATIE (accesat 5.02.2020) 

7. www.pwffi.canalblog.com/archives/2012/09/04/25035173.html [accesat 

5.02.2020]. 

226

http://iic.md/wp-content/uploads/2018/08/PPT-PLATFORMELE-EDUCA%C8%9AIONALE-ONLINE_Bejan-Oana.pptx
http://iic.md/wp-content/uploads/2018/08/PPT-PLATFORMELE-EDUCA%C8%9AIONALE-ONLINE_Bejan-Oana.pptx
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/92825
http://www.elearning.ro/promovarea-tic-in-educatie
http://www.pwffi.canalblog.com/archives/2012/09/04/25035173.html


PRIVIND ELABORAREA MANUALELOR DIGITALE  

Teodora Vascan, dr. 
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Rezumat. În contextul informatizării pe scară largă a societății, pătrunderea calculatoarelor în 

aproape toate sferele vieții și activității umane, există o tendință vizibilă de a folosi calculatoare în 

scopul formării sau dobândirii anumitor abilități practice în orice tip de activitate. În aceste scopuri, 

o serie de instrumente software au fost folosite de ceva timp: de la manuale electronice la programe 

de simulare pentru anumite procese. În articol sunt descrise unele aspecte metodologice privind 

elaborarea manualelor digitale și elaborat un studiu al aplicațiilor de elaborare a acestora. 

Cuvinte cheie: manuale digitale, eBooksWriter, Google Docs, BookDesigner.  

 

SOME METHODOLOGICAL ASPECTS ON THE DEVELOPMENT 

OF DIGITAL MANUALS 

Abstract. In the context of large-scale computerization of society, the penetration of computers in 

almost all spheres of human life and activity, there is a visible tendency to use computers for the 

purpose of training or acquiring certain practical skills in any type of activity. For these purposes, a 

number of software tools have been used for some time: from electronic manuals to simulation 

programs for certain processes. The article describes some methodological aspects regarding the 

elaboration of digital manuals and elaborated a study of their elaboration applications.  

Keywords: digital manuals, eBooksWriter, Google Docs, BookDesigner. 

Introducere 

Crearea şi integrarea conţinuturilor și resurselor educaţionale digitale în procesul 

de predare-învăţare rămâne a fi una dintre direcţiile de modernizare a educaţiei în 

Republica Moldova. Conţinuturile educaţionale digitale provoacă o schimbare 

semnificativă în educaţie cu referire la formele de învăţământ. 

Unul dintre cele mai populare instrumente digitale de învățare a devenit 

manualul electronic care permite implementarea funcțiilor de învățare, auto-învățare, 

demonstrarea materialului studiat, instruire în aplicarea materialului studiat, control și 

autocontrol, sistematizarea cunoștințelor dobândite fiind un instrument educațional cu 

mai multe funcții. 

Un manual de text electronic este util în realizarea orelor practice din sălile de 

clasă specializate, deoarece: 

- permite să folosirea unei asistențe computerizate pentru a rezolva mai multe 

probleme, eliberează timp pentru analiza soluțiilor rezultate și pentru 

interpretarea grafică a acestora; 

CZU: 37(072):004
UNELE ASPECTE METODOLOGICE 
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- permite profesorului să conducă o lecție sub formă de muncă independentă la 

calculatoare, lăsând rolul de lider și consultant; 

- permite profesorului care folosește un computer să controleze rapid și eficient 

cunoștințele elevilor, să stabilească conținutul și nivelul de complexitate al 

evenimentului de control. 

Manualul electronic este convenabil și pentru profesor, deoarece: 

- permite să aduceți materiale la prelegeri și la orele practice la discreția dvs., 

posibil ca volum mai mic, dar cu conținut cel mai semnificativ, lăsând ceva care 

s-a dovedit în afara clasei pentru lucrul independent cu manualul electronic; 

- scutește de la verificarea obositoare a temelor pentru acasă, calcule standard și 

teste, încredințând această lucrare computerului; 

- vă permite să optimizați raportul dintre numărul și conținutul exemplelor și 

sarcinilor considerate în audiență și solicitate acasă; 

- vă permite să individualizați munca cu elevii, în special în ceea ce privește 

temele și activitățile de control. 

Un manual digital este necesar pentru realizarea lucrului independent a studenților, 

mai ales, pentru învățarea la distanță, deoarece: 

- facilitează înțelegerea materialului care este studiat în detrimentul altor 

modalități de prezentare a materialului educațional tipărite: abordare inductivă, 

impact asupra memoriei auditive și emoționale etc.; 

- permite adaptarea în conformitate cu nevoile studentului, nivelul de pregătire, 

abilitățile și ambițiile sale intelectuale; 

- scapă de calcule și transformări greoaie, permițându-i să se concentreze asupra 

esenței subiectului, se iau în considerare mai multe exemple și se rezolvați mai 

multe probleme; 

- oferă cele mai largi oportunități de auto-testare în toate etapele învățării. 

Unele aspecte metodologice ale manualului digital 

După Constantin Cucoş, „manualul digital nu trebuie înţeles ca o dublură sau un 

substitut al celui real, tipărit, obiectual, ci se constituie într-un alt produs, construit pe 

bază a noi principii de explicitare a materiei, după didacticizări suplimentare ale 

conţinuturilor şi mulat pe o filozofie a învăţării care să potenţeze activismul, 

interactivitatea, progresivismul, creativitatea” [1]. 

Practica elaborării şi integrării manualelor digitale în practica educaţională a mai 

multor ţări este în detalii examinată în sursa bibliografică [2]. 

O detaliată descriere a cadrului psihopedagogic al manualului digital conține 

sursa [2]. 
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Dacă ne referim la structura unui manual electronic acesta trebuie să conțină 

următoarele compartimente [2]: 

1. conținutul de bază care oferă o expunere a conținutului de bază al disciplinei de 

studiu; 

2. conținutul suplimentar asociat materialului principal cu un sistem de navigare 

clar și care servește la extinderea și aprofundarea cunoștințelor de bază obținute 

prin studiul materialului principal; 

3. texte explicative care însoțesc termenii cheie ai materialului principal, toate 

imaginile grafice care nu sunt elemente de proiectare, fragmente semantice 

importante din imagini grafice complexe, formule; 

4. aparatul de organizare a asimilării de materiale educaționale, în cazul general, 

include componentele de modelare, fixare și control; 

5. un dispozitiv de navigație (conținut, simboluri de semnal, indexuri alfabetice, 

nominale și tematice, semne de carte / note ale utilizatorului etc.), care oferă o 

căutare rapidă de informații, o tranziție instantanee la capitolul și paragraful 

dorit, care reflectă legăturile dintre materialul principal și materialul educațional 

suplimentar și permițând de asemenea utilizatorului să își stabilească poziția în 

spațiul educațional al manualului digital. 

Clasificarea programelor de creare a manualelor digitale 

Manualele digitale pot fi prezentate într-o mare varietate de formate – de la 

fișiere HTML și PDF obișnuite, fișiere executabile și terminând cu formate 

specializate care necesită instalarea unui software suplimentar pe computer. 

Programele de creare a manualelor electronice pot fi împărțite în trei categorii: 

- Prima include editoarele. Acestea oferă instrumente convenabile pentru 

integrarea vizuală rapidă a textului, graficelor, elementelor de navigare etc. și au 

anumite funcționalități în ceea ce privește editarea. Cele mai mari oportunități sunt 

oferite pentru editarea textului, dar la un nivel sau altul (de exemplu, trecând la 

aplicații specializate instalate pe computer), poate fi implementată și editarea altor 

tipuri de obiecte încorporate în manual. Editoarele vă permit să creați orice tip de 

publicație electronică și să realizați designul lor unic. Dar, de regulă, aceste programe 

sunt destul de costisitoare, necesită o anumită perioadă de timp pentru a le stăpâni și 

sunt concepute în primul rând pentru utilizatori suficient de pregătiți în domeniul 

calculatorului. Cele mai atractive pachete din această categorie sunt NeoBook 

Professional Multimedia, DeskTop Author și eBooksWriter. 
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Cel mai simplu mod de a crea un manual digital este exportarea fișierului în 

Google Docs și apoi descărcarea lui în format EPUB, așa cum se arată mai jos (fig. 

1). 

 

Figura 1. Descarcarea fișierului în format publicație EPUB,  

folosind Google Docs 

Putem utiliza, de asemenea, plugin-ul Writer2Pub care se folosește cu 

OpenOffice sau LibreOffice pentru a crea cu ușurință manuale digitale. Pentru 

aceasta, este necsar de instalat OpenOffice sau LibreOffice pe computer. Ambele sunt 

o alternativă a lui MS Word destul de ușoare de utilizat și open source. 

- A doua categorie de produse software este formată din compilatoare HTML 

concepute pentru a combina fișiere HTML pre-pregătite într-o structură comună. 

Compilatoarele HTML au o capacitate mult mai mică de a proiecta aspectul unei 

publicații, dar sunt mai ieftine și cu un volum mult mai modest. Crearea manualelor 

în ele necesită un timp minim și orice utilizator va putea face față fără probleme. 

Printre compilatoarele HTML de un interes sporit se enumeră ebookGold și eBook 

Maestro. 

- Și în sfârșit, în cea dea treia categorie, este posibil condițional combinarea 

aplicațiilor concepute pentru a crea cărți electronice ca una dintre opțiuni. Există o 

mulțime de formate de cărți electronice populare (Adobe Pdf, Mobipocket, Palm Doc, 

iSilo, Microsoft Reader, Franklin eBookMan, Hiebook, Rocket etc.), dar în mare parte 

sunt concentrate pe citirea cărților folosind o varietate de dispozitive portabile. Acest 

lucru limitează domeniul de aplicare al instrumentelor de dezvoltare software 

adecvate, deoarece alegerea unuia dintre formatele extrem de specializate nu este cea 
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mai bună opțiune pentru pregătirea materialelor publicitare, educaționale, 

informaționale și a altor materiale concepute pentru un public larg. Excepție face 

aplicația Adobe Acrobat (datorită faptului că PDF astăzi a devenit formatul principal 

pentru schimbul de documente și este utilizat de agențiile guvernamentale și marile 

corporații din întreaga lume) și BookDesigner, care acceptă un număr foarte mare de 

formate și permite crearea cărților electronice concepute pentru citirea pe un număr 

mare de dispozitive.  

Concluzii 

Manualele digitale sunt una dintre cele mai bune metode de a transmite 

conținutul dvs. către o bază de audiență mai mare. În lumea competitivă de astăzi, 

este necesar ca autorii de carte sau conținut digital să creeze un manual care să atragă 

cititorii. Cartea electronică este disponibilă pentru a fi descărcată și a fi citită imediat. 

Chiar economisește timpul substanțial al cititorului pentru a merge la librărie, a-l 

cumpăra și apoi a-l citi. Spre deosebire de redactările de hârtie, cărțile electronice vă 

permit să căutați textul sau conținutul exact, vă facilitează cu ușurința citirea cărților 

preferate din mers și chiar le fac captivante pentru a le citi având suplimente precum 

hyperlink-uri, audio și imagini. 
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Цифровые навыки современного молодого поколения порождают новые 

вызовы во всех сферах деятельности. Сфера образования также подвержена 

изменениям, так как новое поколение учеников по-другому осмысляет и 

усваивает информацию. Повышение эффективности восприятия материала в 

разных исследованиях определяется как адаптация, индивидуализация, 

систематизация, комбинация представляемой информации. В эру 

информационных технологий появились новые формы для реализации подачи 

материала современному поколению учеников отвечающие их вызовам, 

например:e-learning, blended learning, microlearning. Большинство исследований 

подтверждают, что совмещение разных онлайн форматов с традиционной 

формой обучения способствуют наилучшему восприятию материала 

учениками. Так же исследователи выделяют базовые причины, которые 

стимулируют развитие и распространение онлайн обучения [1]: 

a) стремление к созданию персонализированной модели обучения 

(personalized instruction); 

b) потребность в увеличении учебного времени и расширении перечня 

доступных учебных ресурсов; 

c) потенциальное увеличение доступности лучших преподавателей 

(возможность использования видео-уроков, проводимых с их участием). 

Microlearning является одной из современной форм образования, 

отвечающая вызовам нового поколения. Данная форма обучения основана на 

том, что учебный материал преподаватель разделяет на маленькие блоки, и из 

этих блоков выстраивается учебный процесс. Технология microlearning похожа 

на выстраивание мозаики конкретной дисциплины из маленьких кусочков. 
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Термин данной концепции появился  в сообществе австрийского университета 

Innsbruck, его истоки прослеживаются вплоть до майевтики Сократа, когда 

знания формировались путем наводящих вопросов. Каждый маленький вопрос 

означает маленький шаг к конкретному знанию. 

В разных исследованиях существует много определений данного понятия. 

Исследователь, идеолог, теоретик Hug Th. в 2005 году собрал существующие 

версии определения данного концепта (см. рис. 1). По его мнению, 

microlearning представляет собой последовательность нескольких упражнений 

или небольших кусочков (блоков) заданий [2].  

 

Рисунок 1. Сходные версии определения концепта microlearning по Hug Th. 

Данный концепт определятся исследователями по-разному: 

• bite-sized learning («порционное» обучение); 

• nano-learning (нанообучение); 

• subscription learning (обучение по подписке, абонементное обучение); 

• capsule learning (капсульное обучение); 

• learning nuggest (обучающая крупица); 

• learning-on-the-go (обучение на ходу). 

Ключевая единица microlearning это некий смысловой блок. Исследователь 

Torgerson С. определяет блок как «часть учебного контента, которая может 

быть усвоена не более чем за 5 минут» [3]. Более общее понятие о microlearning 

определяет ученный Thalheimer W. Он описывает microlearning как 

«относительно короткие погружения в учебную деятельность» - от несколько 

секунд до 20 минут в отдельных случаях до часа, которые представляют собой 

любые комбинации контента, обзоров, практики, наблюдений, тренировок и 

других педагогических методик.  
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В научной литературе, нет чёткого понятия о смысловом блоке и его 

составляющих, поэтому на пути реализации microlearning, встают множество 

вопросов: 

a) что такое блок и сколько времени он занимает; 

b) как планировать блоки; 

c) как организовать маленькие блоки в одно смысловое целое; 

d) как через модули достигнуть индивидуализации; 

e) как разделять ответственность за блоки между преподавателем, 

аудиторией, и отдельными учащимися; 

f) какие эффекты могут дать современные медиа и IT-технологии; 

g) как анализировать результаты. 

Для реализации microlearning нужен разумный компромисс между 

тематическим планом, мотивацией и отведённым временем на обучение. 

Российская образовательная платформа Юрайт предлагает следующие шаги 

реализации методических разработок контента для microlearning. Все 

разработки и деления блоков связаны с временной шкалой, а именно: 

1. для освоения текстовой информации объемом в один авторский лист 

занимает 2 часа (в одном авторском листе примерно 5 блоков); 

2. для осмысления 1 минуты видео требуется 2 минуты; 

3. для выполнения 1 задания требуется 10 минут; 

4. для решения одного тестового вопроса отводится 3 минуты.  

Всего, по мнению разработчиков данной платформы, один смысловой блок 

состоит из 3-5 страниц текста, одного задания, 4-7 минуты видео, 1-3 тестовых 

вопроса.  

Данная методическая разработка может быть использована, как 

полноценная обучающая программа. Более эффективной она становится при 

объединении с традиционными обучающими программами в формате 

смешанного обучения. Microlearning должно быть мульти форматным и 

предоставлять возможность достижения цели обучения разными способами и с 

разных устройств.  На сегодняшний день в интернете существует множество 

инструментов web 2.0, с помощью которых можно реализовать микрообучение. 

Ярким примером одного из них является платформа Stepik.org. Данная 

платформа предназначена для пошагового обучения. Соответственно, блок 

контента - это шаг. Видеоролик, текст, задание или тестовый вопрос – это шаг. 

Совокупность шагов с различным контентом группируется в урок, то есть в 

234



смысловой блок, который раскрывает часть темы. Логически сгруппированный 

набор уроков описывает тему целиком в качестве одного модуля.  

В материалах конференций мы опубликовали статьи, в которых подробно 

описаны принцип работы на данной платформе [5], а также реализация моделей 

смешанного обучения при помощи методических разработок на Stepik.org [6]: 

1) Oрганизация и управление дидактическим процессом с использованием 

инструмента web 2.0 Stepik.org; 

2) методологическая разработка урока информатики по теме «Системы 

счисления» в контексте использования метода смешанного обучения 

«flipped classroom».  

Microlearning - это не просто онлайн контент, который состоит из видео 

фрагментов, заданий и тестов, а новая форма обучения в процессе передачи 

знаний и подготовки современного специалиста в очень компактном и 

коротком формате. Благодаря microlearning у учеников вырабатывается 

привычка постоянно получать крупицы знаний. Данная форма в контексте с 

традиционным обучением дают возможность накоплению микростатистики о 

результатах учеников, а детальный анализ полученных результатов - это ключ к 

непрерывному улучшению процесса обучения. 
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ОБУЧЕНИЮ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЭКОНОМИСТОВ 

Виолетта Богданова, Любомир Кирияк 

Тираспольский Государственный Университет 

Abstract. В статье рассматривается теоретические основы и методика проведения и 

внедрения в образовательную деятельность педагогического эксперимента по обучению 

защите информации экономистов в вузе. 

1. Введение  

Общеизвестно что наиболее продуктивным методом педагогического 

исследования является педагогический эксперимент. Слово «эксперимент» 

происходит от лат. experimentum – проба, опыт, испытание. Существуют 

множество трактовок, характеризующих понятие «педагогический 

эксперимент» [9-14].  

Педагогический эксперимент – это исследовательская деятельность, 

осуществляемая с целью изучения причинно-следственных связей в 

педагогических явлениях [14]. 

Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях [11]. 

Педагогический эксперимент – это активное вмешательство исследователя 

в изучаемое им педагогическое явление с целью открытия закономерностей и 

изменения существующей практики [12]. 

Педагогический эксперимент – это метод познания, с помощью которого 

исследуются педагогические явления, факты, опыт [9]. 

Педагогический эксперимент – это специальная организация 

педагогической деятельности учителей и учащихся с целью проверки и 

обоснования заранее разработанных теоретических предположений или гипотез  

[10]. 

Во всех определений понятия «педагогический эксперимент» 

прослеживается мысль о том, что педагогический эксперимент – это научно 

обоснованная и логично выстроенная организация образовательной 

деятельности, целью которой является поиск новых педагогических подходов 

знаний, подтверждения (опровержения) выдвинутых для проверки научных 

гипотез. 

По цели, преследуемой экспериментом, можно выделить следующие виды: 

CZU: 37.016:004.056.53
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

236



А) констатирующий – это эксперимент, в ходе проведения которого 

рассматриваются педагогические вопросы теоретического и практического 

характера, из реально существующей жизни. Данный этап эксперимента 

проводится, как правило, в начале исследования, и его задачей является 

выявление положительных и отрицательных сторон изучаемого вопроса 

(проблемы); 

B) Уточняющий (проверочный) – это эксперимент, в ходе которого 

осуществляется проверка выдвинутой гипотезы, выработанной в процессе 

уяснения проблематики изучаемого вопроса; 

C) Созидательно-преобразующий – это эксперимент, в процессе которого 

конструируются новые педагогические технологии (например, вводятся новые 

формы и методы обучения (воспитания), внедряются инновационные 

образовательные программы, учебные планы и т.д.). Если полученные 

результаты исследования являются эффективными и выдвинутая гипотеза 

подтверждается, то по данным результатам делаются необходимые выводы, и 

они подвергаются дальнейшему научному и теоретическому анализу [14]. 

Экспериментальное воздействие организовывается на постоянные 

экспериментальные группы (подгруппы) – ЭГ, а другие группы или вторая 

часть групп является контрольными – КГ. 

Со сферой профессиональной деятельности экономиста прямо или 

косвенно связаны различные виды деятельности, жизненные ситуации, 

качества человека. Для большинства специалистов сферы экономики  

применение современных информационно-коммуникационных технологий  

сводятся к:  

1) работе с графическими документами; 

2) работе с программно-аппаратными средствами обеспечения 

информационной безопасности; 

3) знанию основных понятий информационной безопасности; 

4) умению работать с информацией; 

5) взаимодействию с сотрудниками других служб; 

6) созданию имитационных ситуаций; 

7) анализу и обработке информации [6, стр.392]. 

В работе рассмотрено предположение о том, что процесс подготовки 

экономистов в вузе по информационной безопасности позволит повысить их 

информационную культуру, информационно-коммуникативную 

компетентность [1-9].  
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2. Особенности обучения информационной безопасности  

Обучение информационной безопасности будущих экономистов имеет ряд 

специфических особенностей. Необходимо учитывать междисциплинарный 

аспект в преподавании, т.к. «Информационная безопасность» тесно связана с 

такими дисциплинами как «Информатика», «Математика», «Право», «Этика», 

«Психология» и т.п. 

«Методическую систему обучения информационной безопасности можно 

рассматривать как сложную открытую динамическую систему, которая должна 

охватывать все уровни, виды и направления высшего профессионального 

образования» [6].  

Содержательная часть обучения студентов экономических специальностей 

должна соответствовать современному уровню теории и практики защиты  

информации, соответствовать целям и задачам обучения по дисциплине 

«Информационная безопасность».  

В работе изучены содержательная часть и методические аспекты в 

обучении основам информационной безопасности и защите информации 

диссертационные исследования  М.А. Абиссовой, Е.Н. Боярова, Е.П. Жук, П.С. 

Ломаско, В.П. Полякова, Э.В. Тановой и других ученых; а также научные 

исследования  специалистов в данной области, среди которых В.А. Галатенко, 

Герасименко, В.П. Мельников, Ю.Н. Мельников, В.Г. Проскурин, В.А. Сердюк, 

В.Ф. Шаньгин и другие ученые. 

3. Содержательная и методическая часть обучения информационной 

безопасности 

С учетом современных исследований и требованиям к подготовке 

бакалавров по направлению «Экономика» в преподаваемой дисциплине 

предусмотрены следующие разделы: 

• – Основные понятия и определения теории защиты информации; 

• – Угрозы безопасности информации; 

• – Средства защиты информации: 

- – Законодательные средства защиты информации; 

- – Организационные средства защиты информации; 

- – Морально-этические средства защиты информации; 

- – Программные средства защиты информации; 

- – Физические средства защиты информации; 

- – Технические средства защиты информации; 

• – Идентификация и аутентификация пользователей; 
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• – Криптография; 

• – Электронно-цифровая подпись и алгоритмы хеширования. 

Методическая часть обучения основана на системно-деятельностном 

подходе, включает проектную деятельность. Для обучения студентов 

экономического профиля подготовки используется дидактический комплекс, 

включающий в себя средства обучения и средства оценивания. 

В средства обучения входит электронный конспект лекций, содержащий 

краткие теоретические сведения по каждой теме курса «Информационная 

безопасность», мультимедийные материалы (рис.1). 

  

Рисунок 1. Конспект лекций и мультимедийные материалы по 

информационной безопасности 

А также видеоролики в стиле скрайбинга (рис.2) 

 

Рисунок 2. Видеоролик по информационной безопасности 

Для выявления полноты усвоения основ информационной безопасности,  

студентам предложены учебные задачи и задания проектного характера, 

подготовка и участие в деловой игре по информационной безопасности. 

К одному из средств оценивания относится тестирование, реализуемое 

средствами он-лайн конструктора testmoz, позволяющего проанализировать 
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полноту усвоения материала в разрезе тем и каждым студентом в отдельности 

(рис.3). 

 

Рисунок 3. Итоговый тест по информационной безопасности 

4. Анализ результатов экспериментального исследования 

В экспериментальном исследовании по обучению основам 

информационной безопасности принимали участие студенты очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки бакалавров «Экономика». 

Для оценки достигнутого уровня был разработан тест по каждому разделу 

четырех уровней сложности (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Результаты итогового тестирования 

в разрезе уровней сложности 

Анализ результатов тестирования позволяет сделать вывод, что в 

экспериментальной группе выше результат по тестированию в разрезе 

различных уровней сложности. Из рисунка 4 видно, что значительный разрыв 

наблюдается при ответах на вопросы 4 уровня сложности, в вопросах 

открытого типа.  

Анализ результатов тестирования в разрезе изучаемых разделов позволяет 

сделать вывод, что в экспериментальной группе выше результат по сравнению 

с контрольной группой по каждой из освоенных тем (рис.5). Наибольший 
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разрыв наблюдается по разделу «Основные понятия и определения теории 

защиты информации» и «Угрозы безопасности информации» 

 

Рисунок 5. Результаты итогового тестирования в разрезе разделов 

5. Выводы 

Дисциплина «Информационная безопасность» в вузе находится на этапе 

становления. Нет четких методик преподавания данной дисциплины для 

различных профилей подготовки. Перед преподавателем постоянно стоит 

проблема подбора теоретического материала и подготовки практических работ 

для изучения основ защиты информации. С учетом того, что в области 

информационных технологий постоянно происходят изменения, зачастую 

кардинальные, информационная безопасность также является динамично 

изменяющейся дисциплиной. Перед преподавателем встает еще одна непростая 

задача: какие необходимо использовать дидактические приемы и методы, 

чтобы знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной 

дисциплины были актуальны, научить студента мыслить и учиться жить и 

работать в постоянно меняющемся мире. 

Дисциплина «Информационная безопасность» является ярким примером 

междисциплинарности. Она способствует формированию цифровой 

компетенции будущих экономистов. 
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Оксана Градинарь 

Профессиональная школа № 4, г. Бэлць 

Аннотация. Статья посвящена анализу результатов констатирующего эксперимента, при 

осуществлении формирования информационной компетентности учащихся профессиональных 

школ. Дается вывод о результатах констатирующего эксперимента. 

Ключевые слова: информационная компетенция, куррикулярная, экстракуррикулярная 

деятельность. 

Показатель значимости ценностно-смылового критерия при формировании 

информационной компетентности (ИК), выражается в том, что подготовка 

учащихся профессиональных школ является сложным и системным процессом. 

Для осуществления деятельности в области куррикулярных и 

экстракуррикулярных мероприятий, будущие специалисты рабочих профессий, 

прежде всего, должны быть уверены в безоговорочной необходимости владения 

(ИК), которая фокусирует внимание на информологическом и 

культурологическом аспекте (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Информологический и культурологический аспект ИК 

Подводя итоги, нужно отметить, что ИК в широком смысле, 

интерпретируется как «умение учиться» [1, стр. 450]. Такой подход 

обуславливается постоянным обновлением знаний, где учащимся необходимо 

научиться управлять неким массивом информации, владеть навыками в 

классификации и переклассификации информации, оценивать её достоверность, и, 
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наконец, адаптироваться и самореализоваться на основе информационных 

технологий в куррикулярной и экстракуррикулярной деятельности. 

Цель работы заключается в анализе констатирующего эксперимента при 

осуществлении формирования (ИК) учащихся средствами куррикулярной и 

экстракуррикулярной деятельности.  

В таблице 1. проиллюстрирован численный состав выбранных групп первого 

курса. 

Таблица 1. Численный состав групп, 

участвующих в эксперименте 2017-2018 гг. 

Группа Профессиональная область Контингент 

70  

Механическая обработка металла 

22 чел. 

73 23 чел. 

