
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

 

 

 

 

 

MATERIALELE CONFERINȚEI REPUBLICANE  

A CADRELOR DIDACTICE 

1-2 MARTIE 2019 

 

VOLUMUL I 

DIDACTICA ŞTIINȚELOR EXACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIȘINĂU 2019  

  



CZU: [37.016+5+004]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 

M 47 
 

Comitetul științific: 

Eduard COROPCEANU, președinte, profesor universitar interimar, doctor, rector UST  

Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat, MECC 

Valentin CRUDU, doctor, șef Direcţie Învățământ General, MECC  

Lilia POGOLȘA, profesor universitar, doctor habilitat, director IȘE  

Nicolae CHICUȘ, profesor universitar, doctor, rector UPS „Ion Creangă”  

Mitrofan CIOBAN, academician, profesor universitar, doctor habilitat, UST  

Norbert PICULA, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea din Krakow, Polonia 

Laurențiu ȘOITU, profesor universitar, doctor, Universitatea A.I. Cuza din Iași, România  

Valeriu BORDAN, conferenţiar universitar, doctor, prorector UST  

Lora MOŞANU-ŞUPAC, conferenţiar universitar, doctor, prorector UST  

Angela GLOBA, conferenţiar universitar, doctor, prorector UST  

Ilie LUPU, profesor universitar, doctor habilitat, UST  

Nicolae SILISTRARU, profesor universitar, doctor habilitat, UST  

Liubomir CHIRIAC, profesor universitar, doctor habilitat, UST 

 

Comitetul organizatoric: 

Andrei BRAICOV, președinte, conferenţiar universitar, doctor, decan UST 

Nicolae ALUCHI, conferenţiar universitar, doctor, decan UST  

Ion MIRONOV, conferenţiar universitar, doctor, decan UST  

Olga GHERLOVAN, conferențiar universitar doctor, decan UST  

Galina CHIRICĂ, conferențiar universitar, doctor, decan UST  

Larisa SALI, conferențiar universitar, doctor, UST  

Maria PAVEL, conferențiar universitar, doctor, UST  

Dorin PAVEL, conferențiar universitar, doctor, UST  

Ala GASNAȘ, lector universitar, doctor, UST  

Viorel BOCANCEA, conferențiar universitar, doctor, UST  

Elena SOCHIRCĂ, conferențiar universitar, doctor, UST  

Boris NEDBALIUC, conferențiar universitar, doctor, UST  

Diana CHIȘCA, conferențiar universitar, doctor, UST  

Anatol IONAȘ, conferențiar universitar, doctor, UST  

Valentina BOTNARI, conferențiar universitar, doctor, UST  

Valentina MÎSLIȚCHI, conferențiar universitar, doctor, UST  

Silvia GOLUBIȚCHI, conferențiar universitar, doctor, UST  

Nadejda OVCERENCO, conferențiar universitar, doctor, UST  

Elena RUSU, conferențiar universitar, doctor, UST  

Tatiana CIORBA-LAȘCU, lector universitar, UST  

Vera ZDRAGUȘ, lector universitar, UST  

 

Recomandat pentru publicare de către Senatul UST  

 

RESPONSABILITATEA PENTRU CONȚINUTUL MATERIALELOR PUBLICATE  

LE REVINE ÎN EXCLUSIVITATE AUTORILOR 

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții 

 

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, 1-2 martie 2019: [în 5 vol.] / Universitatea de Stat din 

Tiraspol; com. șt.: Eduard Coropceanu (președinte) [et al.]; com. org.: Andrei Braicov (președinte) [et al.]. - Chișinău: 

S. n., 2019 (Tipografia UST) - . - ISBN 978-9975-76-266-3. 

 

Vol. 1: Didactica științelor exacte. - 2019. - 425 p.: fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. 

la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-76-271-7. 

 

[37.016+5+004]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 

M 47 

 

Copyright © Tiraspol State University, 2019 
 



Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice 

1-2 martie 2019 

ISBN 978-9975-76-266-3 

 

Vol. I. Didactica Științelor exacte    ISBN 978-9975-76-271-7 

Secția 1: Didactica matematicii 

Secția 2: Didactica informaticii  

Secția 3: Didactica fizicii  

 

Vol. II. Didactica Științelor naturii    ISBN 978-9975-76-268-7 

Secția 4: Didactica geografiei  

Secția 5: Didactica biologiei  

Secția 6: Didactica chimiei 

 

Vol. III. Didactica Științelor filologice   ISBN 978-9975-76-270-0 

Secția 7: Didactica limbii și literaturii române  

Secția 8: Didactica limbii și literaturii ruse  

Secția 9: Didactica limbii și literaturii engleze  

Secția 10: Didactica limbii și literaturii franceze  

 

Vol. IV. Educație preșcolară și primară   ISBN 978-9975-76-269-4 

Secția 11: Performanțe moderne  

ale personalității în devenire  

și perspectivele formării de calitate  

a actanților educaționali  

Secția 12: Experiențe și tendințe în învățământul primar  

 

Vol. V. Psihopedgogie și management educațional ISBN 978-9975-76-267-0 

Secția 13: Psihopedagogie și incluziune școlară  

Secția 14: Managementul educației  

   



CUPRINS 

Cuvânt înainte .............................................................................................................. 8 

 

COMUNICĂRI ÎN SESIUNEA PLENARĂ ........................................................... 10 

 

Cutasevici Angela. Repere disciplinare și transdisciplinare ale formării la elevi a 

comportamentului orientat spre asigurarea securității personale în contextul 

curriculumului pentru învățământul primar ................................................................ 11 

Gremalschi Anatol. Dezvoltarea curriculară în  învățământul general: lecțiile învățate 

și orientări pentru anii 2020-2030 ............................................................................... 19 

Cerbușca Pavel. Semnificația cadrului didactic între interesele copilului și așteptările 

societății ....................................................................................................................... 26 

 

SECȚIA 1. Didactica matematicii ............................................................................ 32 

 

Afanas Dorin, Jardan Ana. Rezolvarea problemelor de matematică prin metode 

algoritmice şi euristice ................................................................................................. 33 

Afanas Dorin, Velciug Natalia. Cercetarea ecuației generale a suprafeței de ordinul 

doi în cursul universitar de geometrie ......................................................................... 42 

Bordan Valentina. Lecția de matematică - între rutină și creativitate ...................... 54 

Bordan Valeriu. Aplicarea algebrei liniare la rezolvarea unor probleme cu conținut 

economic ...................................................................................................................... 61 

Calmuțchi Laurențiu. Aplicarea metodei coordonatelor la rezolvarea problemelor de 

construcție .................................................................................................................... 65 

Ciobanu Mitrofan. Referitor la metoda algebrică de construcții geometrice ........... 71 

Dediu Tatiana. Valorificarea inteligențelor multiple în cadrul orelor de          

matematică ................................................................................................................... 79 

Dubciuc Ludmila. Dezvoltarea creativității la elevi prin utilizarea metodelor activ-

participative în cadrul lecțiilor de matematică ............................................................ 86 

Jalenco Irina. Rezolvarea problemelor practice – condiție indispensabilă în 

dezvoltarea competenței matematice........................................................................... 94 

Lupu Ilie. Metodologia rezolvării problemelor geometrice de optimizare ................ 99 

Macari Pavel, Macari Ludmila. Potențialul educativ al disciplinei opționale ”Pagini 

de aur din istoria matematicii” .................................................................................. 102 

Mancaș Natalia. Evaluarea - pedeapsă sau recompensă .......................................... 109 

4



Pascaru Daniela. Metodologia rezolvării ecuațiilor de grad superior cu  

parametri .................................................................................................................... 113 

Pleșca Valeriu. Metodologia rezolvării inecuațiilor de gradul doi cu parametru cu un 

grad sporit de dificultate ............................................................................................ 117 

Popovici-Bujor Violeta. Aspecte ale realizării principiilor didactice în cadrul lecțiilor 

de geometrie prin abordarea algoritmică a rezolvării de probleme .......................... 123 

Rîpa Ana, Hariton Andrei. Metodologia rezolvării unor probleme logice la orele 

facultative de matematică în clasa a IX-a .................................................................. 130 

Sali Larisa, Teleucă Marcel. Generalizarea unor afirmații din geometria plană pentru 

spațiul tridimensional ................................................................................................ 134 

Trașcă Iuliana, Porombrica Maia. Știința, tehnologia, ingineria, matematica (stem) 

pentru studierea matematicii în secolul XXI ............................................................. 142 

Краевская Жанна. Этюд о квадратном уравнении ............................................ 150 

Телеукэ Наталия. Дидактические приемы составления исследовательских  

задач .......................................................................................................................... 154 

 

SECȚIA 2. Didactica informaticii .......................................................................... 158 

 

Afanas Dorin, Gorceag Alexandrina, Șestacov Andrei. Metodologia spargerii 

sistemelor monoalfabetice de criptare ....................................................................... 159 

Bilic Elena. Dezvoltarea metodologică a unei lecții de informatică pe tema „Sisteme 

de numerație” în contextul utilizării metodei „Flipped Classroom” ......................... 168 

Bogdanova Violeta, Chiriac Liubomir. Repere didactice privind studierea 

algoritmilor care țin de autentificare și semnăturile digitale ..................................... 174 

Bostan Marina. Aspecte didactice privind studierea algoritmilor Heapsort ........... 180 

Calalb Liliana. Instrumente didactice digitale pentru asigurarea feedback-ului ..... 188 

Cernei Adriana. Utilizarea resurselor Web 2.0 în procesul de predare-evaluare la 

disciplina Informatica ................................................................................................ 193 

Chiriac Liubomir, Danilov Aureliu. Interconexiunea dintre Informatică și Algebra 

abstractă în procesul de pregătire a studenților informaticieni ................................. 203 

Gasnaș Ala. Metode și instrumente de elaborare a resurselor educaționale digitale în 

format video ............................................................................................................... 209 

Gradinari Oxana. Lucrul individual al elevilor în contextul formării competențelor 

informaționale ............................................................................................................ 215 

Josu Natalia. Aspecte metodice privind studierea metodei iterative Jacobi de 

soluționare a ecuațiilor liniare utilizând softul Maple ............................................... 222 

5



Lupașco Natalia. Robotica - o nouă paradigmă interdisciplinară în educația tinerii 

generații ..................................................................................................................... 227 

Nagoreanscaia Aliona. Problematica utilizării resurselor educaționale deschise în 

procesul de instruire .................................................................................................. 231 

Pavel Maria, Pavel Dorin. Dezvoltarea competențelor colaborative la viitorii 

informaticieni ............................................................................................................ 235 

Peca Ludmila. Procesul educativ contemporan din perspectiva teoriilor    

învățării ...................................................................................................................... 240 

Popov Lidia. Metode interactive vizavi de tehnologiile informaţionale interactive 

utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea cursului TIC ............................................. 248 

Popovici Ilona. Rolul forumurilor asincrone în dezvoltarea competenței de 

comunicare ................................................................................................................ 256 

Slivca Alexei, Slivca Olesea. Constatări, probleme și soluții privind aplicarea 

platformei Moodle la treapta preuniversitară ............................................................ 263 

Vascan Teodora. Gestionarea laboratoarelor de calculatoare cu aplicația    

Netopschool ............................................................................................................... 269 

Vîșcu Irina. Reflecții privind predarea cursului Inteligența Artificială la studenți prin 

intermediul TIC ......................................................................................................... 275 

Zaim Sofia. Metode şi tehnici interactive în predarea informaticii ......................... 281 

Лупашку Светлана. Использование мобильных приложений в работе       

учителя ...................................................................................................................... 286 

Попиль Генадий. Оценивание в лицейских классах с использованием LMS 

Moodle ....................................................................................................................... 290 

Степанов Захар. Развитие логического мышления средствами 

информатики ............................................................................................................ 295 

 

SECȚIA 3. Didactica fizicii..................................................................................... 298 

 

Bibic Alexandru. Metodica utilizării soft-urilor educaționale la lecțiile de     

fizică .......................................................................................................................... 299 

Bocancea Viorel, Balmuș Olga. Robotica – liantul dintre teorie și experiment în 

predarea fizicii ........................................................................................................... 307 

Bulhac Ludmila, Cecalev Elena. Utilizarea softurilor educaționale în procesul 

evaluării competențelor specifice la fizică, treapta liceală ........................................ 311 

Calalb Mihail. Cele mai eficiente zece strategii didactice....................................... 320 

6



Cârlig Sergiu, Cîrlig Cornelia. Legea inducției electromagnetice între formal și 

corect ......................................................................................................................... 325 

Chiriac Sergiu, Burleai Valeriu. Concursurile de fizică de alternativă – o modalitate 

de pregătire eficientă a elevilor de olimpiada națională și internațională de fizică .. 330 

Guţuleac Dumitru. Rebusul, testul grilă, ghicitorile imagine ca metode de activizare 

a procesului de cunoaştere la lecţiile de fizică .......................................................... 336 

Iftodi Irina, Postolachi Igor, Postolachi Valentina. Dezvoltarea creativității elevului 

la fizică prin utilizarea mediului virtual interactiv ”Makey Makey” ........................ 343 

Lupașco Eleonora. Aplicarea tehnicilor de lucru interactive în cadrul orelor de      

fizică .......................................................................................................................... 349 

Macaria Elena. Realizarea transdisciplinarității prin intermediul jocului didactic la 

orele de fizică ............................................................................................................ 356 

Mihai Mihaela. Fizica în viața de zi cu zi ................................................................ 362 

Petruşca Elena, Petruşca Andrei, Bocancea Viorel. Utilizarea tehnologiilor 

moderne în procesul de predare- învățare-evaluare la fizică .................................... 366 

Petruşca Andrei, Petruşca Elena, Postolachi Igor. Metodologia utilizării Pasco 

Spark în procesul de instruire la fizică ...................................................................... 374 

Reuleț Angela. Utilizarea platformelor educaționale la orele de fizică ................... 381 

Rusu Tamara. Instruirea diferențiată - premisă indispensabilă pentru asigurarea 

reușitei fiecărui elev în cadrul orelor de fizică .......................................................... 387 

Spînu Vasile. Rolul olimpiadelor școlare de fizică la formarea și dezvoltarea 

competențelor elevilor dotați ..................................................................................... 391 

Zubac Ion. Unele aspecte nestandarde ale câtorva subiecte din cursul liceal de         

fizică .......................................................................................................................... 395 

Zubac Ion. Școala tradițională și eforturi spre un mediu de învățare combinat ...... 401 

Беляева Светлана, Костерин И. К вопросу о применении технологий, 

формирующих основы самостоятельной познавательной деятельности при 

обучении физике ...................................................................................................... 406 

Давиденко Андрей. Изобретательская деятельность школьников в 

образовательном процессе по физике ................................................................... 416 

Поблагуева Елена. Пропедевтический курс физики для 5-6 классов как средство 

формирования потребности познания окружающего мира ................................ 422 

7



CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Complexitatea și rapiditatea dezvoltării tehnologiilor informaționale, condiționate 

de evoluția socio-economică dinamică, revoluționează, în mod inevitabil, domeniul 

educațional care, în acest context, are misiunea de a transfera, adapta noile elaborări și 

a pregăti societatea pentru aceste schimbări globale. Canonicul Non scholae, sed 

scholae discimus, este transpus, astăzi, în termenii formării efective a unui sistem de 

competențe beneficiarului. Aceasta implică  din partea tuturor actorilor educaționali o 

integrare a domeniilor instruire-cercetare-transfer tehnologic, culminând cu 

elaborarea noilor tehnologii didactice printr-o abordare creativă, viziune, prognoză, 

analiza cererii pieții muncii. Acest obiectiv poate fi realizat doar în baza unei colaborări 

armonioase între sistemul de învățământ general și cel universitar.  

Astăzi, mai mult ca niciodată, multiplele provocări pun în fața pedagogului 

sarcina de a se implica activ în procesul de dezvoltare a sistemului educațional, de a 

identifica soluții, deseori neordinare, creative, generate de contextele educaționale 

concrete. Această realitate implică conștientizarea necesității creșterii continue a 

nivelului de măiestrie profesională, centrarea efectivă pe subiectul învățării, capacitate 

de diseminare a celor mai relevante experiențe, participare la manifestări științifice și 

în dezbateri privind noua viziune asupra sistemului educațional.  

În conformitate cu idealul educaţional al şcolii din Republica Moldova, stipulate 

în Codul Educației,  menirea educației este 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. În consens cu aceste deziderat, în politica lor de activitate, 

Universitatea și Școala trebuie să păstreze legătura și să asigure continuitatea 

procesului de dezvoltare a personalității, să colaboreze eficient, în scopul creării 

condițiilor optime pentru interacțiunea firească în cadrul procesului educațional dintre 

elev-profesor, student-profesor, elev-elev, student-student, profesor-profesor. 

Cuvântul-cheie al Școlii viitorului este inovația – calitate care poate asigura 

compensarea deficitului resurselor naturale prin exersarea și dezvoltarea capacităților 

intelectuale. Spiritul inovativ al tinerilor trebuie dezvoltat de la cea mai fragedă vârstă 

și mediul cel mai favorabil de germinare este instruirea prin cercetare interdisciplinară, 

în context problematizat, cu solicitarea soluțiilor creative. Acest deziderat poate fi atins 

doar în condițiile existenței unor politici educaționale coerente, a unor orientări 
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curriculare relevante, dar, înainte de toate, a existenței unei resurse umane de calitate, 

a cadrelor didactice de performanță, cu viziune progresivă. 

Profesorul este premisa și generatorul acestei schimbări în educație. Așadar, 

factorul determinant în asigurarea calității formării tinerei generații este și va fi cadrul 

didactic, cel care asigură nu doar formarea specialiștilor în varia domenii, dar 

contribuie plenar la formarea cetățenilor responsabili și utili societății de azi și mâine. 

Prin dăruirea de sine în această distinsă misiune se exteriorizeză noblețea sufletească a 

celor ce ard zilnic pentru înălțarea neamului nostru.  

Aducem cele mai sincere cuvinte de recunoștință pedagogilor consacrați, care prin 

contribuția personală promovează înțelepciunea, creativitatea și inovația.  

 

Rectorul UST, 

dr., prof. univ. interim. 

Eduard Coropceanu 

9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICĂRI ÎN SESIUNEA PLENARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10



REPERE DISCIPLINARE ȘI TRANSDISCIPLINARE ALE FORMĂRII LA 

ELEVI A COMPORTAMENTULUI ORIENTAT SPRE ASIGURAREA 

SECURITĂȚII PERSONALE ÎN CONTEXTUL CURRICULUMULUI 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

Cutasevici Angela, doctorand 

UPS „Ion Creangă” 

Rezumat. În acest articol este abordată problematica educației pentru securitate personală, 

evidențiind necesitatea formării comportamentului orientat spre asigurarea securității personale de la 

cea mai fragedă vârstă. Se precizează noi provocări pentru securitatea personală a elevilor provenite 

din mediul online, se specifică noi termeni aferenți acestor provocări, care au prind viață în ultimii 

ani în științele și practica educației. Se elucidează reperele disciplinare și transdisciplinare ale formării 

comportamentului vizat în contextul curriculumului pentru învățământul primar (2018) și se 

argumentează necesitatea educației parentale pe direcția abordată. 