78 25 чел. 

71 Электрика и энергетика 21 чел. 

72 25 чел. 

77 Моторные и авиационные транспортные средства 23 чел. 

74 25 чел. 

Всего  164 чел. 

Материалы и методы  

После получения отзывов педагогических кадров о необходимости 

формирования ИК в процессе подготовки учащихся профессиональных школ [2, 

стр. 165], учащимся первого курса профессиональной школы № 4, г. Бэлць было 

предложено анкетирование по методики Молчановой Е. А.  

Указанное анкетирование позволяет ученикам самостоятельно оценить, 

насколько хорошо они владеют общими учебными умениями. Лист 

анкетирования «Умею ли я учиться» состоял из трёх блоков, включающих 

учебно-организационные умения (1-7 вопросы), учебно-коммуникативные умения 

(8-10 вопросы), и учебно-информационные умения (11-14 вопросы) (Таб.2).  

Таблица 2. Структура листа анкетирования 

№ Учебные умения 

Уровни овладения 
Куррикулярная / 

экстракуррикулярная 

деятельность 

Полность

ю 
частично не владею 

1      

…..      

14      

ИТОГ     

Уровни владения общими учебными умениями оценивались в баллах: 

полностью (2 балла), частично (1 балл), не владею (0 баллов). 
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Подсчёт результатов анкетирования производился по формулам: 

− Учебно-организационные умения (УО) 

УО = УО1 + УО2 + УО3 + УО4 + УО5 + УО6 + УО7; 

− Учебно-коммуникативные (Ук) 

УК = УК8 + УК9 + УК10; 

− Учебно-информационные (Уи) 

УИ = УИ11 + УИ12 + УИ13 + УИ14 . 

Результаты подсчётов заносились в сводную ведомость, представленную в 

таблице (Таб. 3).  

Таблица 3. Расчёт показателя общих учебных умений учащихся 

№  ФИО ученика 

Учебные умения 

У
ч
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н

о
-

о
р
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н
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и
о
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н
ы

е 

(У
о
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м
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н

и
к

а

т
и
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ы
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(У
и

) 

И
т
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го

 

1 Иванов Анатолий 6 5 14 25 

2 …     

Итого (средние показатели)     

Куррикулярная и/или экстракуррикулярная деятельность, вписанные 

учениками в последнюю графу таблицы 2, характеризуются соответствующим 

числом баллов по каждому умению (Таб. 4). 

Таблица 4. Расчёт показателя общих учебных умений относительно 

куррикулярной и/или экстрауррикулярной деятельности 

№  
Куррикулярная и/или экстракуррикулярная 

деятельность 

Учебные умения 

У
ч
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о
-
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1 Информатика 24 19 32 75 

2 Технология обработки информации     

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

    

4 Консультации     

5 Предметные недели (декады)     

6 Предметные конкурсы     

….. …………………………………………     

Итого (средние показатели)     
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Результаты и обсуждение  

Блок учебно-организационных умений показал, что 20% (32 чел.) учащихся 

способны принять и наметить учебную задачу и её конечную цель. 80% (132 чел.) 

не умеют прогнозировать результаты работы в рамках куррикулярной и 

экстракуррикулярной деятельности. 50% (82 чел.) опрошеных, всегда готовят 

рабочее место в соответствии с заданием. 30% (48 чел.) планирут порядок 

выполнения задания и выбирают рациональный путь для их решения. Только 5% 

(8 чел.) всех учащихся осуществляют самоконтроль и самооценку собственной 

работе. 4% (6 чел.) способны руководить коллективом. 

Блок учебно-коммуникативных умений показал, что учащиеся 

профессиональных школ имеют низкие показатели по устному высказыванию в 

виде (перессказа, рассказа, характеристики, сообщения или доклада, рецензии или 

аннотации). Не умеют включаться в коллективное обсуждение проблемы.  

Блок учебно-информационных умений сфокусировал внимание на 

самостоятельной работе учащихся, где 70% (11 чел.) испытывают затруднение в 

поиске необходимой информации по заданной теме. 20% (32 чел.) не способны 

самостоятельно проработать и выделить главное в тексте. 10% (16 чел.) учащихся 

конспектируют текст для составления основного содержания найденной 

информации. Только 15% (24 чел.) учащихся работают дополнительно со 

справочной и научной литературой. 70 % (11 чел.) усваивают материал с 

помощью технических средств. 

 

Рисунок 1. Динамика развития обучающихся  

Вычисление среднего балла общих учебных умений позволило выявить 

динамику развития обучающихся в каждой группе (рис. 1). 
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Выводы 

Анализ констатирующего эксперимента показал, что учащиеся 

профессиональной школы обладают низким уровнем ИК.  

Следовательно, создание модели обучения должно опираться на 

основопологающие принципы формирования ИК учащихся в части построения 

содержания куррикулярной и экстракуррикулярной деятельности (принципы 

научности, систематичности, последовательности и прикладной направленности).  

Организационно-методические условия учебного процесса в куррикулярной 

и экстракуррикулярной деятельности должны сфокусироваться на принципах 

осознанной информационной деятельности, креативного прагматизма и 

профильной дифференцации. Принцип креативного прагматизма предполагает 

синергитическое сочетание творчества с практической направленностью в 

решении различных проблемных задач. Принцип профильной дифференциации 

учащихся напрален на формирование индивидуальной образовательной 

траектории с дифференциацией уровня и содержания учебного материала [3, стр. 

24].  

Модель компетентностного подхода требует использования передовых 

образовательных технологий, соответствующих потребностям и возможностям 

учащихся. Следовательно, активные формы обучения являются одним из 

основных путей формирования и развития (ИК) учащихся профессиональных 

школ.  

В рамках куррикулярной и экстракуррикулярной деятельности считаем 

целесообразным применение следующих активных методов обучения: (а) коучинг 

(командная работа), подразумевающая достижение общих целей при помощи 

индивидуальных усилий, но с разделением полномочий и ответственности; (б) 

ситуации, максимально приближенные к реальной жизни; (в) межпредметное 

обучение с применением знаний из различных дисциплин; (г) проектная 

деятельность; (д) ментальные карты знаний. 
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Аннотация. В статье описываются возможности среды программирования LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 и робототехнического оборудования для формирования 

алгоритмического мышления обучающихся 8-9 классов на кружке робототехники.  

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, образовательная робототехника, среда 

программирования. 

Abstract. The article describes the capabilities of the LEGO MINDSTORMS Education EV3 

programming environment and robotic equipment for the development of algorithmic thinking for 

students in grades 8–9 at a robotics club. 

Key words: algorithmic thinking, educational robotics, programming environment. 

Информационные технологии постоянно развиваются. Почти каждый день 

появляются новые приложения, программы, игры или гаджеты. Учителю 

становится все труднее заинтересовать детей, увлечь их своим предметом. 

Особенно тяжело это сделать учителю информатики. Для того чтобы 

соответствовать современным тенденциям и не отставать от своих учеников 

приходится развиваться, изучать новинки технического мира, пробовать новое. 

На уроках информатики я столкнулся с такой проблемой: детям не нравится 

строить алгоритмы для решения задач, что в последствии приводит к 

проблемам при изучении курса программирования. Очень часто учащиеся 

спрашивают «Где алгоритмы нам пригодятся?» «Для чего вообще нужно 

программирование, если я не хочу быть программистом?» «Кто вообще 

исполняет эти алгоритмы?». Ответы на эти и другие вопросы дети получили на 

занятиях кружка «Робототехника» 

В октябре 2017 года учителя информатики приняли участие в обучении 

робототехники по проекту конкурентоспособности Молдовы, финансируемый 

USAID и правительством Швеции в партнерстве с Национальной ассоциацией 

компаний ИКТ. Программа ROBOCLUB осуществляется при поддержке и под 

патронатом Министерства образования, культуры и исследований Республики 

Молдова. Благодаря этому проекту наш лицей получил 4 комплекта роботов 

LEGO MINDSTORMS EV3.  

248



   

   

С января 2018 года в лицее Г.А. Гайдаржи мун. Комрат был создан кружок 

по робототехнике. В учебную программу кружка робототехники входит 

изучение программирования, алгоритмики, механики. Занятие в кружке 

повышают мотивацию учащихся в усвоении таких школьных предметов как 

математика, информатика и физика. Учащимися были разработаны такие 

проекты как робот боец сумо(СУМОБОТ), робот авто-мобиль, и робот 

декоратор пасхальных яиц. 

 

 

При выполнении этих проектов использовалось программное обеспечение 

LEGO MINDSTORMS Education EV3, которое позволяет визуально строить 

программу управления роботом, используя блоки действий и управления. С 

помощью Lego Education Mindstorms EV3 обучающиеся овладевают основами 

робототехники, решают базисные задачи роботостроения, связанные с 

проектированием, программированием и конструированием. Это позволяет 

подготовить обучающихся не только к курсу программирования в более 

старших классах, но и обеспечить освоение основ естественно-математического 

цикла наук. Используя наборы Lego Education Mindstorms EV3, обучающие с 

легкостью усвоят базовые принципы программирования: от составления кодов 

в графической среде программирования до разработки сложных алгоритмов. 

Учащихся разрабатывали свои алгоритмы, пробовали менять блоки местами, 

Рисунок 3. Пасхальные яйца 

Рисунок 2. Автомобиль  

в городе 

Рисунок 1. Соревнования 

роботов сумо 
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искали ошибки, почему робот отказывается выполнять программу или, 

например, не объезжает препятствие. В процессе решения данных задач у 

учащихся формируется алгоритмическое мышление, они видят на практике как 

работает исполнитель, как он исполняет команды, что от человека зависит 

поведение робота. 

Для управления робота есть специальный набор блоков называемый Flow 

control. 

 

 

В который входит блок переключателей swith и блок повторения loop, 

которые аналогичны условному оператору If и операторам цикла for и while. 

Занятия в кружке «Робототехники» дали учащимся наглядное представление 

исполнителя, алгоритма, что позволит в дальнейшем освоить других 

исполнителей и основы построения алгоритмов на языке высокого уровня. 

LEGO позволяет учащимся: – совместно обучаться в рамках одной 

команды; – распределять обязанности в своей команде; – проявлять 

повышенное внимание культуре и этике общения; – проявлять творческий 

подход к решению поставленной задачи; – создавать модели реальных объектов 

и процессов; – видеть реальный результат своей работы. 

Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 
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Рисунок 4. Блок Flow Control 
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CZU: 372.853:004 

STUDIUL EXPERIMENTAL AL FORȚEI DE FRECARE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI STEM: DEPENDENȚA DISTANȚEI DE FRÂNARE A 

VEHICULULUI DE STAREA SUPRAFEȚEI CAROSABILULUI 

Viorel Bocancea, doctor, conferențiar universitar 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Olga Balmuș, profesor de fizică și robotică educațională 

Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” or. Ialoveni 

Actualmente în mediul educațional se cere să acceptăm transformarea şi să 

acţionăm în conformitate cu exigenţele acesteia. O educaţie bună presupune 

menţinerea prospeţimii intelectuale sub forma unor vii dorinţe de a descoperi, de a 

cerceta, de a studia şi inventa, de a realiza, a valorifica. Aceste cerinţe impun nevoia 

de perfecţionare continuă a învăţământului, în vederea pregătirii adecvate a tinerii 

generaţii pentru viaţă.  

STEM este un concept educațional modern, prin care,  patru disciplini diferite, 

științele, tehnologia, ingineria și matematica, sunt abordate interdisciplinar și aplicat, 

prin activități de descoperire, învățare și explorare, realizare prin miniproiecte. 

 

Figura 1. Direcțiile unui proiect STEM 

Creația personalizată este un produs al imaginaţiei elevilor, menit să permită 

folosirea liberă a cunoştinţelor însuşite, într-un context mai relevant. 

Temă abordată diferit. Proiectul porneşte întotdeauna de la o temă studiată în 

clasă având o structură foarte flexibilă şi poate fi adaptat oricărui nivel de vârstă şi de  

studiu; 

Produs finit, realizat în urma activităţii de proiect, crează elevului sentimentul 

utilităţii a ceea ce produce. Exemple de produse în urma derulării unor proiecte pot fi: 

postere, albume, pagini de revistă, sondaje de opinie, machete, filme etc. 

Activitatea crosscurriculară oferă elevilor ocazia de a folosi cunoştinţe şi tehnici 

de lucru dobândite în cadrul altor discipline. 
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Prin implementarea proiectelor STEM în procesul de predare-învățare–evaluare 

se urmărește crearea, dezvoltarea și promovarea unui sistem educațional capabil să 

ofere copiilor o educație completă, echilibrată și de calitate, care să le permită 

acestora să ia decizii în cunoștință de cauză, ce vor avea impact asupra lumii și modul 

în care aceștia vor trăi. 

Predarea ştiinţelor cu ajutorul experimentelor științifice simple, cu caracter 

interdisciplinar, adecvate vârstei și nivelului de înțelegere al acestora,  ajută elevii să-

și dezvolte gândirea logică și creativitatea, să-și formeze deprinderi practice, să-și 

îmbunătățească cunoștințele despre fenomenele fizice din lumea vie, să-și formeze  şi 

să-și dezvolte  personalitatea. 

Prin abordarea STEM se dezvoltă competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, 

cum ar fi: realizarea dirijată a unor activități simple de investigare științifică, folosirea 

unor metode de înregistrare şi reprezentare a datelor experimentale obținute, 

formularea unor concluzii simple pe baza datelor experimentale obţinute în cadrul 

investigaţiilor ştiinţifice, utilizarea unui limbaj ştiinţific adecvat pentru a explica 

fenomenele  observate, modelarea/confecționarea unor produse, lucrări creative, 

pentru studierea unor fenomene fizice. 

Elevii de astăzi sunt mult mai motivați pentru învățare dacă subiectele sunt 

predate din perspective diverse și dacă sunt bazate pe fapte din viața de zi cu zi. Din 

considerentul că Robotica este una din disciplinele opționale, care se predă în 

instituția noastră, am cercetat experimental forța de frecare cu ajutorul roboților Lego 

Mindstorms EV3. Astfel elevii au avut ca scop să cereceteze atât teoretic cât și 

experimental dependența distanței de frânare de starea carosabilului. În urma analizei 

literaturii de specialitate elevii ajung la concluzia că valoarea forței de frecare 

depinde de: 

• Tipul suprafeței pe care se deplasează vehiculul; 

• Viteza vehiculului; 

• Masa acestuia; 

• Calitatea anvelopelor. 

Pentru a confirma cele deduse au utilizat roboți de tip Lego Mindstorms EV3, 

creând coduri de programe cu ajutorul soft-ului Lego Mindstorms Education EV3 

care au permis studierea experimentală a forței de frecare.  

S-a ales ca tipul suprafeței să fie masa școlară uscată și aceiași masă unsă cu ulei. 
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Ca rezultat au obținut următoarele date statistice: 

Tabelul 1. Dependența distanței de frânare de masa robotului (viteza constantă) 

Tipul suprafeței - Masa uscată Tipul suprafeței - Masa unsă cu ulei 

Robot greu s = 0,1cm  Robot greu s = 1cm 

Robot ușor  Distanța de frânare nu se 

observă  

Robot ușor s = 0,5cm 

Tabelul 2. Dependența distanței de frânare de viteza robotului 

(Viteză mare 40 rot/min) 

Tabelul 3. Dependența distanței de frânare de viteza robotului 

(Viteză mare 100 rot/min) 

Tipul suprafeței - Masa uscată Tipul suprafeței - Masa unsă cu ulei 

Robot greu s= 1,1cm  Robot greu s=1,7cm 

Robot ușor  s=0,1cm Robot ușor s=0,9cm 

Tabelul 5. Dependența distanței de frânare de prezența anvelopelor 

Tipul suprafeței - Masa uscată 

Viteză mică 40 rot/min 

Tipul suprafeței - Masa unsă cu ulei 

Viteză mică  40 rot/min 

Robot greu 

Fără anvelope 

s= 1,3cm  Robot greu 

Fără anvelope 

s=1,8cm 

Robot ușor  

Fără anvelope 

s=0,4cm Robot ușor 

Fără anvelope 

s=0,7cm 

Tabelul 6. Dependența distanței de frânare de prezența anvelopelor 

Tipul suprafeței - Masa uscată 

Viteză mare 100 rot/min 

Tipul suprafeței - Masa unsă cu ulei 

Viteză mare  100 rot/min 

Robot greu 

Fără anvelope 

s= 1,6cm  Robot greu 

 Fără anvelope 

s=2,1cm 

Robot ușor 

 Fără anvelope  

s=0,8cm Robot ușor 

Fără anvelope 

s=0,9cm 

Concluzii 

În urma realizării proiectului STEM „ Dependența distanței de frânare de starea 

carosabilului” putem afirma că aceste modalități de învățare permit evaluarea unor 

capacităţi superioare ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi cum ar fi : 

- -capacitatea de a selecta informaţiile utile în vederea realizării proiectului; 

- -abilitatea de a utiliza corespunzător echipamentele şi instrumentele necesare 

conceperii proiectului; 

- -capacitatea de a identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii 

obiectivelor; 

- abilitatea de a finaliza un produs finit; 

- capacitatea de a susţine proiectul realizat, evidenţiind aspectele relevante. 

Tipul suprafeței - Masa uscată Tipul suprafeței - Masa unsă cu ulei 

Robot greu s= 0,9cm  Robot greu s=1,3cm 

Robot ușor  Distanța de frânare nu se 

observă 

Robot ușor s=0,3cm 
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Avantaje: 

✓ Reprezintă o ocazie pentru elev de a-şi aplica cunoştinţele în cadrul unui proiect, 

aceasta contribuie la utilzarea cunoştintelor semnificative ale elevului; 

✓ Obligă elevul să-şi planifice lucrul şi să-l efectueze la timp; 

✓ Reprezintă o formă ce motivează, deoarece permite elevului să stabilească 

obiective şi să selecteze mijloace pentru a le realiza; 

✓ Pune în valoare creativitatea şi iniţiativa elevului; 

✓ Oferă ocazia de a fi activ şi de a se implica din punct de vedere emotiv, social şi 

intelectual în realizarea obiectivelor propuse; 

✓ Oferă posibilitatea de a stabili anumite contacte în afara mediului școlar; 

✓ Favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare. 

Dezavantaje: 

✓ Necesită mult timp pentru planificare şi realizare. 

✓ Poate creea sentimentul de frustratie în cazul insuficienţei de persoane, 

echipament, şi aceasta poate duce la dezamăgire în rândul participanţilor. 

✓ Poate provoca divergențe în rândul participanţilor, atât în ceea ce priveşte 

rezultatele proiectului, cât şi mijloacele utilizate. 

✓ Poate crea anumite probleme în ceea ce priveşte evaluarea finală, astfel va fi mai 

greu de stabilit meritele fiecărui participant din cadrul proiectului. 
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CZU: 372.851 

UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ERUDIT CAFE LA ACTIVITĂȚILE 

EXTRACURRICULARE LA MATEMATICĂ 

Viorel Bocancea, doctor, conferențiar universitar 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Elena Macaria, IPLT „D. Cantemir”, or. Cantemir 

Erudit Cafe este un joc didactic intelectual la care pot participa câteva echipe. 

Acest joc are anumite similarități cu jocul televizat Brain Ring, însă deosebirea 

principală constă în conținutul întrebărilor, numite cel mai des teme, care conțin 

întrebarea și câte patru indici (indicații), citiți la intervale de 15 secunde fiecare.  

Indicii sunt organizați în ordinea descrescătoare a dificultății. În orice moment al 

citirii indiciilor, echipele pot să apese pe buton, obținând dreptul să răspundă la 

întrebare.  

Dacă o echipă răspunde corect, aceasta obține de la 4 puncte până la 1 punct (în 

funcție de câți indicii au fost citiți). Dacă răspunsul dat este greșit, atunci 

prezentatorul va citi următorul indiciu. Echipa care a greșit va fi penalizată, fiind 

lipsită de dreptul de-a apăsa pe buton după citirea următorului indiciu, timp în care 

adversarii lor pot să răspundă, având și un indiciu suplimentar la dispoziție. Echipa 

penalizată poate reveni în joc la citirea următorului indiciu dacă adversarii lor nu 

oferă un răspuns sau răspund greșit. Dacă o echipă greșeșe la ultimul indiciu, 

adversarii acestei echipe vor avea la dispoziție doar 15 secunde de gândire din 

momentul răspunsului greșit, fără să li se ofere indicii suplimentari. În cazul în care 

nici o echipă nu gasește răspunsul corect nici după ultimul indiciu, echipele nu 

primesc nici un punct.  

În continuare este prezentat conținutul unui joc, recomandat la activitățile 

extracurriculare la matematică. 

Erudit caffe. 

Întrebarea 0 se propune pentru înviorare și inițierea în regulile jocului.  

0. Statistica - Mijlocul cel mai simplu și mai obiectiv pe care putem să-l folosim 

pentru cunoașterea frecvenței sunetelor unei limbi.  

- evidență numerică, situație cifrică a unor fenomene (izolate sau de masă).  

- știință care, folosind calculul probabilităților, se ocupă cu studiul cantitativ al 

fenomenelor de masă, prezentate de elemente care au anumite caracteristici 

comune. 

- numărătoare, socoteală, recensământ.  
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1. Numărul Pi - Se mai numește si constanta lui Arhimede deoarece el a fost primul 

care a încercat sa calculeze valoarea cu exactitate si a observat că această marime 

poate fi limitată superior și inferior. 

- pe data de 14 martie se sărbătorește ziua mea, iar în unele centre universitare din 

lume prin consumul de placinte de fructe. 

- fără mine nu aţi putea construi masini şi nu aţi putea intelege rotatia planetelor. 

- sunt circumferinta unui cerc impartita la diametrul său.  

2. Dreapta - Rezultatul intersecției a două plane. 

- ecuația generală carteziană a ei este ax + by + c = 0. 

- folosind metrica standard, reprezint drumul cel mai scurt dintre două puncte. 

- în matematică, pot fi definită ca având doar o dimensiune, lungimea. 

3. Punctul - Pot fi: aderent, ombilical, de acumulare; de contact; de inflexiune; de 

extrem; de maxim; de minim... hiperbolic, isogonal, de fierbere, de topire, de rouă, de 

condensare, de vedere... 

- în gramatică marchez pauza care se face în vorbire între propoziții sau fraze 

independente ca înțeles. 

- noțiune fundamentală în geometrie, mai ales în geometria euclidiană. 

- ceva foarte mic, fără dimensiune și pot limita. 

4. Operatiile – Constituim baza aritmeticii elementare. 

- elementare 4, neelementare 6. 

- ne supunem unei anumite ordini. 

- fara noi nu se realizează calculele. 

5. Factorialul – Indic(ă) numărul de permutări (numărul de posibilități de rearanjare) 

ale unei mulțimi finite având n elemente. 

- alături de zero sunt egal cu 1 ca caz special. 

- produs obținut prin înmulțirea numerelor întregi și succesive începând de la 1 și 

până la numărul respectiv.  

- produs al unei serii de factori, care sunt numere întregi, pozitive și continuu 

succesive, începând cu unitatea. 

6. Aritmetica – Prima treaptă a matematicii. 

- se aplică unui larg evantai de fenomene ale lumii fizice (fenomene naturale), 

însă există și excepții. 

- este o ramură a matematicii care se ocupă cu relațiile dintre numere, studiază 

operațiile și proprietățile numerelor. 

- se referă printre altele la problemele de divizibilitate, teoria numerelor prime și 

rezolvarea ecuațiilor cu numere întregi, studiază operațiile și proprietățile 

numerelor. 
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7. Mulțimea.- Sunt unul dintre cele mai importante concepte ale matematicii 

moderne. Deși teoria noastră a apărut abia la sfârșitul secolului XIX, aceasta este 

acum omniprezentă în educația matematică, încă din școala elementară. 

- sunt un concept primar care nu se definește prin raportare la alte noțiuni mai 

generale, ci se descrie / se definește ostensiv. 

- cardinalitatea mea numită și "putere”, desemnează bogăția membrilor mei. 

- sunt un ansamblu bine definit de obiecte, considerată ca un întreg. Obiectele 

mele sunt numite elemente. 

8 Sistemul de coordonate carteziene – La fizică pot fi uni-, bi- sau tri-dimensional. 

- numele meu vine de la Cartesius, numele latinesc al matematicianului și 

filozofului francez René Descartes care, printre altele, a contribuit la unificarea 

algebrei și geometriei euclidiene. 

- sunt folosit pentru a determina în mod unic un punct în plan prin două numere, 

în spațiu prin trei numere. 

- conține patru regiuni, notate cu numerele romane I (+,+), II (−,+), III (−,−), și IV 

(+,−). 

9 Funcția – Pot fi definită grafic, prin tabel sau prin formulă. 

- În matematică, reprezint o relație care asociază fiecărui element dintr-o mulțime 

(domeniul) un singur element dintr-o altă (posibil din aceeași) mulțime 

(codomeniul). 

- sunt o noțiune fundamentală în aproape toate ramurile matematicii și în toate 

științele exacte 

- pot fi surgectivă, bijectivă, injectivă, pară, impară, crescătoare, descrescătoare. 

10. Putere –În fizică sunt mărimea scalară ce caracterizez schimbul de energie în 

unutatea de timp.  

- eficacitate, tărie, grad mare de concentraţie, 

- autoritate, stăpînire, dominaţie. 

- rezultatul înmulţirii unui număr cu sine însuşi. 

11. Secţiune - Atunci când două particule interacționează, sunt aria transversală la 

mișcarea lor relativă, în care acestea trebuie să se întâlnească pentru a se împrăștia 

una față de cealaltă. 

- schiţă, reprezentând suprafaţa determinată de intersecţia unui plan cu o piesă. 

- intersecţie a două mulţimi. 

- tăietură, despărţire. 

12.Radical - La chimie sunt grupare de atomi care rămâne neschimbată într-o reacţie 

chimică şi care se comportă ca un element unic. 

- de bază, fundamental, esenţial, complet (la română) 
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- sunt ceea ce lipsește expresiei 20 = 4,4721359549 9957939281 8347337462 

5524708812 3671922305 1448541794 4908210418 5127. 

- simbol matematic care exprimă o extragere de rădăcină. 

13. Problemă – Pot fi de sănătate, financiară, ecologică, socială, de fizică, de 

matematică, de chimie, de biologie. 

- lucru greu de înţeles, mister, enigmă. 

- chestiune care reprezintă aspecte neclare, discutabile. 

- dificultate care trebuie rezolvată pentru a obţine un anumit rezultat. 

14. Asemănarea. -Am fost folosită pe larg de Leonardo da Vinci, Rafaeli, Michel 

Angelo, Tiţian, Veronez în capodoperele lor. 

- simbolul ce mă reprezintă este prima literă din cuvîntul similis scrisă orizontal 

- dacă între 2 plane se stabileşte această relaţie, atunci orice unghi dintre două 

drepte dintr-un plan este egal cu unghiul corespunzător lui din alt plan, iar relaţia 

dintre două segmente se reprezintă printr-un număr. 

- pentru triunghiuri am fost formulate sub formă de criterii ăn număr de trei. 

15. Paralelogram - Aria mea este egală cu dublul ariei triunghiului format de două 

laturi alăturate și diagonala opusă acestora. 

- denumirea mea e de provenienţă greacă şi am fost definit de Euclid. 