Cuvinte-cheie: securitate personală, educație pentru securitate personală, securitate în mediul online, 

învățământ primar, curriculum, disciplinaritate, transdisciplinaritate, educație parentală. 

 

DISCIPLINARY AND TRANSDISCIPLINARY REFERENCES 

OF THE TRAINING OF PERSONAL SECURITY  

IN THE CONTEXT OF THE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM 

Summary. This article addresses the issue of personal security education, highlighting the need to 

develop behavior oriented to ensuring personal security from the earliest age. There are new 

challenges for the personal security of students from the online environment, new terms for these 

challenges that have come to life in recent years in the science and practice of education. It elucidates 

the disciplinary and transdisciplinary milestones of the behavioral training in the context of the 

curriculum for primary education (2018) and argues the need for parental education in the direction 

addressed. 

Keywords: personal security, personal security education, online security, primary education, 

curriculum, disciplinarity, transdisciplinarity, parental education. 

Securitatea personală este o necesitate a fiecărui individ și o premisă a securității 

celor din jur. Această abordare ar trebui să constituie o filozofie de viață pe care 

școlarul mic și-o aproprie. În mod evident, școala trebuie să-și elaboreze propria 

politică de asigurare a securității elevilor. Pentru fiecare părinte, problema securității 

copilului este crucială, iar datoria școlii este să asigure informarea constantă a părinților 

cu privire la condițiile de asigurare a securității copilului în școală. În contextul 

provocărilor din mediul real, iar în ultimul timp – tot mai mult a celor provenite din 

mediul virtual (online), se impune necesitatea conștientizării importanței realizării 

educației pentru securitate personală de la o vârstă fragedă. 

Încă în anul 1942, în canonica sa piramidă, Maslow plasa securitatea personală în 

lista nevoilor primare, imediat după cele fiziologice, accentuând, o dată în plus, cât de 
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importantă este pentru fiecare individ asigurarea securității. Extinderea conceptului de 

securitate la nivelul individual al personalității umane a generat conceptul de securitate 

umană. Acesta a fost introdus în circuitul academic de psihologul și pedagogul canadian 

W.E. Blatz (1966) [1] și a marcat dezvoltarea conceptului prin cercetările științifice ale 

unui șir de personalităţi din comunitatea științifică mondială (B. Buzan, O. Wæver, J. de 

Wilde, M. Foucault, D. Bell, U. Beck, Fr. Fukuyama, A. Giddens, B. Møller, W. E. Blatz, 

P. Mische și G. Mische, L. C. Chen, J. Nef, J. Leaning, Ed. Neuman, C. Thomas, T. 

Marting, R. Paris, N. Thomas, W. T. Tow, J. N. Voïnov Kohler, N. MacFarlane, Foon 

Khong Yuen, B. von Tigerstrom, M. S. Weinert, M. Kaldor, R. David, P.J. Burgess, P. 

Battersby, B. Carter, A. Hammerstad, G. King, Ch. Murray, D.T. Graham, N.K. Poku, N. 

Renwick, J. Glenn, G. MacLean ș. a.), inclusiv cea autohtonă (A. Ursul, T. Țîrdea, C. 

Manolachi, S. Sprincean ș. a.) În figura 1 se prezintă conceptul de Securitate personală 

în accepțiunea cercetătoarei Opaleva [8].  

Una dintre accepțiunile de referință cu 

privire la conceptul de securitate personală 

este reliefată în Raportul Human 

Development Report 1994, New Dimensions 

of Human Security [6], în care sunt 

identificate  șapte componente ale securității 

umane (fig. 2). 

Aceste 7 componente sunt 

interdependente și acționează în comun. 

Nici unul dintre aceste elemente nu 

poate fi neglijat, iar periclitarea 

oricăruia ar putea amenința, în lanț, 

celelalte forme de manifestare a 

securității în general.  

În contextul noilor realități, în 

cadrul acestor 7 componente se impune delimitarea locului securității cibernetice.  

Securitatea 
sănătății

Securitatea de 
mediu

Securitatea 
politică

Securitatea 
economică

Securitatea 
comunitară

Securitatea 
alimentară 

Securitatea 
personală

Figura 2. Șapte componente ale securității 

umane (Human Development Report 

1994) 

 

Satisfacerea 
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sociale și 

spirituale ale 
persoanei/

individului

Crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea 

potențialului personal

Protecția 
drepturilor și 

libertăților 
fundamentale 
ale persoanei/

individului

Figura 1. Conceptul de securitate 

personală (după Opaleva [17]) 
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Într-un studiu, efectuat de La strada în anul 2017 cu privire la siguranța copiilor 

pe Internet [3], dintr-un eșantion de 1399 copii, s-a stabilit că  17,3% copii aveau un 

cont pe rețele sociale până la 7 ani, 12,9% – 8 ani, 16,4 – 9 ani, 23,4 – 10 ani. Mai mult 

de trei sferturi dintre copii accesează Internetul în zilele de școală. Pericolele la care 

sunt expuși copiii sunt multiple: spargerea conturilor, amenințări în online, ademenirea 

în discuții și relații cu persoane dubioase etc. Siguranța online ca parte a securității 

personale a elevului, presupune utilizarea rațională și judicioasă a mediului online. 

În calitate de utilizatori ai platformelor educaționale, ai portalurilor și site-urilor 

specializate, ai rețelelor sociale sau atunci când sunt prinși în mrejele jocurilor virtuale, 

copii trebuie să facă dovada unui nou tip de inteligență – cea digitală. Hărțuirea în 

mediul online sau așa-numitul cyberbullying (din engleză) reprezintă orice act ofensiv, 

umilitor, abuziv sau de amenințare prin intermediul computerelor, tabletelor sau al 

telefoanelor mobile și poate include: instant messaging, e-mail, Snapchat, Facebook, 

Twitter, WhatsApp, Odnoklassniki sau jocurile online. Un alt pericol asupra securității 

copilului este grooming-ul – o metodă prin care, utilizându-se mijloacele de 

informare și de comunicare în mediul online, sunt seduși sexual minorii. Întrucât 

pericolele mediului online sunt mari, mai ales, dacă elevii nu sunt familiarizați cu 

riscurile inerente, astăzi, mai mult ca niciodată, sunt necesare competențele pentru 

asigurarea securității personale. 

Evident, securitatea personală a elevului se proiectează în raport de mediul său 

școlar. În anul 2008, în lumina mai multor evenimente care au bulversat opinia publică 

(atentate, atacuri armate etc.), pentru școlile europene au fost emise recomandări clare 

de către Biroul secretarului general al Școlilor Europene cu privire la securitate – 

Protecția copilului. Acesta include recomandări cu privire la securitate, sănătate, igienă 

și confort. În formularea acestora sunt luate în considerație toate elementele 

componente ale securității umane specificate anterior, inclusiv: aspecte care vizează 

evaluarea riscurilor, accesul, echiparea clădirilor, elemente de sanitație, elemente de 

supraveghere, calitatea apei, ventilație, politica împotriva utilizării substanțelor 

interzise (droguri, alcool), pauzele pentru elevi, condițiile de igienă psihologică, 

utilizarea telefoanelor la școală.  

 Dezideratul formării comportamentului orientat spre asigurarea securității se 

impune începând cu primul nivel de învățământ – clasele primare, întrucât 

„comportamentul copilului de vârstă școlară mică orientat spre asigurarea securității 

personale se caracterizează prin: siguranță pentru el însuși, pentru alții, pentru mediul 

înconjurător, promptitudine în prevenirea și depășirea situațiilor periculoase, iar dacă 

este necesar, și în protejarea de amenințările externe” (M.V. Gordienco). 
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Comportamentul orientat spre asigurarea securității personale este relevat în mod 

explicit în noua generație de curricula, elaborată de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării în anul 2018.  

 Perspectiva disciplinară a formării comportamentului vizat se reliefează în 

contextul curricula disciplinelor pentru învățământul primar. 

 Astfel, în curriculumul la disciplina „Dezvoltarea personală” se stipulează o 

competența specifică ce vizează la modul direct formarea comportamentului privind 

securitatea personală: „5. Adaptarea comportamentului privind securitatea personală şi 

a celor din jur în situaţii cotidiene, demonstrând atenție și atitudine responsabilă față 

de sine și cei din jur” [4, p. 179]. Conținuturile de învățare prin care se formează 

comportamentul orientat spre asigurarea securității personale se concentrează 

preponderent în unitatea de conținut (modulul) „Securitatea personală”, dar se 

identifică elemente care detaliază conceptul de securitate personală, mai mult sau mai 

puțin explicite, și în alte module. Constatăm că elementul de conținut „Managementul 

clasei: abordări situaționale concrete”, valorificare în toate modulele treptei primare, 

oferă contexte reale privind formarea comportamentului vizat. Evidențiem unitățile de 

competență ce vizează comportamentului orientat spre asigurarea securității personale 

în cadrul disciplinei Dezvoltarea personală: 

- clasa I:  

1.3. Demonstrarea unui comportament corespunzător regulilor clasei și ale școlii. 

2.3. Adaptarea comportamentului la situaţii reale din viaţă. 

5.1.  Relatarea, prin cuvinte proprii, despre regulile de securitate în situații potențial 

periculoase.  

5.2.  Alegerea traseului sigur spre școală și a locului de joacă în baza recomandărilor. 

5.3. Aprecierea riscului comunicării cu persoane necunoscute pentru securitatea 

personală. 

- clasa a II-a: 

1.3.Solicitarea ajutorului în cazurile când sunt victime sau martori ai abuzului. 

2.1. Identificarea comportamentelor corecte în grupul școlar și mediul natural. 

5.1.  Recunoașterea situațiilor de risc pentru siguranța corpului în mediul cotidian. 

5.2.  Demonstrarea unui comportament organizat în situații excepționale conform 

recomandărilor.  

5.3.Respectarea regulilor privind securitatea elevului în condiţiile casnice, şcolare, 

stradă, transport şi în mediul natural. 
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- clasa a III-a 

1.1.Recunoașterea situațiilor de umilire, tachinare, hărțuire, în baza caracteristicilor 

oferite.  

2.1.Aplicarea unor tehnici de soluționare a conflictelor prin comunicare și control al 

emoțiilor. 

1.3.Identificarea posibilităților de depășire a greșelilor, prin apel la persoanele de 

încredere. 

5.1. Identificarea locurilor și situațiilor sigure în natură, mediul public și on-line, în 

baza criteriilor oferite. 

5.2. Utilizarea corectă a aparatelor electrice și de gaz în baza instrucțiunilor. 

5.3. Estimarea riscurilor utilizării bunurilor personale de valoare în locuri publice. 

- clasa a IV-a 

1.3. Rezolvarea unor situații-problemă în contexte școlare, în baza unui algoritm 

oferit. 

1.4. Adecvarea comunicării la contexte variate în cadrul grupului de semeni. 

2.3. Aprecierea importanţei respectului față de sine și cei din jur, demnității, 

onestității, bunelor maniere. 

5.1. Identificarea  regulilor privind securitatea personală în locuri publice, stradă, 

condiţii casnice şi mediul naturii, în baza exemplelor.  

5.2. Recunoașterea situațiilor potențial periculoase din mediul online. 

5.3. Proiectarea modului de comportament sigur în timpul vacanțelor, în baza 

regulilor studiate. 

Perspectiva transdisciplinară a formării comportamentului vizat este reperată de 

Profilul absolventului – un nou concept cu valențe de finalitate a Curriculumului 

Național. „Capacitățile, atitudinile și valorile (competențele) vizate de profilul de 

formare au un caracter transdisciplinar și definesc rezultatele învățării, urmărite prin 

aplicarea Curriculumului Național” [2, p. 26]. 

Profilul absolventului se structurează în conformitate cu patru atribute generice 

ale viitorilor cetățeni, specificate pentru fiecare nivel/ciclu de învățământ:  

 Atributul generic Persoanele angajate civic și responsabile; 

 Atributul generic Persoanele active, proactive, productive, creative și inovatoare;  

 Atributul generic Persoane deschise pentru învățare pe parcursul întregii vieți; 

 Atributul generic Persoane cu încredere în propriile forțe.  

La nivel curricular, pentru treapta primară, în cadrul fiecărui atribut generic se 

identifică elemente care contribuie la formarea comportamentului vizat: „Absolvenții 

claselor primare care manifestă comportament orientat spre asigurarea securității 
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personale: siguranță pentru sine, pentru alții, pentru mediul înconjurător, 

promptitudine în prevenirea și depășirea situațiilor periculoase, iar dacă este necesar, 

în protejarea de amenințările externe.” 

 Atributul generic Persoanele angajate civic și responsabile: 

 cunosc drepturile fundamentale ale copilului şi responsabilităţile asociate fiecărui 

drept; 

 observă probleme cotidiene cu care se confruntă familiile lor, vecinii, colegii de 

clasă; 

 manifestă interes pentru problemele persoanelor aflate în dificultate; 

 manifestă interes şi respect pentru valorile şi opiniile altor persoane. 

 Atributul generic Persoanele active, proactive, productive, creative și 

inovatoare: 

 cunosc şi aplică reguli ale unui mod de viaţă sănătos; 

 cunosc şi aplică regulile de comunicare corectă şi eficientă în diverse contexte; 

 manifestă dorinţa de a-şi ajută colegii; 

 identifică probleme legate de viaţa cotidiană şi învăţare; 

 solicită şi oferă ajutor la rezolvarea acestora; 

 se implică în activităţi de voluntariat. 

 Atributul generic Persoane cu încredere în propriile forțe: 

 își cunosc și apreciază punctele forte și domeniile care necesită dezvoltare; 

 manifestă respect și grijă pentru cei din jur; 

 pot distinge între bine și rău, între corect și greșit; 

 știu să pună întrebări pentru a înțelege mai bine o informație, pentru a-și forma o 

opinie; își expun liber și cu încredere ideile; 

 iau decizii, solicitând opinii și sfaturi. 

 Atributul generic Persoane deschise pentru învățare pe parcursul întregii 

vieți: 

 manifestă curiozitate pentru a afla lucruri noi; 

 solicită sprijinul necesar; 

 manifestă atenţie şi interes pentru opiniile altor persoane; 

 participă activ la activităţile de învăţare formală şi nonformală oferite; 

 descriu situaţii de învăţare informală cu care se întâlnesc în viaţa cotidiană; 

 manifestă atenţie şi concentrare în procesul de învăţare. 

Făcând deosebire între transdisciplinaritatea instrumentală și cea 

comportamentală (L. D’Hainaut, 1983), constatăm că profilul reliefat relevă o 

transdisciplinaritate comportamentală, deoarece intenţionează să ajute elevul „să-şi 
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organizeze fiecare dintre demersurile sale în situaţii diverse”, se focalizează pe 

activitatea elevului într-o legătură strânsă cu situaţiile de viaţă semnificative pentru el 

[5, p. 52]. Totodată, pentru formarea profilului dat ca o finalitate transdisciplinară 

comportamentală, este necesară transdisciplinaritatea instrumentală care „urmăreşte 

să-i furnizeze elevului metode de muncă intelectuală transferabile la situaţii noi cu care 

acesta se confruntă; ea este orientată mai mult către rezolvarea anumitor probleme, 

decât pe achiziţia de cunoaştere „de dragul cunoaşterii” [idem].  

Conlucrarea transdisciplinarității instrumentale și a celei comportamentale în 

vederea formării comportamentului orientat spre asigurarea securității personale 

solicită cadrelor didactice aplicarea  unor metodologii transdisciplinare care să ofere 

elevilor „trăiri transdisciplinare” semnificative pentru generarea de atitudini 

transdisciplinare în contextul antrenării abilităților pragmatice aferente 

comportamentului vizat în bază de competențe transdisciplinare generale 

(metodologice) și metacognitive, de competențe disciplinare dobândite separat în 

cadrul diverselor discipline.  

În  mod firesc, formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității 

personale a elevului la treapta primară este influențată, în mod hotărâtor, de educația 

în familie, rolul căreia a fost punctat în lucrările unor gânditori de referință precum J.J. 

Rousseau, I.A. Comenius, V.A. Suhomlinski, F. Savater, H. Spencer după care rolul 

de părinte e „o profesie” ce trebuie învățată. Spre exemplu, într-un context real de viață, 

în afara pereților instituției de învățământ, micul școlar trebuie să se orienteze în 

dependență de situaţiile semnificative pentru el, elementar să știe să ajungă acasă în 

siguranță, traversând corect strada, utilizând transportul public sau să respecte regimul 

mediatic în fața calculatorului atât în prezența, cât și în absența părinților săi. Dacă 

aceste deprinderi sunt altoite și în familie, ele ajung să devină apropriate 

comportamentului elevului. Astfel, se reliefează necesitatea educației parentale pe 

direcția vizată.   

1. Blatz W.E. Human Security: Some Reflections. Toronto: University of Toronto 

Press, 1966. 131 p. 

2. Cadrul de referință al curriculumului național, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării nr. 432 din 29 mai 2017.  

3. Cheianu-Andrei D.  Siguranța copiilor pe Internet. Studiu realizat de către Centrul de 

Investigații și Consultanță „SocioPolis”, la cererea Centrului Internațional 

pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, în parteneriat cu 

  

Bibliografie 

17



Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Accesat la 10.02.2019 pe 

http://lastrada.md/files/resources/3/Siguranta_copiilor_pe_Internet__final.pdf 

4. Curriculum național. Învățământul primar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018.  

5. D’ Hainaut L., Biancheri A. Des fins aux objectifs de l'éducation. Paris: Nathan, 

1983. 

6. Human development report 1994, published for the United Nations 

Development Programme (UNDP). New York Oxford: Oxford University Press, 

1994. 

7. Гордиенко М.В. Подготовка учителей начальных классов к реализации идей 

безопасности личности в воспитательном процессе начальной школы // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. 

№ 38 (82): Аспирантские тетради. Часть II. (Педагогика, психология, теория и 

методика обучения): Научный журнал. СПб., 2008. с. 44 – 53. 

8. Опалева А.А. Институт личной неприкосновенности (теоретико-правовые 

проблемы): Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Москва, 2008. 40 c. 

 

18

http://lastrada.md/files/resources/3/Siguranta_copiilor_pe_Internet__final.pdf


DEZVOLTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL: 

LECȚIILE ÎNVĂȚATE ȘI ORIENTĂRI PENTRU ANII 2020-2030 

Gremalschi Anatol, doctor habilitat, profesor universitar 

director de programe la Institutul de Politici Publice 

cercetător științific principal la Universitatea de Stat din Tiraspol 

Introducere. Imediat după obținerea independenței, eforturile mai multor specialiști 

notorii, teoreticieni și practicieni din domeniul științelor educației, s-au axat pe 

dezvoltarea curriculară în învățământul general [1-3]. Datorită lor, au fost elaborate și 

implementate mai multe generații de curricula, principalele din ele fiind cele din 2000, 

2006, și 2010. Evident, în lipsa unei experiențe consistente de elaborare a produselor 

curriculare și sub influența unei euforiei provocate de dezideologizarea și 

democratizarea învățământului, euforii indispensabile perioadelor de mari frământări 

sociale, primele generații de curricula au fost marcate de un pronunțat idealism 

academic. Premisele pe care s-au bazat documentele curriculare nominalizate mai sus 

au redat așteptările hiper-optimiste nu doar ale autorilor documentelor în cauză, dar și 

ale tuturor cadrelor didactice din țară. În realitate însă, transformările economice ce au 

urmat declarării independenței, cum ar fi dispariția întreprinderilor din componența 

complexul militar-industrial al fostei U.R.S.S., diversificarea legăturilor comerciale ale 

noului stat moldav, internaționalizarea pieței muncii, apariția de noi domenii 

ocupaționale ș.a., au dus la schimbări profunde atât de mentalitate, cât și de atitudini 

față de misiunea, rolul și ponderea educației în viața socială moldavă [4]. 

Scopul lucrării. Scopul acestei lucrări constă în identificarea constrângerilor apărute 

în dezvoltarea curriculară, analiza lecțiilor învățate pe parcursul implementării 

generațiilor precedente de curricula pentru învățământul general și schițarea liniilor 

directoare de elaborare a unor noi produse curriculare, conforme Strategiei naționale 

de dezvoltare „Moldova 2030”. 

Curriculumul centrat pe obiective. În țara noastră, elaborarea unui curriculum 

național, centrat pe obiective, a demarat în anii '90 ai secolului trecut. În cazul 

învățământului primar și al celui gimnazial, activitățile în cauză au fost susținute de 

Banca Mondială, iar în cazul învățământului liceal  de către Fundația Soros-Moldova. 

Urmare a eforturilor depuse, începând cu anul de studii 2000/2001, toate instituțiile de 

învățământ general din țară dispuneau de un nou curriculum național și de ghidurile de 

implementare a acestuia pentru fiecare din disciplinele școlare. Totodată, 

implementarea curriculumului centrate pe obiective a fost însoțită de instruirea cadrelor 

didactice, instruire ce a fost desfășurată prin metoda de cascadă: formatori naționali  

formatori raionali/municipali  formatori școlari. 
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Curriculumul fiecărei discipline școlare statua obiectivele generale, obiectivele-

cadru și obiectivele de referință. Obiectivele erau definite ca ansambluri de cunoștințe, 

capacități și atitudini, termenul "capacități" fiind cu mult mai larg decât termenul 

"abilități", utilizat în prezent pentru definirea competențelor. 

Pe parcursul implementării curriculumului centrat pe obiective s-a constatat că 

materiile incluse în el aveau un volum exagerat de mare, iar unele din obiectivele ce 

trebuiau a fi atinse nu corespundeau particularităților de vârstă ale elevilor. În 

consecință, în anul 2006 a fost efectuată o descongestionare a curriculumului, care însă, 

conform Strategiei "Educația 2020", nu a fost suficient de profundă [5]. 

O evaluare atotcuprinzătoare a curriculumului centrat pe obiective a fost efectuată 

în anul 2009. Evaluarea a avut drept scop verificarea faptului dacă dezideratul stabilit 

prin curriculum național a fost atins, dacă curriculumul avea o structură coerentă, dacă 

predarea-învățarea organizată în baza curriculumului era eficientă și dacă curriculumul 

corespundea conceptual, structural și operațional unei școli prietenoase copilului [6].  

În procesul evaluării au fost chestionați peste o mie de elevi, o mie de cadre 

didactice, 50 de părinți, 50 de conducători de instituții de învățământ general, 120 de 

experți în evaluarea curriculară. 

În opinia beneficiarilor direcți ai sistemului educațional  elevilor de atunci , 

măsura în care școala contribuia la formarea competențelor era diferită de la o 

competență la alta. Astfel, cei mai mare pondere a elevilor care considerau că școala 

contribuie în mare măsură la formarea competențelor s-a atestat în cazul competenței 

de comunicare în limba maternă  54,5% din numărul total de respondenți, iar cea mai 

mică  în cazul competenței antreprenoriale/economice (16,8%). Cei mai mulți elevi 

care considerau că școala nu formează sau formează competența doar într-o măsură 

mică, s-a atestat în cazul competențelor de comunicare în limba străină (33,5%), 

antreprenoriale/economice (33,5%) și cele de utilizare a calculatorului (33,3%). 

În cazul altor beneficiari direcți ai sistemului educațional  al părinților , 

metodologia de cercetare a inclus și o întrebare, răspunsurile la care reflectau viziunile 

lor asupra importanței anumitor discipline școlare. Importanța disciplinelor școlare a 

fost măsurată prin numărul dorit de ore ce ar trebui alocate acestora. 

Conform rezultatelor sondajului sociologic realizat în rândul părinților, disciplina 

școlară care a fost nominalizată de cei mai mulți părinți pentru a i se mări numărul de 

ore a fost Limba străină (42%), urmată de Limba și literatura română (20%) și de Științe 

(12%). O anumită îngrijorare a trezit însă faptul că o parte semnificativă din părinți s-

au pronunțat pentru micșorarea orelor la Matematică (16%), Fizică (14%) și Istorie 
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(12%), adică la acele discipline școlare, care în mod nemijlocit contribuie la formarea 

competențelor-cheie recomandate de Uniunea Europeană. 

În pofida imperfecțiunilor identificate și a obstacolelor întâlnite în procesul de 

trecere de la o paradigmă educațională învechită la o paradigmă educațională absolut 

nouă la acel timp pentru Republica Moldova  pedagogia prin obiective , 

implementarea în învățământul general a curriculumului centrat pe obiective a fost un 

pas revoluționar, care a schimbat radical viziunile referitoare la căile de atingere a 

finalităților educației. 

Curriculumul centrat pe competențe. În anul 2010, în baza unei analize critice a 

rezultatelor implementării curriculumului precedent, centrat pe obiective și studierii 

experienței țărilor europene, s-a decis trecerea la un nou curriculum național, la unul 

centrat pe competențe. 

O analiza detaliată a curriculumului centrat pe competențe din perspectiva 

ultimelor realizări ale științelor educației este prezentată în lucrările [7, 8]. În ansamblu, 

principalele constatări ale acestei analize sunt în favoarea curriculumului actual, 

neajunsurile constatate referindu-se, în principal, la subestimarea trans- și inter-

disciplinarității, utilizării inadecvate a anumitor termeni, suprasolicitarea elevilor, 

dublări de materii, incoerențe în alocarea orelor pentru fiecare din disciplinele școlare 

ș.a. În opinia autorului acestei lucrări, un neajuns semnificativ al actualului Curriculum 

Național constă în incoerențele ce se atestă în formulările de competențe și 

subcompetențe și în alocarea de resurse temporale necesare formării și dezvoltării 

acestora. Astfel, în cazul învățământului gimnazial, clasa a 9-a, curriculumul la Limba 

și literatura română statuează 15 competențe specifice și 27 de subcompetențe; 

curriculumul la Matematică  9 competențe specifice și 60 de subcompetențe; 

curriculumul la Limba străină  8 competențe specifice și 49 de subcompetențe; 

curriculumul la Informatică  10 competențe specifice și 17 subcompetențe [9]. 

Evident, fiind interpretat în mod izolat, doar numărul de 

competențe/subcompețențe nu reflectă în deplină măsură complexitatea curriculumului 

propriu-zis și eforturile pe care trebuie să le depună elevul pentru a le dobândi. 

Raportând însă numărul de ore alocate în planul-cadru pentru studierea disciplinei 

respective la numărul de competențe pe care trebuie să și le formeze și să le dezvolte 

elevul, putem obține un indicator ce caracterizează atât complexitatea fiecărei 

discipline școlare, cât și măsura în care curriculumul este unul „menținut în echilibru”. 

Cu regret, în Curriculumul Național în vigoare acest echilibru lipsește. De 

exemplu, în cazul disciplinei școlare Chimia pentru formarea unei subcompetențe se 
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alocă 1,0 ore, pe când în cazul Istoriei  8,5 ore. O situație similară se atestă, practic, 

în cazul tuturor disciplinelor școlare. 

Eventualele cauze ale acestor decalaje semnificative ar putea fi: 

 lipsa unei abordări uniforme în definirea competențelor și subcompetențelor, 

gradul de complexitate și gradul de detaliere a acestora variind de la o disciplină 

școlară la alta; 

 alocarea orelor pentru fiecare disciplină școlară în baza altor criterii decât cel de 

complexitate a acestora, de exemplu, în baza percepției publice, deseori 

subiective, a "importanței" disciplinei școlare în cauză. 

Un alt neajuns semnificativ al Curriculumului Național, ediția 2010, constă în 

faptul că în el nu sunt prevăzute mecanisme relevante, veridice și obiective de evaluare 

a nivelului de formare și de dezvoltare a competențelor preconizate pentru a fi stăpânite 

de către elevi. 

O dovadă elocventă a acestui fapt o constituie discrepanțele semnificative dintre 

rezultatele evaluărilor naționale și ale celor internaționale, efectuate pe aceiași 

populație statistică de elevi [10]. 

Astfel, în anul 2015, în cadrul evaluărilor naționale, circa 26% din absolvenții de 

gimnaziu au luat la Limba română note de 9-10. Totodată, rezultatele evaluărilor 

internaționale PISA 2015 arată că ponderea elevilor ce stăpânesc competențe ce  

corespund notelor de 9-10 a fost statistic nesemnificativă, fiind aproape 0%. Tot în 

același an, cota absolvenților de gimnaziu ce au luat la evaluările naționale note de 1-

4 a fost una foarte mică, aproape de 0%, pe când conform rezultatelor evaluărilor 

internaționale, ponderea elevilor ce nu și-au format competențele minime, necesare 

pentru integrarea socio-profesională, a fost de circa 46%. 

O situație similară se atestă și în cazul disciplinei școlare Matematica.  

Necesitățile de modernizare curriculară în învățământul general. Necesitățile în 

cauză derivă din neajunsurile curriculumului actual, formulate în mod explicit în 

Strategia „Educația 2020” [5]: 

 teoretizarea excesivă a curriculumului; 

 gradul scăzut de relevanță și aplicabilitate practică a conținuturilor curriculare; 

 axarea excesivă a evaluării formative și sumative a învățării pe cunoștințe și pe 

reproducerea de conținuturi, în detrimentul evaluării de competențe; 

 formarea insuficientă de abilități antreprenoriale și de deprinderi de viață, de 

abilități de comunicare în limba oficială de stat și în limbi străine, de rezolvare a 

problemelor, de cooperare și lucru în echipă, de proiectare și gestionare a 
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propriului proces de învățare, de utilizare a tehnologiilor și resurselor 

informaționale etc. 

Necesitățile de modernizare curriculară derivă și din prevederile Strategiei 

naționale de dezvoltare „Moldova 2030”. Conform Strategiei nominalizate, aprobate 

de Guvernul și de Parlamentul Republicii Moldova [11], în domeniul dezvoltării 

curriculare se atestă tendința reprobabilă de a adăuga în mod excesiv noi și noi curricula 

(deseori opționale), în loc ca subiectele respective fie integrate în disciplinele de bază 

și folosite drept temei pentru eliminarea barierelor dintre discipline și revizuirea 

strategiilor aplicate, astfel încât acestea să devină mai interactive și mai orientate spre 

dezvoltarea competențelor trans-curriculare. 

Primii pași în modernizarea curriculară. Evident, dezvoltarea curriculară trebuie să 

se bazeze pe o bază științifică solidă și pe o analiză imparțială a evoluției sistemului 

educațional moldovenesc [12]. Anume din aceste considerente, pe parcursul anilor 

2014-2018, în cadrul unui larg proces participativ, au fost elaborate și aprobate Cadrul 

de referință al Curriculumului Național [13] și Cadrul de referință al educației timpurii 

[14], documente ce vor sta la baza dezvoltării curriculare din următorii ani. 

În baza documentelor nominalizate mai sus au fost deja elaborate: 

 Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani. 

 Curriculumul pentru educația timpurie. 

 Curriculumul pentru învățământul primar. 

 Curriculumul Educația pentru societate. 

 Curriculumul Dezvoltarea personală. 

 Curriculumul Educația tehnologică. 

 Metodologii de evaluare criterială prin descriptori. 

 Ghiduri de implementare a documentelor curriculare elaborate. 

Orientări pentru anii 2020-2030. Pornind de la necesitatea racordării ofertei 

educaționale la nevoile beneficiarilor direcți și indirecți ai educației, în următorii ani, 

la elaborarea noilor documente curriculare se va ține cont de faptul că cca 47% din 

părinți consideră că principalul obstacol în asigurarea calității educației îl constituie 

programul școlar prea încărcat. 

Totodată, se va ține cont și de faptul că pentru dezvoltarea economică a țării este 

foarte importantă menținerea la un nivel înalt a competențelor în matematică, științe și 

tehnologii. Cu regret însă, nu doar învățământul din Moldova, dar și din alte state 

europene sistemele europene se confruntă cu provocări semnificative în încurajarea 

elevilor să urmeze studii și cariere în domeniile conexe matematicii, științei și 

tehnologiilor [15, 16]. Pentru a depăși aceste greutăți, se recomandă predarea 
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matematicii și a științelor în contexte practice și consolidarea de parteneriate cu 

centrele științifice, centre în care profesioniștii din domeniul în cauză ar putea oferi 

elevilor informații referitoare la carieră și modele de bune practici. Evident, noile 

curricula trebuie scrise în așa mod, încât elevii să poată beneficia de oportunități de 

aplicare a cunoștințele dobândite în școală în situații reale de muncă sau în activități de 

cercetare. 

Din rezultatele unei analize profunde a actualului Curriculumul Național, analize 

efectuată prin prisma cerințelor Strategiei „Educația 2020” și Strategiei naționale de 

dezvoltare „Moldova 2030, derivă următoarele recomandări privind procesul de 

dezvoltare curriculară: 

 pentru fiecare din disciplinele școlare formularea competențelor se va realiza în 

baza unui model unitar; 

 componența și gradul de complexitate a competențelor de dobândit va corespunde 

relevanței acestora pentru viitorul parcurs educațional al elevilor și 

particularităților lor de vârstă;  

 timpul alocat pentru formarea și dezvoltarea fiecăreia din competențe va fi stabilit 

în funcție de complexitatea acesteia, excluzându-se intervenția factorilor de ordin 

subiectiv. 

În opinia autorului acestei lucrări, produsele curriculare de elaborat vor trebuie să 

corespundă următoarelor cerințe: 

1. Să fie conforme viziunilor generale asupra reformelor în educație, viziuni 

stipulate în documentele de politici educaționale în vigoare. 

2. Să aibă o orientare strategică, orientând învățarea copilului de astăzi către viața 

de succes a adultului de mâne. 

3. Să ofere posibilități de valorificare a capabilităților fiecărui copil. 

4. Să fie sensibile le contextul local și cel național, însă să se încadreze și în 

tendințele de globalizare. 

5. Să fie coerente și consistente, să corespundă rigorilor științifice. 

6. Să fie accesibile și prietenoase pentru reprezentanții tuturor grupurilor-țintă: 

elevilor, părinților și cadrelor didactice. 

7. Să fie realistice și realizabile, să corespundă particularităților de vârstă ale 

copiilor. 

8. Să se bazeze pe premisa că deși învățăm copilul pentru viața lui de mâne, învățarea 

propriu-zisă are loc în viața lui de astăzi. 

Evident, cerințele de mai sus se referă atât la curriculum scris, cât și la 

curriculumul predat în fiecare din școli. 
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SEMNIFICAȚIA CADRULUI DIDACTIC ÎNTRE INTERESELE 

COPILULUI ȘI AȘTEPTĂRILE SOCIETĂȚII 

Cerbușca Pavel, doctor în pedagogie 

Directorul Liceului Teoretic Republican ”Aristotel” 

Se știe că succesul consolidării unei societăți moderne, democratice și prospere 

depinde eminamente de calitatea educației cetățenilor săi, în special a tinerii generații. 

Adică societatea de mâine depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă astăzi în 

școală, de sistemul educațional și strategiile concepute pentru reformarea acestuia. 

 Cum ne imaginăm acea școală pe care ne-o dorim în viitor?  

 Ce ar trebui să se întâmple într-o școală prietenoasă unde copilul să se simtă 

foarte bine?  

 Cum poate fi reorganizată școala astfel, încât să răspundă nevoilor elevilor?  

 Cum să asigurăm calitatea în educație în așa fel, încât elevului să i se 

dezvolte competențele necesare și deprinderi de viață? 

Pentru a găsi un răspuns la aceste și alte întrebări ar trebui să reorganizăm 

conținutul sistemului educațional, în special formarea cadrelor didactice și 

manageriale. Realizarea acestui deziderat pornește de la asigurarea condițiilor create 

pentru dezvoltarea elevului – subiect al învățării. Aceasta ar trebui să pună în valoare 

multiplele lui inteligențe, astfel ca aceștia să frecventeze cu plăcere școala, iar în viitor 

să asigure promovarea valorilor însușite în viața de zi cu zi.  

O școala prietenoasă copilului ar trebui să dispună de mai multă autonomie, să-și 

proiecteze activitatea pornind de la cerințe curriculare de bază, completat cu un 

curriculum la decizia instituției, dispune de un plan-cadru individualizat, iar elevul are 

posibilitatea să-și schițeze un demers și un traseu propriu de orientare profesională și 

dezvoltare pentru carieră.  

Ne dorim foarte mult ca elevul să participe și să se integreze activ în viața școlii 

și a comunității, să se implice în procesul propriei formări prin proiectarea, 

desfășurarea și evaluarea activităților în calitate de partener al dascălului. Într-o școală 

eficientă activitățile curriculare și extra-curriculare se desfășoară activ și interactiv nu 

doar în cabinetele școlare, dar și la „aer liber”, precum și în mediul comunitar (excursii, 

experimente, studii, observări, interviuri, activități în familie etc.).  

Într-o școală eficientă elevii participă activ în alegerea organelor autoconducerii 

școlare (obținând experiență în arta conducerii, astfel învățându-se să conducă pe alții), 

deciziile cărora sunt luate în considerație atât de către elevi, cât și de maturi. Este luată 

în seamă cu multă seriozitate opinia elevilor, a părinților, precum și a membrilor 

comunității (în vacanțe sau la finele semestrului poate fi rezervată o săptămână aparte 
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pentru activități cu caracter trans-disciplinar, după modelul ”școlii altfel”), când 

procesul educațional poate fi planificat în baza unor proiecte individuale și de grup.  

În calitate de extindere („lucrul pentru acasă”) pot fi propuse reorganizări radicale 

a sarcinilor și implicațiilor cu caracter de dezvoltare personală, elevii vor avea mai 

multe oportunități, valorificând interesele și motivația școlară. O modalitate a 

extinderii ar putea fi și axarea pe studierea independentă acasă a temei noi (necunoscută 

de către elevi), iar în clasă se fie analizate doar materiile neînțelese și se caute împreună 

răspunsuri la întrebările și sarcinile neclare. 