- despre mine şi unele proprietăţi ale mele ştiau încă pitagorienii. 

- Euclid în „Elemente” scrie astfel: eu sunt o figură cu laturile opuse egale, 

unghiurile opuse egale, iar diagonala mă împarte in jumătate. 

16. Semnul egal.- Tăiat însemn diferit, cu săgeată –rezult, cu săgeată dublă – 

echivalent. 

- am fost întrodus în 1557 de către Robert Record. 

- am devenit întrebuinţat de toţi abea în secolul 18, după ce m-a întrebuinţat 

Leibniţ şi succesorii lui. 

- sunt cel mai important în definirea ecuaţiilor. 

17. Prisma – Sunt un poliedru format prin extrudare (Extrudarea este un procedeu de 

creare a unui corp tridimensional de la o formă cu doar doua dimensiuni, și presupune 

deplasarea unei copii a formei respective cu un vector conectând laturile 

corespunzător cu un număr de fețe egal cu numărul de laturi) de la un poligon cu n 

laturi, numit bază. 

- -sunt folosită la aparatele optice pentru descompunerea, polarizarea, reflexia etc. 

luminii. 

- În cartea a 11-a a „Elementelor” lui Euclid am următoarea definiţie: „Sunt o 

figură spaţială cuprinsă între plane, dintre care 2 opuse sunt egale şi paralele, 

celelalte sunt paralelograme.” 
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- forma mea o are şi o pâine, şi unele bomboane, şi legumele în salate le tai 

asemenea mie. 

18. Formulele. – Putem fi de adresare, contabile, chimice, fizice, de calcul prescurtat, 

matematice... 

- matematicienii ne numesc ecuaţii general adevărate, adică o ecuaţie care este 

mereu valabilă, o identitate 

- intotdeauna suntem folosite la calcule pentru că le scurtăm 

- foarte multe dintre noi purtăm numele celui ce ne-a descoperit. 

19. Radianul - Sunt egal cu 180°/π. 

- Pot fi definit astfel: Unghiul care corespunde unui arc de lungime egală cu raza, 

deci cu lungimea 1. 

- eu afirm ideea să se ia drept măsură a unui unghi lungimea arcului, care 

determinat de acest unghi, pe un cerc de raza 1, în ipoteză că centrul cercului 

coincide cu vârful unghiului. 

- sunt o unitate de măsură a unghiurilor mai puţin folosite de nematematicieni. 

20. Unghiul – Tradus din latină însemn colț. 

- când două drepte se-ntâlnesc la drumul mare, prezente noi suntem la a lor 

încrucişare. 

- suntem diferite ca formă şi mărime: suntem şi înţepate, şi plate, şi alungite. 

- încep de la zero şi cresc până la 90, şi când laturile se rotesc, cresc mai mare... 

21.Conul - Sunt o figură solidă mărginită de un plan la bază și loc geometric al 

tuturor segmentelor de dreaptă (suprafața laterală) care unesc vârful cu perimetrul 

bazei.  

- Desfășurarea ariei laterale generează un sector circular de rază egală cu 

generatoarea. 

- în cartea „Elementele” lui Euclid se conţine următoarea teoremă: volumul meu 

alcătuieşte o treime din volumul cilindrului cu baze egale şi înălţimi egale. 

- numele meu e de provenienţă greacă şi seamăn cu un fruct de pin. 
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CZU: 37.02 

STRUCTURAREA PROIECTELOR DIDACTICE CONFORM 

CONCEPTULUI ÎNVĂȚĂRII ȘTIINȚELOR 

PRIN METODA INVESTIGAȚIEI 

Mihail Calalb, Catedra Fizică Teoretică și Experimentală 

Rezumat. În lucrare se propune o structură a proiectului didactic în cadrul căruia se aplică învățarea 

științelor prin metoda investigației. Sunt descriși pașii de urmat ai profesorului așa încât să fie atins 

cel mai important deziderat didactic – asumarea de către elevi a obiectivelor învățării. Este arătat că 

pentru formarea deprinderilor sustenabile de învățare pe tot parcursul vieții, elevii trebuie să fie 

familiarizați cu acești pași, adică cu rutina proiectului IBSE, desfășurat în grup. 

Cuvinte – cheie: învățarea științelor prin metoda investigației, învățare activă, proiect didactic, 

lucrul în grup. 

Introducere 

În ultimul timp pedagogiile constructiviste prind tot mai mult teren și diferite 

concepte moderne de predare încep să fie aplicate în practica școlară cotidiană. De 

exemplu: conceptul predării și învățării vizibile (Visible Teaching and Learning – 

VTL), care pune accentul pe feedback-ul bidirecțional profesor – elev în timp real 

[1, 2]; conceptul învățării active (Learning by Doing – LBD) [3, 4]; conceptul 

învățării pe bază de proiect (Project – Based Learning – PBL) [5, 6]; conceptul 

învățării problematizate sau prin descoperire (Problem – Based Learning – PBL) 

[7, 8]. În lucrarea de față vom prezenta cum poate fi aplicat conceptul învățării 

științelor prin metoda investigației (Inquiry – Based Science Education – IBSE) [9, 

10]. 

Premisele pentru aceste abordări centrate pe efortul personal al elevului stau în 

aria formării deprinderilor de învățare pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning Skills 

– LLL) deoarece în contextul inflației informaționale, ce pune presiune pe curricula, 

competențele și deprinderile devin la fel de importante ca și cunoștințele. Parcursul 

profesional, dar și dezvoltarea personală pe termen lung, sunt influențate de 

deprinderile de cercetare științifică (sau învățare independentă) formate în școală. Așa 

cum în acest context este esențială abilitatea profesorului de a organiza învățarea 

elevilor în stilul IBSE, în această lucrare vom propune o structură pentru proiectele 

didactice a lecțiilor de științe ale naturii (fizică, chimie, biologie, geografie) și 

matematică. 

Structura unui proiect didactic IBSE 

Înainte de a vorbi despre modalitatea de organizare a lecției în stilul IBSE, 

amintim că atunci când ne propunem aplicarea acestei metode primul lucru pe care 

trebuie să-l facem este organizarea curriculară în jurul «ideilor mari» [11]. Ulterior, 
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pe baza acestor idei vom construi o serie de cicluri. Fiecare ciclu poate conține una 

sau câteva lecții – proiecte didactice. Structura fiecărui ciclu este similară structurii 

unui proiect de cercetare al elevilor, în cadrul căruia elevii repetă pașii cercetării 

științifice de la emiterea ipotezei până la analiza și dezbaterea rezultatelor obținute. 

Astfel, ciclul IBSE constă din: întrebare; ipoteză; experiment; model; aplicare[10]. 

Cel mai important dar și cel mai dificil de atins este dirijarea de către profesor a 

cercetării elevilor din clasă. Cu alte cuvinte, în această lucrare discutăm despre pașii 

concreți, pe care trebuie să-i întreprindă profesorul, pentru ca el să devină un 

facilitator al efortului de învățare al elevilor. Sau, cum facem în mod real ca elevii să-

și asume obiectivele învățării. 

Analizăm distinct rolul profesorului în cadrul lecției IBSE (sau modalitatea de 

interacțiune profesor – elev) și activitățile elevilor (care se desfășoară în grup). 

Referitor la profesor analizăm trei momente: a) formarea ideilor elevilor (de aceasta 

depinde în ce măsură elevii își vor asuma obiectivele învățării); b) ghidarea cercetării 

proprii a elevilor (efectuată în grup); c) facilitarea analizei și formularea concluziilor 

(în cadrul dezbaterilor la nivel de clasă). Referitor la acțiunile elevilor descriem: a) 

pașii obligator de urmat pentru a avea o cercetare cu caracter științific; b) 

desfășurarea lucrului în grup; c) înregistrarea rezultatelor cercetărilor, măsurărilor etc. 

Interacțiunea profesor – elev 

1. Formarea ideilor elevilor 

1.1 Profesorul pune elevilor întrebări deschise, astfel încât răspunsurile elevilor să 

scoată în evidență ideile lor deja existente. 

1.2 Profesorul ajută elevii să-și formuleze clar răspunsurile lor, așa încât și ceilalți 

să înțeleagă ce au ei în vedere. Se facilitează lucrul în grup pentru formularea 

și schimbul de idei între elevi. 

1.3 Profesorul oferă feedback pozitiv elevilor, pentru ca ei să înțeleagă 

necesitatea revizuirii ideilor sau cum să le dezvolte. 

2. Susținerea cercetării proprii a elevilor 

2.1 Profesorul încurajează elevii să pună întrebări sau să formuleze solicitări prin 

fraze de genul «Ce ați dori să știți mai mult despre aceasta?». Se poate folosi 

o cutie a întrebărilor, pentru a descătușa și a mări gradul de implicare a 

elevilor. 

2.2 Profesorul ajută elevii să formuleze întrebări productive de genul «Care e 

cel/cea mai scurt drum, convenabilă formă etc... ?»– care vor sta la baza 

cercetării ulterioare. 
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2.3 Profesorul încurajează elevii să emită ipoteze, prin formularea întrebărilor de 

tipul «Cum credeți, ce se va întâmpla dacă... ?». 

2.4 Profesorul încadrează elevii în planificarea cercetării ulterioare. Profesorul 

facilitează procesul planificării, oferind o structură a planului, luării deciziilor. 

Elaborarea planului de cercetare n-o lăsăm pe seama elevilor, dar ne asigurăm 

că planul nu este elaborat în totalitate de către profesor. 

2.5 Profesorul încurajează elevii să stabilească ei singuri ce mărimi vor fi 

măsurate, care sunt constantele și care sunt variabilele. 

2.6 Profesorul încurajează elevii să verifice rezultatele măsurărilor prin repetarea 

cu acuratețe a experienței, citirea atentă a scării instrumentelor de măsurare 

etc. 

2.7 Profesorul ajută elevii să înregistreze datele măsurate și să le organizeze în 

tabele. 

3. Ghidarea elevilor în procesul de analiză și de formulare a concluziilor 

3.1 Profesorul cere elevilor să-și formuleze pe cât de concis posibil concluziile 

lor, nu doar să spună care e rezultatul măsurărilor, dar în primul rând care e 

sensul lui. 

3.2 Profesorul cere elevilor să verifice dacă concluziile formulate de ei corespund 

rezultatelor măsurătorilor sau a observărilor. 

3.3 Profesorul cere elevilor să compare concluziile, la care au ajuns ei în 

rezultatul experienței sau observării, cu ipotezele lor inițiale. Adică să-și 

amintească ce au presupus și să compare cu ce au obținut de fapt. 

3.4 Profesorul propune elevilor să explice, nu doar să descrie, ce au obținut prin 

întrebări de genul «Cum credeți, care e cauza... ?» 

3.5 Profesorul ajută elevii să identifice surse posibile de greșeli, inexactități, etc. 

prin întrebări de tipul «Cum credeți, care aspecte ar modifica rezultatul? Ce 

am obține dacă am repeta experiența? De ce?». 

3.6 Profesorul conduce elevii spre întrebări noi sau neformulate încă, legate de 

subiectul cercetat. Este o etapă importantă, deoarece o cercetare adevărată 

trebuie să ne pună în fața unor întrebări noi. 

3.7 Profesorul încurajează elevii să reflecteze asupra ce au făcut și la ce concluzie 

au ajuns prin întrebări de tipul «Cum credeți, a fost cea mai bună modalitate 

de a cerceta/măsura/etc. ... ? sau Ce ați schimba dacă ați repeta experiența?» 

Activitățile elevilor 

4. Efectuarea cercetării 
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4.1 Elevii explică cu cuvintele proprii ce au de gând să facă în cadrul experienței. 

La această fază, elevii își asumă întrebările inițiale, chiar dacă ele au fost 

sugerate de către profesor (vezi p. 1.2).  

4.2 Reieșind din ideile lor, elevii emit și își explică ipotezele lor. Astfel se face 

diferențierea dintre o ipoteză mai mult sau mai puțin științifică și o bănuială 

sau presupunere. 

4.3 Elevii participă la planificarea experienței prin discutarea detaliilor. Elevii nu 

creează planul cercetării, dar măcar îl înțeleg și îl acceptă. Aici, de fapt 

vorbim despre asumarea obiectivelor învățării – în deplină concordanță cu 

conceptul de «Learning by Being». 

4.4 Elevii decid care mărimi vor fi constante și pe care le vor lua ca variabile. 

Acest moment face parte din familiarizarea elevilor cu conceptul măsurărilor 

corecte. 

4.5 Elevii sunt activi în efectuarea măsurătorilor sau colectarea datelor din surse 

secundare (cărți, surse web, etc.) – nici într-un caz în urmărirea cuiva, care 

efectuează experiența. 

4.6 Elevii colectează și înregistrează datele necesare, folosind independent 

echipamentul de măsurare adecvat planului de cercetare formulat inițial: riglă, 

cântar, termometru, dinamometru, etc. 

4.7 Elevii analizează și compară datele obținute în raport cu ipotezele lor. Aceasta 

se face mai întâi la nivel de grup, ulterior la nivelul clasei, când fiecare grup 

își prezintă rezultatele. 

4.8 Elevii propun explicații pentru rezultatele lor. Explicațiile se formulează la 

nivel de grup, astfel încât toți elevii să fie implicați. 

5. Lucrul în grup 

5.1 Elevii colaborează și își împart sarcini între ei, fiind în același grup. De evitat 

lucrul individual. 

5.2 În timpul lucrului în grup, elevii discută despre măsurările sau sarcinile pe 

care le îndeplinesc și despre esența rezultatelor obținute. 

5.3 Elevii raportează rezultatele lucrului în grup în fața întregii clase. Pot fi câteva 

modalități: un grup își prezintă oral rezultatele altui grup sau întregii clase, 

câteva grupuri – în fața întregii clase, toate grupurile – la vedere pentru toată 

clasa. 

5.4 Elevii se ascultă unii pe alții în timpul raportării, fiind învățați să nu întrerupă 

raportorul, să nu răspundă în locul lui. Este un exercițiu care deprinde elevii 

atât cu dezbaterea științifică, cât și cu principiile democrației. 
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5.5 Elevii – raportori răspund la întrebările puse, ceilalți aprobă, refuză sau dezbat 

rezultatele grupului dat. 

6. Înregistrarea rezultatelor 

6.1 Elevii înregistrează ce au făcut și ce au identificat. Poate fi un registru 

individual sau de grup, în formă de schemă/desen sau în scris – în dependență 

de posibilitățile de vârstă. 

6.2 Pe lângă titlu, orice registru va conține și o propoziție referitoare la scopul 

cercetării sau la ce întrebare va răspunde cercetarea / observarea / lucrarea de 

laborator etc. De asemenea, elevii formulează și înscriu ipoteza de bază a 

lucrării. 

6.3 Elevii notează în registru ce mărime a fost observată / măsurată și cum s-a 

făcut aceasta. 

6.4 Toate datele colectate sunt organizate în formă de tabel, adică orice registru 

va conține obligatoriu un tabel, astfel ca elevii să fie familiarizați cu 

organizarea într-un tabel a datelor colectate. 

6.5 Elevii notează în registru dacă rezultatele pe care ei înșiși le-au obținut 

corespund ipotezei lor. 

6.6 Concluzia la care a ajuns grupul este introdusă în registru. Elevii aici înscriu, 

în urma discuțiilor din cadrul grupului, ce înseamnă de fapt, în opinia lor, 

rezultatul obținut. 

6.7 Elevii își fac notițele proprii, informale, cu idei sau date, pe care le consideră 

ei de cuviință. Deși sunt informale după conținutul lor, aceste notițe ar trebui 

să aibă un caracter obligator, pentru a deprinde pe fiecare elev cu metoda 

învățării active, prin investigație, formând deprinderile de învățare pe tot 

parcursul vieții. 

Concluzii 

În lucrarea de față este propusă structura proiectului didactic în stil IBSE. 

Concret sunt enumerați pașii de urmat pentru profesor astfel ca să fie atinsă pe deplin 

asumarea de către elevi a obiectivelor cognitive. Adică cum, în mod practic, să 

aplicăm conceptul Learning by Being. E foarte important ca elevii să fie deprinși cu 

rutina proiectului IBSE, deoarece anume prin această rutină se formează deprinderile 

lor de învățare pe tot parcursul vieții. Așa cum în LLL sunt importante deprinderile de 

comunicare (de rând cu alte competențe transversale sau generice), IBSE este 

indisolubil legat de lucrul în grup, iar în lucrare sunt prezentați pașii de urmat pentru 

obținerea efectivă a lucrului în grup în clasă. 
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Structurarea proiectului didactic trebuie efectuată în forma unui tabel – în 

conformitate cu pașii profesorului 1.1 – 3.7 și pașii pentru monitorizarea acțiunilor 

elevilor 4.1 – 6.7. Trebuie să subliniem că un punct de aceste puncte propuse nu 

reprezintă o secvență sau chiar un moment al lecției. Deseori ele se suprapun, 

deoarece reflectă o situație din două puncte de vedere: profesorul și acțiunile elevilor. 
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ÎN SPRIJINUL ATRACTIVITĂȚII ORELOR DE STUDIU 

Svetlana Frumusachi, Aliona Șveț, Tatiana Tofan  

I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

Educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), în limba 

română STEM (științe, tehnologii, inginerie și matematică) un concept relativ nou în 

Republica Moldova despre care se crede că va deveni un punct cheie în pregătirea 

tinerelor generații pentru viitor. Conceptul depăsește educația formală din școli și 

ajunge pe un tărâm al creativității și imaginației.  

Educația STEM își propune să promoveze și utilizeze metode de predare bazate 

pe investigare și cercetare, pentru a implica elevii în mod direct, dar și prin 

prezentarea unor modele care îi ajută pe elevi să înțeleagă conceptele abstracte prin 

experimentare. Mai nou, grupului i s-au alăturat și Artele (STEAM), pentru a îmbina 

tehnicul cu latura creativă. Termenul cheie, atunci când vorbim despre educația 

STEM sau educația STEAM, este integrarea.  

Ceea ce diferențiază STEM de educația tradițională (bazată pe știință și 

matematică) este învățarea coezivă, mixtă, ce le demonstrează elevilor cum metoda 

științifică poate fi aplicată în viața de zi cu zi. Le dezvoltă gândirea bazată pe calcul și 

se concentrează pe rezolvarea problemelor prin aplicarea soluțiilor din viața reală. 

Spre deosebire de lecțiile clasice din sistemul tradițional de învățământ, unde 

profesorul predă și elevul ascultă, STEM este o metodă activă, aplicată, 

constructivistă, de a „învăța prin a face”. Este vorba despre faptul că elevii vor lucra 

în sala de clasă sau acasă observând, adresând întrebări, formulând idei, ipoteze, 

experimentând și punând în practică ceea ce descoperă, formulând și transmițând 

concluziile. 

Proiectele STEM/STEAM pun bazele unei deschideri către noțiuni cu care, în 

mod normal, s-ar întâlni mult mai târziu și mai mult teoretic. Avantajele educației 

STEM sunt multiple: 

1. Proiectele STEM și STEAM promovează învățarea prin experiment. 

Proiectele de acest gen permit explorarea deschisă și investigarea, identificarea 

problemelor de rezolvat și găsirea soluțiilor potrivite. Cu cât sunt mai multe simțuri 

implicate în educație, cu atât îi vor ajuta să își amintească mai ușor ceea ce au învațat.  

2. Educația STEM include activități reale de soluționare a problemelor 

mondiale. Temele proiectelor STEM au la bază întotdeauna situații reale din viața de 

CZU: 37.016
ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECTE STEAM 
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zi cu zi. Includerea activităților de acest fel ajută elevii să se concentreze asupra 

părților importante ale educației, cum să o aplici în viața reală. 

3. Integrează arta cu știința într-un mod FUN. Educația STEAM 

conectează subiecte aparent contrare. Elevii învață să lucreze împreună în proiecte 

care presupun inginerie și design. 

4. Încurajează curiozitatea și gândirea analitică. Elevii sunt curioși în 

mod natural, dar de multe ori metodele educaționale tradiționale împiedică acest 

lucru. Educația STEM le permite să întrebe, să analizeze, să experimenteze și să 

exploreze. Prin aceste metode se fac noi descoperiri și invenții. De aceea, elevii 

trebuie ajutați să înțeleagă de ce se întâmplă lucrurile într-un anumit mod. 

5. Le oferă elevilor un control mai mare asupra învățării. Un avantaj cu  

adevărat important al educației STEM este că le oferă o parte din controlul 

procesului de învățare. Când au control, le pasă mai mult. Vor prelua sarcina mai ușor 

și vor fi mai implicați și mai dispuși să facă lucrurile să se întâmple.  

Educația postmodernă se adaptează, zi de zi, nevoilor tinerilor ce se pregătesc 

pentru un viitor în care cheia succesului este cum să știi să te adaptezi și să folosești 

ceea ce ai învățat pentru o continuă schimbare.  

În acest context, în Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și 

Electronică din Chișinău s-a desfășurat Proiectul STEAM cu genericul „Efectele 

radiației asupra materiei vii”, care a avut ca scop familiarizarea elevilor privind 

sursele de radiație și efectele produse, dezvoltarea abilităților practice pentru protecția 

propriei sănătăți și a celor din jur, cât și protecția mediului înconjurător. 

Ca și orice altă activitate, Proiectul STEAM a avut și un plan bine stabilit, cu 

următoarele obiective generale:  

 Să definească conceptului de radiație, sursă de radiație și acțiunea radiației 

asupra materiei vii; 

 Să deosebească între efectele imediate și cele de durată produse de radiație; 

 Să sporească nivelul de cunoştinţe cu privire la noţiunile generale despre 

radiaţiile ionizante și efectele lor asupra sănătăţii; 

 Să conştientizeze privind beneficiile și riscurile pentru sănătate asociate 

radiaţiilor ionizante; 

 Să se familiarizeze cu metode de protecție și de reducere a efectelor radiațiilor 

asupra organismelor vii; 

 Să formeze deprinderi practice și abilități concrete care să promoveze sănătatea 

prin însușirea principiilor de bază în radioprotecţie; 
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 Să deducă concluzii în legătură cu efectele radiației și influența ei asupra 

organismelor vii; 

 Să dezvolte abilități pentru a acționa în situații concrete de viață. 

Planul de desfășurare a proiectului a avut următoarele etape: 

Etapa I 

• Alegerea subiectului (TEMA PROIECTULUI) 

• Profilarea direcţiilor de dezvoltare a proiectului 

• Crearea centrelor tematice, echipelor 

• Discuţii cu persoanele implicate în realizarea proiectului  

Etapa II 

• Activitatea de documentare şi investigare 

• Integrarea activităţilor din cadrul proiectului 

Etapa III 

• Pregătirea produsului 

• Adăugarea de detalii şi atribuirea de funcţionalităţi 

• Prezentarea produsului  

Etapa IV 

• Evaluarea proiectului 

• Reflecții  

În cadrul proiectului au participat 6 echipe de elevi care au desfășurat o 

activitate timp de 3 săptămâni pentru a realiza produsele, având ca coordonatori 

profesorii de Biologie/Chimie, Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale.  

Pentru pregătirea și prezentarea produsului echipele au primit sarcini de lucru, 

astfel Echipa Teoreticienilor a analizat EFECTUL FIZICO – CHIMIC ÎN 

PROCESUL DE FORMARE A RADIAȚIE, prin definirea conceptului de radiație, 

determinarea efectului fizico-chimic de formare a radiației și identificarea 

accidentelor nucleare și acțiunea lor asupra materiei vii.  

Echipa Cercetătorilor a analizat ACȚIUNEA 

POZITIVĂ ȘI NEGATIVĂ A RADIAȚIEI ASUPRA 

MATERIEI, prin definirea efectelor biologice ale 

radiațiilor, efecte somatice imediate și tardive, efectele 

genetice și acțiunea pozitivă și negativă a radiației, 

utilizarea în medicină, tehnică și asupra organismelor 

vii. 

Echipa Salvatorilor a analizat REGULILE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 

RADIAȚIEI, prin elaborarea unor pliante în care s-au identificat semnele de 
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avertizare de pericol radioactiv, au fost prezentate 

limitele admisibile expunerii la radiație și enumerate 

măsurile de protecție împotriva radiației. 

Echipa Inginerilor a analizat TEHNOLOGIA 5G 

ȘI EFECTELE EI, prin realizarea unei secvențe video în 

care s-a evidențiat specificul tehnologiei 5G, evoluția 

tehnologiei 5G (3G, 4G, 5G), efecte complexe asupra organismului și beneficiile 

tehnologiei 5G. 

Echipa Analiștilor a realizat un STUDIU DE CAZ 

(Statistic-matematic) în care s-a evidențiat nivelul de radiație 

pe care îl poate suporta un om, care este doza de radiație în 

funcție de tipul de investigație și au identificat existența unei 

investigații imagistice mai puțin iradiantă. 

Echipa Creativii a modelat catena modificată de factorul 

mutagen, cromozomii cu gene modificate datorită radiației și numirea maladiei 

genetice. Echipa a recitat poezii din creația proprie reflectând Efectele radiației. 

Produsul Proiectului STEAM „Efectele radiației 

asupra materiei vii” în ansamblu a fost prezentat elevilor 

și profesorilor din cadrul instituție de către echipele 

participante sub forma unei dezbateri în care s-au realizat 

prezentări, au vizionat secvențe video, au formulat 

întrebări și reflecții. 

Proiectul STEAM „Efectele radiației asupra materiei vii” a fost realizat cu 

succes, iar elevii au rămas profund impresionați de capacitățile lor, dar și de 

aprecierile celor care au participat la evenimentul prezentării produsului. 
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ÎN LECŢIILE DE FIZICĂ 

Elena Petruşca, LT „Dante Alighiere” 

Igor Postolachi, Viorel Bocancea 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Aplicaţiile practice ale instrumentelor TIC în toate lecţiile de fizică sunt 

dependente de mai mulţi factori : 

 Resursele hardware sunt o componentă foarte importantă deoarece de ele 

depinde şi tipul aplicaţiilor care vor putea fi folosite în lecţii. Astfel, laboratorul 

de fizică ar trebui să fie dotat minimal cu un calculator (desktop, laptop sau 

notebook), o legătură la internet stabilă şi cu lărgime de bandă suficient de 

mare pentru rularea unor aplicaţii on-line şi  un videoproiector sau alte 

dispozitive pentru proiectarea imaginilor de pe monitor. 

 Resursele software. Evident pentru gimnaziu este obligatoriu un soft de tip 

Microsoft Office sau echivalent. 

 Resursa umană, şi aici vorbim, în special de profesor. Acesta trebuie să aibă 

cunoştinţe bune pentru utilizarea TIC, dar şi cunoştinţe de limbă străină, de 

limbă engleză, în special, mai ales pentru aplicaţiile on-line, foarte puţine 

dintre acestea fiind traduse şi în limba română. Tot la resurse umane, nu putem 

ignora elevii, care trebuie să aibă dobândite competenţele TIC de la orele de 

specialitate. 

 Resursele  de timp nu pot fi deloc neglijate, din mai multe puncte de vedere. 

Folosirea softurilor şi a celorlalte aplicaţii on-line sunt mari consumatoare de 

timp, deoarece acestea trebuie testate, verificate, stabilite limitele.  

 Resursele financiare, au rolul lor, de ele depinzând, uneori, utilizarea sau nu a 

unei aplicaţii. 

Cadrele didactice la orele de fizică pot apela la cunoştinţele şi competenţele 

elevilor dobândite la disciplina TIC, în cadrul diverselor tipuri de lecţii. 

Exemple de aplicaţii practice ale instrumentelor TIC în lecţiile de fizică. 

Clasa a VI-a 

În clasa a VI-a competenţele dobândite la TIC nu sunt foarte complexe, motiv 

pentru care nici aplicaţiile nu pot fi foarte complexe. În această etapă elevii folosesc 

aplicaţiile Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint, şi Internetul. Unii dintre 

elevi utilizează și Publisher. La fiecare capitol există lecţii AeL care pot fi susţinute, 

însă în prezent nu putem utiliza. 

CZU: 37.016:53
EXEMPLE DE APLICAŢII PRACTICE ALE INSTRUMENTELOR TIC 
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Exemplul 1: modulul „Fizica –știința despre natură” sistematizare.  

Competenţe specifice de dezvoltat: diferenţierea fenomenelor fizice identificate în 

viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi mărimilor fizice din domeniul studiat. 

Sarcinile de lucru:  

 Vizionaţi filmul şi identificaţi 4 fenomene fizice observate în timpul vizionării. 

 Precizaţi mărimile fizice care îşi modifică valoarea în timpul desfăşurării 

acestor fenomene fizice. 

 Realizaţi, pe grupe, caracterizarea unei mărimi fizice identificate în film 

folosind site-ul Wikipedia 

Mod de lucru: în grupe de 3-4 elevi 

Competenţe TIC necesare: Cunoaşterea principiilor de bază pentru utilizarea 

aplicaţiilor de navigare web. 

Mijloace (hardware, software): Windows Media Player, film didactic realizat de 

profesor, conexiune Internet. 

Exemplul 2. Tema: Recapitulare: Mărimi fizice 

Competenţe specifice de dezvoltat: Recunoaşterea fenomenelor fizice, instrumente şi 

mărimi fizice din domeniile studiate; Compararea şi clasificarea fenomenelor fizice 

studiate. 

Competenţe TIC necesare: Organizarea datelor din sisteme informatice; Folosirea 

instrumentelor TIC pentru preluarea datelor. 

Sarcina de lucru: Realizarea unui tabel cu mărimile fizice studiate. 

Instrumente TIC: Aplicaţiile Microsoft Word şi Internet Explorer, biblioteci 

virtuale. Lecția se organizează în cabinetul de informatică. 

Mod de lucru: 

1. Elevii lucrează pe grupe;  

2. Folosind aplicaţia Microsoft Word, inserează un tabel în care înregistrează: 

mărimea fizică, unitatea de măsură din Sistemul Internaţional, şi în ultima 

coloană instrumentul de măsură. Introduc în tabel mărimile fizice şi unităţile de 

măsură corespunzătoare din SI; 

3. Cu ajutorul aplicaţiei Internet Explorer, elevii căută imagini ale instrumentelor 

de măsură, pe care le introduc în tabel.  

4. În final elevii selectează tot tabelul şi folosind opţiunea „Sort Ascending” din 

„Table” după câmpul „Mărimea fizică”, așează mărimile fizice în ordine 

alfabetică. 
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La finalul activităţii toţi elevii analizează tabelul realizat de fiecare grupă. 

Profesorul oferă câte un punct pentru fiecare rând de tabel corect. Elevii din grupa 

cu cel mai mare punctaj primesc nota 10. 

Tema poate fi realizată şi de către elevii din alte clase, în coloana „Mărimea 

fizică” poate fi introdusă şi formula matematică ce defineşte mărimea fizică 

respectivă, cl VIII-a. Exemplul de tabel: 

Nr. 
Mărimea 

fizică 

Unitatea de 

măsură din SI 

Instrumentul 

de măsură 

1 Lungimea, (L) metrul, (m) 
Ruleta 

2 Masa, (m) 
kilogramul, 

(kg) 
Balanţa 

3 Timpul,(t) secunda, (s) 

  ceasornic 

Clasa a VIII-a 

Tema: Studiul caracteristicii curent-tensiune pentru un circuit simplu. 

Competenţe specifice de dezvoltat: Identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor 

definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi 

dispozitive, condiţii impuse unor sisteme fizice. 

Utilizarea metodelor adecvate de înregistrare a datelor experimentale în 

elaborarea unor referate. 

Utilizarea metodelor învăţate de înregistrare a datelor. 

Competenţe TIC necesare: Organizarea datelor din sisteme informatice; Folosirea 

instrumentelor TIC pentru prelucrarea datelor experimentale. 

Sarcina de lucru: Studiul dependenţei intensităţii curentului electric printr-un 

conductor de tensiunea aplicată la capetele acestuia. 

Instrumente TIC:  Microsoft Office Excel, http://www.edumedia-share.com 

Mod de lucru: Se realizează montajul experimental şi se prezintă elevilor o fişă de 

lucru. În cazul în care laboratorul dispune de o reţea de 

calculatoare, fişa se poate încărca prin reţea, pe fiecare 

calculator. O variantă este aceea a accesării paginii 

http://www.edumedia-share.com unde este prezentată 

schema experimentului şi tabelul de valori. Se trec datele 

experimentale într-o foaie de calcul care ar putea avea 

următoarea structură: 
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Nr. det. U  I U/I (U/I)med 

     

Folosind aceeaşi aplicaţie Microsoft Office Excel se trasează caracteristica 

curent-tensiune pentru conductorul/rezistorul folosit.     Se concluzionează că există 

direct proporţionalitate între valorile intensităţii curentului electric şi ale tensiunii , 

introducându-se - Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit. 

Lucrarea se finalizează cu un referat realizat cu ajutorul Microsoft Office 

Word, realizat individual de fiecare elev. 

Exemple de aplicaţii practice ale instrumentelor TIC în lecţiile de fizică de la liceu 

Din punct de vedere al competenţelor TIC dobândite spre a fi utilizate în 

lecţiile de fizică, la clasele de liceu apare o aprofundare a noţiunilor învăţate 

anterior, în toate aplicaţiile Microsoft Office la care se adaugă aplicaţia Microsoft 

Office Access, pentru administrarea bazelor de date  

Clasa a X-a 

Tema: Legile mişcării. 

Competenţe: Înţelegerea şi explicarea unor fenomene 

fizice. Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică 

aplicată în fizică. 

Formă de lucru: individual. 

Sarcina de lucru: Pentru o lege de mişcare trasaţi graficul dependenţei coordonatei 

de timp. 

Desfăşurare: Fiecare elev primește o fișă cu o lege de mişcare, uniformă sau 

uniform variată. Elevii realizează un tabel de valori. Fiecare elev  explica colegului 

cum a procedat, cărei mişcări îi corespund aceste valori şi trasează apoi graficul 

mişcării. Se deschide apoi site-ul http://www.walter-fendt.de/ph14ro şi se verifică 

dacă graficele coincid cu cele generate de site-ul respectiv. 

Competenţe TIC necesare: Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază 

ale aplicaţiei Excel; Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din 

foile de calcul; Utilizarea formulelor şi a funcţiilor; Utilizarea corectă a opţiunilor 

de tipărire a unei foi de calcul; Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de 

grafice şi diagrame; Utilizarea avansată a procesorului de texte Word. 

Mijloace necesare: Hardware: Computere, echipament pentru conectare în reţea şi 

la internet, imprimantă legată în reţea.  

Software: Sistem de operare - Microsoft Windows, Aplicaţii – Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel, http://www.walter-fendt.de/ph14ro 

Clasa IX-a 
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Tema: Motoare termice. 

Competenţe specifice fizicii: Identificarea părţilor componente ale motoarelor 

termice şi explicarea funcţionării acestora; Descrierea principalelor cicluri (Otto, 

Diesel) - pe baza cărora funcţionează motoarele termice. 

Atitudini: respect pentru adevăr şi rigurozitate, dorinţă de informare şi de afirmare; 

respect faţă de argumentarea ştiinţifică. 

Formă de lucru: individual. 

Sarcina de lucru: Realizarea unui material cu titlul Motoare termice care să 

cuprindă (construcţia, funcţionarea, ciclurile Otto, Diesel). Produsul va fi prezentat 

în format electronic. 

Desfăşurare: fiecare elev realizează sarcina dată de profesor. Pe lângă mijloacele 

scrise (manual, cărţi, caiet de notiţe), elevul va avea acces şi la Internet. Fiecare elev 

va realiza în timpul alocat materialul solicitat. 

Competenţe TIC necesare: Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor pe 

Internet; Deprinderea de a lucra cu discuri logice, directoare şi fişiere; Aplicarea 

modalităţii de tipărire a unui fişier; Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea şi 

prelucrarea unui text; Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului; 

Utilizarea avansată a editorului de texte; Formatarea finală a unui document; 

Aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document.  

Mijloace necesare: Hardware: Computere, echipament pentru conectare în reţea şi 

la Internet, imprimantă legată în reţea. Software: Sistem de operare - Microsoft 

Windows, Aplicaţii – Microsoft Office Word, Windows Media Player, Winamp sau 

VLC Media Player, http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/  

Clasa XI-a 

Tema:  Gruparea rezistoarelor electrice. 

Competenţe specifice de dezvoltat: Descrierea caracteristicilor grupărilor serie, 

paralel, mixt a rezistoarelor electrice. 

Atitudini: respect pentru adevăr şi rigurozitate; respect faţă de argumentarea 

ştiinţifică. 

Formă de lucru: Pe grupe de 3-4 elevi. 

Sarcină: Studierea valorii rezistenţei echivalente serie şi paralel într-un circuit de 

curent continuu. 

Desfăşurare: Secvenţa reprezintă prima parte din lecţie în care se deduce, pentru 

mai multe rezistoare, relaţia de calcul a rezistenţei echivalente a acestora, atunci 

când sunt legate în serie sau în paralel. Se realizează circuitele serie sau paralel. 

Fiecare grupă face măsurarea tensiunii la bornele sursei şi a intensităţii curentului 
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principal, calculând rezistența echivalentă a rezistoarelor conectate. Se realizează 

circuitul şi în aplicaţia de pe site-ul http://www.walter-fendt.de/ph14ro/ 

combres_ro.htm, comparându-se rezultatele obţinute. Rezultatele măsurătorilor se 

trec într-o foaie de calcul cu ajutorul căreia se va compara valoarea măsurată cu cea 

calculată. Valoarea calculată se poate lua direct de pe site-ul de mai sus. 

Nr.det. R1 R2 R3 U I (U/I)serie Rs (U/I)para Rp 

          

Competenţe TIC necesare: Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază 

ale aplicaţiilor Excel; Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din 

foile de calcul; Utilizarea formulelor şi a funcţiilor; Utilizarea corectă a opţiunilor 

de tipărire a unei foi de calcul; Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de 

grafice şi diagrame; Realizarea de import obiecte; Utilizarea avansată a procesorului 

de texte Word; Utilizarea poştei electronice şi a prezentării oferite de editor. 

Mijloace necesare:  

Software: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, conectare la Intrernet 

Clasa a XII-a 

Tema: Fenomene periodice. Procese oscilatorii în natură şi în tehnică. 

Competenţe specifice de dezvoltat la fizică: Recunoaşterea fenomenelor periodice şi 

Identificarea proceselor oscilatorii în natură şi în tehnică; Descrierea şi explicarea 

calitativă a unor fenomene periodice/oscilatorii; Analiza calitativă de tip cauză-efect 

a unor oscilaţii mecanice identificate în natură şi în tehnică. 

 

Figura 1. 

Mod de lucru: În echipe de 5-6 elevi. 

Sarcină de lucru: Realizarea unui film (2-3 min) în care să fie surprinse diferite 

mişcări ale corpurilor din natură..   

Desfăşurare: Fiecare echipă va realiza un film şi va selecta mişcările oscilatorii, va 

argumenta motivul pentru care în selecţia realizată sunt procese l oscilatorii. Fiecare 

echipă va realiza o prezentare PowerPoint în care va insera filmul şi argumentele 

pentru mişcările oscilatorii selectate. (vezi fig.1). Produsul ppt va fi prezentat în 

plen.  

Competenţe TIC necesare: Deprinderea de a lucra cu discuri logice, directoare, 

fişiere Formatarea finală a unui document; Redactarea corectă şi rapidă a unui 
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document; Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unui film; 

Realizare de prezentări PowerPoint; Aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-

legătură. 

Mijloace necesare: Hardware: Video cameră de filmat, computer, video proiector. 

Software: Microsoft PowerPoint, program de descărcare imagine video, Windows 

Media Player, Winamp sau VLC Media Player 

Tema: Circuitul oscilant. 

Competenţe specifice de dezvoltat: Respect pentru adevăr şi rigurozitate, respect faţă 

de argumentarea ştiinţifică. Mod de lucru:Pe grupe de 3-4 elevi. 

Sarcină: Studierea evoluţiei temporale a câmpurilor electrice şi magnetice precum şi 

a energiilor acestora într-un circuit oscilant. 

Desfăşurare: Secvenţa este folosită ca suport pentru predarea circuitului oscilant, 

fiind situată în prima parte a lecţiei. Se foloseşte un videoproiector pentru a proiecta 

o animaţie. Se solicită elevilor să facă observaţii cu privire la evoluţia temporală a 

câmpurilor electrice şi magnetice. Se micşorează viteza de derulare şi se apasă 

butonul ”Pauză” la momentul când tensiunea şi intensitatea electrică sunt nule. Se 

cere elevilor să facă observaţii privitoare la valorile câmpurilor electrice şi 

magnetice. Se comută pe animaţia energetică şi se fac observaţii cu privire la 

transferurile energetice care se realizează. 

Competenţe TIC necesare: Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază 

ale aplicaţiilor Excel; Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din 

foile de calcul; Utilizarea formulelor şi a funcţiilor; Utilizarea corectă a opţiunilor 

de tipărire a unei foi de calcul; Utilizarea unor tehnici 

şi procedee de realizare de grafice şi diagrame. 

Mijloace Hardware necesare: Computer, 

videoproiector, conexiune la Internet. 
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Catedra Fizică Teoretică și Experimentală, UST 

„Spirala este curba vieții” Goethe 

În ultima vreme, tot mai des se vorbește, în școală, despre educația STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics). STEM reprezintă un concept 

educațional ce se bazează pe ideea de educare a elevilor si studenților in patru 

domenii: știință, tehnologii, inginerie si matematica, folosind o abordare multi-

disciplinara si aplicata. Mai degrabă decât a preda aceste discipline separat si distinct, 

STEM le integrează într-o paradigma de învățare coerenta bazata pe diferite aplicații 

din lumea reala. Chiar dacă mulți dintre cei din domeniul educației, mai ales 

profesori, consideră această abordare mult prea generală, argumentând că se ajunge la 

o abatere de la logica internă a disciplinelor de studiu implicate (amestecându-se, de 

exemplu, noțiuni de fizică „pură” cu cele din alte discipline), totuși, această abordare 

conduce la progres vizibil, folosind o abordare transdisciplinară și aplicată. 

Încă în sec. XIV, mai precis în 1374, John Seal, rectorul unei școli elementare 

din orașul Zwolle, a organizat educația copiilor pe baza a ceea ce am numi acum 

sistemul de lecție din clasă, iar în 1537-1582, rectorul unei alte școli germano-

franceze, deja în Strasbourg, Johannes Sturm, a dezvoltat acest sistem. Din această 

perioadă, putem considera, că toate cunoștințele școlare au fost împărțite în materii, 

ce țin de o anumită disciplină și lecții. Așa a apărut școala-fabrică care funcționa 

convenabil, economic și rapid. Fiecare disciplină era determinată într-un manual, 

căruia i se atribuie un învățător separat pentru dezambalare și difuzare. Elevul era 

considerat un produs al unei astfel de fabrici, „umplut” cu cunoștințe de bază. 

Toate acestea au funcționat bine până la o anumită perioadă de timp - la 

comanda unui anumit nivel de dezvoltare a societății. Toată lumea din sistemul 

educațional știe despre asta astăzi și povestesc reciproc beneficiile și limitele unui 

astfel de sistem.  

La moment suntem martori ocular că acest sistem încetează deja să funcționeze 

bine: acum această ”bandă rulantă” oferă servicii educaționale cu defecte, încât nu 

mai este posibil să le ignorăm sau să le lichidăm din mers. Să nu remarcăm nu numai 

producția de calitate proastă, ci și motivul - imperfecțiunea sistemului educațional 

existent. Și cum să procedăm, ce să schimbăm? Este oare cu adevărat posibil? - Da, 

cel puțin în ceea ce privește diviziunea pe discipline! 

CZU: 37.016:53
DESIGNUL PROIECTULUI STEM 

Igor Postolachi, Valentina Postolachi
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Una dintre astfel de abordări este integrarea, colectarea mai multor domenii de 

cunoștințe, împărțite anterior în părți separate - din nou într-una comună. Acest lucru 

este ușor de declarat, dar probabil, destul de dificil de făcut. 

Reamintim despre ce domenii de cunoaștere vorbim. 

STEM - STEAM - STREAM reprezintă abordări în educație - aceasta este 

consolidarea rolului științei, tehnologiei, ingineriei, matematicii în educație, folosind 

abilități de gândire din Arte (Arts) și Lectură (wRiting) - încorporate în lectură și 

scris. Pe de altă parte, R în abrevierea STREAM poate fi interpretat ca Cercetare 

(Research). Și în acest model, avem ocazia să transformăm o fabrică școlară într-un 

laborator școlar! Transformarea sistemului existent urmează să fie realizată nu 

imediat, dar treptat și pentru asta trebuie să proiectăm și să faceți primii pași! 

O selecție detaliată referitor la „Abordarea STEAM în educație: de la simplu la 

infinit” găsim în postările Elenei Godunova [1]. 

Care este particularitatea abordării? 

STEM - STEAM - STREAM - reprezintă abordări bazate pe cercetare, ca tip 

principal de activitate de învățare. O astfel de abordare, care uneori nu este strict 

științifică, uneori spontană și neașteptată, dar totuși reprezintă un studio, care se 

bazează pe probleme, întrebări, procese și produse. STEM reprezintă un proiect în 

care există obiective, sarcini și roluri. Elevii realizatorii proiectului sunt subiecți: 

autori independenți, inițiatori, lideri și membri ai echipei. Abordarea STEM nu 

realizează tema lecției, ci artefacte și situații problematice. 

După părerea L. Rojdensvenskaya [2], cel mai simplu mod de a înțelege despre 

abordările STEM - STEAM - STREAM este să le utilizați atunci când le contrastăm 

cu un subiect școlar, chiar și într-un singur aspect, de exemplu, din punctul de vedere 

al organizării educaționale și al conținutului activităților educaționale. 

Abordarea STEM - STEAM - STREAM 
Abordarea tradițională 

(lecții pe discipline) 

O abordare interdisciplinară în care 

elevii și profesorii desfășoară activități 

educaționale comune. În procesul acestei 

activități, elevii și profesorii stăpânesc 

învățarea prin proiecte. 

Elevul și profesorul rămân în 

cadrul și logica unei discipline de 

învățământ. Rezultatul este 

„cunoașterea fragmentată” la diverse 

subiecte. 

Întrebările și formularea problemelor 

preced căutarea de răspunsuri și 

aprofundarea conținutului (la necesitate). 

Răspunsurile apar fără întrebări 

sub forma „cunoștințe terminate”. 

Are loc translarea conținutului de la 

profesor la elev (obligatoriu). 

Învățarea se bazează pe artefacte* și  

fenomene. Sunt luate în considerare 

problemele asociate cu viața și lumea 

elevului, chiar și atunci când vine vorba de 

viitor. 

Se învață temele conform 

planului din manual. Se declară: 

aceste cunoștințe vor fi de folos în 

viitor. 
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Tabelul de mai sus nu pretinde la un adevăr de ultimă instant ci reprezintă o 

metodă de a deosebi abordările din coloane [2]. 

Citind acest tabel, mulți profesori vor spune că: „În condițiile noastre, nici 

STEM, nici STEAM, nici STREAM nu sunt posibile”. După părerea tehnologului 

educațional L. Rojdestvenskaya, gimnaziul nr. 15 din Tallinn, nimeni nu vă va opri 

din calea de a face disciplina pe care o predați mai cuprinzătoare, mai interesant 

pentru elevi și în același timp să îndepliniți cerințele curriculumului [3, 4]. În cele din 

urmă, citiți ultima ediția a curriculumului, în care sunt prevăzute proiecte STEM 

pentru fiecare clasă. De fapt, STEM - STEAM - STREAM ne poate ajuta să 

regândim și să reorganizăm curriculum la discipline! 

O altă întrebare – ”cum un profesor obișnuit poate deveni un profesor 

STREAM? Ce este necesar pentru asta? 

În ultima ediție a curriculumului la fizică la fiecare clasă sunt prevăzute proiecte 

STEM. Referitor la metodologia elaborării și implementării proiectelor STEM nu este 

nici o informative. În Anexă la ordinul MECC nr. 1046 din 21 august 2019 ”Repere 

metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară 

FIZICĂ. ASTRONOMIE în anul de studii 2019-2020 este o singură propoziție ce se 

referă la evaluare [5]: ”În cadrul lecțiilor la fizică profesorul va realiza evaluarea 

rezultatelor școlare (inclusiv, în cadrul testărilor curente și sumative, în cadrul 

realizării obligatorii a lucrărilor de laborator și a proiectelor STEM/STEAM 

prevăzute de curriculumul actual), accentul fiind pus pe evaluarea tuturor achizițiilor 

dobândite de elevi (produselor pentru măsurarea competențelor), utilizarea corectă a 

Sistemului de notare a rezultatelor școlare în baza competențelor specific”. 

Consultând literatura de specialitate referitor la elaborarea proiectelor STEM 

considerăm esențiale următoarele părți component ale design proiectului STEAM: 

Cercetarea comună a elevilor cu 

profesorul și alți membri ai echipei de 

proiect. Se dezvoltă abilitatea de 

interacțiune, de lucru în grup. 

Îndeplinirea individuală a 

exercițiilor de dezvoltare a 

competențelor. Din punctul de vedere 

al elevului, acestea sunt „abilități 

necunoscute pentru ce”. 

Este  important produsul obținut în 

proces. 

Produsul activității nu este 

identificat. O evaluare externă a 

rezultatului formal este importantă, 

cel mai adesea sub forma unei note. 

Sarcinile și criteriile pentru evaluarea 

produsului sunt dezvoltate în colaborare. 

Există răspunsuri corecte în 

manual. 

Planificarea proiectului și autocontrol  

Profesorul controlează 

corectitudinea implementării 

sarcinilor educaționale și tot el 

evaluează. 
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1. Formarea echipei 

2. Elaborarea tematicii proiectului sau ajustarea la tematica din curriculum; 

3. Clasa___, vârsta elevilor_____; 

4. Ideea proiectului (esența, …); 

5. Profesorii implicați (elaborare, consultare, ..); 

6. Întrebarea călăuzitoare; 

7. Perioada de timp pentru realizare; 

8. Finalități educaționale; 

9. Produsele proiectului; 

10. Formatul prezentării. 

Toate componentele proiectului sunt importante, însă denumirea  proiectului și 

ideea călăuzitoare sunt de o importanță deosebită. Așadar, primul lucru de care 

trebuie să inventăm denumirea proiectului. După cum s-ar spune, cum numiți un iaht. 

Vor fi multe opțiuni, dar, din păcate, este greu să ne amintim totul. Pentru a trece cu 

brio această barieră putem folosi un dictafon (înregistrator vocal).  Și imediat vreau 

să notez că se obține o experiența a de neprețuit. 

Procesul și viteza de generare a ideilor nu pot fi descrise în cuvinte. Această 

etapă poate fi mai superioară decât brei ringul. Trebuie să participi la asta. La această 

etapă vom genera noi idei, noi cunoștințe, vom acumulat experiență nouă. Să revenim 

la procesul de căutare și gândire a echipei nr. 1. Schimbarea incredibil de rapidă a 

pliantelor, studierea programelor de învățământ, proclamând continuu o altă 

perspectivă. Și fiecare idee primește sprijin și dezvoltare nouă. Ne-am amintit ideile, 

am citit cu atenție numele operelor clasicilor români de mai multe ori. Și așa: Ion 

Creangă, M. Eminescu, V. Alexandrii, G. Vieru ; ș.a. În multe opere este descrisă 

natura, meleagurile natale, neamul…. Apare ideea de nume a proiectului – ”Apa vie”! 

”Apa vie apa moartă!”, ”Apa – izvorul vieții”. Acesta este! Apa este principala sursă 

de energie. La elaborarea proiectului vor fi antrenați sau consultați profesorii școlari 

de fizică, chimie, geografie, limbă și literatura română, informatică, matematică. 

Denumirea la o serie de proiecte, care trebuie realizate o putem găsi în ultima 

versiune a Curriculumului național, ”Fizică. Astronomie” cl. X-XII, și Curriculum la 

”Fizică”, cl. VI-IX. 

După stabilirea denumirii urmează să stabilim ideea proiectului, esența.  

Exemplu: - Apa este baza vieții. Ideea proiectului (esența, …); - ”Spirala – curba 

vieții”. 
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Fizica: Arcul - în ceasul mecanic, în aparate electrodinamice de măsură, în jucării 

mecanice; - turbulența este un fenomen fizic, care se dezvoltă sub formă de spirală; - 

spirala Cornu pentru explicația fenomenului de difracție. 

  

Istorie: spirală în simbologia heraldicii; 

Tehnologia culinară: învârtita are formă de spirală; 

Ingineria: scări, clădiri, unele sectoare de drum au forma spiralei; 

   

Astronomia: multe Galaxii au formă de spirală. 

Geografie: Uraganul. 

  

Biologie: multe plante au forma de spirală, ADN-ul are formă de spirală, la multe 

animale coarnele au formă de spirală. 
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Ce calități trebuie să dețină profesorii STREAM? Ce discipline, ce tehnologii și 

la ce nivel trebuie să le cunoască? Considerăm, că în viitorul apropiat în regim de 

urgență, este necesar de elaborat și implementat programe STEM în universități.  

Profesorii STREAM trebuie să dețină abilități personale deosebite, în primul 

rând, receptivitatea față de nou, față de ceea ce se întâmplă în jur, capacitatea de a 

transforma aceste receptivități în proces de învățare prin cercetare colectivă și ca 

rezultat generarea de cunoștințe noi cu un grad înalt de aplicabilitate.  

Profesorul STREAM trebuie să aibă curajul și abilitatea de a proiectare a 

procesului educațional, abilitatea de a mobiliza elevii pentru la rezolvarea sarcinilor 

și problemelor non-standard, de a organiza și a distribui înțelept sarcinilor între elevi. 

Până în prezent, cel puțin la nivel de politici educaționale, nu avem o descriere a 

calităților unui profesor STREAM. 
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CZU: 372.853.046.16 

HARTA CONCEPTUALĂ – UN INSTRUMENT IMPORTANT 

PENTRU PREDARE, ÎNVĂȚARE, CERCETARE ȘI EVALUARE 

LA ORELE DE FIZICĂ 

Angela Reuleț, profesor de fizică, grad didactic I 

Liceul Teoretic „Gheorghe Palade”, s. Puhoi, r-nul Ialoveni 

Hărțile conceptuale sunt un instrument puternic pentru reprezentarea și arhivarea 

cunoașterii, un instrument puternic pentru a crea o nouă cunoaștere. 