În acest context, în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare o pondere 

deosebită ar trebui să aibă consolidarea statului de mentor, situație când elevii cu 

performanțe mai înalte, sau doritori să-și aprofundeze cunoștințele într-un anumit 

domeniu, îi acordă suport colegilor să însușească materia. Astfel elevii „învață mai bine 

învățând pe alții”.  

De asemenea într-o școală eficientă voluntariatul este o componentă fundamentală 

a implicării elevilor în acțiuni dezinteresate pentru binele comunității, a cetățenilor și 

a grupurilor care necesită o anumită asistență. Implicarea în acțiuni de voluntariat 

contribuie la consolidarea imaginii școlii, a societății civile, precum și afirmarea 

personalității individului.  

Școala concepută ca un centru educațional comunitar, devine o instituție dorită de 

elevi și părinții lor, este susținută de persoanele care se bucură de serviciile 

educaționale, iar membrii comunității își aduc contribuția la dezvoltarea bazei 

materiale și logistice a instituției, sunt interesați să fie create condiții decente și să 

păstreze ceea ce au creat și dezvoltat împreună.  

Să sperăm că în viitorul apropiat în organizarea și desfășurarea procesului 

educațional, centrale vor fi totuși inteligențele copilului, care trebuie valorificate cu 

multă măiestrie și mai puțin conținuturile, iar stilurile de învățare vor fi individualizate 

și mult mai creative, pornind de la interesele fiecărui copil. În școli va predomina o 

atmosferă educațională mai relaxată, centrale vor fi formarea de deprinderi, dezvoltarea 

competențelor, acumularea de noi experiențe și nu doar notele, lucru care este evident 

în zilele de azi.  

Sistemul educațional ar trebui orientat spre fiecare elev în parte, implicat în 

activități cu caracter interactiv, în concursuri de erudiție și olimpiade de alternativă, 

activități artistice și cognitive. Important este faptul ca toate acestea ar trebui să 

pornească de la vocația copilului, dezvoltându-i interesul, creativitatea și dorința de a 

crește profesional continuu.  
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Optez  pentru ca școala să devină un centru educațional comunitar. Elevii trebuie 

să se afle în școală, împreună cu pedagogul, atâta timp cât părinții, tutorii  sunt ocupați. 

Autoritatea publică este de datoria sa să creeze  condiții optime și servicii pentru 

desfășurarea activităților didactice conform orarului, precum și a activităților 

extrașcolare: cercuri literare, științifice și sportive, ore opționale etc. Pentru aceasta ar 

trebui amenajate în fiecare școală laboratoare, complexe sportive, centre de arte, 

ateliere, parcuri etc. De aceste condiții și servicii ar trebui să beneficieze nu doar elevii, 

dar toți membrii comunității interesați. Astfel va crește atât imaginea instituției, 

totodată va fi consolidată baza ei materială din investițiile necesare și plățile pentru 

serviciile acordate acestora. 

Părinții elevilor, agenții economici și toți membrii comunității ar trebui interesați 

și atrași direct în dezvoltarea și prosperarea școlilor. Aceștia ar trebui să se implice 

dezinteresat în soluționarea problemelor sistemului educațional și ale comunității 

pentru binele său și al copiilor.  

Astfel, școala va deveni cu adevărat un templu al cunoștințelor, locul unde copiii, 

în parteneriat cu maturii, își dezvoltă competențele, creează amintiri, învață să fie ei 

înșiși, devin capabili să acționeze prompt și să reacționeze critic în diverse situații 

cotidiene.  Școala trebuie să fie o instituțiile de format nou, democratică, modernă, 

prietenoasă, în care elevii învață și se deprind a trăi liber. În aceste condiții vor fi 

consolidate valorile morale și civice, iar societatea va prospera și va atinge acele 

performanțe de care avem nevoie. 

În mare parte performanțele elevilor și imaginea unei instituții de învățământ în 

comunitate se datorează profesionalismului cadrelor didactice și măiestriei acestora de 

a organiza procesul educațional de calitate. În ultimii ani se discută tot mai mult despre 

rolul de facilitator și de ghid al cadrului didactic în dezvoltarea competențelor elevului. 

Discuțiile au loc nu doar în mediul științific și de specialitate, dar și în cadrul diverselor 

întruniri, programe televizate și activități on-line.  

De exemplu, cadrele didactice de la Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” 

activează într-un colectiv unit, fiind autonomi în acțiunile sale, dar demonstrând și o 

responsabilitate înaltă pentru deciziile asumate și pentru rezultatele învățării. Cadrele 

didactice sunt consolidate în realizarea misiunii nobile de a descoperi și de a susține 

talentele copiilor, de a promova multiplele lor inteligente pentru a obține performanțe 

academice, rezultate înalte la concursurile naționale și internaționale, implicându-i 

sistematic în activități civice și de voluntariat în comunitate.  

Astfel, cadrele didactice din Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, în scurta 

istorie de 10 ani de la fondarea instituției, au creat mai multe tradiții și valori, 
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consolidând imaginea instituției în comunitate și devenind printre cele mai de succes 

instituții din țară. De câțiva ani la rând Liceul ”Aristotel” se situează pe primele locuri 

după performanțele elevilor înregistrate la Bacalaureat, olimpiade și concursuri 

școlare, proiecte educaționale implementate în localitate etc.  

Chiar de la începutul activității sale în instituție au fost realizate schimbări 

radicale în cadrul procesului educațional: implementarea unui plan-cadru 

individualizat, elaborarea unor programe curriculare la decizia instituției, axate pe 

dezvoltarea abilităților practice în cadrul disciplinelor opționale și vocaționale, 

consolidarea organelor auto-conducerii școlare  etc. 

Cadrele didactice înțeleg că școala are o misiune specială, și anume: de a dezvolta 

competente la elevi și de a-i pregăti pentru a se integra în diverse situații cotidiene, 

astfel în calitate de subiecții ai educației elevii să poată acționa de sine stătător diverse 

situații ale vieții. În acest context, centrale pentru activitatea cadrelor didactice din liceu 

sunt respectarea principiilor unei școli prietenoase copilului, gata să ajute elevul în 

orice situație, bazându-se pe respect, sinceritate și flexibilitate.  

Pentru eficientizarea procesului educațional o mare atenție se acordă 

parteneriatelor școlare, elaborarea și implementarea proiectelor în școală și în 

comunitate. Elevii și părinții afirmă că în liceu este creat un mediu favorabil dezvoltării 

personalității tinerilor. Tot mai des părinții utilizează în dialogul lor cu școala astfel de 

îmbinări de cuvinte, ca „parteneriate în educație”, „proiecte comunitare cu implicarea 

copiilor”, „activități comune ale elevilor, cadrelor didactice și ale părinților” etc.  

În cadrul parteneriatelor este promovat printre copii un mod de viață mai activ 

prin acțiuni de voluntariat, care sunt organizat în mare parte de către membrii cluburilor 

școlare, comitetele de părinți sau de către organizațiile neguvernamentale, fiind ghidați 

de cadrele didactice și membrii competenți ai comunității. Școala promovează 

înțelegerea și încrederea dintre elevi și cadrele didactice, în condițiile unei instituții 

educaționale prietenoase copilului. 

În organizarea și desfășurarea procesului educațional cadrele didactice se axează 

pe valorificarea multiplelor inteligențe ale copilului, valorile și atitudinile lui, mai puțin 

conținuturile, iar stilurile de învățare sunt individualizate și mai creative, pornind de la 

interesele fiecărui copil. În viitorul apropiat în școală va predomina o experiența 

educațională mai pragmatică, centrale vor fi formarea abilităților, dezvoltarea 

competențelor, acumularea de noi experiențe și nu doar notele, lucru care se exagerează 

în ultimul timp.  

Cadrele didactice din Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” optează pentru ca 

instituția să devină un centru educațional comunitar. Părinții elevilor, agenții economici 
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și toți membrii comunității sunt și atrași direct în prosperarea liceului. Deseori cadrele 

didactice se implică dezinteresat în soluționarea problemelor din sistemul educațional 

și ale comunității pentru binele copiilor. Astfel, școala va deveni cu adevărat un templu 

al cunoștințelor, locul unde copiii în parteneriat cu semenii și cu maturii își dezvoltă 

competențele, creează amintiri, învață să fie ei înșiși, devin capabili să acționeze activ 

și să reacționeze critic în diverse situații cotidiene.   

Liceul ”Aristotel” este promotor al valorilor umane, unde sunt create condiții 

pentru formarea/dezvoltarea unui elev cult, inteligent, creativ, capabil să se adapteze la 

orice situație, pregătit pentru condiții de schimbare de tip inovator. Strategia de bază a 

instituției este de a oferi comunității servicii educaționale de către un personal calificat 

în diferite domenii de activitate, personal care să dea dovadă de bună pregătire la nivel 

profesional, demonstrând responsabilitate, spirit de echipă, dorință de performanță, 

adaptabilitate și toleranță, iar tinerilor din liceu, oportunitatea de a se forma la nivelul 

cerințelor țării, în domenii de activitate de viitor, cerute de piața locurilor de muncă. 

În calitate de prima treaptă în procesul de formare a cadrelor de înaltă calificare, 

instituția își stabilește, ca obiectiv de bază,  identificarea, promovarea și instruirea 

elevilor capabili de performanțe înalte, care decid să opteze pentru studii superioare, o 

carieră și dezvoltare multilaterală personală.  

Astfel, performanțele de bază ale liceului sunt: a) instituție de stat, care asigură 

procesul educațional, fără taxe și plăți suplimentare; b) este implementat un plan-cadru 

individualizat, unde elevii au posibilitatea să învețe mai puține discipline școlare și să 

se aprofundeze în anumite domenii cognitive sau vocaționale; c) elevii respectă 

uniforma școlară (costum de culoare albastră, cămașă albă) o afirmare distinctă, în 

special simbolul principal – cravata de culoare azurie; d) activează cu succes Senatul 

tinerilor – organ ales de către elevi prin concurs și care organizează de sine stătător 

activitățile prin intermediul departamentelor; se implementează un program de 

voluntariat și de mentorat specific, unde elevii se implică în activități comunitare și 

acordă asistență diverselor ONG; e) În liceu există o concurență sănătoasă între elevi, 

pentru atingerea performanțelor academice, locuri la olimpiade republicane, conferințe 

științifice și concursuri etc.  
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În matematică căile subiective de obținere a rezultatelor obiective sunt diverse şi 

conțin în sine amprentele calităților personale ale cercetătorului. Prin urmare, la 

rezolvarea problemelor de matematică profesorul trebuie să atragă atenția subiectului 

ce învață, că soluțiile corecte ale unei probleme pot fi obținute prin diferite metode. 

Este justă şi afirmația inversă: rezultatul obținut printr-un anumit raționament şi care 

nu se repetă în aplicarea altor metode, de regulă, nu este corect şi este o consecință a 

aproximațiilor efectuate, ce nu reflectă esența problemei în cauză. 

În timpul orelor de matematică diversitatea metodelor de rezolvare a 

problemelor poate fi realizată cu ajutorul nivelurilor metodologice: utilizarea 

principiilor particulare, utilizarea principiilor pe domenii şi utilizarea principiilor 

generale (vezi [3]). 

Profesorul, în activitatea de rezolvare a problemelor, mai întâi va pune accent pe 

metoda algoritmică cu scopul de a consolida anumite priceperi şi deprinderi necesare, 

iar apoi va concentra atenția subiectului asupra metodei euristice pentru a dezvolta 

cât e de posibil performanțele creative. Deci, în procesul rezolvării problemelor de 

matematică, profesorul este obligat să combine reuşit ambele metode. 

Să cercetăm câteva probleme. 

Problema 1. Rezolvați ecuația de gradul trei ax3 + bx2 + bx + a = 0, a ≠ 0. 

Rezolvare. Metoda algoritmică. Conform principiului algoritmic această ecuație 

poate fi rezolvată, în mulțimea numerelor complexe, utilizând formulele lui 

Gerolamo Cardano (24.09.1501 – 21.09.1576): 
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Dacă coeficienții ecuației sunt numere întregi, atunci putem utiliza următoarea 

teoremă: soluțiile raționale ale ecuației a0x
n + a1x

n 1 + ... + an 1x + an = 0, a0 ≠ 0, 

unde a0, a1, ..., an 1, an sunt numere întregi, pot fi numai numerele ,
n

m
 unde m este un 

număr întreg, iar n – un număr natural nenul şi numărul |m| este divizorul numărului 

|an|, iar numărul n este divizorul numărului |a0|. 

Euristic în acest caz înseamnă limitarea la alegerea unuia din cei doi algoritmi 

menționați mai sus.  

Metode euristice. I. Observăm că primul coeficient al ecuației este egal cu 

ultimul, iar al doilea este egal cu al treilea. Prin urmare, 

ax3 + bx2 + bx + a = (ax3 + a) + (bx2 + bx) =a(x3 + 1) + bx(x + 1) = 

= a(x + 1)(x2 – x + 1) + bx(x + 1) = (x + 1)(ax2 + (b – a)x + a), 

atunci ecuația inițială de gradul trei este echivalentă cu ecuația:  

(x + 1)(ax2 + (b – a)x + a) = 0, 

de unde obținem două ecuații: una de gradul întîi  

x + 1 = 0 

şi alta de gradul al doilea  

ax2 + (b – a)x + a = 0, 

care uşor pot fi rezolvate. 

II. O altă metodă euristică poate fi următoarea: adunăm şi scădem la ecuația cercetată  

ax3 + bx2 + bx + a = 0, a ≠ 0, 

expresia ax2 + ax, adică 

ax3 + bx2 + bx + a + (ax2 + ax – ax2 – ax) = 0 

sau 

(ax3 + bx2 – ax2 + ax) + (ax2 + bx – ax + a) = 0, 

x(ax2 + (b – a)x + a) + (ax2 + (b – a)x + a) = 0, 

de unde, evident, obținem aceleaşi două ecuații. 

III. Obținem încă o metodă euristică, dacă observăm că ecuația propusă  

ax3 + bx2 + bx + a = 0, a ≠ 0, 

întotdeauna admite soluția x =  1. Deci împărțind polinomul ax3 + bx2 + bx + a la (x 

+ 1) vom obține polinomul ax2 + (b – a)x + a. 

La rezolvarea unor astfel de probleme este necesar de evidențiat limitele de 

aplicabilitate a metodei algoritmice şi celei euristice: metoda lui Cardano ne permite 

să rezolvăm orice ecuație de gradul trei, oricare ar fi coeficienții a şi b. Deci, în acest 
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sens acesta este un algoritm general. Însă el poate fi aplicat numai pentru ecuații de 

gradul al treilea şi în acest sens algoritmul dat nu mai este unul general.  

Dar cum rămâne cu celelalte trei metode? Metodele I şi II pot fi aplicate numai 

la ecuații de gradul trei a0x
3 + a1x

2 + a2x + a3 = 0, a0 ≠ 0 şi numai care satisfac 

condițiilor: a0 = a3 şi a1 = a2. Prin urmare, metodele I şi II, în acest sens, sunt nişte 

metode particulare, deşi aplicându-le la rezolvarea unor astfel de ecuații obțiem mai 

rapid soluțiile ecuației date.  

Metoda III, spre deosebire de metodele I şi II poate fi aplicată nu numai pentru 

ecuații de gradul 3, dar şi pentru ecuații de gradul 5, 7 şi 9. Deci, în acest sens este o 

metodă mai generală, decât celelalte metode, însă ea poate fi aplicată numai pentru 

ecuații la care coeficienții trebuie să verifice condiția ak = ank, adică metoda a III-a 

este restricționată de condiția ak = ank. 

În procesul rezolvării ecuațiilor de gradul trei este necesar să atragem atenția la 

faptul, că uneori metoda lui Cardano ne conduce la iraționalități inutile. De exemplu, 

rezolvând ecuația de gradul trei x3 + 3x – 4 = 0 prin metoda lui Cardano, obținem 

următoarele trei soluții în mulțimea numerelor complexe:  

x1 = 
2

5252 33 
, x2,3 = 

2

5252 33 
 ±

 
2

52523 33 i
. 

Pe de altă parte, „ignorând” metoda lui Cardano, observăm că x1 = 1 este o 

soluție a ecuației x3 + 3x – 4 = 0. Deoarece x3 + 3x – 4 = (x – 1)(x2 + x + 4) = 0, 

rezolvând ecuația  

x2 + x + 4 = 0, 

obținem celelalte două soluții x2,3 = 
2

151 i
.  

Prin urmare, 
2

5252 33 
 = 1, iar 

 
2

5252 33 
 = 5 . 

Însă ultimele două egalități nu sunt evidente ! 

Problema 2. Rezolvați ecuația de gradul patru: 

ax4 + bx3 +cx2 + bx + a = 0, a ≠ 0. 

Rezolvare. Metoda algoritmică. Se cunoaşte că orice ecuație de gradul patru, în 

mulțimea numerelor complexe, poate fi rezolvată prin metoda lui Lodovico Ferrari 

(02.02.1522  05.10.1565), care constă din două etape: la prima etapă ecuația de 

gradul patru, cu ajutorul substituției ,
4a

b
yx   se aduce la o ecuație de acelaşi grad 

în care lipseşte termenul ce conține necunoscuta la puterea a treia. La etapa a doua 
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ecuația obținută se rezolvă prin descompunerea în factori, însă pentru a găsi 

descompunerea dorită, trebuie să rezolvăm ecuația cubică respectivă. 

Metoda euristică. Ecuația de gradul patru ax4 + bx3 +cx2 + bx + a = 0, unde a ≠ 0 

poate fi rezolvată utilizând următoarele raționamente: deoarece x = 0 nu este soluție a 

ecuației de gradul patru, atunci împărțind ambele părți ale ecuației la x2, obținem o 

ecuație echivalentă:  

ax2 +
2x

a
+ bx + 

x

b
 + c = 0. 

Scriem această ecuație sub forma: 

.0
1

2
1

2



























 c

x
xb

x
xa  

Efectuând substituția ,
1

t
x

x  obținem ecuația pătrată at2 + bt + (c – 2a) = 0. Dacă 

ecuația obținută admite două soluții t1 şi t2, atunci ecuația inițială de gradul patru este 

echivalentă cu totalitatea următoarelor două ecuații:  

x2 – t1x + 1 = 0 şi x2 – t2x + 1 = 0. 

Dacă ecuația pătrată obținută admite numai o soluție t0 (soluție dublă), atunci ecuația 

inițială de gradul patru este echivalentă cu ecuația pătrată x2 – t0x + 1 = 0. 

În acest caz metoda lui Ferrari ne permite să rezolvăm orice ecuație de gradul 

patru, însă ea poate fi aplicată numai pentru ecuații de acest grad. Cealaltă metodă, 

spre deosebire de metoda lui Ferrari, ne permite să rezolvăm ecuații de gradul 4, 6, 8 

şi este valabilă numai pentru astfel de ecuații. 