Harta conceptuală reprezintă şi o expresie a felului în care mintea noastră 

organizează şi asimilează informațiile. Conceperea hărților conceptuale se bazează pe 

temeiul: „învățarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente 

în mintea elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea” (Teoria lui Ausubel). 

Creând hărți conceptuale se deschid perspective către un proces de învăţare activ 

şi conștient. 

Harta conceptuală sau harta cognitivă poate fi descrisă ca modul de gândire a 

celui care o elaborează. Reprezentată sub forma unei diagrame, ea se constituie ca un 

important instrument pentru predare, învăţare, cercetare şi evaluare la toate nivelurile 

la disciplină.  

Psihopedagogul Joseph Novak a descris pentru prima dată hărțile conceptuale 

ca fiind o tehnică de reprezentare vizuală, bazându-se pe faptul că învățarea temeinică 

a noilor concepte depinde de cele existente în mintea elevului şi de relaţiile care se 

stabilesc între acestea.  

Ce este şi cum se poate folosi harta conceptuală? 

Harta conceptuală a fost descrisă pentru prima dată de psihopedagogul Joseph 

Novak în 1977 şi se prezintă ca o tehnică de reprezentare vizuală a structurii 

informaționale ce descrie modul în care conceptele dintr-un domeniu inter- 

relaționează. 

Dezvoltarea acestor practici se bazează pe teoria lui D. Ausubel, conform căreia 

învăţarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente în mintea 

celui ce învaţă şi de relaţiile care se stabilesc între acestea. Factorul cel mai important 

ce influenţează învăţarea, potrivit teoriei lui Ausubel, este ceea ce elevul ştie deja. 

Pentru a reţine bine o informaţie şi pentru a face apel oricând la ea, aceasta 

trebuie să fie legată de ceva cunoscut în momentul achiziţiei ei. 

Harta conceptuală acordă o importanţă majoră creării de legături între concepte 

în procesul învăţării. 

Hărţile conceptuale se utilizează în educaţie cu scopul de a furniza informaţii şi 

reprezentări vizuale ale structurilor de cunoaştere şi modurilor de argumentare. 
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Rezultatele învățării prind sens atunci când sunt dobândite informații noi prin 

corelarea informațiilor noi în structura cognitivă proprie a elevului. Un mecanism 

important de instruire propus de Ausubel este utilizarea de organizatori grafici. 

Dintre strategiile care pot fi incluse ca parte a unui organizator în avans, 

abordarea alegorică sau „frunzărirea” unui text, am ales crearea şi aducerea de 

completări la un organizator grafic: elevilor le este prezentată în avans structura 

noului material ce urmează a fi predat sub forma unui organizator grafic. Elevii pot 

adăuga pe organizatorul grafic elemente cunoscute. [1] 

Când elevii își construiesc propriul sens al învățării noi și fac legături între 

învățarea nouă și cea existentă, gândurile „călătoresc” pe aceste legături. De îndată ce 

s-au făcut aceste legături, elevul poate să raționeze între învățarea nouă și cea veche 

și invers, iar învățarea este profundă. [2] 

 

Figura1. Ce trebuie să știm despre Harta conceptuală? 

Google oferă un mod ușor de a împărtăși și a înțelege informațiile voluminoase. 

Acesta este un document de colaborare care simplifică lucrurile complexe și un loc 

de muncă comun. 

Scopul este să schimbăm pentru totdeauna modul în care elevii lucrează și 

colaborează mai productiv și, de asemenea, să facă schimbul de informații.  

O hartă a minții este o modalitate simplă de a cartografia vizual un subiect 

într-un mod organic. Începe cu unul sau mai multe subiecte centrale, apoi se ramifică 

în mod repetat, împărțind informațiile într-o ierarhie a componentelor sale.  

Elementele din hârtia de minte pot fi poziționate spațial și formatate pentru 

dimensiune și culoare pentru a ajuta la memorare și reamintire. Maparea minții 

merge cu o mulțime de nume diferite: mapare conceptuală, diagrame de păianjen, 

diagrame de brainstorms și altele. 

Pentru cine sunt Mind Maps? 

Mindmap-urile sunt utile pentru oricine să planifice, să ia note, să vizualizeze 

informații, să facă brainstorms, să rezolve probleme, să studieze și să împărtășească 

informații. Cu adevărat, nu există nicio limită la utilizarea lor! Toți cei care apreciază 

gândirea vizuală în educație sau doar în viața personală pot găsi hărți ale minții utile 

pentru organizarea informațiilor. 
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Realizarea de către elev a unor hărți conceptuale, în procesul de învățare, 

permite acestuia esențializarea și structurarea informaţiei într-un tablou centralizator 

prin care poate urmării conceptele asimilate și conexiunile acestora. Pe de altă parte, 

profesorul are la îndemână un instrument specific prin care să urmărească dinamica 

învățării noilor concepte care dezvoltă, la diferite momente, harta conceptuală 

structurată a temei.  

Hărţile conceptuale în fizică 

Înțelegerea fizicii este legată în mare măsură de identificarea conceptelor și a 

conexiunilor dintre acestea, utilizarea hărților conceptuale, ca instrument de 

proiectare a disciplinei pe componente (teme, capitole etc.) 

Cunoștințele din fizică sunt puternic structurate prin: modul în care acestea au 

luat naștere și au fost incluse în teorii care urmăresc explicarea unor fenomene fizice:  

mecanice, electrice, termice, optice etc. 

Experimentele și modelele utilizate în fizica de liceu determină structurile de 

bază care se regăsesc în rețelele complexe ale unor hărți conceptuale. În 

experimentele de laborator desfășurate în liceu, conceptele sunt conectate prin 

intermediul experimentelor de tip demonstrativ și prin interpretarea datelor 

experimentale. În majoritatea cazurilor numărul de concepte utilizate este mic. Un 

exemplu este determinarea experimentală a rezistenței electrice a unui conductor.  

Măsurarea acesteia face apel la cunoașterea conceptelor de tensiune electrică și 

curent electric. Desigur, poate fi incluse și conceptele: ampermetru, voltmetru – 

instrumentele de măsură utilizate în măsurarea rezistenței electrice prin metoda 

ampermetrului și a voltmetrului. 

Din studiul unor hărți conceptuale care descriu: teme, teorii, situații 

experimentale din fizică, permite profesorului care aplică la clasă, realizarea unor 

proceduri standard de proiectare – predare – evaluare care să sistematizeze procesul 

educațional, specific fiecărui tip de structură. 

 

Figura 2. Structura discretă a substanței 
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Tipuri de hărţi conceptuale: 

1. Hărţi conceptuale sub forma „pânzei de păianjen”: În centru, se află un 

concept central, o temă unificatoare de la care pleacă legăturile sub formă de raze 

către celelalte concepte secundare. 

2. Harta conceptuală ierarhică – Prezintă informaţiile în ordinea descrescătoare 

a importanţei. Cea mai importantă se află în vârf. În funcţie de gradul de generalitate, 

de modul cum decurg unul din celălalt şi de alţi factori, sunt aranjate celelalte 

concepte. Această aranjare în termenii unei clasificări, începând de la ceea ce este 

mai important şi coborând prin divizări progresive către elementele secundare, se mai 

numeşte şi hartă conceptuală sub formă de copac. 

3. Harta conceptuală lineară: Informaţiile sunt prezentate într-un format linear. 

 

Figura 3.Circuitul electric.Fișa de lucru 

XMind un instrument de mapare a minții. XMind a fost evidențiat și cel mai 

popular software de mapare a minții, un site foarte important și celebru. Deși XMind 

este un producător de fluxuri de normă part-time (și, evident, un producător de hărți 

de minte full-time), unele funcții utile ajută cu adevărat brainstormers-urile să-și 

creeze rapid diagramele fluxurilor de lucru. Noul mod de brainstorming vă permite să 

clasificați inspirațiile în Idea Factory pe grupe. Vă permite să descoperiți indicii prin 

evaluarea, organizarea și conectarea gândurilor.[5] 

 

Figura 4. Termodinamica. Fișa de lucru 
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Hărţile conceptuale pot fi întocmite la începutul lecţiei pentru a putea evalua 

care este nivelul de asimilare a cunoştinţelor dobândite anterior. De asemenea, ele pot 

fi prezentate la orice etapă a lecţiei şi, nu în ultimul rând, atunci când se însuşesc 

noţiuni noi. Ele pot fi analizate şi comparate între ele şi pot constitui un punct de 

plecare pentru activităţile instructiv-educative de la lecţiile următoare. 

Evaluarea hărţii conceptuale (prin compararea celor iniţiale cu cele finale) va 

evidenţia progresul învăţării şi gradul de cunoaştere. Utilizarea hărţii conceptuale se 

reflectă în planificarea, proiectarea activităţii didactice, a proiectelor de dezvoltare şi 

sistematizare a conţinutului ştiinţific şi a lecţiilor de evaluare a cunoştinţelor. Metoda 

hărţii conceptuale dezvoltă la elevi capacităţi cognitive (identificarea, examinarea, 

definirea, interpretarea, corelarea, formularea, construirea), capacităţi de evaluare şi 

autoevaluare, abilităţi de muncă în echipă, atitudini şi, nu în ultimul rând, dezvoltă 

gândirea critică şi creativă a elevilor. Această metodă stimulează motivaţia, deoarece 

hărţile conceptuale includ curiozitatea, creativitatea şi gândirea de ordin superior, 

care sunt stimulate de obiective de învăţare relevante, autentice, de dificultate optimă 

şi originale pentru fiecare elev. Elevii au dovedit interes în crearea hărţilor 

conceptuale, folosind calculatorul, dar succesul metodei este prin însuşirea mai 

eficientă de către elevi a vocabularului pentru a se exprima mai uşor şi pentru a forma 

corect şi potrivit propoziţii. Discuţiile reflective şi prezentarea de către elevi a hărţilor 

create a dovedit, de asemenea, interes. 

Astfel se poate ajunge la cel mai bun nivel de înţelegere şi asimilare a 

conţinutului ştiinţific de către elevi, evitându-se oboseala şi plictiseala. Metoda, unică 

în felul său, duce la succese remarcabile în însuşirea disciplinei. Ea vizează memoria 

involuntară, deci, o stocare a informaţiei pe timp nelimitat. 
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CZU:372.853 

INSTRUIREA PROBLEMATIZATĂ LA LECȚIILE DE FIZICĂ 

Rodica Roman 

Liceul Teoretic ,,Constantin Stere’’, or. Soroca, Republica Moldova 

Rezumat. Dintre orientările metodologice promovate de pedagogia contemporană problematizarea 

se bucura de un mare interes, deoarece ea are mari resurse în privinţa activizării elevilor în 

realizarea cu succes a unui învățământ cu prioritate pozitiv-formativ, contribuind la creșterea 

calitativă a proceselor intelectuale îndeosebi la dezvoltarea creativităţii în formele ei cele mai 

productive: descoperire, invenţie, creație. 

Cuvinte cheie: situație-problemă, formularea ipotezelor, demonstrarea ipotezelor, reinvestirea 

cunoștințelor. 

Instruirea problematizată este o metodă didactică în care cunoștințele de asimilat 

sunt astfel prezentate încât constituie dificultăți pentru elev, acesta neavând un 

răspuns gata elaborat; rezolvarea îi solicită restructurarea și completarea cunoștințelor 

anterioare. Forța motrică a instruirii problematizate este un sistem de contradicții 

interne și externe, de bază fiind problema didactică. Problema ca situație 

problematizată reprezintă un ansamblu de elemente cunoscute și necunoscute, aflate 

într-o anumită conexiune, având ca element principal ,,întrebarea-problemă”. 

Întrebarea – problemă produce o stare conflictuală intelectuală relativ restrânsă ca 

dificultate sau complexitate, care abordează doar o singură temă, dar care nu permite 

răspunsuri reproductive [1].  

T.V. Kudreavțev a stabilit șase tipuri de bază de situație - problemă, care servesc 

profesorul în formularea problemelor și întrebărilor [2]. Situația problemă apare când: 

1) Există dezacord sau contradicție între vechile cunoştinţe şi cerinţele impuse 

de rezolvare a unei noi situaţii. Acest tip se întâlnește cel mai des în instruire. 

2) Există contradicţii a)între modul de rezolvare posibil din punct de vedere 

teoretic şi lipsa de priceperi practice sau b)dintre rezultatul practic obținut și lipsa de 

argumentări teoretice.  

3) Elevul trebuie să aplice cunoștințele pe care le are în situații practice noi 

pentru el.  

4) Trebuie să aleagă dintr-un lanţ sau sistem de cunoştinţe , chiar incomplete , 

numai pe cele necesare în rezolvare, urmărind să fie completate cele absente. 

5) Lipsește o corespondență între reprezentarea schematică a unui mecanism, 

circuit electric și diversitatea oformării lor constructive. 

6) Există contradicție între caracterul static al imaginilor tehnice și necesitatea 

de a citi și a evidenția în ele procesele dinamice. 
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Reieşind din contradicțiile sus-numite autorul M. Mahmutov [2] propune 

următoarele moduri de creare a situațiilor-problemă: 

1.Confruntarea elevilor cu fenomene din viață, cu fapte ce trebuie explicate 

teoretic.  

2.Folosirea situațiilor care apar în timpul îndeplinirii lucrărilor practice sau a 

observării fenomenelor naturii. De exemplu: o situație –problemă apare în fața 

elevilor la conectarea în paralel a două becuri. 

3.Analiza faptelor și a fenomenelor care întră în contradicția cu experiența de 

viață a elevului. De exemplu: elevii știu, că orice corp metalic , ce nu are cavități se 

scufundă în apă, dar un ac poate pluti pe suprafața apei. 

4. Înaintarea de ipoteze și organizarea unei investigații. De exemplu: Profesorul 

înaintează ipoteza: ar putea oare un magnet să acționeze asupra unui conductor și să 

producă curent electric? 

5.Compararea fenomenelor , stabilirea analogiilor dintre ele. 

6. Prezentarea de fenomene pe care elevii nu le pot explica fără învățarea de noi 

concepte. De exemplu: fenomene ce țin de refracția luminii, în cadrul studierii temei,, 

Refracţia luminii”. 

Acțiunile elevului pentru rezolvarea unei probleme sunt limitate în timp și 

ghidate de profesor, care nu numai il învață cum să găsească o metodă de rezolvare, 

dar și participă la analiza situației-problemă și la formularea problemei. Etapele de 

rezolvare de către elev ale problemei didactice [2]: 

I. Analiza situaţiei – problemă și formularea problemei. Încercarea elevului de a 

depăși dificultatea e legată de găsirea acele elemente care au provocat-o. El își pune 

întrebările: ,,Ce este dat?”, ,,Ce nu se cunoaște?”, ,,Nu indică datele din ce domeniu 

este necunoscuta?” etc. Pentru formularea corectă a problemei, elevul va conștientiza 

relația dintre cunoștințele pe care le are cu fenomenul nou care a creat situația-

problemă. În procesul de formulare elevul va folosi operațiile logice de comparare și 

analogie . Procesul de formulare a problemei indică că elevul înțelege însărcinarea ce 

i-a fost pusă și este orientat în direcția corectă de rezolvare. 

Exemplu: Elevii sunt surprinşi de sensul de acţiune al forţei electromagnetice. 

Analizând situaţia-problemă ei formulează problema:,,Pentru a determina direcţia şi 

sensul forţei electromagnetice trebuie să stabilim o regulă ,ce ar lega F,B ,I”. 

II. Formularea de ipoteze. Rezolvarea problemei începe cu prognozarea 

următorilor pași de acțiune, ca în jocul de șah. În acest proces apare o presupunere, 

care poate să se transforme în ipoteză. Ipoteza este o categorie a logicii cercetării 

științifice, care s-a transformat în categorie didactică. Ipoteză este o presupunere cu 
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caracter provizoriu, formulată pe baza datelor experimentale existente la un moment 

dat, care ajută elevul să avanseze în cercetările sale. Ipoteza include judecăți, ale cărui 

adevăr trebuie să fie demonstrat. Se atestă afirmații, făcute încă în secolul trecut, că 

fără ipoteză nu e posibil să se faci nici o investigație, nici să instruieşti un elev. 

III. Demonstrarea ipotezelor emise. Elevii deduc din ipoteză consecințe , care 

pot fi verificate practic. Rolul profesorului la această etapă este : 

a) să pună la dispoziția elevilor materiale pentru analiză și reflectare. 

b) orientează judecata lor spre analiză, comparare și concluzii; 

c) conduce elevii de la concluzii și presupuneri greșite, uneori chiar rătăciri directe 

spre presupuneri adevărate, care vor întemeia ipotezele și le vor confirma prin 

fapte. 

VI. Verificarea rezolvării. La această etapă practic finisează demonstrarea 

ipotezei emise sau rezolvarea unei probleme trece în alta, sau cunoștințele căpătate 

(regulă, lege, teoremă sau noțiune) , metoda de rezolvare se aplică în activitatea 

instructivă. 

V. Repetarea și analiza procesului de rezolvare. Evaluând procesul de rezolvare, 

analizăm dacă nu este posibilă o altă metodă mai rațională. Dacă fiecare elev va putea 

să reproducă etapele de rezolvare el se va învăța să rezolve probleme. La această 

etapă are loc schimbarea unor concepte, descoperirea unor adevăruri , corelaţii şi 

legităţi. 

VI. Reinvestirea cunoştinţelor. 

După caracterul acțiunilor profesorului și elevului, deosebim patru nivele de 

problematizare [3]: 

1. Situația-problemă apare în timpul prelegerii problematizate, profesorul 

formulează problema, înaintează ipoteza, explică procedeele de rezolvare și apreciere 

a rezultatelor obținute. În timpul prelegerii problematizate profesorul arată 

perspectiva de studiere a temei, punând în fața elevilor problemele principale. De 

exemplu:la lecția ,,Legea atracției universale ” profesorul arată, că în secolul XVII 

devine dominant sistemul heliocentric. În legătură cu aceasta apăruse problema 

explicării cauzelor rotirii planetelor în jurul Soarelui. Prima ipoteză în această 

privință îi aparține lui Descart, care presupunea că Soarele rotește planetele prin 

intermediul eterului cosmic. Dar această ipoteză nu a fost acceptată de Newton, 

fiindcă nu avea nici un argument experimental. Newton pune problema determinării 

forței sub acțiunea căreia se rotesc planetele în jurul Soarelui, pornind de la legile lui 

Kepler. Determinând accelerația centripetă a Lunii și comparând-o cu accelerația 

gravitațională, Newton ajunge la confuzia ca la distanța de 60 de raze pământești de 
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la centrul Pământului accelerația s-a micșorat de 3600 ori și că accelerația centripetă 

a Lunii imprimată de forța gravitațională a Pământului este ac = g R
2
/ r

2
 . 

În baza rezultatelor obținute din analiza mișcării Lunii în jurul Pământului, 

Newton a presupus că toate corpurile din Univers se atrag reciproc cu o anumită forță 

gravitațională,care imprimă o accelerație invers proporțională cu pătratul distanței 

dintre ele. 

2. Profesorul creează situația – problemă și elevii împreună cu profesorul o 

rezolvă. Acestui nivel de problematizare îi corespunde metoda euristică, în care 

profesorul printr-o serie de întrebări bine alese îi îndrumă pe elevi să emită ipoteza și 

să o verifice. Deseori pentru a emite o ipoteză se folosește analogia. Astfel pentru a 

introduce noțiunea de tensiune superficială, se creează situația-problemă prin plutirea 

unui ac pe suprafața apei(acul are densitatea mai mare ca a apei, dar nu se scufundă). 

Ce forță reține acul la suprafață? Elevii nu găsesc forța căutată printre forțele 

învățate. Pentru ai ajuta să emită singuri ipoteza, profesorul le atrage atenția să 

găsească ceva asemănător cu profilul suprafeței apei din jurul acului. Elevii găsesc o 

asemănare cu greutatea suspendată de două fire . Din această asemănare ei emit 

ipoteza despre existența forței de tensiune superficială, care reține acul pe suprafața 

apei. Ipoteza se adeverește prin experiența cu pelicula de săpun , care întinde un fir de 

ață.  

3. Profesorul creează situația-problemă , elevii formulează problema, o 

analizează împreună cu profesorul, înaintează ipoteze și le demonstrează. 

4. Profesorul creează situația-problemă, elevii formulează problema și o rezolvă. 

Acest nivel e caracteristic pentru metoda de investigație. Profesorului îi revine rolul 

de consultant. 

Exemple de aplicare a metodei problematizării la lecţiile de fizică  

Cinematica. Mişcarea uniform variată, clasa X, profil real. 

I. Situaţie-problemă: Un automobil porneşte din loc şi timp de 7 secunde atinge 

viteza de 20 m/s. Ce distanţă parcurge el în acest timp ? 

II. Elevii aplică formula S = υ
.
 T şi obţin rezultatul : Distanţa parcursă este de 

140m. 

III. Deducerea formulei pentru deplasarea la mişcarea uniform variată . 

IV. Determinarea distanţei parcurse de automobil. 

V. La viteza de 130 km/h distanţa de frânare este de 130 m. Care va fi distanţa de 

frânare la viteza de 150 km/h ? 

Cinematica. Relativitatea mişcării. 
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I. Se utilizează un document video, ce prezintă un parașutist în zbor relativ faţă de 

cameraman. Descrieţi natura mişcării paraşutistului de-a lungul zborului. 

II. Paraşutistul urcă în momentul când se deschide paraşuta. 

III. Analizând documentul video, elevii deduc, că în momentul deschiderii paraşutei 

viteza paraşutistului faţă de sol se micşorează de la 180km/h până la 60km/h. 

Faţă de cameraman, care se mişcă în continuare cu viteza 180 km/h faţă de sol, 

paraşutistul se ridică . 

IV. În continuare se va studia mişcarea şi traiectoria corpurilor faţă de diferite 

corpuri de referinţă. 

V. Reinvestirea cunoştinţelor. Într-un ascensor suntem în repaus sau în mişcare? 

Electrocinetica. Conexiune în serie 

I. Se proiectează un poster publicitar pentru un bec cu consum econom de curent. 

Situaţie-problemă: Un bec consumă curent electric ? Dacă în circuit sunt 2 

becuri cum va fi intensitatea curentului după primul bec şi după al doilea ? 

II. Intensitatea curentului după becul al doilea va fi mai mică . 

III. Elevii verifică experimental lucrînd în grupuri mici. 

IV. Elevii stabilesc că intensitatea curentului are aceiaşi valoare în diferite puncte 

ale circuitului. 

V. Reinvestirea cunoştinţelor. Un circuit electric este compus din 2 becuri prin care 

trece curent cu intensitate diferită . Reprezentaţi schema electrică a circuitului. 
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CZU: 372.853.046.12 

METODE ȘI TEHNICI DE FORMARE, DEZVOLTARE 

A COMPETENȚELOR 

Natalia Țurcanu 

Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții 

,,Organizarea activitaţii şcolare, fie în formă frontală ori colectivă, fie în echipe sau individuală, 

reclamă în mod inevitabil o metodologie adecvată acestor forme organizatorice’’ 

Ioan Cerghit  

Metodele interactive pot fi instrumente pe care profesorii le utilizează pentru ca 

lecţiile să devină mai interesante, să ajute elevii să realizeze judecăţi de valoare, să-i 

sprijine în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice in viaţa reală. 

Este foarte important în predarea fizicii ca elevii să conştientizeze faptul că acestă 

ştiinţă are aplicaţii practice in viaţa cotidiană. Gândirea critică este un proces 

complex care începe cu asimilarea de cunoştinţe, cu dobândirea unor operaţii şi 

procedee mintale de procesare a informaţiilor, continuă cu formarea unor credinţe şi 

convingeri care fundamentează adoptarea unor decizii şi se finalizează prin 

manifestarea unor comportamente adaptive adecvate şi eficiente. Cu scopul 

dezvoltării competențelor şi a gândirii critice a elevilor folosesc frecvent în lecţiile de 

fizică metode interactive dintre care o să exemplific câteva și modul lor de aplicare în 

activităţi. 

Diagrama Venn 

Scopul utilizării: Diagrama Venn este o tehnică de organizare grafică a informației, 

rezultând din discutarea a două și mai multe concepte, noțiuni, idei, texte care au 

asemănări și deosebiri. Se aplică la etapa evocării sau a reflecției. 

În cadrul orei de fizică am aplicat această tehnică la asemănarea și deosebirea 

coeficientului de tensiune superficială și a tensiunii mecanice.  

Elevii s-au încadrat ușor și s-au descurcat bine. 

 

Tensiunea mecanică 
1) Solide 

2) σ =  
𝐹

𝑆
 

3) Unitatea de măsură: 

1Pa =  
𝑁

  𝑚2 

4) Legea lui Hooke 

 

DEOSEBIRI 

 

Coeficientul de tensiune 

superficială 
1) Lichide 

2) σ = 
𝐹

𝑙
 

3) Unitate de măsură: 
𝑁

𝑚
 

4) Legea lui Jurin 

 

DEOSEBIRI 

Ambele  mărimi 

se  notează prin  ,, 

σ” 

 

ASEMĂNĂRI 
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Braistorming/ Asalt de idei 

Cuvântul (brain –creier și storm – furtună) în traducere fidelă din engleză 

înseamnă furtună în creier. 

Este o metodă colectivă de căutare a ideilor și soluțiilor dar nu a cunoștințelor, 

într-un mod cât mai rapid și cât mai puțin critic posibil. Braistorming-ul se poate 

aplica la orice subiect la care se permite discuție și la care se admit mai multe soluții. 

Se aplică la etapa evocării. 

Scopul utilizării: Braistorming-ul se utilizează ca prim pas pentru cercetarea 

unei probleme, pentru acumularea ideilor dintr-o discuție. 

Am utilizat această tehnică la o lecție de generalizare și sistematizare a 

cunoștințelor la capitolul Cinematica, anul-I, avem simularea unei situații autentice: 

s-a produs un accident rutier, sunt oameni ce au nevoie de ajutor medical:  

să se determine în cât timp va sosi ambulanța dacă se cunoaște viteza ei 

maximă; 

 ce viteză maximă trebuie să posede ambulanța pentru a nu ajunge prea târziu, 

dacă se cunoaște distanța etc. 

Metoda cubului 

Metoda cubul presupune explorarea unui subiect, a unei 

situaţii din mai multe perspective, permiţând abordarea 

complexă şi integratoare a unei teme. Pe fiecare faţa a 

cubului se scriu itemi care se încadrează în cerinţele: descrie, 

compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. 

Scopul utilizării: Metoda cubului se poate aplica la recapitularea noţiunilor 

anterioare și introducerii în tema nouă. 

O folosesc de obicei la începutul activităţilor pentru dezvoltarea gândirii 

elevilor. 

Exemplu: Mișcarea rectilinie uniformă . Mișcarea rectilinie uniform variată - anul I. 