Prin alegerea reuşită a ecuațiilor de către profesor, subiectul ce învață poate 

ajunge la următoarele descoperiri/redescoperiri:  

1. Pentru a rezolva ecuația de forma a0x
n + a1x

n 1 + ... + an 1x + an = 0, unde n=2, 4, 

6, 8, coeficienții căreia satisfac condiței ak = ank pentru k = 0, 1, 2, ..., n, trebuie să 

respectăm următorul algoritm: 

1.1) dacă n = 2m, atunci împărțim ambele părți ale ei la xm şi trecem la ecuația 

echivalentă  

a0x
m + a1x

m 1 + ... + 
m

n

m

n

x

a

x

a






1

1  = 0. 

1.2) Efectuăm gruparea termenilor şi facem substituția: .
1

t
x

x   

1.3) Rezolvăm ecuația obținută în raport cu t. 

1.4) Numărul ecuațiilor rezolvate în raport cu x va fi egal cu numărul valorilor 

primite de t, soluțiile cărora şi vor fi soluții ale ecuației inițiale. 

36



2. Pentru a rezolva ecuația de forma a0x
n + a1x

n 1 + ... + an 1x + an = 0, unde n = 3, 

5, 7, 9, coeficienții căreia satisfac condiței ak = ank pentru k = 0, 1, 2, ..., n, trebuie să 

respectăm următorul algoritm: 

2.1) dacă n = 2m + 1, atunci x =  1 este soluție a ecuației date. 

2.2) Împărțind ambele părți ale ecuației a0x
n + a1x

n 1 + ... + an 1x + an = 0 la (x + 1) 

o reducem la o ecuație de gradul n = 2m. 

2.3) Realizăm paşii 1.3 şi 1.4 de mai sus. 

3. Dacă suma coieficienților unei ecuații este egală cu zero, atunci o soluție a 

ecuației date numai decât este x = 1. 

4. Pentru ecuațiile de forma a0x
n + a1x

n 1 + ... + an 1x + an = 0, unde coeficienții ei 

verifică condiția ak = ( 1)kank pentru k = 0, 1, 2, ..., n sunt valabile raționamentele 

de mai sus luând în considerație următoarele schimbări: pentru n = 2m efectuăm 

substituția ,
1

t
x

x 
 
iar pentru n = 2m + 1 una din soluțiile ecuației este x = 1. 

După ce s-au făcut aceste descoperiri/redescoperiri, profesorul aduce la 

cunoştință că ecuațiile de forma a0x
n + a1x

n 1 + ... + an 1x + an = 0, coeficienții căreia 

satisfac condiței ak = ank pentru k = 0, 1, 2, ..., n, se numesc ecuații simetrice, iar cele 

la care coeficienții verifică condiția ak = ( 1)kank pentru k = 0, 1, 2, ..., n se numesc 

ecuații antisimetrice. 

Problema 3. Rezolvați ecuația: x7 – 6x5 + 10x3 – 4x – 1 = 0. 

Rezolvare. Utilizând raționamente algoritmice putem obține că o soluție a ecuației 

este x1 = 1, iar celelalte soluții se determină aproximativ:  

x21.8793852415718, x31.2469796037175, x4– 0.34729635533386, 

x5– 0.44504186791263, x6–1.532088886238, x7– 1.8019377358048. 

Observăm că în acest caz gândirea algoritmică nu ne conduce la determinarea 

exactă a soluțiilor ecuației date. Aici este necesară o altă abordare, adică este necesară 

o gândire nestandardă. La determinarea exactă a soluțiilor pentru această ecuație ne 

vine în ajutor metoda euristică. Pentru a utiliza această metodă procedăm în modul 

următor: 

 1) scriem ecuația cercetată sub forma:  

x7 – 6x5 + 10x3 – 4x = 1 sau (x7 – 4x5 + 2x3) – (2x5 – 8x3 + 4x) = 1; 

 2) evidențiem factorul comun:  

x3(x4 – 4x2 + 2) – 2x(x4 – 4x2 + 2) = 1 sau x(x2 – 2)(x4 – 4x2 + 2) = 1; 

 3) notăm x = 2y; 

 4) obținem următoarea ecuație în raport cu y: 
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2y(4y2 – 2)(16y4 – 16y2 + 2) = 1 sau 8y(2y2 – 1)(8y4 – 8y2 + 1) = 1. 

 5) se poate de demonstrat că | y | < 1, deoarece pentru | y | ≥ 1 vom avea: 

2y2 – 1 ≥ 1 şi 8y4 – 8y2 + 1 ≥ 1; 

 6) deci putem nota: y = cos t, unde 0 < t < ; 

 7) deoarece  

2y2 – 1 = 2cos2t – 1 = cos 2t, 8y4 – 8y2 + 1 = 2(2y2 – 1)2 – 1 = 2cos22t – 1 = cos 4t, 

obținem următoarea ecuație trigonometrică în raport cu t: 

8cos t cos 2t cos 4t = 1; 

 8) înmulțim ambele părți ale ecuației trigonometrice cu sin t: 

8cos t sin t cos 2t cos 4t = sin t. 

 9) Rezolvăm această ecuație trigonometrică: 

 9.1) 2cos 2t cos 4t = cos 2t + cos 6t; 

 9.2) 4cos t sin t = 2sin 2t; 

 9.3) 2 sin 2t cos 2t = sin 4t; 

 9.4) 2 sin 2t cos 6t = – sin 4t + sin 8t; 

 9.5) sin 4t – sin 4t + sin 8t = sin t; 

 9.6) sin 8t – sin t = 0; 

 9.7) 
2

9
cos

2

7
sin2

tt
 = 0; 

 9.8) 
2

7
sin

t
 = 0 şi 

2

9
cos

t
 = 0; 

 9.9) ecuația 
2

7
sin

t
 = 0 admite soluțiile ,

7

2 k
t


 k = 1, 2, 3, iar ecuația a doua 

2

9
cos

t
 = 0 are soluțiile ,

9

2

9

k
t


 k = 0, 1, 2, 3; 

 9.10) astfel am obținut următoarele şapte soluții: 

,
7

2
cos


,

7

4
cos


,

7

6
cos


,

9
cos


,

2

1
,

9

5
cos


;

9

7
cos


 

 10) revenind la necunoscuta x obținem soluțiile exacte ale ecuației inițiale x7 

– 6x5 + 10x3 – 4x – 1 = 0:  

,
7

2
cos2


,

7

4
cos2


,

7

6
cos2


,

9
cos2


 1, ,

9

5
cos2


.

9

7
cos2


 

Deşi un aşa răspuns, pentru ecuațiile algebrice, ”pare ciudat”, totuşi anume 

numerele găsite şi sunt soluțiile ecuației cercetate. 

Problema 4. Rezolvați ecuația irațională: 

 .3142 22  xxxx  
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Rezolvare. Metoda algoritmică. Trecem al doilea termen din partea stângă în partea 

dreaptă:  

.1342 22  xxxx  

Ridicăm ambele părți la pătrat: 

,3332442 222  xxxxxx  

de unde  

,33332 2 xxx  ,9121212 22 xxx  x2 – 4x + 4 = 0. 

Ultima ecuație admite soluția x = 2. 

Metoda euristică. Scriem ecuaţia iraţională de mai sus sub forma: 

3
2

1
21

2

1
224 22 

















 xxxx  

sau 

.330sin2130sin44 0202  xxxx  

Observăm că 4, 3  şi 1 sunt lungimile laturilor unui triunghi ABC (fig. 1). 

 

Deducem bisectoarea exterioară CD şi notăm lungimea ei prin x. Soluţia ecuaţiei 

iraţionale va fi lungimea bisectoarei exterioare CD. Referitor la calculul lungimii 

bisectoarei exterioare, adică pentru a afla soluţia ecuaţiei iraţionale, putem indica 

diferite metode (vezi [1, 4]). Noi vom aplica relaţia cunoscută din planimetrie şi vom 

obține soluția: 

.2
12

2

1
122

2

60
sin2

0












ACBC

ACBC
x  

Problema 5. Aflaţi valoarea cea mai mică a funcţiei: 

f(x; y; z) = 36164 222  zyx , dacă x + y + z = 5. 

Rezolvare. Metoda algoritmică. Algoritmul tradițional este următorul: deoarece z = 5 

– x – y, atunci obţinem funcţia de două variabile: 
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f(x; y) =   365164
222  yxyx . 

Derivatele parţiale de ordinul întâi ale acestei funcţii 

sunt: 

,
36)5(

5

4
);(

22

/









yx

yx

x

x
yxf

x  

.
36)5(

5

16
);(

22

/









yx

yx

y

y
yxf

y  

Egalând aceste derivate cu zero: ,0);(/ yxf
x

0);(/ yxf
y

, 

vom obține 

z = 5 – 3x şi z = 5 + x. 

Pentru y = 2x avem: x = ,
6

5
y = ,

3

5
z = ,

2

5
 iar pentru y = – 2x se obține respectiv:  

x1 = 
4

5
 , y1 = 

2

5
, z1 = 

4

15
 şi x2 = ,

2

5
 y2 = – 5, z2 = 

2

15
. 

Astfel am obţinut trei puncte critice:  










2

5
;

3

5
;

6

5
, 










4

15
;

2

5
;

4

5
 şi 










2

15
;5;

2

5
. 

Calculăm valorile funcției în punctele date:  










2

5
;

3

5
;

6

5
f 13; 










4

15
;

2

5
;

4

5
f ;

2

893
 










2

15
;5;

2

5
f .413  

Prin urmare, valoarea cea mai mică a funcţiei date este 13. 

Rezolvări detaliate prin metode ne algoritmice sunt prezentate în lucrarea [2]. 

Metoda euristică. Cercetăm figura 2. Observăm că  

AB = ,42 x BC = 162 y  şi CD = .362 z  

Funcţia dată va obţine valoarea cea mai mică atunci când lungimea liniei frânte 

ABCD va avea lungimea cea mai mică. Aceasta este posibil numai atunci când 

punctele A, B, C şi D vor fi situate pe una şi aceeaşi dreaptă, adică valoarea cea mai 

mică a funcţiei date trebuie să fie lungimea segmentului AD, care este ipotenuza 

triunghiului dreptunghic AED. Deoarece catetele triunghiului dreptunghic sunt AE = 

5 şi ED = 12, rezultă că ipotenuza AD = 13. Deci valoarea cea mai mică a funcţiei 

este 13. 

Din cele prezentate rezultă, că metoda algoritmică ne obligă de fiecare dată să 

determinăm mai întâi punctul în care funcția primeşte valoarea cea mai mică, deşi 

codiția/ipoteza problemei aşa ceva nu cere. Metoda euristică, spre deosebire de cea 

40



algoritmică ne permite să determinăm valoarea cea mai mică a funcţiei, fără a 

determina punctul în care ea primeşte această valoare.  

  

Concluzii 

 Metoda euristică este un algoritm de rezolvare a problemei, veridicitatea căruia 

nu este demonstrată pentru toate cazurile, dar despre care se cunoaşte că ne permite 

să aflăm o soluție optimă în majoritatea cazurilor. În realitate poate fi chiar cunoscut 

(adică este demonstrat) că metoda euristică formal nu este corectă. Însă această 

metodă tot una poate fi aplicată, dacă ea ne conduce la un rezultat greşit numai în 

unele cazuri destul de rare sau când ne conduce la un rezultat inexact însă optim. Cu 

alte cuvinte, metoda euristică este o metodă care matematic nu este complet 

argumentată, însă din punct de vedere practic este utilă. 

 Este important de înțeles, că metoda euristică, spre deosebire de algoritmul 

corect de rezolvare a problemei, posedă următoarele particularități: 

 ea nu ne garantează determiarea celei mai bune soluții; 

ea nu garantează stabilirea soluției, chiar dacă se cunoaşte că soluția există; 

ea poate da soluție greşită în anumite cazuri. 
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CERCETAREA ECUAȚIEI GENERALE A SUPRAFEȚEI DE ORDINUL DOI 

ÎN CURSUL UNIVERSITAR DE GEOMETRIE 

Afanas Dorin, dr., conf. univ. 

Velciug Natalia, student 

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău 

Prin suprafaţă de ordinul doi  faţă de reperul R =  kjiO  , , ,  vom înţelege 

mulţimea tuturor punctelor spaţiului, coordonatele (x; y; z) ale cărora satisfac ecuaţiei 

(vezi [1, 2, 3]): 

a11x
2 + a22y

2 + a33z
2 + 2a12xy + 2a13xz +  

+ 2a23yz + 2a10x + 2a20y + 2a30z + a00 = 0,  

unde coeficienţii a11, a22, a33, a12, a13, a23, a10, a20, a30, a00 pot primi orice valori reale, 

însă a11, a22, a33, a12, a13, a23 nu pot fi egali cu zero concomitent. În ecuaţia (1) se 

consideră aij = aji (i = 0, 1, 2, 3; j = 0, 1, 2, 3). 

Ecuaţia (1) se numeşte ecuaţia generală a suprafeţei  de ordinul doi. 

Ne punem scopul să rezolvăm următoarele două probleme: 

1) să determinăm toate tipurile suprafeţei  de ordinul doi; 

2) să determinăm ecuaţiile canonice ale suprafeţei . 

Fie  















/
33

/
32

/
31

/
23

/
22

/
21

/
13

/
12

/
11

,

,

zcycxcz

zcycxcy

zcycxcx

      (2) 

formulele de transformare ale sistemului dreptunghiular de coordonate. Vectorii 

unitari ai sistemului nou (Ox/y/z/) faţă de sistemul vechi (Oxyz) au coordonatele: 

/i = {c11; c21; c31}, /j = {c12; c22; c32} şi /k = {c13; c23; c33}, 

unde 

1///  kji  şi 0,,, ////// 




















 kjkiji . 

Substituind expresiile lui x, y şi z din sistemul (2) în ecuaţia (1), vom obţine 

ecuaţia suprafeţei  faţă de sistemul nou de coordonate: 

,02222

22

/
00

//
30

//
20

//
10

///
23

///
13

//
12

2//
33

2//
22

2//
11

/





azayaxazya

zxayxazayaxa
   (3) 

unde 
/
ika = (a11c1i + a12c2i + a13c3i)c1k + (a21c1i + a22c2i + 

+ a23c3i)c2k + (a31c1i + a32c2i + a33c3i)c3k, 

i, k = 1, 2, 3,  

(1) 

(4) 
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/
0na = a10c1n + a20c2n + a30c3n (n = 1, 2, 3), /

00a  = a00.    (5) 

Dacă presupunem, că există un aşa sistem de coordonate (Ox/y/z/) faţă de care 

ecuaţia generală (1) nu conţine produsele xy, xz şi yz, atunci se demonstrează că 

coordonatele vectorilor unitari  

/i = {c11; c21; c31}, /j = {c12; c22; c32} şi /k = {c13; c23; c33} 

satisfac următorului sistem de ecuaţii: 

   














,0)(

,0)(

,0)(

333232131

323222121

313212111

kkkk

kkkk

kkkk

cacaca

cacaca

cacaca







    (6) 

unde k este soluţia ecuaţiei caractersitice 













333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

 = 0.    (7) 

Ecuaţia caracteristică (7) poate fi scrisă sub forma: 

3  I12 + I2  I3 = 0,     (8) 

unde  

I1 = a11 + a22 + a33, I2 = 
2212

1211

aa

aa
 + 

3313

1311

aa

aa
 + 

3323

2322

aa

aa
, 

I3 = 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

. 

1. Definiţie. Direcţia vectorului, coordonatele căruia satisfac sistemului de ecuaţii 

(6), se numeşte direcţie principală faţă de suprafaţa de ordinul doi. 

Soluţiile ecuaţiei caracteristice (7) sau (8) şi direcţiile principale posedă 

următoarele proprietăţi: 

2. Proprietate. Dacă soluţiile 1 şi 2 ale ecuaţiei caracteristice (7) sau (8) sunt 

diferite, atunci direcţiile principale corespunzătoare faţă de suprafaţa de ordinul doi 

sunt reciproc perpendiculare. 

Demonstraţie. Fie 1 şi 2 două soluţii diferite ale ecuaţiei caracteristice. Atunci 

coordonatele vectorilor respectivi  

/i = {c11; c21; c31} şi /j = {c12; c22; c32} 

 sunt soluţiile sistemului (6). Prin urmare, au loc următoarele egalităţi: 















,

,

,

311313321321131

211312321221121

111311321121111

ccacaca

ccacaca

ccacaca







    (9) 
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,

,

322323322321231

222322322221221

122321322121211

ccacaca

ccacaca

ccacaca







    (10) 

Înmulţind ambele părţi ale ecuaţiilor sistemului (9) cu c12, c22 şi c32, iar ambele părţi 

ale ecuaţiilor sistemului (10) cu c11, c21 şi c31, vom obţine următoarele două sisteme: 















,

,

,

32311323133322132321131

22211223123222122221121

12111123113122112121111

ccccaccacca

ccccaccacca

ccccaccacca







   (11) 















.

,

,

31322313233312232311231

21222213223212222211221

11122113213112212111211

ccccaccacca

ccccaccacca

ccccaccacca







   (12) 

Observăm că părţile stângi ale ecuaţiilor sistemelor (11) şi (12) sunt respectiv egale. 

Atunci  

1(c11c12 + c21c22 + c31c32) = 2(c11c12 + c21c22 + c31c32) 

sau  

(1  2) (c11c12 + c21c22 + c31c32) = 0. 

Conform ipotezei 1  2 şi deci din ultima egalitate obţinem  

c11c12 + c21c22 + c31c32 = 0.    (13) 

 Proprietatea este demonstrată. 

3. Proprietate. Soluţiile ecuaţiei caracteristice a suprafeţei de ordinul doi 

întotdeauna sunt reale. 

Demonstraţie. Pentru a demonstra această proprietate, presupunem contrariul, adică 

presupunem că 1 = a + bi, unde b  0, este o soluţie a ecuaţiei (8). Atunci ecuaţia (8) 

admite şi soluţia 2 = a  bi. Fără a restrânge generalitatea, putem considera că 

soluţiei 1 îi corespunde vectorul /i = {c11; c21; c31}, unde  

c11 = u1 + v1i, c21 = u2 + v2i şi c31 = u3 + v3i 

ce ne determină o direcţie principală relativ de suprafaţa de ordinul doi. Atunci 

soluţiei 2 îi corespunde vectorul /j = {c12; c22; c32}, unde  

c12 = u1  v1i, c22 = u2  v2i şi c32 = u3  v3i 

ce ne determină o altă direcţie principală relativ de suprafaţa de ordinul doi. 

Numerele u1, v1, u2, v2 şi u3, v3 nu sunt nule concomitent, deoarece c11, c21 şi c31 este o 

soluţie nenulă a sistemului (6). Conform ipotezei 1  2 şi prin urmare din (13) 

obţinem  
2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1 vuvuvu  = 0, 

adică  
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u1 = v1 = u2 = v2 = u3 = v3 = 0. 

Am obţinut o contrazicere, deoarece numerele u1, v1, u2, v2 şi u3, v3 nu sunt nule 

concomitent. Astfel, presupunerea noastră este falsă, adică soluţiile ecuaţiei 

caracteristice a suprafeţei de ordinul doi întotdeauna sunt reale. Proprietatea este 

demonstrată. 

Din cele două proprietăţi demonstrate rezultă: 

4. Corolar. Coordonatele vectorilor care ne determină direcţiile principale faţă de 

suprafaţa de ordinul doi sunt nişte numere reale. 

5. Corolar. Direcţiile principale faţă de suprafaţa de ordinul doi care corespund 

soluţiilor diferite ale ecuaţiei caracteristice sunt reciproc perpendiculare. 

Pot fi demonstrate următoarele teoreme: 

6. Teoremă. Dacă soluţiile 1, 2 şi 3 ale ecuaţiei caracteristice (8) coincid, adică 

1 = 2 = 3, atunci pentru  = 1,  = 2 şi  = 3 toţi coeficienţii sistemului (6) sunt 

egali cu zero. 

În acest caz orice vector al spaţiului ne determină o direcţie principală relativ de 

suprafaţa de ordinul doi. 

7. Teoremă. Dacă soluţiile 1, 2 şi 3 ale ecuaţiei caracteristice (8) satisfac 

condiţiei 1 = 2  3, atunci pentru  = 1 şi  = 2 sistemul (6) conţine numai o 

ecuaţie liniar independentă. 

În acest caz există o mulţime infinită de vectori coplanari, care ne determină 

direcţiile principale faţă de suprafaţa de ordinul doi. 

8. Teoremă. Dacă soluţiile 1, 2 şi 3 ale ecuaţiei caracteristice (8) sunt distincte, 

adică 1  2  3  1, atunci pentru  = 1,  = 2 şi  = 3 sistemul (6) conţine 

două ecuaţii liniar independente. 

În acest caz există trei vectori, care ne determină trei direcţii principale faţă de 

suprafaţa de ordinul doi şi conform corolarului 5 sunt reciproc perpendiculare două 

câte două. 

Din teoremele 6, 7 şi 8 rezultă că pentru orice suprafaţă de ordinul doi există cel 

puţin trei direcţii principale faţă de suprafaţa de ordinul doi, care două câte două sunt 

reciproc perpendiculare. 

9. Teoremă. Dacă vectorii unitari 

/i = {c11; c21; c31}, /j = {c12; c22; c32} şi /k = {c13; c23; c33} 

a sistemului (Ox/y/z/) ne determină trei direcţii principale faţă de suprafaţa de ordinul 

doi, ce se determină de ecuaţia generală (1) faţă de sistemul de coordonate (Oxyz), 

atunci faţă de sistemul (Ox/y/z/) ecuaţia suprafeţei date poate fi scrisă sub forma: 
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/
00

//
30

//
20

//
10

2/
3

2/
2

2/
1 222 azayaxazyx    = 0,  (14) 

330220110
/

0 mmmm cacacaa  , 

unde m = 1, 2, 3; /
00a = a00. 

Cercetăm următoarele cazuri: 

Cazul 1. Nici una din soluţiile ecuaţiei caracteristice (8) nu este nulă, adică  

1  0, 2  0 şi 3  0. 

În acest caz ecuaţia (14) poate fi scrisă sub forma:  
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Translând sistemul de coordonate după formulele: 





















,

,

,

3

/
30/

2

/
20/

1

/
10/







a
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a
Xx

 astfel încât originea 

sistemului nou de coordonate să fie în punctul 















3

/
30
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/
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1

/
10/  ; ;



aaa
O , vom aduce 

ecuaţia (14) la forma: 
//
00

2
3

2
2

2
1 aZYX    = 0,    (15) 

unde 
3

2/
30

2

2/
20

1

2/
10/

00
//
00



aaa
aa  . 

Dacă 0//
00 a , atunci ecuaţia (15) poate fi scrisă în forma canonică: 

,1

3

//
00

2

2

//
00

2

1

//
00

2














a

Z

a

Y

a

X
     (16) 

iar dacă //
00a  = 0, atunci ecuaţia (15) poate fi scrisă sub forma: 

.0
111

3

2

2

2

1

2














ZYX
     (17) 

Cercetând toate combinaţiile de semne ale coeficienţilor ecuaţiei (15), vom 

obţine toate suprafeţele care pot avea ecuaţia de forma (15).  

Rezultatele acestor cercetări sunt indicate în tabelul de mai jos: 
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Nr. 

d/o 
1 2 3 

//
00a  

Ecuaţia canonică a 

suprafeţei 

Denumirea 

suprafeţei 

1      1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 Elipsoid 

2     1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 

Elipsoid 

imaginar 

3    0 0
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 

Un punct sau o 

suprafaţă 

conică 

imaginară 

4       1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 

Hiperboloid cu 

o pânză 

5      1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 

Hiperboloid cu 

două pânze 

6     0 0
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 

Supafaţă 

conică 

Ecuaţia 1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 nu admite nici o valoare reală a lui X, Y şi Z. De 

aceea suprafaţa ce se determină de această ecuaţie se numeşte imaginară. Ecuaţiei 

0
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 îi satisface unicul punct (0; 0; 0). 

Cazul 2. Una din soluţiile ecuaţiei caracteristice (8) este nulă, celelalte două soluţii 

sunt nenule şi coeficientul de pe lângă z/ din ecuaţia (14) este nenul, adică 3 = 0, 1  

0, 2  0 şi 0/
30 a . În acest caz ecuaţia (14) poate fi adusă la forma: 
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 , unde //
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Translând sistemul de coordonate după formulele: 
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astfel încât originea sistemului nou de coordonate să fie în punctul 
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00

2

/
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/
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2
 ; ;

a

aaa
O


, vom aduce ecuaţia (14) la forma: 

ZaYX /
30

2
2

2
1 2   = 0.     (18) 

Dacă soluţiile ecuaţiei caracteristice 1 şi 2 au acelaşi semn, atunci ecuaţia (18) 

ne determină un paraboloid eliptic, iar dacă 1 şi 2 au semne diferite, atunci ecuaţia 

(18) ne determină un paraboloid hiperbolic. 

Cazul 3. Una din soluţiile ecuaţiei caracteristice (8) este nulă, celelalte două soluţii 

sunt nenule şi coeficientul de pe lângă z/ din ecuaţia (14) este nul, adică 3 = 0, 1  0, 

2  0 şi /
30a  = 0. În acest caz ecuaţia (14) poate fi scrisă sub forma: 
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Translând sistemul de coordonate după formulele: 
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astfel încât originea sistemului nou de coordonate să fie în punctul 













 0 ; ;
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/
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aa
O , 

vom aduce ecuaţia (14) la forma: 
//
00

2
2

2
1 aYX    = 0,     (19) 

unde //
00a  = 

2

2/
20

1

2/
10/

00


aa
a  . 

Dacă 0//
00 a , atunci ecuaţia (19) poate fi scrisă sub forma canonică: 

1

2

//

2

1

//
00

2










a

Y

a

X
,      (20) 

iar dacă //
00a  = 0, atunci ecuaţia (19) primeşte forma: 

0
11

2

2

1

2










YX
.      (21) 
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În dependenţă de semnele soluţiilor 1, 2 şi a coeficientului //
00a  ecuaţia (19) 

poate fi ecuaţia uneia din următoarele suprafeţe, care sunt indicate în următorul tabel: 

Nr. 

d/o 
1 2 

//
00a  Ecuaţia canonică a suprafeţei Denumirea suprafeţei 

1     1
2

2

2

2


b

Y

a

X
 Cilindru eliptic 

2    1
2

2

2

2


b

Y

a

X
 Cilindru eliptic imaginar 

3   0 0
2

2

2

2


b

Y

a

X
 

O pereche de plane imaginare cu 

o unică dreaptă reală 

4    

+ 

sau 

 

1
2

2

2

2


b

Y

a

X
 Cilindru hiperbolic 

5    0 0
2

2

2

2


b

Y

a

X
 O pereche de plane concurente 

 

Cazul 4. Soluţiile ecuaţiei caracteristice satisfac condiţiei  

1  0, 2 = 3 = 0 şi 0
2

30

2/
20

/

 aa . 

Vom demonstra, că în acest caz ecuaţia (14) este ecuaţia unui cilindru parabolic. 

Cu acest scop admitem, de exemplu, că 0//
30 a . Atunci ecuaţia suprafeţei de ordinul 

doi poate fi adusă la forma: 






























/
30

//
00//

30
//

20

1

/
10/

1
2

22
a

a
zaya

a
x


  = 0. 

Translând sistemul de coordonate după formulele: 




















,
2

         ,

,

,
30

//
00///

///
1

/
10///

a

a
zz

yy

a
xx



 

astfel încât originea sistemului nou de coordonate să fie în punctul 

,
2

 ;0 ;
/

30

//

00

1

/

10/
















a

aa
O


 aducem ecuaţia (14) la forma: 

///
30

///
20

2//
1 22 zayax  = 0.     (22) 
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Rotind sistemul de coordonate  /////// zyxO  în jurul axei  /// xO  prin intermediul 

formulelor: 



























,

,

                 ,

2/
30

2/
20

////
30

////
30//

2/
30

2/
20

////
30

////
20//

/////

aa

zaya
z

aa

zaya
y

xx

vom obţine următoarea ecuaţie a suprafeţei de 

ordinul doi: 

///2/
30

2/
20

2///
1 2 yaax   = 0.     (23) 

Ecuaţia (23) reprezintă ecuaţia cilindrului parabolic (fig. 1). 

 

Fig. 1 

Cazul 5. Soluţiile ecuaţiei caracteristice 1  0, 2 = 3 = 0 şi coeficienţii /
20a  = /

30a  = 

0. În acest caz ecuaţia (14) primeşte forma: 
1

2/
10/

00

1

/
10/

1



a

a
a

x 













  = 0. Translând 

sistemul de coordonate prin intermediul formulelor: 



















          ,z

         ,

,

/

/
1

/
10/

Z

Yy

a
Xx


 aducem ecuaţia 

suprafeţei de ordinul doi la forma:  
//
00

2
1 aX   = 0,      (24) 

unde 
1

2/
10/

10
//
00



a
aa  . 

Ecuaţia (24) determină: 
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a) o pereche de plane reale paralele pentru cazul când 1 şi //
00a  au semne diferite; 

b) o pereche de plane imaginare paralele pentru cazul când 1 şi //
00a  au acelaşi semn; 

c) o pereche de plane confundate pentru cazul când //
00a  = 0. 

În aşa mod am obţinut 17 tipuri de suprafeţe de ordinul doi, care se determină 

respectiv de următoarele cinci tipuri de ecuaţii diferite: 

 I. 0//
00

2
3

2
2

2
1  aZYX  ; 1  0, 2  0 şi 3  0. 

 II. 02 /
30

2
2

2
1  ZaYX  ; 1  0, 2  0, 3 = 0, 0/

30 a . 

 III. 0//
00

2
2

2
1  aYX  ; 1  0, 2  0, 3 = 0 şi 0/

30 a . 

 IV. YaaX
2/

30

2/
20

2
1 2  = 0, unde 1  0, 2 = 3 = 0 şi 0

2

30

2/
20

/

 aa . 

 V. //
00

2
1 aX   = 0, unde 1  0, 2 = 3 = 0 şi /

20a  = /
30a  = 0. 

Conform rezultatelor obţinute concludem, că pentru a reduce ecuaţia generală 

(1) a suprafeţei de ordinul doi la forma canonică vom utiliza următorul algoritm 

general: 

1) Alcătuim ecuaţia caracteristică (7) sau (8) din care determinăm soluţiile ei. 

2) Determinăm soluţiile sistemului de ecuaţii (6) pentru fiecare soluţie a ecuaţiei 

caracteristice, luând în consideraţie teoremele 6, 7 şi 8. Soluţiile sistemului (6) vor fi 

coordonatele vectorilor unitari şi reciproc perpendiculari care ne determină direcţiile 

principale faţă de suprafaţa de ordinul doi. 

3) Reducem ecuaţia generală (1) la ecuaţia (14). 

4) Cercetăm ecuaţia (14) în conformitate cu cele cinci cazuri studiate mai sus. 

5) Comparând ecuaţia obţinută cu cele 17 din tabelul de mai jos tragem concluzia 

despre suprafaţa cercetată. 

 

Nr. 

d/o 

Ecuaţia canonică 

a suprafeţei 
Denumirea suprafeţei 

Forma geometrică a 

suprafeţei 

1 1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 Elipsoid 

 

2 1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 Elipsoid imaginar  

3 1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 Hiperboloid cu o pânză 
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4 1
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 Hiperboloid cu două pânze 

 

5 0
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 Supafaţă conică 

 

6 0
2

2

2

2

2

2


c

Z

b

Y

a

X
 

Un punct sau o suprafaţă conică 

imaginară 

 

7 Z
b

Y

a

X
2

2

2

2

2

  Paraboloid eliptic 

 

8 Z
b

Y

a

X
2

2

2

2

2

  Paraboloid hiperbolic 

 

9 1
2

2

2

2


b

Y

a

X
 Cilindru eliptic 

 

10 1
2

2

2

2


b

Y

a

X
 Cilindru eliptic imaginar  

11 1
2

2

2

2


b

Y

a

X
 Cilindru hiperbolic 

 

12 0
2

2

2

2


b

Y

a

X
 O pereche de plane concurente 

 

13 0
2

2

2

2


b

Y

a

X
 

O pereche de plane imaginare 

cu o unică dreaptă reală 
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14 X 2 = 2pY Cilindru parabolic 

 

15 X 2  a2 = 0 Două plane paralele 

 

16 X 2 + a2 = 0 Două plane paralele imaginare 
 

 

17 X 2 = 0 Două plane confundate 
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LECȚIA DE MATEMATICĂ - ÎNTRE RUTINĂ ȘI CREATIVITATE 

Bordan Valentina, profesor de matematică, grad didactic superior 

IPLT „Principesa N. Dadiani” 

„Degeaba vei încerca să-l înveți pe cel ce nu e dornic să fie  

învățat, până când nu îl vei face mai întâi, dornic să fie învățat.”  

   Jan Amos Comenius  

Pregătirea unei activități didactice nu înseamnă aplicarea unui “tipar”, a unei 

scheme prestabilite la un conținut anume, proiectarea activității didactice înseamnă 

anticipare, reflecție prealabilă asupra a ceea ce profesorul ar dori să se întâmple, 

imaginarea unui scenariu al activității.  

A desfășura o lecție înseamnă a crea situații autentice de învățare, a te integra în 

prezentul și trecutul activității. G. Le Bon menționa ideea că „profesorul trebuie să 

stăpânească arta de a trece conștient în inconștient”.  

Creșterea permanentă a calității lecțiilor este un proces de perfecționare continuă 

a activității instructiv-educative a fiecărui cadru didactic. Acest proces conduce, în 

ultima instanță, la perfecționare, creativitate, inovație, competență și tendința spre 

desăvârșire în îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne, realizează o 

structură cât mai eficientă în organizarea procesului de învățare și, în special, al 

lecțiilor. Pentru a obține o creștere a calității lecțiilor, este necesară activizarea 

intelectuală și educațională integrală a elevilor, dezvoltarea capacității operaționale, 

interesul și dorința de a studia, de a găsi aplicabilitatea cunoștințelor însușite cu 

rezultate valoroase. 

Realizarea Curricumului Național la Matematică este axat pe formarea 

cunoștințelor, capacităților și aptitudinilor, include dezvoltarea la elevi a gândirii 

critice, flexibile, deschise, a creativității-capacitățile elevilor de a elabora ceva nou, 

original, valoros, stimulând imaginația, curiozitatea, inițiativa și încrederea în forțele 

proprii, independență în luarea deciziilor și aptitudinilor. De aceea este important ca 

în procesul de învățământ să se pună accent pe colaborarea dintre profesor – elev, în 

care profesorului îi revine rolul de îndrumător al instruirii, iar elevului - de participant 

activ la propria sa instruire. 

Cerințele privind desfășurarea unei activități didactice motivante, enunțate de 

Barbara McCombs sunt: 

a) să fie clar formulate obiectivele; 

b) să se țină cont de interesele elevilor; 

c) activitatea propusă să prezinte o provocare pentru elevi; 

d) să permită elevilor să interacționeze; 
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e) să dea elevilor ocazia de a avea opțiuni personale; 

f) să-i responsabilizeze pe elevi; 

g) să necesite folosirea strategiilor rezolvării de probleme; 

h) să solicite utilizarea cunoștințelor din diverse domenii; 

i) să fie pertinentă în plan profesional, social, personal. 

Pentru realizarea acestor cerințe, profesorul trebuie să organizeze o legătură strânsă 

între elementele lecției indiferent de tipul ei. Aceste punți de trecere ar putea fi: 

a) enunțuri stimulative; 

b) încurajări; 

c) imagini sugestive la subiect, autocolante, obiecte etc.; 

d) rebusuri, ghicitori, proverbe, curiozități, maxime. 

Din practica personală am observat că elevii sunt motivați să lucreze activ pe tot 

parcursul lecției, dacă cadrul didactic folosește tehnici interactive de lucru și 

motivația la elevi va crește semnificativ atunci când sunt prezentate oportunități de 

învățare noi și interesante. Un profesor eficient cunoaște că succesul învățării depinde 

de cât de motivați sunt elevii, cunoaște că tot ce se predă trebuie să fie dominant de o 

varietate plăcută. 

Pentru o învățare eficientă voi prezenta în continuare un proiect didactic la 

disciplina matematica, desfăşurat cu elevii cl. VIII-a „A”, IPLT „Principesa N. 

Dadiani”. 

Data: 07.11.2018 

Disciplina: Matematică  

Subiectul: Rapoarte algebrice. Recapitulare și completare. 

Tipul lecției: Lecție de sinteză 

Subcompetențe: 2.2-2.7 

Obiectivele lecției: la finele lecției elevii vor fi capabili: 

O1: Să folosească adecvat terminologia specifică noţiunii de raport algebric sau 

fracţie algebrică. 

O2: Să calculeze valoarea unui raport algebric în diverse contexte; 

O3: Să determine domeniul valorilor admisibile al fracțiilor algebrice; 

O4: Să aplice cunoștințele achiziționate la rezolvarea sarcinilor ce conțin fracții 

algebrice; 

O5: să manifeste independență în gândire și acțiune. 

Mijloace şi strategii didactice 

1. Materiale suport: tablă, caiete, culegere, manualul, postere, cariocă, proiector, 

calculator. 
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2. Metode: Problematizarea, descoperirea, Braistorming-ul, conversaţia, 

observația, exercițiul, GPP; 

3. Forme de evaluare: conversație orală și scrisă, observare sistematică, activitate 

independentă; 

4. Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, în perechi, în grup. 

ETAPA OB 
CONŢINUT/ ACTIVITATE/ 

PROFESOR 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 
Met. 

1. 

Momentul 

organiz. 

(2min) 

 -Se asigură existenţa materialelor 

necesare pentru lecție; 

-Se verifică tema pentru acasă. 

  

 

2. 

Captarea 

atenției. 

Comuni-

carea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelor 

propuse. 

(3 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recapi-

tularea 

conținu-

turilor. 