1. Descrie: mișcările ; 

2. Compară: deplasările lor; 

3. Analizează: legile mișcării; 

4. Asociază: se caută analogii, corelaţii cu alte tipuri de mișcare; 

5. Aplică: în practică cunoştinţele despre aceste forme de mișcare; 

6. Argumentează: de ce este necesară cunoaşterea legii mișcării. 

Aplicând această metodă în cadrul orelor de fizică se constată că: 

Avantaje: 

- elevul participă activ în procesul de învăţare; 
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 - dezvoltă la elevi abilitatea de a prezenta şi de a comunica informaţia;  

- obişnuieşte pe elevi de a avea atitudine tolerantă faţă de opiniile altora;  

- contribuie la dezvoltarea creativităţii şi gândirii critice. 

Dezavantaje: 

- pregătirea activităţii necesită foarte mult timp;  

- urmărirea activităţii din cadrul grupelor este dificilă din cauza sarcinilor diferite; 

Ce au câştigat elevii prin folosirea metodelor interactive la lecţiile de fizică?  

 Dorinţa de perfecţionare; 

 Capacitatea de a-şi asuma responsabilitaţi;  

 Posibilitatea de a înţelege unde au greşit şi de a-şi corecta greşelile; 

 Au învăţat să abordeze corect subiecte dintr-un anumit domeniu; 

 Să facă observaţii în cunoştinţă de cauză; 

 Au învăţat că pentru realizarea unor sarcini de grup au nevoie unii de alții. 

Ce am câstigat eu prin aplicarea la clasă a metodelor interactive? 

- Am câstigat satisfacţie profesională; 

- Încredere că pot face lucruri mai bune; 

- Capacitatea de a reflecta la ceea ce se întamplă în timpul orelor de curs, la felul 

cum predau, cum evaluez, reflecţia fiind extrem de importantă pentru procesul de 

autoreglare a predării și învăţării. 

Concluzii. Activităţile didactice bazate pe tehnicile moderne de predare-învăţare-

evaluare reprezintă pentru studiul fizicii contextul cel mai favorabil familiarizării 

elevilor cu specificul gândirii fizice şi a metodei ştiinţifice de investigare a realităţii. 

Aceste activităţi moderne favorizează aprofundarea cunoştinţelor propuse de 

programa şcolară la fizică, de manualele şcolare şi asigură deschideri 

intredisciplinare. Ele generează motivaţia intrinsecă, diminuează presiunea generată 

de personalitatea profesorului şi îi determină chiar şi pe elevii cei mai reticenţi să 

participe la construirea propriei cunoaşteri la fizică. În plus, prin deprinderile pe care 

le dobândesc elevii îşi construiesc o gândire ştiinţifică corectă, se familiarizează cu 

învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, manifestă o conduită civică corectă 

şi îşi schimbă optica asupra învăţării. 

 

Bibliografie 

1. Năprădean C., Borşan M. Proiectarea didactica din perspectiva metodelor 

interactive. CCD MUREŞ. 

2. Pintilie M. Metode moderne de învăţare -evaluare. Cluj Napoca: Eurodidact, 2002. 

3. Beleeva S. ș.a. Didactica fizicii: teorie și practică. Ch.: Pro Didactica, 2013. p. 21. 

296



DE PREDARE – ÎNVĂȚARE LA ORELE DE FIZICĂ 

Svetlana Volcu  

Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv, Chişinău 

„Captarea atenţiei este una din cheile didacticii moderne, ale artei de a preda cu succes” 

Captarea atenției atestă o importanţă deosebită, în măsură în care atenţia este unul 

dintre factorii psihologici de susţinere a efortului voluntar de învăţare, de iniţiere a unei 

motivaţii adecvate, prin care elevul poate depăşi mai uşor eventualele dificultăţi apărute 

pe parcursul lecţiei. 

Se spune că elevii care sunt atenţi la lecţie, în clasă, au învăţat pe jumătate lecţia. 

Atenţia este, cu siguranţă, esenţială pentru învăţarea eficientă, iar cadrele didactice sunt 

puse în situaţia de a găsi noi şi noi metode prin care să capteze şi să menţină elevii atenţi 

la lecţie. 

„Priceperea de a capta atenţia ţine de arta profesorului”, apreciază I. Nicola [1]. Un 

adevărat profesor este o persoană care nu numai că îşi cunoaşte temeinic disciplina, dar 

este şi un psiholog priceput şi uneori un actor talentat. Într-adevăr, cadrul didactic are la 

dispoziţie o multitudine de procedee folosite în acest sens, succesul depinzând doar de 

modalitatea selectării celui mai potrivit procedeu, ţinând cont de diverşi factori – de la 

personalitatea elevilor la tipul lecţiei respective. 

Metode de captare a atenţiei sunt metode active de comunicare plasate la începutul 

unei secvenţe de învăţare şi care direcţionează atenţia către noul conţinut. 

Cum putem capta atenţia elevilor la orele de fizică? 

 Intensitatea, tonul vocii şi intonaţia sunt importante într-o comunicare. Schimbarea 

intonaţiei sau a vitezei vorbirii, ridicarea şi coborârea vocii sunt modalităţi de a 

accentua subiectul şi de a semnala elevul că trebuie să se concentreze. 

 Valorificarea unui element (imagine, poveste, ghicitoare, demonstrarea unei 

secvențe audio/video, joc, obiect, etc.) care să atragă atenţia elevilor (urmând ca, pe 

parcursul lecţiei, cadrul didactic să folosească alte metode care să menţină atenţia 

elevilor) şi să faciliteze trecerea către transmiterea noilor conţinuturi. 

Care sunt metodele şi tehnicile didactice care ne pot ajuta să trezim atenţia şi 

curiozitatea elevului pentru a-l motiva în aprofundarea cunoştinţelor de fizică? 

În clasa a VII-a la tema „Pârghia”, la începutul orei profesorul pune pe masa de 

lucru o cutie ambalată frumos „Cutia cu mistere/ Cutia cu surprize”, în care se află mai 

multe obiecte (un pix, un creion, un capsator, foarfece, un măr, cleşte, o ciocolată, o 

şurubelniţă, un ciocan, o pensetă, etc.). La secvenţa lecţiei Reflecţia unii elevi (de ex. 

CZU: 37.016:53
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numărul de ordine al elevului este un număr divizibil cu 4, 5, 6, etc.) trec în faţa clasei, 

extrag un obiect din cutie, determină dacă acest obiect reprezintă o pârghie și indică 

ordinul pârghiei respective.  

La aceeași temă, la secvenţa lecţiei Realizarea sensului profesorul propune elevilor 

să argumenteze celebrul citat, ce aparține distinsului Arhimede „Daţi-mi un punct de 

sprijin pentru pârghia mea şi voi urni Pământul din loc”. Se acceptă orice răspuns al 

elevilor. Cele mai originale răspunsuri sunt fixate pe arborele cu idei. Se revine la acest 

citat la secvenţa lecţiei  Reflecţia. Se compară răspunsurile cu cele expuse în timpul orei. 

În clasa a IX-a la tema „Ochiul – sistem optic natural”, profesorul intră în clasă 

purtând ochelari (neavând necesitatea), se salută cu elevii şi desfăşoară lecţia. La 

secvenţa lecţiei Reflecţia se revine la ochelarii profesorului, pentru a determina ce defect 

de vedere corectează, la fel, se pot împrumuta ochelarii unor elevi (dacă sunt) pentru a 

stabili defectul de vedere de care suferă. 

În clasa a VI-a sau a VII-a la tema „Inerţia”, la secvenţa lecţiei  Reflecţia se 

lecturează „Procesul judiciar”: Inculpata, fiind ,,Inerţia” care a fost învinuită de un 

accident tragic ce a avut loc pe str. Hristo Botev, în urma căruia un căţeluş necunoscut a 

fost grav accidentat. O maşină ce circula cu viteză mare, văzând căţeluşul a încercat să 

frâneze brusc, dar din cauza inerţiei nu s-a oprit în loc ci şi-a continuat deplasarea, astfel 

lovind căţeluşul. Mărturiile învinuitorilor erau mult mai dureroase, decât mărturiile 

apărării. Până la urmă „Inerţia” a fost eliberată. Elevii răspund la următoarele întrebări: 

Care este numele inculpatei? Ce mărimi fizice aţi descoperit? Ce concluzii puteți 

formula?   

Concluzia: la frânare mobilul mai continuă să se mişte pe o anumită distanţă, 

numită distanţa de frânare. Distanţa de frânare depinde de viteza și de masa  corpului, de 

starea suprafeței drumului şi de vizibilitatea participanților la trafic. Respectaţi principala 

regulă de circulaţie: Traversaţi strada doar la trecerea de pietoni. 

În clasa a IX-a la tema „Sistematizarea şi generalizarea cunoștințelor la  capitolul 

”Optica geometrică”, la diferite etape ale lecţiei profesorul propune unele ghicitori, care 

sunt însoţite şi de o sarcină didactică. Acestea sunt prezentate în tabelul nr. 1. 

Metoda 3-2-1 – este folosită la etapa Reflecția. Este o metodă utilă atât pentru 

elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Elevilor li se cere să noteze pe foaie 3 lucruri pe 

care le-au învăţat pe parcursul lecţiei; 2 lucruri interesante (sau noi) care le-au aflat; 1 

întrebare pe care o au. Apoi, elevii fac schimb de foi între ei şi răspund unii altora la 

întrebări.  
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Tabelul nr. 1. Ghicitori pentru capitolul ”Optica geometrică” 

Un fenomen luminos 

Simplu, că se răspândeşte 

Liniar şi-i de folos 

De-ntuneric te fereşte.   (Propagarea luminii) 

Cu viteza cea mai mare 

Liniar se răspândeşte;  

De nu-i sursă ea dispare 

Şi la viaţă te trezeşte.  (Lumina) 

În oglindă se întoarce 

De unde-a plecat lumina. 

E un fenomen ce-ţi place,  

Două unghiuri sunt pricina. (Reflexia luminii) 

Când lumina trece, frate, 

Din aer în apă, sticlă, 

Aşa cum scrie şi-n carte 

Direcţia ea şi-o schimbă. (Refracţia luminii) 

Descompune clar lumina 

În cele şapte culori. 

E din sticlă, bat-o vina, 

Nu din faimoase comori. (Prisma optică) 

Prin dispersie apare 

După ploaie, chiar pe cer, 

El purtând şi tricolorul 

Al ţării noastre  drapel. (Curcubelul) 

Tombola întrebărilor  [2] – într-un bol sunt creioane colorate (numerotate de la 1 

până la 35). Profesorul începe o sesiune de întrebări, trăgând la sorţi un creion. Elevii 

sunt atenţi, pentru că activitatea presupune un nivel relativ de suspans. Este important ca 

întrebările să fie uşoare, astfel încât oricare elev să ştie să răspundă. De exemplu în clasa 

a VIII-a la tema „Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit”. 

1) Mişcarea ordonată a particulelor încărcate se numeşte.......... 

2) Curentul electric este caracterizat de ....................; se notează cu ........; unitatea de 

măsură în SI este .......; instrumentul de măsură ............ şi într-un circuit se 

conectează în ....... . 

3) Lucrul câmpului electric la transportarea sarcinii electrice pe întregul circuit 

este.........; se notează cu ........; unitatea de măsură în SI este .......; instrumentul de 

măsură ............ şi într-un circuit se conectează în ....... . 

4) Mărimea fizică ce exprimă proprietatea unui conductor de a se opune trecerii 

curentului electric prin el se numeşte........ ; se notează cu ........; unitatea de măsură 

în SI este .......; instrumentul de măsură ............ .  

Sesiunea de întrebări fulger [3] – după predarea unei părţi din lecţie, elevii sunt 

rugaţi să răspundă în scris, cât mai repede, la câteva întrebări despre informaţiile care 

tocmai s-au predat. De exemplu în clasa a X-a la tema „Lucrul mecanic. Puterea 

mecanică”: 

1) Pentru care stare mecanică se atribuie noţiunea de lucru mecanic? 

2) E posibil ca una şi aceeaşi forţă, într-un caz, să efectueze lucru mecanic, iar în altul 

– nu, deşi ea acţionează asupra aceluiaşi corp?  

3) Doi băieţi s-au plimbat pe rând unul pe altul cu aceeaşi sanie, pe aceeaşi distanţă. 

Lucru mecanic efectuat de ambii băieţi a fost egal? 

4) Lucrul mecanic poate lua valori negative? 

Descoperă cuvântul –la începutul lecţiei profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei sau 

un concept important din lecţie amestecând literele cuvintelor, astfel încât elevii sunt 
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nevoiţi să le aranjeze în ordinea potrivită şi să descopere cuvântul sau expresia 

respectivă. 

O altă variantă este atunci cînd profesorul propune să rezolve un careu de cuvinte, 

un puzzle, descoperind cuvântul sau expresia respectivă (se poate utiliza la: lecție de 

formare a capacităților: de înțelegere a cunoștințelor, de aplicare a cunoștințelor, de 

analiză-sinteză a cunoștințelor). De exemplu în clasa a VIII-a la tema „Producerea 

căldurii. Puterea calorică” propun elevilor să rezolve un careu de cuvinte [5].   

Demonstrarea unei secvențe video poate fi făcută: 

– la începutul lecţiei, pentru a stimula curiozitatea elevilor faţă de ceea ce urmează să 

studieze; 

– în timpul predării lecţiei noi, pentru a facilita înţelegerea fenomenului studiat sau cu 

anumite întreruperi, pentru a discuta cele văzute; 

– la sfârşitul lecţiei, pentru fixarea cunoştinţelor. 

De exemplu în clasa a VII-a la tema „Forţa elastică”, la etapa lecției Evocarea, 

profesorul propune elevilor să vizioneze o secvenţă video din desenul animat 

„Incredibilii” (Elastica îşi salvează copii după ce avionul lor explodează). După care 

elevii completează tabelul VAS (Ce aţi văzut?, Ce aţi auzit?, Ce aţi simţit?). Se 

vizionează la începutul şi la sfârşitul lecţiei, pentru fixarea cunoştinţelor. 

Toate metodele și procedeele prezentate anterior pot constitui factori importanţi în 

stimularea şi potenţarea interesului elevilor pentru lecţie. Acest eveniment instrucţional 

nu trebuie redus doar la momentul de debut al lecţiei, căci atenţia elevilor nu trebuie doar 

captată pentru lecţia respectivă, ci şi menţinută de-a lungul ei prin mijloace didactice 

referitoare la conţinutul şi calitatea comunicării, tehnologia folosită, tipurile de 

organizare a activităţii elevilor. 

Metode și procedee pentru crearea unei motivaţii productive sunt diverse. Fiecare 

cadru didactic îşi formează propria „puşculiţă cu idei”. Important – să nu le utilizeze des 

la una şi aceeaşi clasă, iar alegerea mijloacelor depinde de nivelul clasei şi a fiecărui elev 

în particular.  
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Наталья Бабуч, учитель физики 

Теоритический лицей «В. Сухомлинский», г.Единец 

«Все без здоровья – ничто» 

Сократ 

Куррикулум по предмету «Физика» является составной частью 

Национального куррикулума и представляет собой систему концепций, 

процессов, результатов и итогов, которые вместе с куррикулумом для других 

дисциплин обеспечивают функциональность и развитие образования. Этот 

документ основывается на психоцентрическом и социоцентрическом подходах. В 

рамках психоцентрического подхода, акцент учебной программы ставится на 

ученика с учетом его особенностей и потребностей, его собственного ритма 

обучения и развития. В рамках же социоцентрического подхода происходит 

усвоение системы ценностей, продвигаемой обществом [2]. Одной из 

составляющей системы ценностей человека это здоровье.  

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, 

а в XXI веке она становится первостепенной. Для образовательных учреждений 

среди задач обучения, развития обозначена задача сохранения здоровья. В связи с 

указанным, для реализации специфической компетенции 1.4. (Использование 

знаний и навыков из области физики при решении задач и проблемных ситуаций в 

повседневной жизни, проявляя усилия и творческое отношение.)[2], педагогам 

необходимо применять здоровье сберегающие технологии и методики на своих 

уроках, направленных на воспитание элементарной культуры отношения к своему 

здоровью, формированию потребности умения и решимости творить свое 

здоровье.[10] 

Здоровье сберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития[7]. 

Цель здоровье сберегающих образовательных технологий обучения — 

обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья за время обучения, 

сформировать у него знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Для реализации целей 

преподавателям приходится ежеурочно решать следующие задачи:  

CZU: 37.016:53
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 организовать работу с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления 

здоровья; 

  создать условия ощущения у обучающихся радости в процессе обучения, 

воспитание культуры здоровья; 

  развивать творческие способности; 

  давать знания по предмету, несущие воспитательное воздействие, в том 

числе, формирующие здоровый образ жизни учащихся; 

  осваивать новые методы деятельности в процессе обучения, 

предполагающие использование здоровье сберегающих технологий [9]. 

Понятие «здоровье сберегающие педагогические технологии» дискуссионное 

и у разных авторов встречаются разные трактовки. По словам профессора Н.К. 

Смирнова, «Здоровье сберегающие образовательные технологии – это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью обучающимся». Здоровье сберегающие образовательные 

технологии это комплексная, построенная на единой методологической основе, 

система организационных и психолого-педагогических приемов, методов, 

технологий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование у них культуры здоровья, а также на заботу о здоровье педагогов. 

Для достижения заметного здоровье сберегающего результата необходима именно 

комплексность и системный характер проводимой работы [8]. Под здоровье 

сберегающей образовательной технологией К.А. Петров понимает систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). По 

определению В.В. Серикова, здоровье сберегающую педагогическую технологию 

можно определить, как деятельность, которая по-новому выстраивает отношения 

между образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки человека 

образующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и 

приумножение здоровья ребенка. Здоровье сберегающие педагогические 

технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его 

ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством [1]. 

Физика является лидером современного естествознания и фундаментом 

научно-технического прогресса. Физика выполняет не только познавательную, но 

также развивающую и воспитательную функции. Этот предмет необходим всем, 

так как содержит мощный гуманитарный потенциал, дающий возможность 
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развивать мышление, формировать мировоззрение, раскрывать целостную 

картину мира через основные законы и принципы природы, воспитывать 

эстетическое чувство и духовность, сохранять здоровье учащихся [7]. 

И вместе с тем, физика считается одним из самых трудных учебных 

дисциплин для усвоения. Естественно, что при изучении этого предмета 

обучающимся приходится испытывать значительные интеллектуальные, 

психоэмоциональные и даже физические нагрузки. Естественно, что перед 

преподавателем физики неизбежно встает задача качественного обучения 

данному предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня 

мотивации школьников. В решении этой задачи и могут помочь здоровье 

сберегающие технологии, которые позволяют решить не только основную задачу, 

стоящую перед ними, но также могут быть использованы как средство повышения 

мотивации к учебно-познавательной деятельности учащихся. На уроках физики 

необходимо поддерживать у обучающихся интерес к изучаемому материалу, их 

активность на протяжении всего урока, в то же время надо учитывать уровень 

усталости детей, стараться не причинить вред здоровью. Включение в уроки 

элементов здоровье сберегающих технологий делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создаѐт у учеников бодрое, рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, усиливает 

интерес к предмету. 

Цель этой статьи – предложить примеры использования здоровье 

сберегающих технологий при преподавании физики. 

Как и многие преподаватели, я применяю приемы, направленные на 

поддержание здоровья учащихся: проветриваю до урока кабинет, проверяю 

освещенность и качество доски, провожу физкультминутки и гимнастики для 

глаз. Охрана здоровья обучающихся предполагает не только создание 

необходимых гигиенических и психологических условий для организации 

учебной деятельности и профилактику различных заболеваний, но и пропаганду 

здорового образа жизни. Но я считаю, что роль физики в сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся гораздо более значима.  

Физика – мировоззренческая наука, формирует кругозор учащегося. Знания 

по физике могут обеспечить безопасность, так как законы физики действуют 

везде, где существует физическая материя. На уроках физики изучается 

разнообразный материал, и практически любая изучаемая тема может быть 

использована для освещения тех или иных фактов, способствующих 

формированию правильного отношения учеников к своему здоровью. Задача 
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учителя на уроке не только дать знания основ науки, но научить применять 

полученные знания в течение всей жизни. Сюда же можно отнести и 

профилактику детского травматизма, несчастных случаев, связанных с 

неправильным поведением ребенка в различных бытовых ситуациях или 

несоблюдением правил дорожного движения.  

Ниже хочу привести некоторые из тем гимназического звена, на которых 

нужно привлечь внимание учеников к вопросу сохранения своего здоровья. 

Так как физику у нас в Молдове начинают учить в 6 классе, то здесь и нужно 

начинать закладывать основы здоровье сберегающих навыков, используя знания, 

полученные на уроках физики. Так, например, в 6 и 7 классах, при изучении темы 

«Инерция» [6,3], я обязательно акцентирую внимание учеников, что каждым 

годом на наших дорогах увеличивается число транспортных средств, растет и 

травматизм, обусловленный незнанием и несоблюдением правил дорожного 

движения.  Необходимо убеждать детей в том, что следует знать и выполнять 

правила дорожного движения, на улицах и дорогах быть внимательным и 

дисциплинированными. Объясняю, что из-за инерции автомобиль не может 

остановиться мгновенно. Так же выясняю, знают ли они о назначении подушек 

безопасности, ремня безопасности и почему важно быть пристегнутым во время 

движения. Решение «транспортных» задач в 10 классе, при изучении «Силы 

трения» не должно заканчиваться получением числового ответа о длине 

тормозного пути. Следует обсудить ответ с учениками, проанализировать 

полученный результат, экстраполируя его на жизненные ситуации. 

В 6 и 7 классе, при изучении темы «Масса тела» [6,3] затрагиваю вопрос об 

Индексе Массы Тела, ожирении или дефиците массы; говорим о правильном 

питании и режиме дня. 

В 6, а потом в 8 классе, при изучении тем из главы «Тепловые явления» [6,4] 

говорим о технике безопасности при работе с нагретыми жидкостями и телами, 

для предотвращения ожогов. Так же объясняю, что нельзя находиться на холоде в 

несоответствующей одежде и как помочь человеку, получившему обморожение.  

Летом дети находятся на каникулах, много времени проводят на воздухе и 

могут попасть под дождь с грозой, поэтому очень важно знать правила поведения 

во время грозы. Об этом мы говорим на уроке при изучении в 6 классе темы 

«Электрические явления в атмосфере» [6]. После грозы иногда бывают обрывы на 

линии электропередач, поэтому на уроках об электрическом поле я объясняю 

ребятам, что нужно делать, если они обнаружили на своем пути оборванный 

кабель, чего нельзя делать и куда звонить. Так же часто после школы и на 
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каникулах особенно, ученики находятся дома без присмотра взрослых. В наше 

время в быту используют множество электрических приборов, поэтому важно на 

уроке физики научить учеников правильно их использовать (6 и 8 классы, глава 

«Электромагнитные явления», темы: «Меры предотвращения поражения 

электрическим током в быту» [6], «Электрическая цепь», «Типы соединения 

проводников», «Закон Джоуля-Ленца» [4]).  

Но не только летом есть каникулы. В условиях молдавской зимы лед на 

речках и озерах не очень крепкий, поэтому, при изучении темы «Давление 

твердых тел» в 7 классе[3], обращаю внимание учеников на правила поведения на 

водоемах зимой, как нужно ходить по льду, как нужно проводить спасение 

человека, провалившегося под лед. 

При изучении главы «Оптические явления» в 6 классе[6], обращаю внимание 

учащихся на правила поведения на солнце, рассказываю о том, какую одежду 

предпочтительней носить летом, носить солнцезащитные очки, находиться в тени 

в определенные дневные часы. Данную тематику можно продолжить и закрепить 

в 9 классе, при изучении «Геометрической оптики» в темах «Отражение света», 

«Глаз – природная оптическая система» [5] (о гимнастике для глаз, ношении 

очков, режиме работы за компьютером). 

Современные дети не мыслят своей жизни без гаджетов: компьютеров, 

телефонов, планшетов, наушников, игровых приставок. Все эти устройства при 

злоупотреблении могут принести вред здоровью. Поэтому на уроках физики в 7 

классе, при изучении темы «Механическое движение» [3], я напоминаю ученикам, 

что когда они передвигаются по дороге, они должны смотреть под ноги, а не в 

телефон. При изучении темы «Звуковые волны» в 8 классе[4], мы говорим о 

болевом пороге, о том, что нельзя очень громко слушать музыку, что нельзя быть 

на улице в наушниках, т.к. можно не услышать сигнал предупреждения. Так же 

говорим о шумовом загрязнении и его влиянии на организм. 

В 8 классе, при изучении темы «Топливо» [4], я задаю вопрос, что является 

топливом для организма? Еда. И здесь можно поговорить о калориях, вредной еде 

и неправильном питании, которые приводят к болезням ЖКТ. Кроме этого, 

многие дети сами дома топят печи, и это отдельный разговор. Очень важно 

разъяснить им, с точки зрения физики, что может произойти при бездумном 

использовании горючих смесей для розжига и прочих горючих жидкостей. 

Конечно, ученики могут об этом уже знать от родителей, но на уроке будет не 

лишним обратить на это внимание и рассказать, как себя вести, если вдруг 

начался пожар, чем его можно тушить и куда звонить. 
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Гимназический курс заканчивается главой «Ядерные взаимодействия» [5]. 

Подросткам 15-16 лет с тягой к приключениям, «подогреваемой» нашими СМИ и 

компьютерными играми типа «S.T.A.L.K.E.R», одержимыми путешествиями в 

Зону отчуждения Чернобыля нужно четко объяснить, какие последствия могут 

быть в результате воздействия радиоактивного излучения и как этого по 

возможности избежать. Обо всем этом можно рассказать на уроке, преподавая 

тему «Биологическое действие ионизирующих излучений. Правила защиты» [5]. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у обучающихся, снизили их творческую 

активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали 

отклонения их в социальном поведении. Поэтому проблема сохранения здоровья 

обучающихся стала особенно актуальной[8]. В связи с этим необходимо искать 

новые эффективные методы и формы обучения для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, которые бы стимулировали самостоятельное 

приобретение знаний, активизировали мыслительные способности и помогали 

сохранять здоровье.  
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ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ГИМНАЗИИ 

Светлана Беляева, учитель физики высшей дидактической степени 

Галина Вэрзару, директор Лицея М. Коцюбинский 

«Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития». 

В.А. Сухомлинский 

«Чтение – вот лучшее учение» 

А. Пушкин. 

Rezumat. Potrivit rezultatelor Programului Internațional de Evaluare a Elevilor – PISA, care evoluează o 

dată la trei ani competențele elevilor cu vârsta de 15 ani, în anii 2015 și 2018 Moldova a înregistrat 

rezultate scăzute la trei domenii de bază: citire/lectură, matematică și științe (nivelul 2 din 6 posibile). 

Temelia educației de calitate este competența de lectură, care se formează datorită abilităților de lectură 

conștientă. Esențialul în lectura conștientă este de a "înțelege" ce citești, "utilizarea"celor citite și 

"reflecția" despre cele lecturate. Pe parcursul procesului de instruire în ciclul gimnazial elevii trebuie să 

formeze următoarele abilități: extragerea informațiilor din text, înțelegerea textului în linii generale, 

conștientizarea informațiilor, traducerea lor în limba maternă, în limbajul formulelor, interpretarea 

sensurilor, reflecții asupra conținutului textului; evaluarea conținutului acestuia și a formei lui de 

prezentare. Pentru a forma și a dezvolta competența de lectură, este necesar să o monitorizăm sistematic, 

evaluând-o și îmbunătățind-o. Monitorizarea necesită utilizarea unor instrumente valide bazate pe criteriile 

elaborate de cercetătorii PISA. La orele de fizică în clasele gimnaziale este necesar de a dirija elevii pentru 

citirea textelor educaționale și posedarea unui limbaj științific. 

Ключевые слова и выражения: читательская грамотность, смысловое чтение, функциональная 

грамотность, умения, определяющие уровень читательской грамотности, техника INSERT, 

правильность речи, над предметная компетенция. 

Повышение качества образования - важнейшая проблема, многие десятилетия 

стоящая перед системой образования Молдовы. Одно из направлений решения этой 

трудной проблемы – это введение компетентностного обучения на всех уровнях. 

Разработаны: 

 куррикулумы по предметам и постоянно осуществляется их 

усовершенствование;  

 референциал, определяющий уровень умений и понимания по всем 

предметам; 

 технология составления суммативных тестов по отдельным единицам 

содержания курса, а также итоговых тестов по каждому предмету для 

экзаменов бакалавра; 

 технологии интерактивного и активного обучения по учебным дисциплинам. 

CZU: 37.016:53+075.3
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И 
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Но как показывает практика, все вышеуказанные меры не выводят 

выпускников гимназий на более высокий уровень образованности. С 2012 года 

Молдова является участником Международного исследования функциональной 

грамотности 15-ти летних (PISA). (Проводится с 2000 года.) Видно, что 

функциональная грамотность выпускников гимназий по стране в целом остается на 

низком уровне, 2-ом из 6-ти возможных. Хотя справедливости ради, следует 

отметить, что небольшой прогресс внутри уровня существует.  

Таблица 1 [1]. 

 2015 Пункты Средний 

обще-

мировой 

показатель 

2018 Пункты Средний 

обще-

мировой 

показатель 

Читательская грамотность 56/70 418 493 51/77 424 454  

Математическая 

грамотность 

50/70 420 490 55/77 421 459 

Естественнонаучная 

грамотность 

50/70 428 493 52/77 428 458 

Количество стран – участников в 2015 – 70, а в 2018 – 77. В таблице 1 в 

числителе указано место, которого достигла Молдова в соответствующем году.  

Как видно из таблицы результаты обнадѐживают: читательская и 

математическая грамотность немного повысилась, естественнонаучная – осталась 

на прежнем уровне. Понятно, что естественнонаучная грамотность напрямую 

связана с читательской грамотностью, а также в значительной мере зависит от 

математической. Не вызывает сомнения утверждение, что смысловое чтение 

является основой успешного обучения по всем предметам, т.к. основная задача 

такого чтения – это понимание смыслов, понятий и всего текста в целом. Среди 

компетенций, которые формируются в системе среднего образования, читательская 

компетенция является одной из особо важных, т.к. она является основой процесса 

обучения и самообразования не только в доуниверситетском образовании, но и в 

течении всей жизни человека. Читательская компетенция является над предметной, 

т.к. нет ни одного учебного предмета, при изучении которого осознанное чтение не 

играло бы ключевой роли. 

В последние несколько лет педагогический коллектив Лицея имени М. 

Коцюбинского пришѐл к убеждению о том, что читательская компетенция, как 

составляющая информационной компетенции любого человека, не соответствует 

возрастному уровню многих учеников; особенно в гимназических классах. 

Причина такого явления вполне понятна – многие дети мало читают или вообще не 

читают книг: ни художественную литературу, ни учебники, ни тем более научно – 

популярные статьи! Хотя, справедливости ради, следует отметить, что часть 
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информации они получают из интернета. Но оценить еѐ достоверность учащиеся 

могут далеко не всегда. Они часто не могут соотнести получаемую из интернета 

информацию по той или иной теме курса со своим знаниями и тем научным 

языком, который у них сформирован к соответствующему моменту обучения. 

Самая большая проблема учащихся, демонстрирующих средний уровень развития, 

заключается в том, что у них отсутствует понятийное мышление, которое 

развивается смысловым чтением при хорошем уровне читательской грамотности. 

Чтение – это фундамент всех образовательных результатов. Смысловое чтение – 

вид чтения, нацеленный на понимание смысла содержания текста. Смысловое 

чтение отличается от любого другого чтения тем, что при смысловом чтении 

происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента, т. е. 

осуществляется процесс интерпретации, установления его смыслов.  

Смысловое чтение не может существовать без познавательной 

деятельности. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлечѐнную 

информацию. 

Смысловое чтение – это внимательное вчитывание и проникновение в смысл 

текста с помощью его анализа [4]. 

Важным направлением в повышении качества обучения является 

формирование и развитие читательской компетенции через формирование 

читательской грамотности. Что такое читательская грамотность? Как трактует 

современная педагогическая наука, читательская грамотность – это способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной жизни. Читательская грамотность 

включает в себя широкий спектр компетенций:  

 от знаний терминологии, знания слов и выражений, грамматики, структуры 

текста до знаний о мире;  

 а также мета когнитивные компетенции: понимание своего непонимания, 

умение восстанавливать и поддерживать свое понимание на должном уровня. 

Самый существенный элемент читательской деятельности - «понимать» 

прочитанное, это же является важнейшим направлением познавательной 

деятельности при изучении содержания образования. Функциональные и 

прикладные аспекты чтения как деятельности ученика – это «использовать» 

прочитанное. «Размышлять» о прочитанном указывает на активность читателя, 

который для понимания авторской мысли использует свои собственные мысли и 
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опыт. Для того «… чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни» необходимо «заниматься 

чтением».  

Рассмотрим умения, которые определяют уровень читательской грамотности в 

процессе учебно-познавательной деятельности, когда тексты предназначаются для 

сообщения информации, необходимой при решении образовательных задач, т.е. это 

чтение для обучения. Эти тексты не являются предметом свободного выбора 

учащихся. В соответствии с современной дидактикой выпускник гимназии должен 

владеть следующими читательскими умениями, на которые ориентируются 

создатели инструментов PISA: 

Таблица 2. 

 Название умения Задача читателя 

1 Извлечение информации из текста Извлечь явную информацию и заполнить 

«зазоры текста. Восстановить реалии, 

описанные в тексте». 

2 Создание общего понимания текста Связать отдельные авторские сообщения в 

целостную картину. 

3 Понимание информации, сообщѐнной в 

тексте, еѐ перевод на язык читателя, а также 

на язык схем, формул и пр. (интерпретация). 

Понять, что хотел сказать автор читателю 

(мне). 

4 Размышление о содержании текстового 

сообщения и его оценка. 

Размышлять о содержании информации, 

сообщѐнной в тексте. Отнестись к тому, что 

сообщил автор читателю: дать свою оценку 

сказанному. Поместить авторское 

сообщение в собственное изложение. 

5 Размышление о форме текстового сообщения 

и еѐ оценка. 

Размышлять о форме авторского 

сообщения. Дать свою оценку формы 

высказывания. 

Наша задача - изменить сложившуюся ситуацию, т.е. найти возможность 

создать в учебном процессе условия для формирования и развития читательской 

грамотности. К моменту начала изучения физики в 6-ом классе учащиеся должны 

уметь: составлять план к прочитанному тексту, работать с оглавлением, находить 

ответы на вопросы и пр. В процессе обучения в 6, 7, 8 и 9 - ом классах у учащихся 

формируются умения работать с графиками, таблицами, выделять научные факты, 

понятия законы, теории, работать со сложным текстом [5]. Уже к 9-ому классу 

формируются умения анализировать информацию, стиль и форму еѐ изложения, 

составлять план к выступлению, критически оценивать содержание прочитанного. 

Формирование последних умений заканчивается к концу обучения в лицее.  

Работа по формированию над предметной компетенции – чтения – начинается 

с начала изучения курса физики в 6-ом классе. В целом в гимназических классах. 

Наиболее эффективна в данном случае модульная технология, в основу которой 
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заложена обязательная работа с текстом при изучении нового материала [6]. Эта 

работа предполагает: чтение текста с карандашом, ответы на вопросы учеников по 

непонятым высказываниям, затем его пересказ и обсуждение прочитанного в 

соответствии с вопросами, поставленными в модуле. Чтение в данной технологии 

является познавательной деятельностью. На каждом уроке обсуждаются новые 

понятия, уточняются уже известные. На каждом уроке изучение нового содержания 

сопровождается презентациями в Smart Nootbook 11, в блоке выделяеся время для 

решения задач, выполнения лабораторных работ, проведения уроков- конференций; 

защита проектов в конце учебного года, подготовка дома и демонстрация на уроке 

небольших опытов по изучаемой теме, тесты усвоения, суммативный тест по 

каждой единице содержания. 

Таблица 3. 

 

Читательские умения 

% вопросов, 

требующих 

экспертной 

оценки 

% вопросов, не 

требующих 

экспертной оценки 

% в 

тексте 

I Найти и извлечь информацию из 

текста 

11 14 25 

II Интегрировать и интерпретировать 

сообщение текста 

14 36 50 

III Осмыслить и оценить сообщение 

текста. 

18 7 25 

 Всего 43 57 100 

Для решения такой важной и трудной задачи, как формирование и развитие 

функциональной грамотности учащихся, требуется с начала разработать 

мониторинг, цель которого выявить уровень читательской грамотности 

гимназистов, разработать валидные инструменты для оценки понимания учебного 

текста и в целом оценки уровня читательской грамотности. Команда, 

занимающаяся разработкой текстов для международного исследования, выделила 5 

умений, обозначенные выше, установила соотношение между этими умениями при 

оценке читательской грамотности. Разрабатывая инструменты оценки читательской 

грамотности необходимо составить вопросы или задания к оценке трех важнейших 

читательских умений. В процентном отношении они должны соответствовать 

Таблице 3. 

Примечание. вопросы, требующие экспертной оценки, - открытые вопросы, а не 

требующие экспертной оценки, - закрытые вопросы, т.е. с выбором ответа. Эту 

таблицу следует рассматривать как матрицу для составления теста или задания 

оценки читательской грамотности. 
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Первая группа умений связана с общими умениями работы с текстом: понимание 

содержания текста и ориентация в нем. Учащиеся должны уметь: 

 определять основную идею, тему текста; 

 искать и находить очевидную и неочевидную информацию (ориентация в 

тексте); 

 формулировать выводы и делать заключения с опорой на факты, поданные в 

тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, осознание основной 

идеи). 

Приведем примеры формулировки вопросов и заданий, которые ставятся перед 

учениками для формирования данной группы умений: 

 найти в тексте конкретные сведения; 

 объяснить значение слова, выражения; 

 определить тему или основную мысль текста (в случае, если она явно 

выделяется из текста); 

 определить время и место действия; 

 установить связь между событиями; 

 объяснить вывод, сделанный автором; 

 проанализировать факты, доказательства и сделать общее заключение. 

Вторая группа умений направлена на глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста. Необходимо сформировать у учащихся умения: 

 анализировать, интерпретировать и обобщать информацию из текста; 

 формулировать более сложные выводы и давать оценку воспринятым фактам. 

Формулировки вопросов и заданий должны быть направлены на то, чтобы: 

 распознать общую идею или тему текста; 

 понять причинно-следственные связи между понятиями и явлениями; 

 сравнить или противопоставить информацию из разных частей текста; 

 найти практическое применение информации, полученной из текста; 

 оценить правдоподобность описанных явлений; 

 оценить полноту и ясность информации, представленной в тексте; 

 определить внешние связи изучаемого тексте явления. 

Третья группа умений включает в себя использование информации, выделенной 

из текста, для достижения разнообразных целей, решения поставленных задач с 

использованием или без использования дополнительных знаний. 

Для проявления данной группы умений ученик должен быть подготовлен: 

 читать объемные тексты; 
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 работать с информацией, которая не лежит на поверхности; 

 находить нужную информацию в ситуации, когда составные части этой 

информации сообщаются не в прямом порядке; 

 работать в ситуации, когда часть информации сообщается не словами, а в виде 

графиков, рисунков, карт; 

 работать с противоречивой информацией, которая требует критической 

оценки; 

 формулировать гипотезы с опорой на предложенную в тексте информацию; 

 работать с высказанными мнениями, которые не соответствуют его личным 

представлениям. 

Некоторые способы исследования читательской грамотности. 

1. Синтетический или интерпретационный.  

Цель этого способа — выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким 

образом и насколько решил их. Для этого необходимо включить в задание по 

прочитанному тексту следующее: 

 найти и интерпретировать самые важные слова в тексте;  

 найти и интерпретировать самые важные предложения;  

 найти и интерпретировать самые важные абзацы;  

 определить, какие задачи ставил автор и решил их.  

При таком чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и 

суждениям автора. Результат — понимание и запоминание прочитанного, создание 

на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, план, конспект, 

тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т. д.). 

2. Критический или оценочный. 

Цель этого способа — оценить авторский текст и решить, согласен ли с ним 

читатель. Читатель должен понять позицию автора, которое предшествует 

знакомству с критическим материалом или оценке текста автором. 

В процессе чтения учебного текста ученик должен овладевать следующими 

умениями:  

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку;  

 понимать основную мысль текста;  

 формировать систему аргументов;  

 понимать невыраженную (подтекстовую) информацию текста; 

 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 
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 различать темы и под темы специального текста;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; и пр. 

Для мониторинговых исследований уровня развития читательской компетенции с 

позиции понимания прочитанного полезно использовать тесты, структура которых 

разработана М. Бершадским [7]: 

I. Понимание терминологии. 

1. Что означают термины: .... 

2. Что означают следующие выражения: ..... 

3. Что имеется в виду, когда говорят: .... 

I. Перевод информации на другой язык: 

1. Язык схем. 

2. Язык символов. 

II. Выделите существенные признаки следующих явлений: ..... 

III. Установите причинно-следственные связи в следующих явлениях: .... 

IV. Установление внешних связей. 

1. Какие внешние процессы влияют на процесс ..... ? 

2. На какие внешние процессы и тела оказывает влияние на явление ......? 

Тесты такой структура апробированы и валидны для оценки понимания 

учащимися учебного текста. Следует отметить, что они не включают в себя умения: 

размышление о содержании текстового сообщения и его оценка, а также 

размышление о форме текстового сообщения и еѐ оценка.  

Для формирования научного языка и понятийного мышления необходимо 

обращать внимание на правильность высказывания. Процесс формирования 

грамотной речи прежде всего связан с изложением информации в учебнике, а также 

с устной речью учителя. Для завершения технологического процесса необходимо 

установление обратной связи в виде тестирования учащихся на правильность речи.  

Структура такого теста: 

1. Закончите фразу так, чтобы она была правильной, для этого выберите 

продолжение фразы из приведѐнных ниже высказываний. 

2. Из приведенных ниже высказываний выберите правильные. 

3. Установите справедливость утверждений/ напишите правильное 

высказывание. 

4. Из приведенных ниже математических записей выберите верное. 
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5. Установите справедливость утверждений /правильная запись, содержащая 

количественные данные, и правильное прочтение этих утверждений. 

Для достижения учащимися читательской грамотности их необходимо 

обучать приемам осмысленного чтения, тренировать на воспроизведение 

правильных высказываний в устной и письменной речи [8]. 

В 6-х и 7-х классах гимназии полезно обучать учащихся читать тексты 

учебника с карандашом.  

Задание 1. Приѐм – «управляемое чтение». Приѐм, известный давно, с 90 –х годов 

прошлого века. Суть его в том, что определенными значками учащиеся отмечают 

карандашом в книге, например, так: + - знаю, ++ - понятно, ± - частично или не 

совсем понятно, - совсем непонятно. 

Задание 2. Учащиеся должны выписать из текста ключевые слова, ключевые 

выражения. Они должны объяснить почему выбрали эти слова и выражения. 

Задание 3. Учащиеся должны разделить текст на отдельные части и должны их 

назвать. При работе с учебным текстом во время урока при изучении нового 

содержания применяется, например, управляемое чтение/ «чтение с пометками или 

INSERT».  

Приведѐм пример использования управляемого чтения на уроках в 7-ом и 8-ом 

классах.  

Тема урока: «Инертность. Масса – мера инертности». Текст учебника «Инерция. 

Инертная масса» 

В модуле для учащихся обозначено: 

Задание №1. Прочитать текст §1.1 на стр. 38 (от вывода до эксперимента), отмечая  

 + - знаю, 

 ++ - понятно,  

± - частично или не совсем понятно, 

? - совсем не понятно  

Когда учащиеся закончили читать, им предоставляется возможность сказать, 

что им известно и откуда, что понятно. Затем совместно с классом обсуждается, что 

же не понятно, особенно то, что совсем оказалось непонятным. В этом же задании 

записаны вопросы, по тексту. 

Ответь на вопросы. 

 Почему масса является скалярной величиной? 

 А какие величины являются векторными? 

 Что такое инертная масса? Дайте определение. 

 Зачем нужен эталон массы? 

315



На этот вид деятельности выделяется 8 – 10 минут.  

Техника «INSERT» может быть использована с 6 – ого по 9 - ый класс. 

Исследование произвольного внимания и понимания понятий из уже 

знакомого учебного текста. Время проведения текста после небольших осенних 

каникул. 

Такой тест должен содержать: 

1. вопросы, ответы на которые обеспечивают оценку усвоения основных 

понятий; 

2. вопросы, обеспечивающие первичный уровень понимания явления или 

понятия; 

3. перевод единиц измерения физических величин изученного содержания; 

4. вопросы, позволяющие оценить, как учащиеся способны выражать свои 

мысли, используя язык символов (математически) и применять известные 

формулы; 

5. вопросы, позволяющие оценить обозначения физических величин; 

6. вопросы по формулированию физического смысла характеристик вещества, 

констант. 

С целью формирования научного языка и понятийного мышления полезно 

применять тесты на правильность высказывания/речи. 

Структура теста: 

1. Закончите фразу так, чтобы она быдла правильной, для этого выберите фразы, 

приведѐнные ниже.  

2. Из приведѐнных ниже высказываний выберите правильные. 

3. Установите справедливость утверждений/ напишите правильное 

высказывание. 

4. Из приведѐнных ниже математических записей выберите верное. 

Пример. Из теста для 7-го класса. 

1. Закончите фразу так, чтобы она была правильной. 

Движение называется равномерным и прямолинейным, если физическое тело … 

a. проходит равные пути за равные промежутки времени; 

b. проходит равные пути за любые равные промежутки времени; 

c. проходит равные перемещения за любые равные промежутки времени; 

d. совершает равные перемещения за любые равные промежутки времени. 

Из теста для 8-го класса. 

1. Выберите из приведѐнных ниже высказываний правильное: 
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a. Энергия движения и взаимодействия элементарных частиц, из которых 

состоит тело, называется внутренней энергией тела. 

b. Суммарная потенциальная энергия взаимодействия молекул плюс суммарная 

кинетическая энергия движения молекул называется внутренней энергией 

тела. 

2. Выберите из приведенных ниже математических записей верные: 

a. Q>0 – всегда при теплообмене; 

b. суммарное количество теплоты Q=0, теплообмен происходит в замкнутой 

системе; 

c. Q>0, если тепло отдаѐтся телом; 

d. Q>0, если тело поглощает тепло; 

e. Q<0, если тело охлаждается 

f. Q<0, если тело отдаѐт некоторое количество теплоты; 

g. 𝑄 = 𝑐𝑚(𝑡𝑘
𝑜 − 𝑡0

𝑜), где Q>0 всегда больше нуля, т.к. 𝛥t>0 всегда. 

После того, как учащиеся закончат работу над тестом, необходимо обсудить 

полученный каждым результат. Причѐм каждый ученик, допустивший ошибку, 

должен написать правильный ответ в свою тетрадь. Это позволяет лучше 

запомнить правильное высказывание.  

Понимая, что не последнее место в становлении личности современного 

молодого человека играет функциональная грамотность в математике, 

естественных науках, технике, ИКТ не может формироваться без формирования и 

развития читательской грамотности, по решению педагогического совета в течение 

2018 - 2019 учебного года было проведено обследование уровня понимания 

учебного текста по физике учащимися гимназии (7-х и 8-х классов). Средние 

результаты исследования понимания на начало учебного года оказались 

следующими: 

 по седьмым классам полное и частичное понимание показали 34% учащихся; 

 по восьмым классам – 75% - по одному классу, а по второму – 39%. 

В текущем 2019 – 2020 учебном году в лицее мы продолжаем проект по 

исследованию формирования читательской грамотности у учеников гимназических 

классов лицея по физике. Работа в седьмых и восьмых классах происходила 

следующим образом. В начале ученикам была объяснена цель этого тестирования, 

объяснено как лучше читать текст с карандашом в руках, на что необходимо 

обращать внимание. Особенно было подчѐркнуто, что внимание надо было 

обращать на ту информацию, которая совсем не понятна или понятна частично. 

Затем учащиеся задали вопросы по прочитанному. В 8-х классах было задано 
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больше вопросов, чем в 7-х. Учитель объяснил наиболее трудные понятия в течение 

2-3 минут. После этого учащиеся приступили к выполнению работы. При чтении 

незнакомого учебного текста с использованием приема «INSERT» средние 

результаты получились следующими: 

 по седьмым классам полное и частичное понимание прочитанного показали 

36% учащихся; 

 по восьмым классам - 67%. 

Вывод можно сделать только по результатам учащихся восьмых классов этого 

учебного года, т.к. в прошедшем учебном году они были семиклассниками. Видно, 

что процент полностью и частично понимающих учебный текст в течение года стал 

выше (67 против 34%%).  

Эффективность процесса обучения зависит от умения правильно выбрать 

технологические приѐмы, удачно комбинировать их, вмещать их в рамки уже 

знакомых форм урока. Важно понимать, что каждый ученик успешен, талантлив и 

уникален во всѐм. При переходе с одного приѐма на другой меняется режим работы 

мозга. А это позволяет предупреждать утомляемость и приводит к развитию 

когнитивных способностей. Использование данной стратегии ориентировано на 

развитие навыков вдумчивой работы с любой информацией, а не только с учебным 

текстом. Учебник является важнейшим источником вопросов, задач и заданий, 

которые учитель ставит перед учащимися или которые они находят 

самостоятельно. Научить ученика приѐмам работы с учебником, с книгой – это 

значит научить его учиться. Важно научить ученика самостоятельно работать с 

книгой, вырабатывать умения и навыки осмысленного чтения и осознанного 

усвоения, изложенного в ней материала. Рассмотренные приѐмы работы с текстом 

обеспечивают не только усвоение учебного материала, но и активизирует 

умственную деятельность учащихся, прививает интерес к изучаемому предмету.  

Вывод из вышеизложенного: 

1. При разработке перспективного планирования по физике необходимо 

предусмотреть работу по развитию осмысленного чтения учеников и учебных 

текстов. 

2. Применение разных методов осмысленного чтения позволяет создать условия 

для формирования и развития читательской грамотности. 

3. Необходимо разработать инструменты, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся и требованиям современной дидактики для 

проведения мониторинга читательской грамотности. 
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4. Мониторинг читательской грамотности необходимо проводить 

систематически с целью выявления трудностей учащихся в понимании 

изучаемого учебного содержания. 
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CZU: 372.853 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

Виорел Боканча, Олеся Рогожникова  

Тираспольский государственный университет, Кишинэу 

В настоящее время в средних школах особое внимание уделяется качеству 

обучения. Каждый выпускник должен обладать определенными 

компетенциями, предусмотренными образовательным стандартом основного 

общего образования, а также Кодексом об образовании республики Молдова  

[1, 2].  

Учащиеся, окончившие среднюю общеобразовательную школу, согласно 

инструктивно-методическим письмам, должны не только понимать 

окружающую их действительность, но и уметь применять полученные знания, 

умения и навыки в практической деятельности [3]. Поэтому наиболее важным 

на данный момент является формирование исследовательских компетенций 

учащихся. 

С целью изучения уровня сформированности исследовательских 

компетенций у учащихся в процессе изучении физики нами были разработаны 

анкеты в двух вариантах, состоящие из заданий практического характера. 

Задания были составлены с учетом программы 7-9 классов на основе 

лабораторных работ, предусмотренных программой [4] и куррикулом по 

физике [5]. Вопросы анкеты представлены на рисунках 1 и 2. 

Каждое задание преследовало определенные цели. 

Целями первого задания первого и второго вариантов было проверить: 

a) знание закона Архимеда и умение его применять на практике для 

определения объема твердых тел неправильной формы (задание 1а – 1 

балл); 

b) умение учащихся осуществлять перевод единиц измерения в СИ (задание 

1b – 1 балл); 

c) знание понятия плотности, формулы плотности и способах ее расчета 

(задание 1c – 1 балл). 

Второе задание обоих вариантов было составлено с целью исследования 

умений учащихся определять относительную влажность с помощью 

психрометра, используя психрометрическую таблицу (задание 2 – 1 балл). 

Задание 3 преследовало следующие цели: 
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a) а) оценить знание формул для определения периода математического и 

пружинного маятников, умение выражать из нее искомый параметр 

(задание 3а – 1 балл); 

b) оценить знание зависимости периода маятников от длины(для 

математического маятника) или массы (для пружинного маятника) 

(задание 3b – 1 балл). 

Четвертое задание первого варианта было направлено на определение 

умений учащихся правильно соединять электрические цепи и подключать 

измерительные приборы (задания 4а, 4b, 4с – по 1 баллу каждое). Для второго 

варианта четвертое задание определяло: а) знание законов постоянного тока для 

определения полного сопротивления нагрузки (задание 4а – 1 балл); b) умение 

определять значения, показываемые измерительными приборами (задание 4b – 

1 балл); с) знание закона Ома для участка цепи (задание 4с – 1 балл). 

Целью пятого задания обоих вариантов являлось оценить знание учащихся 

явления электромагнитной индукции и закона электромагнитной индукции 

(задание 5 – 1 балл). 

Шестое задание проверяло: а) навыки учащихся в построении изображений 

с помощью линз (задание 6а – 1 балл); b) знание формулы тонкой линзы 

(задание 6b – 1 балл). 

Седьмое задание было составлено с целью проверить знание учащимися 

правил построения изображений с помощью зеркал ((задание 7 – 1 балл). 

Задания восемь и девять проверяли знание учащихся по теме законы 

преломления и отражения, понятие абсолютного показателя преломления и его 

физический смысл (задания 8, 9 – по 1 баллу каждое). 

Целью десятого задания было оценить знание основных волновых явлений 

учащимися (задание 10а), а также способах их наблюдения (10b) (задание 10а и 

10b – каждое по 1 баллу). 

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать, ответив 

на все вопросы, составило 18 баллов. 

Исследование проводилось в МОУ «ТСШ № 3» г. Тирасполя. В 

анкетировании принимали учащиеся 10 класса (28 человек) и 11 класса (19 

человек), общее количество учащихся составило 47 человек. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1. Задания анкеты вариант I 
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Рисунок 2. Задания анкеты вариант II 
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Таблица 1. Результаты анкетирования учащихся 10-х и 11-х классов 

№ 

вопроса 

% правильных ответов 

I 

вариант 

10 класс 

II 

вариант 

10 класс 

I 

вариант 

11 класс 

II 

вариант 

 11 класс 

Ср зн. 

по I 

варианту 

Ср зн. 

по II 

варианту 

Ср. зн. 