( 9 min) 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 Sarcinile propuse se proiectează la 

proiector 

2.1 Rebus    

ORIZONTAL:  

a) Calculați: (682 –322)/[9∙ 102 ].  

b) Calculați: 33-24  

c) Calculați: (252-242)/7  

d)Scrie mai simplu:  

 [(932-2∙93∙43+432)/(262-242)]-7  

 e) Înlocuiește * din binom, astfel 

încât să primești o egalitate 

adevărată:  

 (5b-*)2=25b2-300b+900.  

VERTICAL: f) Rezolvați ecuația:  

 4(x+2) 2-(2x+5)(2x-5)=132 .  

 

2.2 

A)Obsevația elevilor după 

complectarea rebusului. 

B)Enunțarea subiectului lecției. 

C) Enunțarea obiectivelor lecției. 

3.1 

1)Ce este raportul algebric sau fracția 

algebrică? 

 

2) Numiți elementele raportului 

algebric? 

 

3)În ce constă proprietatea unui 

 

 B  

C   

 D  

A   

 e 

 

f 

  

f) Un elev rezolvă la 

tablă. 

 

a)4 (lecția 4) 

b)11 (luna noiembrie) 

c)7 (data) 

d)18 (anul 2018) 

e)30 (nr.elevilor în 

sală) 

f)8 (clasa VIII-a”A”) 

 

R-ns: 

1)Raportul a două 

expresii algebrice se 

numește RAPORT 

ALGEBRIC sau 

FRACȚIE 

ALGEBRICĂ. 

2)Numărător, numitor, 

linie de fracție. 

3)Numărătorul și 

 

 

 

Brai-

storm

ing-ul  

Indivi

-dual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con- 

ver- 

sația; 
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raport? 

 

4)Ce înseamnă a simplifica un  

 raport? 

 Dar a amplifica? 

 

5)Care sunt metodele de 

descompunere în produși de factori? 

 

6)Cum se adună (scad) rapoartele cu 

același numitor? 

 

7) Cum se aduc rapoartele la același 

numitor? 

 Știați că:  

Istoria este codificată în simboluri și 

numere. O pagină din istoria 

Științelor Reale o vom decodifica 

astăzi la lecția de matematică.  

Cheile pentru decodificarea istoriei 

de astăzi sunt sarcinele propuse:  

 Ce vom decodifica astăzi la lecție? 

(Vom decodifică personalitatea zilei 

de astăzi) 

Se proiectează sarcinile la proiector 

 3.2 Calcul oral:  

Descompune în produși de factori. 

 472 – 372 = 

1. P (47 - 37)(47+ 37); b2 –8b+ 16 =  

2. R (b- 4)2 ;  (a2+6a+9)=  

3. I (a+ 3)2 ;  9a2+6a+1=  

4. N (3a+ 1)2 ; x2 -4xy + 4y2 =  

5. C (x-2y)2 ; (4a2–12ab+9b2)=  

6. I (2a-3b)2 ;  a2 – 9m2=  

7. P (a-3m)(a+3m); (a2b2–2ab+1)=  

8. E (ab-1)2 ; ; x4 +1+2x2 =  

9. S (x2 + 1)2 ; 4b2 –20b+25 =  

10. A (2b- 5)2 ; (a3 +9a 2 +27a+ 27)=  

11. N (a+ 3)3 ;  9a2-25=  

12. A (3a+5)(3a-5) ; 1 -4x + 4 x2 =  

13. T (1-2x)2 ; (4m2 –12mn+9n2)=  

14. A (2m-3n)2; 4+2am+4a+4m+a2 

numitorul raportului 

poate fi amplificat sau 

simplificat, valoarea 

raportului nu se 

schimbă.  

4)A simplifica 

(amplifica) un raport 

înseamnă a 

împărți(înmulți) 

numărătorul și 

numitorul la una și 

aceeași expresie 

algebrică.  

5)Metoda factorului 

comun, metoda 

grupării termenilor, 

aplicarea formulelor 

de calcul prescurtat. 

6)Se adună (scad) 

numărătorii între ei și 

numitorii între ei. 

7)Trebuie de găsit 

CMMMC a 

numitorilor, se 

amplifică rapoartele 

apoi, se aplică regula 

6.  

Elevii vor efectua 

calcul oral 

Se repetă formulele de 

calcul prescurtat. 

 

R-ns: 

 
Principesa Natalia 

Dadiani (1865-1903) 

s-a născut în familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brai-

storm

ing-ul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exer-

cițiul. 

 

 

 

Indivi

-dual 

 

 

Ob-

ser-

vația; 

 

 

Des-

co-

peri-

rea 
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+m2 = 

15. L (a+m+2)2;  (8a3+ 1)=  

16. I (2a+1)(4a2 -2a+1); (8a3-27)=  

17. A (2a-3)(4a2 +6a+9); 

  4(ab)2 –20abc+25c2 =  

18. D (2ab- 5c)2; (8a3+12a 2+6a+1)=  

19. A (2a+ 1)3 ;  9a4 -25=  

20. D (3a2+5)(3a2-5); 27x3 -8=  

21. I (3x-2)(9x2 +6x+4);  

  (81m2 –54mn+ 9n2)=  

22. A (9m-3n)2 ; a(x+y)-2b(x+y)=  

23. N (x+y)(a-2b); 9a3-36a=  

24. I 9a(a-2)(a+2); 

Astăzi la lecție, vom face cunoștință 

cu unele date biografice a 

personalității numele careia îl poartă 

instituția noastră. 

unui boier cu moşii 

prin părţile Tighinei. 

A intrat în istorie 

datorită curajului de a 

promova dreptul 

femeilor la educație. 

4. 

Obținerea 

perfor-

manței. 

Asigurarea 

retenţiei și  

a transfe-

rului. 

(28 min ) 

 

 

O3 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

4.1 Aflând corect DVA a rapoartelor 

algebrice, vei descoperi: Câți ani am 

sărbătorit recent de când este fondată 

I instituție de învățământ din sec. 

Sculeni? 

1)
𝑦2

𝑦2−8100
 ; 2)

𝑥

𝑥−90
; 3)

𝑦2−8100

𝑦2+8100
 

 

4.2 Dacă vei rezolva corect sarcinile 

propuse, vei descoperi anul fondării 

instituției, numărul de copii și 

numărul de profesori. 

R.I Află valoarea raportului algebric, 

ştiind că: 
2018𝑦−18𝑥

6𝑦−𝑥
 dacă 

𝑥

𝑦
= 5. 

R.II Dacă 
𝑥+𝑦

𝑦
= 7 Aflați: 

2(𝑥2−𝑦2)

𝑦2
. 

R.III Aduceți E(a) la o formă mai 

simplă.  

Aflați E(4). E(a)=
𝑎3−1

2𝑎3
 ∙

8𝑎2

𝑎2+𝑎+1
. 

E bine de știut : 

În primăvara anului 1925 alocate de 

către boierul Sturza în cartierul 

Bariera Sculeni se pune temelia 

primei școli publice pentru toate 

R-ns: 

1)y∈ 𝑅— {−90; 90} 

2)x∈ 𝑅— {90} 

3)x∈ 𝑅 

 

În perioada 22-26 

octombrie, 2018, am 

sărbătorit împreună 

Zilele-Dadiani, 

dedicate celor 90 de 

ani de la fondarea 

primei instituții de 

învățământ din 

cartierul Sculeni. 

 

3 elevi din fiecare 

rând rezolvă la tablă.  

 

R I R-ns:1928 

R.II R-ns: 70 

R.III R-ns: 3 

 

 

 

 

 

Indivi

-dual 

 

 

 

 

 

 

Exer-

cițiul 

 

GPP 
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O3 

O4 

O5 

 

 

păturile sociale. În 1928 și-a deschis 

larg ușile pentru elevii din sec. 

Sculeni. În instituție învățau 70 de 

elevi, repartizaţi în 4 clase (cite 16-18 

copii), îndrumați de 3 profesori. (2 

profesori și un preot) . 

 

4.3 Aduceți la o formă mai simplă 

expresiile: 

I.E(x)= 
−651(9𝑥2−4)

9𝑥2−12𝑥+4
 ∙

6−9𝑥

3𝑥+2
. 

II.E(x)= 
163(𝑦2−1)4

𝑦+3
: 

3𝑦2−3

9𝑦+27
. 

III.E(x,y)= 
𝑥2−4𝑥𝑦

2𝑦2−𝑥𝑦
−

4𝑦

𝑥−2𝑦
. Afțați:E(-

3988;2). 

IV.Gr.experți. 

E(x)= (
2

𝑥−2
−  

𝑥−1

𝑥+2
+

 
𝑥

𝑥2−4
): 

5𝑥+2

𝑥3−2𝑥2−4𝑥+8
. 

a)Determinaţi valorile lui x pentru 

care 

 expresia are sens.  

b) Aduceți expresia E(x) la o formă 

mai simplă. 

c) Aflați valoarea E(x) pentru 

x=1372. 

E bine de știut : 

În 1953 – Şcoala Medie de opt ani; 

În anul 1956 școala a primit titlul de 

Școala Medie Moldovenească nr. 22;  

În 1996 trece la statutul de Liceul 

Teoretic „Principesa N. Dadiani”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1953 

II.1956 

III.1996 

IV. 

a)DVA:  

x∈R/{-2, 2,-2/5} 

b) E(x)=x-2 

c) E(1372) =1372- 

2=1370 

În IPLT “P. N. 

DADIANI“ an. de 

studii 2018-2019 

învață 1370 elevi. 

 

 

 

 

 

 

Acti-

vitate 

în 

grup. 

 

 

 

 

 

5. 

Evaluarea 

perfor-

manței. 

(3 min) 

 E bine de știut:  

 “Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne 

facem mai sociabili, mai altruiști, mai 

iubitori de om și viață”  

   Nicolae Iorga 

Tema pentru acasă:……… 

-Reflecție ... 

-Notarea. 

-Elevii sunt atenţi la aprecierile 

făcute de către profesor. 

 

 

 

Con-

ver-

saţia 
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Sper că proiectul didactic descris mai sus va fi de un real folos profesorilor de 

matematică în vederea realizării noilor tendințe ale educației. Căci fiecare dintre noi, 

luat separat, nu poate face multe lucruri, dar poate împărtăși micile realizări cu 

semenii săi pentru a face calea activității noastre mai ușoară.  
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APLICAREA ALGEBREI LINIARE LA REZOLVAREA UNOR PROBLEME 

CU CONȚINUT ECONOMIC  

Bordan Valeriu, dr., conf.univ. 

Catedra Algebră, geometrie și topologie, UST 

După cum se cunoaşte, matricea de dimensiunea 𝑚 × 𝑛 reprezintă un tabel 

alcătuit din m linii şi n coloane, în care sunt aranjate elementele unei mulțimi 

arbitrare din 𝑚 ∙ 𝑛 elemente.  

Matricele au o largă aplicaţie atât în matematică, cât şi în rezolvarea 

problemelor din alte domenii: fizică, geodezie, economie, etc. Cu ajutorul matricelor 

putem scrie compact diferite date, sisteme de ecuaţii liniare sau ecuaţii diferenţiale, 

etc. În cazul sistemelor numărul de ecuaţii corespunde numărului de linii, iar numărul 

de necunoscute corespunde numărului de coloane. Dacă sistemul de ecuaţii liniare 

este scris cu ajutorul matricelor, atunci rezolvarea lui se reduce la efectuarea 

operaţiilor asupra matricelor.  

Noţiunea de matrice, dar şi algebra matricială ca disciplină matematică, are o 

importanţă mare pentru economişti. Aceasta se datorează faptului că o parte mare a 

modelelor matematice ale obiectelor şi proceselor economice se scriu într-o formă 

compactă cu ajutorul matricei. Cu ajutorul matricei e comod de scris anumite 

dependenţe economice.  

Ca exemplu, considerăm următorul tabel în care sunt incluse resursele de 

producere în anumite ramuri ale economiei (în unităţi convenţionale):  

Resursele Ramurile economiei 

Industria uşoară Industria alimentară 

Energia electrică 8,2 7,5 

Gaze naturale 4,3 5,6 

Resurse umane 5,5 6,1 

 

Datele din tabel pot fi scrise mai compact, utilizând matricea de distribuire a 

resurselor după ramurile de producere: 𝐴 = (
8,2 7,5
4,3 5,6
5,5 6,1

).  

În această matrice elementul 𝑎22 = 5,6 arată ce cantitate de gaze naturale 

utilizează industria alimentară, iar elementul 𝑎31 = 5,5 arată resursele umane (în sute 

de mii de oameni, de exemplu) angajați în industria alimentară, etc. În continuare 

analizăm următoarea problemă. 

Problema 1. O întreprindere produce trei tipuri de articole A1, A2, A3, pentru care se 

folosește materie primă de două tipuri M1, M2. Cantitățile de materie primă utilizată la 
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producere sunt caracterizate de matricea 𝐴 = (
5 6
8 2
1 4

), unde fiecare element 𝑎𝑖𝑗(𝑖 =

1,2,3; 𝑗 = 1,2) indică ce cantitate de materie primă de tipul 𝑀𝑗 se utilizează la 

producerea articolului de tipul 𝐴𝑖. Admitem că planul de producere este dat de 

matricea de tip linie 𝐵 = (100 80 50),  iar costurile fiecărui tip de materie primă 

(în unități bănești) sunt date de matricea de tip coloană 𝐶 = (
50
30

). Aflați costul total al 

materiei prime utilizate de întreprindere în producere.  

Soluție. Conform datelor problemei, obținem că cantitățile de materie primă pentru 

fiecare tip constituie respectiv: 𝐾1 = 100 ∙ 5 + 80 ∙ 8 + 50 ∙ 1 = 1190 (u.c.) și 𝐾2 =

100 ∙ 6 + 80 ∙ 2 + 50 ∙ 4 = 960 (u.c.). 

Astfel obținem matricea de tip linie 𝐾 = (1190 960), care reprezintă matricea 

cantităților ambelor tipuri de materie primă ca produsul matricelor 𝐵 și 𝐴. Deci 𝐾 =

𝐵 ∙ 𝐴 = (100 80 50) ∙ (
5 6
8 2
1 4

) = (1190 960). Atunci costul total al materiei 

prime este 𝑄 = 1190 ∙ 50 + 960 ∙ 30 = 88300, care la fel poate fi scris în formă 

matriceală 𝑄 = 𝐾 ∙ 𝐶 = (𝐵 ∙ 𝐴) ∙ 𝐶 = (88300). Deci, costul total al materiei prime 

utilizate de întreprindere este de 88300 (u.c.) bănești.  

Observăm că costul total al materiei prime poate fi calculat și altfel, în altă 

ordine. La început calculăm matricea costurilor cheltuielilor materiei prime la o 

unitate de producere, adică 𝑇 = 𝐴 ∙ 𝐶 =  (
5 6
8 2
1 4

) ∙ (
50
30

) = (
430
460
170

). Apoi aflăm costul 

total al materiei prime 𝑄 = 𝐵 ∙ 𝑇 =  (100 80 50) ∙ (
430
460
170

) = (88300).  

În așa mod, în acest exemplu se arată și aplicabilitatea practică a legii asociative 

a înmulțirii matricelor: 𝑄 = (𝐵 ∙ 𝐴) ∙ 𝐶 = 𝐵 ∙ (𝐴 ∙ 𝐶).  

În continuare se arată cum se aplică alte elemente ale algebrei liniare și anume 

sistemele de ecuații liniare la rezolvarea problemelor cu conținut economic. Adică cu 

ajutorul sistemului de ecuații liniare, obținem modelarea matematică a problemei 

economice. 

Problema 2. Un atelier produce trei tipuri de haine pentru femei: rochii, fuste, 

costume. Pentru aceasta folosește materie primă de trei tipuri: 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3. Normele 

folosite de fiecare tip de materie primă pentru un articol de haine și volumul zilnic de 

materie primă pentru fiecare tip de articol sunt date în următorul tabel:  
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Materia primă Normele folosite de materie primă 

pentru un articol (unit. convenț.) 

Volumul zilnic de materie 

primă (unit. convenț.) 

Rochii Fuste Costume 

𝑃1 5 2 10 140 

𝑃2 1 0 2 20 

𝑃3 2 1 1 45 

Aflați volumul zilnic de articole produse de atelier de fiecare tip. 

Soluție. Vom reduce rezolvarea problemei date la rezolvarea unui sistem de ecuații 

liniare.  

Fie că zilnic atelierul produce 𝑥1 - rochii, 𝑥2 - fuste, 𝑥3 - costume. Atunci în 

conformitate cu volumul de materie primă utilizat zilnic pentru fiecare tip de articol, 

obținem sistemul: {

5𝑥1 + 2𝑥2 + 10𝑥3 = 140
𝑥1 + 2𝑥3 = 20

2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 45
. 

Sistemul dat poate fi rezolvat prin diferite metode. Utilizând regula Cramer de 

rezolvare, obținem: 

∆= |

5 2 10
1 0 2
2 1 1 

| = 6 ≠ 0. Rezultă că sistemul admite soluție unică. Calculând 

determinanții secundari, obținem: 

∆1= |

140 2 10
20 0 2
45 1 1 

| = 60; ∆2= |

5 140 10
1 20 2
2 45 1 

| = 120; ∆3= |

5 2 140
1 0 20
2 1 45 

| = 30. 

Atunci 𝑥1 =
∆1

∆
= 10;  𝑥2 =

∆2

∆
= 20; 𝑥3 =

∆3

∆
= 5. Deci, atelierul coase zilnic 10 

rochii, 20 fuste și 5 costume.  

Probleme pentru activitatea independentă  

1.O uzină produce trei tipuri de articole A1, A2, A3, pentru care se folosește materie 

primă de două tipuri M1, M2. Cantitățile de materie primă utilizată la producere sunt 

caracterizate de matricea 𝐴 = (
4 5
7 3
2 6

), unde fiecare element 𝑎𝑖𝑗(𝑖 = 1,2,3; 𝑗 = 1,2) 

indică ce cantitate de materie primă de tipul 𝑀𝑗 se utilizează la producerea articolului 

de tipul 𝐴𝑖. Admitem că planul de producere este dat de matricea de tip linie 𝐵 =

(110 90 140), iar costurile fiecărui tip de materie primă (în unități bănești) sunt 

date de matricea de tip coloană 𝐶 = (
40
60

). Aflați costul total al materiei prime 

utilizate de uzină în producere.  

Răspuns: 150800 (u.c.) bănești.  
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2. O fabrică de mobilă produce trei tipuri de mobilă: canapele, fotolii și paturi. Pentru 

aceasta folosește materie primă de trei tipuri: 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3. Normele folosite de fiecare 

tip de materie primă pentru un tip de mobilă și volumul zilnic de materie primă 

folosit sunt date în tabel: 

Materia primă Normele folosite de materie primă 

pentru un articol (unit. convenț.) 

Volumul zilnic de materie 

primă (unit. convenț.) 