по 

вопросу 

1 а 46,15 46,15 69,23 69,23 57,69 57,69 57,69 

1 b 0 0 15,38 15,38 7,69 7,69 7,69 

1 с 38,46 30,77 61,54 61,54 50 46,15 48,08 

2 15,38 30,77 61,54 61,54 38,46 46,15 42,31 

3a 7,69 0 23,08 23,08 15,385 11,54 13,46 

3b 0 0 0 0 0 0 0 

4a 15,38 0 7,69 15,38 11,535 7,69 9,61 

4b 30,77 0 15,38 15,38 23,075 7,69 15,38 

4с 46,15 15,38 30,77 30,77 38,46 23,07 30,77 

5а 15,38 30,77 23,08 23,08 19,23 26,92 23,08 

5b 0 0 15,38 23,08 7,69 11,54 9,6 

6a 7,69 7,69 15,38 7,69 11,535 7,69 9,6 

6b 0 0 0 7,69 0 3,84 1,9 

7 15,38 7,69 61,54 23,08 38,46 15,38 26,9 

8 7,69 15,38 15,38 23,08 11,535 19,23 15,38 

9 0 38,46 15,38 23,08 7,69 30,77 19,23 

10a 0 0 30,77 0 15,385 0 7,69 

10b 7,69 0 46,15 0 26,92 0 13,46 

Итого 

средний 

процент 

13,36 11,74 26,72 22,27 21,15222 17,94833 19,55 

На рисунке 3 представлена диаграмма средних значений правильных 

ответов (в %) по каждому вопросу. 

 

Рисунок 3. Среднее значение правильных ответов по каждому вопросу, 

в % 
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Коэффициент полноты выполнения заданий составил: в 10 классе – k=24.2; 

в 11 классе – k=32,1. Среднее значение по обоим классам – k= 28,2. 

Анализируя данные, представленные на рисунке 3, видно, что практически 

все задания вызвали затруднения у учащихся, средний процент правильных 

ответов составил 19,55 %. Это говорит о том, что исследовательские навыки 

учащихся очень низкого уровня и они не умеют решать задачи практического 

характера. 

Причинами сложившейся ситуации являются:  

1) уменьшение количества часов в общеобразовательных учреждениях на 

изучение физики (2 часа в неделю в непрофильных классах); 

2) катастрофически низкий уровень материально-технической базы 

кабинетов физики (оборудование не закупалось уже около 3-х десятков 

лет); 

3) репродуктивный способ проведения лабораторных работ, а иногда, за 

неимением оборудования, они вообще не проводятся; 

4) низкий уровень математических знаний учащихся (например, перевод 

единиц измерения в СИ – задание 1b; расчет физических величин – 

задания 3a, 3b, 6b, 9); 

5) снижение интереса учащихся к изучению дисциплины. 

Проведенное анкетирование показало, что необходимо принимать меры по 

устранению вышеперечисленных причин, а также развивать умения учащихся 

применять теоретические знания при решении практических и 

экспериментальных задач. 
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Мышление человек редко включает в себя только одну логическую операцию. 

Чаще всего логические операции  существуют комплексно. Участвуя в целостном 

процессе мышления, логические операции взаимно дополняют друг друга и служат 

для  усвоения информации [1,32]. 

Педагогическое мастерство учителя проявляется в умении выбрать наиболее 

удачный приѐм объяснения, который будет отвечать задаче развития умственны 

способностей учащихся того конкретного класса, в котором учитель работает [1,34] 

1. Мыслительная операция – сравнение. 

Каждый из нас слышал высказывание: « Всѐ познается в сравнении». В физике 

сопоставить свойства двух или более объектов возможно используя операцию 

сравнение. [2] Это процесс количественного или качественного сопоставления 

разных свойств (сходство, отличие, преимущество и недостатки). Сравнение – 

важнейшая мыслительная категория, на основе которой складывается наше 

представление об окружающем мире. Сравнивая предметы или явления, мы можем 

заметить, что в одних отношениях они сходны между собой, а в другой - различны. 

Признание предметов сходными или различными зависит от того, какие части или 

свойства предметов являются для нас в данный момент существенными. 

Сравнивать можно явления, понятия, законы, физические величины. Особенно это 

важно, когда учащиеся путают между собой то, что предлагается сравнить. 

Возможен подбор слов, похожих друг на друга по звучанию и имеющих отношение 

к одному и тому же разделу физики: инерция и инертность, напряжение и 

напряжѐнность и т.д. [2] 

Применять метод сравнения на уроках физики можно при помощи таблиц. 

Система таблиц сравнения состоит из шести типовых таблиц, построены по 

дидактическому принципу от простого к сложному. 

Таблица №1. В таблице сравнивают два объекта: понятия, предметы, явления и т.д. 

Сравнение ведѐтся на основе вопросов, предлагаемых учителем, либо составленных 

самими учащимися. 

  

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Поблагуева Е. В., учитель физики 

ГОУ СПО «УОР» 

CZU: 37.016:53 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ, 
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№  п/п Вопросы 
Сопоставляемые и противопоставляемые объекты 

Объект А Объект В 

    

Таблица №2. В таблице с помощью ряда вопросов раздельно сравниваются 

сходные различные свойства объектов. 

№ п/п Вид сравнения Вопросы 
Описание свойств 

Объект А Объект В 

1. Сходные свойства    

2. Отличительные свойства    

Таблица №3. В таблице рассматриваются три или более объекта. Проводятся 

сравнения их по определѐнным признакам. Методически важным здесь является 

умение характеризовать объект: определять основные его признаки, свойства и 

качества. Суть аналитического метода  состоит в умении анализировать объект. 

Следовательно, работая с таблицей №3, учащиеся овладевают приѐмами анализа. 

№ п/п Перечень признаки 
Сравниваемые объекты 

А В С 

     

Таблица №4. Учащиеся должны научиться различать физические выражения по их 

трѐм классам. Для этого необходимо вести сравнение равенств в форме таблицы. 

№ п/п 
Физические 

выражения 

Классы физических равенств 

Определение Закон Формула 

     

Таблица №5. В таблице сопоставляются различные формулировки физических 

законов, которые учащиеся либо составляют сами, либо с помощью учителя. Так 

же учащиеся могут заполнить таблицу, изучая дополнительную литературу. 

№ п/п Название закона Формулировка закона 

   

Таблица №6. В таблице сравниваются (сопоставляются и противопоставляются) 

объекты, поведение которых в различных ситуациях похоже. Данный тип таблицы 

помогает дифференцировать тонкое сходство или различие между объектами. 

Применяя данную таблицу, можно, начав противопоставлять различие в свойствах 

объектов, прийти к сопоставлению сходных признаков и наоборот. 

№ п/п 

Свойство 

явление 

процесс 

Сопоставление и противопоставление объектов 

Сопоставление Противопоставление 

  Объект А Объект В Объект А Объект В 
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Примеры использования таблиц. Физика 7 класс. «Масса и вес» 

№ 

п/п 
Вопросы 

Сравниваемые объекты 

Масса Вес 

1. К какого рода величинам относятся? Скалярная Векторная 

2. Какова единица измерения 

величины? 
кг Н 

3. 
Каким прибором измеряется? Рычажные весы 

Пружинные весы 

(динамометр) 

4. Изменяется ли величина в 

различных точках Земли и зависит ли 

она от высоты? 

Нет Да 

5. Чему равна величина в 

состоянии невесомости? 
Не изменяется     Равен нулю 

6. 
Изменяются ли величины на 

других планетах (например, на Луне)? 

Масса тела на Земле и 

на Луне одинакова 

Вес тела на Земле в 6 

раз больше, чем на 

Луне. 

2. Мыслительная операция – анализ 

В физике широко применяется анализ. Анализ – мысленное разделение целого 

на части: [3] 

 Выбрать из ряда предложенных объектов один, отвечающий определенным 

требованиям. Например: алюминий, железо, медь, серебро, магний – нужно 

выбрать металл подходящий для изготовления магнита. 

 Выделить в параграфе или абзаце учебника главную мысль, математический 

вывод, доказательство, примеры, исторические сведения, противоречия, 

причину и следствие. 

 Указать в схеме нужный объект. 

 Выделить в условии задачи участвующие тела и описать, что происходит с 

каждым, указать явления, законы, процессы. 

 Составить план исследования, выделить наиболее важные этапы работы. 

 Выделить ключевое слово в формулировке определения, закона, правила и 

объяснить выбор. 

Излагая учебный материал, учитель обращается  к классу с вопросами, 

которые и побуждают школьников анализировать услышанное. 

Кроме вопросов, рассчитанных на мыслительную деятельность логического 

уровня, можно включать вопросы и задания, требующие от учащихся 

высказываний интуитивного характера (догадки, предположения и т.д.). Эти 

частично-поисковые задания придают  анализу исследовательский характер. 

3. Мыслительная операция – синтез 

Синтез – это объединение частей в целом. Выработке этого умения 

способствуют такие задания: [3] 
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 Подготовить рассказ по: таблице, опорному конспекту, ключевым понятиям. 

 Написать реферат, используя сведения из разных источников. 

 Из проделанной лабораторной работы сформулировать общий вывод. 

Обычно синтез является следствием анализа. Прежде чем объединить части 

или сочетать признаки, необходимо их выделить. Учитель обычно предлагает 

ученику сначала  рассмотреть явление в целом, а затем перейти  к детальному 

анализу.  

4. Мыслительная операция – аналогия. 

Аналогия – один из методов научного познания, который широко применяется 

при изучении физики. В основе аналогии лежит сравнение. Выводы по аналогии 

может быть как истинным, так и ложным. Поэтому эта мыслительная операция 

требует экспериментальной проверки. 

Обращение к аналогиям в обучении направлено на создание у учеников 

ассоциаций по сходству. Ученики рассматривают объекты (явления), сопоставляют 

их, указывают на сходство ряда свойств. При обращении к аналогиям вступают в 

действие ряд психических и мыслительных процессов: восприятие, сопоставление, 

осмысление, внимание, запоминание, воображение. 

Умение анализировать, сравнивать, синтезировать формирует мыслительные 

операции: абстрагирование, обобщение, конкретизация. Очень важно, чтобы еще в 

школе дети научились чѐтко и связно выражать свои мысли, как в устной, так и в 

письменной форме. Учащиеся должны научиться воспринимать учебный текст и 

объяснения учителя, анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный материал; 

делать выводы и обобщения. 
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CZU:37.018.8 

МЕНОН ИЛИ ЗАМЕТКИ О ПЕДАГОГИКЕ 

Андрей Прядка, др., преподаватель физики 

ТЛ «М. Коцюбинский» и ТЛ «Эврика» 

Со стороны своего небольшого школьного опыта и 

несколько большего университетского и руководящего хочу 

поделиться некоторыми соображениями о проблемах и 

тенденциях развития современной школы. Прекрасно 

понимаю отсутствие достаточного опыта школьной 

деятельности, но тем и хорош «свежий взгляд». 

Начну с древнего: Сократ 400 лет до н.э. Первый философ на Земле, 

древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии — от 

рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека, не оставивший никаких 

письменных свидетельств, а только воспоминания его учеников Платона и 

Ксенофонта. Нас как педагогов интересует, прежде всего, диалог Платона 

«Менон», в котором Сократ беседует с Меноном. Сократ просит Менона позвать 

кого-нибудь из своей многочисленной челяди, чтобы можно было на нѐм 

продемонстрировать, что знание в действительности есть воспоминание. 

Единственное условие – чтобы раб был греком и говорил по-гречески. Менон 

подзывает раба Анита и заставляет его отвечать на вопросы Сократа, Описание 

этого смелого эксперимента – кульминация диалога. Сократ чертит и показывает 

рабу геометрические фигуры, задаѐт ему наводящие вопросы, и в конце концов раб 

убеждается в справедливости утверждения, в переводе на современный 

математический язык означающего, что отрезки, соединяющие середины 

прилежащих сторон квадрата, образуют квадрат, площадь которого вдвое меньше 

площади исходного. Сократ торжествует: этого раба никто не обучал геометрии 

(Менон, в чьем доме раб родился и вырос, подтверждает: «Никто его ничему не 

учил»), а между тем всѐ, что он сейчас говорил – его собственные мнения. Значит, 

эти знания жили в его бессмертной душе ещѐ до рождения, а сейчас ему нужно 

было их только припомнить. 

Оставим в покое учение о припоминании, реминисценцию в психологии и 

теорию врождѐнных идей. Мы учили всѐ это в университетах и институтах. Я 

ставлю акцент на несколько другом анализе их беседы. Мне представляется, что 

Сократ проявил себя в этом диалоге как гениальный учитель, заставив поверить 

безграмотного раба в возможность достижения знаний. Это ли не доказательство 

того факта, что научить можно кого-угодно и чему-угодно! Есть только маленькое, 
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но для моего понимания процесса обучения очень существенное уточнение. Для 

меня интересен ответ на следующий вопрос: как бы Сократ смог объяснить теорему 

Пифагора не бессловесному, беспрекословно выполняющему все капризы рабу в 

присутствии хозяина Менона, а свободному гражданину Греции, не желающему 

даже слушать философа, а не то, что учиться и отвечать на вопросы? Тут я хочу 

перейти к сути предлагаемой дискуссии: мотивации обучаемых индивидуумов. 

Каков мотив посещения школы первоклассниками? Этот мотив не в учѐбе, он 

не равнозначен мотиву обучения. Потребностями, приводящими ребенка в школу, 

помимо познавательной, являются: престиж (повышение своего социального 

положения), стремление к взрослости и желание называться уже школьником, а не 

детсадовцем, желание быть «как все», не отставать в исполнении социальных ролей 

от сверстников. И цели – это не учѐба, это хождение в школу для выполнения роли 

ученика, школьника. Школьник добровольно выполняет все нормы и правила 

поведения в школе как соответствующие принятой им роли. Дети в первую очередь 

говорят о своем желании учиться, поступление в школу выступает для них в 

основном как условие реализации этого желания. Это подтверждается и тем, что не 

у всех детей желание учиться совпадает с желанием обязательно ходить в школу. 

Особенностью мотивации большинства школьников младших классов является 

беспрекословное выполнение требований учителя. Социальная мотивация учебной 

деятельности настолько сильна, что они даже не всегда стремятся понять, для чего 

нужно делать то, что им велит учитель: раз велел, значит, нужно. Даже скучную и 

бесполезную работу они выполняют тщательно, так как полученные задания 

кажутся им важными. Это, безусловно, имеет положительную сторону, так как 

учителю было бы трудно всякий раз объяснять школьникам значение того или 

иного вида работы для их образования. Но, по большому счѐту, школьники 

младшего возраста не изучают физику, так что это не область моего внимания.  

Шестой класс, первые уроки физики. Какова мотивация учебной деятельности 

и поведения школьников средних классов? Первой ее особенностью является 

возникновение у школьника стойкого интереса к определенному предмету, пока 

неосознанному, а как ответ на мастерство учителя. Этот интерес не проявляется 

неожиданно, в связи с ситуацией на конкретном уроке, а возникает постепенно по 

мере накопления знаний и опирается на внутреннюю логику этого знания. При 

этом чем больше узнает школьник об интересующем его предмете, тем больше этот 

предмет его привлекает. Очень важно в этот период не только заметить интерес у 

некоторых учащихся, а стараться формировать его на каждом уроке путѐм 

приведением фактов новейших исследований и достижений науки, особенно еѐ 
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прикладных направлений. Мне представляется правильным на каждом уроке 

уделять хотя бы несколько минут на информирование класса о новейших 

технологиях и гаджетах, об их фантастическом будущем. К сожалению, повышение 

интереса к одному предмету протекает у многих подростков на фоне общего 

снижения мотивации учения и аморфной познавательной потребности, из-за чего 

они начинают нарушать дисциплину, пропускать уроки, не выполняют домашние 

задания. У учащихся меняются мотивы посещения школы: не потому что хочется, а 

потому что надо. Это приводит к формализму в усвоении знаний — уроки учат не 

для того чтобы знать, а для того чтобы получать отметки. Пагубность такой 

мотивации учебной деятельности очевидна — происходит заучивание без 

понимания. У школьников наблюдается пристрастие к штампам в речи и мыслях, 

появляется равнодушие к сути того, что они изучают. Часто они относятся к 

знаниям как к чему-то чуждому реальной жизни, навязанному извне, а не как к 

результату обобщения явлений и фактов действительности. У школьников со 

сниженной мотивацией учения не вырабатывается правильного взгляда на мир, 

отсутствуют научные убеждения, задерживается развитие самосознания и 

самоконтроля, требующих достаточного уровня развития понятийного мышления. 

Кроме того, у них формируется привычка к бездумной, бессмысленной 

деятельности, привычка хитрить, ловчить, чтобы избежать наказания, привычка 

списывать, отвечать по подсказке, шпаргалке. Знания формируются отрывочные и 

поверхностные. Но и это полбеды. Всеобщая, достаточно объективная тенденция к 

обесцениванию информации (зачем изучать, запоминать и знать, если всѐ можно за 

секунду посмотреть в интернете?) приводит к катастрофическим последствиям, 

когда (как я часто говорю в беседах с учениками) на элементарный вопрос «как 

тебя зовут?» или что-нибудь похожее они будут подсматривать ответ в телефоне. 

Это было бы смешно, если бы не было очень грустно… 

Мотивация учебной деятельности и поведения школьников старших классов 

меняется. Кто имел сформировавшиеся желания к реальной деятельности, уходят в 

колледжи. И часто, в отличие от советского времени, это очень хорошие учащиеся, 

отнюдь не ПТУшники в известном смысле этого слова. Кто же у нас остаѐтся? 

Основным мотивом учения старшеклассников является подготовка к поступлению 

в высшее учебное заведение. Вот и обозначилась главная проблема нашего 

лицейского образования: лѐгкость поступления в ВУЗы (даже с несданным 

БАКом!, о чѐм вы все прекрасно знаете) уничтожает мотивацию учебной 

деятельности. С какого перепуга лицеи должны обеспечивать студентами частные 

университеты, добрую половину которых давно надо закрыть по 
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профнепригодности преподавательского состава! Что мы имеем в итоге: 

существует 2 далеко не равные по количеству группы лицеистов: первая, которых 

буквально единицы на класс - лучшие, которые готовятся к поступлению в 

иностранные университеты. Они стремятся получать хорошие отметки с 10-го 

класса до полугодовых оценок 12-го класса (так как зачисление происходит весной 

и БАК уже им не нужен). И вторая, самая многочисленная группа, которые вообще 

не учатся и бессмысленно посещают изредка лицей только для сдачи БАКа, ведь 

они всё-равно поступят в многочисленные молдавские университеты! Все 

педагоги прекрасно осведомлены об этом, наблюдая, как старшеклассники еле-еле 

просыпаются ко второму- третьему уроку после на самом деле тяжѐлой и часто 

жизненно необходимой работы барменами и официантами! Затем они так же не в 

напряг отучиваются и становятся просто «замечательными» специалистами! 

Вспомним ещѐ про отсев сбежавших по обмену и «Work&Travel»! 

Огромный разрыв между учащимися и преподавателями лицеев вызывает у 

старшеклассников потребность выработать свои взгляды и на вопросы морали, а 

стремление самим разобраться во всех проблемах приводит к отказу от помощи 

взрослых. Кроме того, мы уже не можем называть себя педагогами, ведь 

«Педаго́гика (др.-греч. παιδαγωγική «искусство воспитания» от παῖς «ребѐнок» 

→παιδος«подросток» ἄγω «веду») — наука о воспитании и обучении человека, 

прежде всего в детско-юношеском возрасте. Предмет педагогики — целостный 

педагогический процесс направленного развития и формирования личности. 

Объект педагогики — воспитание как сознательно и целенаправленно 

осуществляемый процесс. Объектом педагогики выступают те явления 

действительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида в 

процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили 

название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает 

педагогика» [2]. 

А какие идеалы мы прививаем в школах? Какие личности формируем? Нам бы 

программу успеть пройти, да кучи отчѐтов заполнить и беспрерывные проверки 

пройти! 

Давно известно, что 15-20% населения нужно учить качественно. А остальных 

– читать, писать, считать. И тогда государство будет устойчивым. И в качестве 

примера либерального западного образования показывают именно такие школы, 

для подавляющего большинства. Это про либеральные финские и прочие школы, 

где дети сидят на полу, грызут яблоки, рисуют и поют, их постоянно хвалят, 

называя умнейшими в мире и никогда не наказывают. А про те, где детей 
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действительно заставляют трудиться, где дают азы современной науки, — про это 

молчат. А вы посетите лучшие школы, где нет никаких смартфонов, где 

абсолютный порядок, форма и дисциплина! Именно там рождается элита мира! 

Это важно всегда разделять. В обычных школах дают просто сумку знаний. 

Знания успокаивают: носишь их в сумке, кичишься. А в лучших школах показывают 

всѐ многообразие непознанного. И это детей будоражит. Путешествие к 

границам человеческого незнания. Это потрясает. Воспитывает. Вот и вся 

идеология школы. В школе надо пахать. Пахать с утра до ночи. Мозоли 

зарабатывать. Потому что в мозолях — золото. 

И очень правильная концепция роли учителя: 

У педагога есть редкая возможность — всю жизнь оставаться подростком. 

Это главное преимущество профессии. Спрятаться в подростковом возрасте — и 

детство еще рядом, и во взрослые не возьмут. Живешь свободно - так, как только 

в подростковом возрасте возможно. А взрослые учителя - это ужасно [3]. 

Современная концепция молдавского образования не включает понятия 

воспитания. Так что же мы можем сделать для наших подопечных в данных 

условиях? Совсем немного и очень много. Пытаться. 

Никто никогда не будет работать (или учиться) просто так. Забудем про 

призрачные идеалы коммунизма. Люди живут и трудятся для того, что стать 

успешными. Учѐба должна приводить к успеху, следовательно, в ней обязательно 

существование «кнута и пряника». Всѐ уже опробовано и расписано до нас: 

обязательные локкеры для смартфонов, дифференциация оценок по их «весу» для 

просто ответов, тестов и контрольных работ, формирование классов по итоговому 

тестированию за предыдущий год. А ещѐ лучше: платное обучение в лицеях с 

начислением стипендий за отличную учѐбу. Ведь это же справедливо: ты 

стараешься, получаешь девятки и десятки, чем освобождаешь родителей от платы 

за учѐб, и, кроме того, получаешь право бесплатно учиться в университете! Не так 

ли, коллеги? 
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КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЛ «Петру Мовилэ» 

Действительная цель информатизации образования — это изменение 

содержания, методов и организационных форм учебной работы в условиях 

становления ―новой‖ школы, которая призвана решать задачу подготовки 

молодежи к жизни в информационном обществе. Как показывает анализ 

существующей ситуации, жизнь не только предъявляет к школе новые 

требования, но и предоставляет ей некоторые инструменты для решения новых 

задач. Главными среди них являются новые педагогические технологии и 

поддерживающие их средства информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Перед учителем в настоящее время встает проблема - научить ребѐнка 

таким технологиям познавательной деятельности, как умение осваивать новые 

знания в любых формах и видах, чтобы он мог быстро, а главное качественно 

обрабатывать получаемую им информацию, применять еѐ на практике при 

решении различных видов задач (и заданий), почувствовать личную 

ответственность и причастность к процессу учения, готовить себя к 

дальнейшей практической работе и продолжению образования. 

Причины, которые ведут к потере интереса к освоению новых знаний, а 

так же овладеть технологией познавательной деятельности (и как следствие 

потере интереса к предмету): 

 применение традиционного  обучения рассчитанного на увеличения 

информационного потока при ограниченном времени, не позволяющего 

полностью раскрыть учащимся свой творческий потенциал. 

 недостаточность элементов исследования, как важнейшего компонента при 

обучении физике, в лабораторных и практических работах: в виду 

недостаточности оборудования или упрощѐнности самой 

экспериментальной модели, затрат большого количества времени 

учащимися на расчет искомых величин и погрешностей измерений, 

невозможности многократного повторения эксперимента при различных 

параметрах и т.д.; 

УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

С. Г. Рэдуц  

CZU: 37.016:53
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – 
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 формальный подход к решению физических задач (решение их только на 

бумаге и невозможность проверки полученного результата на практике); 

 слабая оснащенность демонстрационным оборудованием из-за 

недостаточного финансирования; 

 невозможность показа некоторых физических экспериментов в условиях 

школы, в виду их дорогой стоимости или высокой опасности и т.д.  

Для того чтобы качественно обучать учащихся основным предметам 

школьной программы, применяя новые информационные технологии, 

необходимо соблюсти  этапы формирования ИКТ - компетентности учителя: 

 приобретение базового уровня, т. е. знаний, умений и опыта в 

использовании средств ИКТ общего назначения; 

 освоение предметно-ориентированного уровня: формирование готовности 

к внедрению в образовательную деятельность специализированных 

технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с требованиями к 

содержанию и методике того или иного учебного предмета. 

 

Рисунок 1. Виды деятельности сщвременного учителя 

В следствии реализация необходимости в создании собственных 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) - накапливается опыт, т.е. 

учитель приобретает способность анализировать дидактический потенциал 

учебных программных средств, оценивать их эффективность, предвидеть 

результат их использования, вырабатывать методические рекомендации по их 

использованию. Специфика компетентностного обучения средствами 

информационных технологий состоит в том, что учащимися усваивается не 

готовое знание, предложенное учителем, а прослеживаются условия 
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происхождения данного знания. Создаются благоприятные условия для 

формирования и развития в процессе учебной деятельности личностных 

качеств учеников. Использование информационных технологий помогает 

учителю наглядно представить необходимые дидактические единицы учебной 

информации, повысить интерес школьников к предмету, содействовать 

накоплению учащимися опорных фактов и способов деятельности по образцу 

(рис.1). 

В связи с этим приоритеты  в способах и методах обучения меняются от 

подачи готовых знаний к обучению способам поиска, хранения, выбора, 

качественной обработки и  использовании информации.    

Современная система образования предусматривает использование самых 

различных инновационных технологий. Это дает два основных преимущества – 

качественное и количественное (рис.2). Только творческий подход к 

построению урока, его неповторимость, насыщенность многообразием 

примеров, методов и форм могут обеспечить эффективность. Развитие 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся на основе 

использования ИКТ – одна из главных задач учителя. Информационные 

технологии повышают информативность урока, эффективность обучения, 

придают уроку динамизм и выразительность.  

 

Рисунок 2. Основные  преимущества информационной системы 

При оперативном сочетании компьютера с другими средствами обучения 

появляется также возможность экономить время урока, увеличивая при этом 

объем информации и используя наглядный материал. Информационные 

технологии можно использовать для изучения теоретического материала, в 

качестве средства моделирования и визуализации. Выбор зависит от целей и 

задач уроков физики. Использование компьютеров на уроках оправдано в тех 
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случаях, в которых он обеспечивает существенное преимущество по сравнению 

с традиционными формами обучения. Итогом работы является более глубокое 

понимание учащимися сущности физических явлений, способность 

самостоятельно ставить перед собой проблему и находить пути еѐ решения, 

выдвигать гипотезы и проверять их экспериментально. Применение 

современных ИКТ на уроках физики раскрывает новые возможности в 

обучении, позволяет развивать творческие способности учащихся, 

активизировать познавательную деятельность и повышать мотивацию к 

обучению. 
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