Canapele Fotolii Paturi 

𝑃1 2 0 3 190 

𝑃2 3 4 1 260 

𝑃3 5 0 4 370 

Aflați volumul zilnic de fiecare tip de mobilă produs de fabrică.  

Răspuns: 50 canapele, 20 fotolii și 30 paturi produce zilnic fabrica.  
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APLICAREA METODEI COORDONATELOR  

LA REZOLVAREA PROBLEMELOR DE CONSTRUCȚIE 

Calmuțchi Laurențiu, dr. hab., prof. univ. 

Catedra Algebră, Geometrie și Topologie, UST 

Problemele de construcție au atras atenția matematicienilor din toate timpurile. 

Cu astfel de probleme s-au ocupat: Pitagora, Hippocrate, Euclid, Arhimede, 

Apollonius din Perga, Decartes, Fermat, Newton, Pascal, Euler, Gauss și alții. În 

secolul IV î.e.n. au apărut problemele, care au devenit clasice: problema cuadraturii 

discului, problema dublării cubului și problema trisecției unghiului. Abia la sfârșitul 

secolului XIX s-a demonstrat, că aceste probleme de construcție nu pot fi rezolvate 

numai cu rigla și compasul. Cercetările făcute în soluționarea acestor probleme au 

stat la baza dezvoltării diferitor ramuri ale matematicii, mai cu seamă a algebrei și 

analizei matematice. 

Este greu de apreciat rolul problemelor de construcție în dezvolatrea matematică 

a elevilor și studenților. Nici un fel de alte probleme nu aduc atât material pentru 

dezvoltarea inițiativei matematice și a deprinderilor logice la elevi decât problemele 

de construcție. Aceste probleme, după structura și metodele de rezolvare, nu numai că 

stimulează obținerea unor închipuiri geometrice concrete, dar și dezvoltă posibilitatea 

de a închipui (vedea) figura geometrică, permit operarea cu elementele figurii în 

gând. Problemele de construcție pot influența la înțelegerea de către elevi a apariției 

diferitor figuri geometrice, dau posibilitatea transformării figurilor, iar toate acestea 

stimulează imaginația spațială.  

În secolul IV î.e.n. a fost elaborată metodologia rezolvării problemelor de 

construcție, care este actuală și în prezent. Conform acestei metodologii, se consideră 

că problema de construcție este bine rezolvată, dacă sunt respectate următoarele 

etape:  

1) analiza;  

2) construcția;  

3) demonstrația;  

4) cercetarea.  

Din practica acumulată putem afirma, că primele trei etape sunt ceva mai bine 

însușite de elevi. Cercetarea însă, este mult mai dificilă pentru elevi și nu numai doar 

pentru ei. Scopul cercetării este de a stabili condițiile în care problema are soluții și 

de a determina numărul acestora.  

Vom considera cunoscute următoarele construcții: 
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1. 𝑥 = 𝑎 + 𝑏; 7. 𝑥 = √𝑎; 

2. 𝑥 = 𝑎 − 𝑏 (𝑎 > 𝑏); 8. 𝑥 =
𝑎𝑏

𝑐
; 

3. 𝑥 = 𝑛𝑎; 9. 𝑥 =
𝑎2

𝑐
; 

4. 𝑥 =
𝑎

𝑛
; 10. 𝑥 = √𝑎𝑏; 

5. 𝑥 =
𝑚

𝑛
𝑎; 11. 𝑥 = √𝑎2 + 𝑏2; 

6. 𝑥 = 𝑎𝑏; 12. 𝑥 = √𝑎2 − 𝑏2. 

Fie într-un sistem rectangular de coordonate este dată dreapta 𝑑: 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑞 

(Fig.1). Această dreaptă intersectează axele de coordonate în punctele 𝐴(𝑎; 0) și 

𝐵(0; 𝑏), dacă și numai dacă coordonatele acestor puncte satisfac ecuației dreptei 𝑑. 

Să determinăm ecuația dreptei 𝑑, dacă această dreaptă trece prin punctele 

𝐴(𝑎; 0) și 𝐵(0; 𝑏). Deoarece punctul 𝐵 ∈ 𝑑, urmează că 𝑞 = 𝑏, iar din faptul că 𝐴 ∈

𝑑, urmează 0 = 𝑘𝑎 + 𝑏. Din ultima egalitate obținem 𝑘 = −
𝑏

𝑎
. Prin urmare, ecuația 

dreptei 𝑑 are forma: 𝑦 = −
𝑏

𝑎
𝑥 + 𝑏, sau după unele mici transformări primește forma:  

𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 1       (1). 

Ecuația (1) se numește ecuația dreptei în segmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

Problema 1. Este dat un triunghi dreptunghic. De construit pe ipotenuza acestui 

triunghi așa un punct, astfel încât suma distanțelor de la acest punct până la catetele 

triunghiului să fie egală cu lungimea 𝒔 a unui segment dat. 

Soluție. Introducem un sistem rectangular de coordonate așa cum este indicat în Fig. 

2. Atunci, vârfurile triunghiului în acest sistem vor avea coordonatele: 

𝐴 (𝑎; 0), 𝐵(0; 𝑏), 𝐶(0; 0). Fie punctul 𝑀0(𝑥0; 𝑦0) de pe ipotenuză este cel căutat. 

Atunci, 𝑥0 + 𝑦0 = 𝑠. Evident, dreapta (𝐴𝐵) are ecuația (1). Așa cum punctul 

𝑀0(𝑥0; 𝑦0) ∈ (𝐴𝐵), atunci 
𝑥0

𝑎
+

𝑦0

𝑏
= 1. 
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Înlocuim în ultima egalitate 𝑥0 = 𝑠 − 𝑦0 și obținem: 
𝑠−𝑦0

𝑎
+

𝑦0

𝑏
= 1, sau 𝑦0 =

𝑏(𝑎−𝑠)

𝑎−𝑏
. În acest caz, 𝑥0 =

𝑎(𝑠−𝑏)

𝑎−𝑏
. 

Construcția: 

1. Pe semidreapta [𝐶𝐵) construim segmentul [𝐶𝑁], lungimea căruia să fie 

egală cu 𝑦0, unde 𝑦0 =
𝑏(𝑎−𝑠)

𝑎−𝑏
. Pentru a determina 𝑦0 vom construi 

segmentele de lungimi 𝑚, 𝑛, 𝑝, unde 𝑚 = 𝑎 − 𝑠, 𝑛 = 𝑎 − 𝑏, 𝑝 =
𝑏𝑚

𝑛
. 

2. Prin punctul 𝑁 construim o dreaptă 𝑙 paralelă la latura 𝐶𝐴. 

3. Dreapta 𝑙 intersectează ipotenuza în punctul 𝑀0, cel căutat. 

Demonstrația rezultă nemijlocit din construcție. 

Cercetarea : 

Să presupunem, pentru determinare, că 𝑎 > 𝑏. Din sensul problemei, 

coordonatele punctului 𝑀0 trebuie să satisfacă inegalităților 0 < 𝑦0 ≤ 𝑏, 0 < 𝑥0 ≤ 𝑎. 

Din inegalitățile 0 <
𝑏(𝑎−𝑠)

𝑎−𝑏
≤ 𝑏 și 0 <

𝑎(𝑠−𝑏)

𝑎−𝑏
≤ 𝑎 obținem corespunzător 𝑠 ≥

𝑏 ș𝑖 𝑠 ≤ 𝑎. Prin urmare, problema are o singură soluție dacă 𝑏 ≤ 𝑠 ≤ 𝑎 și 𝑎 ≠ 𝑏. În 

particular:  

1) Dacă 𝑠 = 𝑏, atunci punctul 𝑀0 coincide cu punctul 𝐴, iar dacă 𝑠 = 𝑎, atunci 

punctul 𝑀0 coincide cu punctul 𝐵; 

2) Dacă 𝑎 = 𝑏, atunci, înlocuind 𝑏 cu 𝑎 în expresia pentru 𝑦0, obținem 𝑦0 ∙ 0 = 𝑎2 −

𝑠𝑎. Pot fi două cazuri:  

a) dacă 𝑎 = 𝑠, atunci problema are o infinitate de soluții, adică orice punct de pe 

ipotenuză satisface condiției problemei; 

b) dacă 𝑎 ≠ 𝑠, atunci problema nu are soluții. 

Rezolvarea problemelor geometrice de construcție prin metoda coordonatelor 

deseori se reduce la construirea rădăcinilor unei ecuații pătrate. Având în vedere 

faptul că construirea acestor rădăcini este puțin cunoscută de majoritatea cititorilor, 

vom descrie această metodă. 

Fie dată ecuația 𝑥2 − 𝑝𝑥 + 𝑞2 = 0. Conform teoremei lui Viete, rădăcinile 

acestei ecuații satisfac condițiilor: 𝑥1 + 𝑥2 = 𝑝 și 𝑥1 ∙ 𝑥2 = 𝑞2 , sau √𝑥1𝑥2 = 𝑞. 

Construcția: 

1. 𝐴𝐵 = 𝑝  (Fig.3); 

2. 𝑂- mijlocul segmentului 𝐴𝐵; 

3. 𝜔(𝑂,
𝑝

2
); 

4. 𝑎 ∥ 𝐴𝐵 la distanța 𝑞 de la dreapta 𝐴𝐵; 
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5. 𝑎 ∩ 𝜔 = {𝑀; 𝑁}; 

6. 𝑁𝐶 ⊥ 𝐴𝐵. 

În rezultat obținem 𝑥1 = 𝐴𝐶 și 𝑥2 = 𝐶𝐵. Într-adevăr, 𝐴𝐵 este diametrul 

cercului 𝜔(𝑂,
𝑝

2
), adică 𝐴𝐵 = 𝑝, 𝑁𝐶 ⊥ 𝐴𝐵 și 𝑁𝐶 = 𝑞 după construcție. Fie 𝐴𝐶 =

𝑥1 și 𝐶𝐵 = 𝑥2, atunci 𝑥1 + 𝑥2 = 𝑝. Segmentul 𝑁𝐶 este media geometrică a 

segmentelor 𝐴𝐶 și 𝐶𝐵, adică 𝑁𝐶 = √𝐴𝐶 ∙ 𝐶𝐵 (proprietatea înălțimii dusă din vârful 

unghiului drept pe ipotenuză). Deci, 𝑞 = √𝑥1𝑥2. Prin urmare, 𝑥1 și 𝑥2 satisfac 

ambelor condiții a teoremei lui Viete și deci 𝑥1 și 𝑥2 sunt rădăcinile ecuației 𝑥2 −

𝑝𝑥 + 𝑞2 = 0. 

 

Fig. 3 
 

Fig. 4 

Să observăm că dreapta 𝑎 intersectează cercul 𝜔 în două puncte doar pentru 𝑞 <
𝑝

2
. În acest caz ecuația inițială are două soluții diferite. Dacă însă dreapta 𝑎 este 

tangentă la cercul 𝜔, atunci 𝐴𝐶 = 𝐶𝐵 și deci, 𝑥1 = 𝑥2. În acest caz 𝑞 =
𝑝

2
. Dacă 

dreapta 𝑎 nu are puncte comune cu cercul 𝜔, atunci 𝑞 >
𝑝

2
 și ecuația 𝑥2 − 𝑝𝑥 + 𝑞2 = 0 

nu are rădăcini reale. 

Fie acum este dată ecuația 𝑥2 − 𝑝𝑥 − 𝑞2 = 0. În acest caz 𝑥1 + 𝑥2 = 𝑝, iar 𝑥1 ∙

𝑥2 = −𝑞2. Evident, o rădăcină este pozitivă, iar a doua negativă. Să presupunem că 

𝑥1 > 0, iar 𝑥2 < 0. Prin urmare, 𝑥1 = ⎸𝑥1⎸, 𝑥2 = −⎸𝑥2⎸. Atunci, 𝑥1 − ⎸𝑥2⎸ =

𝑝,  𝑥1 ∙ ⎸𝑥2⎸ = 𝑞2. În acest caz problema se reduce la construirea a două segmente, 

dacă se cunosc diferența și media geometrică a acestor segmente. 

Construim consecutiv (Fig. 4): 

1. 𝜔(𝑂,
𝑝

2
); 

2. Tangenta la cercul 𝜔 într-un punct abitrar 𝑇; 

3. 𝑇𝐴 = 𝑞, unde 𝐴 aparține tangentei; 

4. Dreapta 𝑂𝐴; 

5. 𝑂𝐴 ∩ 𝜔 = {𝐷1; 𝐷2}, 𝐴𝐷1 > 𝐴𝐷2. 
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Ușor se verifică că 𝑥1 = 𝐴𝐷1 și ⎸𝑥2⎸ = 𝐴𝐷2. 

Rezolvarea ecuațiilor de forma 𝑥2 + 𝑝𝑥 ± 𝑞2 = 0 se reduce la rezolvarea 

ecuațiilor cu ajutorul substituției 𝑥 = −𝑦. 

Problema 2. De construit triunghiul isoscel, fiind dată baza 𝑎 și suma 𝑠 a laturilor 

laterale și înălțimii ℎ𝑎. 

Soluție. Fie problema este rezolvată și triunghiul 𝐴𝐵𝐶, care satisface condiției 

problemei, este construit. Introducem sistemul rectangular așa cum este indicat în 

Fig. 5. În acest sistem vârfurile triunghiului au coordonatele: 

𝐶(0; 0), 𝐵(𝑎; 0), 𝐴(
𝑎

2
; ℎ). Evident, 𝐴𝐵 = √(

𝑎

2
)

2
+ ℎ2. Conform condiției problemei, 

2√(
𝑎

2
)

2
+ ℎ2 + ℎ = 𝑠. După unele transformări elementare ecuația dată are forma:  

3ℎ2 + 2𝑠ℎ + 𝑎2 − 𝑠2 = 0. 

Rezolvând această ecuație, obținem: ℎ1,2 =
−𝑠±√4𝑠2−3𝑎2

3
. 

Deoarece ℎ > 0, urmează ℎ =
√4𝑠2−3𝑎2−𝑠

3
. 

 

Fig. 5 

 

Fig. 6 

Construcția: 

1. Construim segmentul de lungime ℎ =
√4𝑠2−3𝑎2−𝑠

3
. 

2.  Introducem un sistem rectangular de coordonate 𝑥𝐶𝑦 și construim punctele 

𝐵(𝑎; 0), 𝐴(
𝑎

2
; ℎ). Triunghiul 𝐴𝐵𝐶 reprezintă soluția problemei. 

Demonstrația: Rezultă nemijlocit din construcție. 

Cercetarea:  

Problema are soluții, dacă discriminantul ecuației obținute este nenegativ, adică 

4𝑠2 − 3𝑎2 ≥ 0, de unde 𝑠 ≥
𝑎√3

2
. Așa cum ℎ > 0, urmează că √4𝑠2 − 3𝑎2 − 𝑠 > 0. 

Din ultima inecuație obținem 𝑠 > 𝑎. Prin urmare, pentru 𝑠 > 𝑎 problema dată 

întotdeauna are o singură soluție. 
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Problema 3. Este dat un triunghi dreptunghic. De construit pe ipotenuză aşa un punct 

0M , încât aria dreptunghiului înscris în acest triunghi, unul din vârfurile căruia 

coincide cu punctul 0M , să fie egală cu 2S , unde S  este lungimea unui segment dat. 

Soluţie. Introducem sistemul rectangular de coordonate aşa cum este indicat în Fig.6. 

Atunci, vârfurile triunghiului au coordonatele:      0;0,,0,0; CbBaA . Din condiţia 

problemei urmează că punctul căutat  000 ; yxM  aparţine ipotenuzei AB  şi prin 

urmare, aparţine şi dreptei AB , deci  100 1.1
b

y

a

x
. 

Deasemenea, din condiţia problemei urmează ca aria dreptunghiului 00

2 yxS  , 

unde 
0

2

0
y

s
x  . Introducem valoarea obţinută pentru 0x  în  11  şi obţinem: 10

0

2


b

y

ay

s
. 

După unele transformări elementare obţinem ecuaţia patrată în raport cu 0y  sub 

forma: 0
2

0

2

0 
a

sb
yby . Rădăcinile ultimei ecuaţii se construiesc după metoda 

descrisă mai sus. 

Cercetarea. 1. Problema are soluţii, dacă 0D , adică 0
4 2

2 
a

sb
b . Din această 

inegalitate, ţinând cont de faptul că 0,0,0  sba , obţinem sab 2 . Pot fi trei 

cazuri: 

a) Dacă sab 2 , atunci problema are o singură soluţie 
2

0

b
y  , adică punctul 0M  este 

mijlocul ipotenuzei; 

b) Dacă sab 2 , atunci problema are două soluţii; 

c) Dacă sab 2 , atunci problema n-are soluţii. 
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REFERITOR LA METODA ALGEBRICĂ 

DE CONSTRUCȚII GEOMETRICE 

Ciobanu Mitrofan, academician 

Catedra Algebră, Geometrie și Topologie, UST 

1. Introducere 

Cunoștințele geometrice au apărut odată cu apariția primelor civilizații din 

diverse necesități practice. Cele mai vechi urme ale geometriei se găsesc în Egiptul 

Antic și Babilon cu cel puțin 3000 de ani până la nașterea lui Hristos. În aceste 

vremuri îndepărtate se cunoștea deja vestita teoremă a lui Pitagora, formulele de 

calcul a ariilor și volumelor și diverse principii empirice. Grecii antici au sistematizat 

cunoștințele geometrice și în manieră deductivă au dezvoltat matematica, folosind 

metoda axiomatică, care a stat la baza tuturor științelor teoretice. 

Figura geometrică este una din noțiunile fundamentale ale geometriei. O figura 

geometrică este orice mulțime nevidă de puncte. Presupunem ca toate figurile 

geometrice pe care le vom întâlni sunt construite și se conțin într-un același plan care 

se va numi plan fundamental. Planul fundamental este construit. Toate operațiile 

(reuniunea, intersecția, diferența etc.) care se execută cu un număr finit de mulțimi se 

pot executa și cu figuri geometrice, iar figurile obținute se consideră construite. În 

orice figură dată se poate construi cel puțin un punct. Figurile noi se construiesc cu 

ajutorul instrumentelor. Cele mai importante instrumente utilizate în construcțiile 

geometrice sunt următoarele: rigla (cu o singură muchie); compasul; rigla cu două 

muchii (cu laturile paralele); echerul.  

Cu rigla se pot efectua următoarele construcții geometrice: construirea unui 

segment care unește două puncte construite; construirea unei drepte care trece prin 

două puncte construite; construirea unei semidrepte care pleacă dintr-un punct 

construit și trece printr-un alt punct construit. Cu compasul se poate construi doar un 

cerc de rază dată cu centrul dat sau un arc de cerc. Echerul permite: realizarea tuturor 

construcțiilor menționate în axiomele riglei; construirea unei drepte care trece printr-

un punct dat și este perpendiculară pe o dreapta construită; dacă sunt construite un 

segment AB și o figură , atunci se poate stabili dacă figura  conține sau nu puncte 

din care segmentul AB se vede sub un unghi drept, iar dacă astfel de puncte există, se 

poate construi unul dintre ele.  

Problemele de construcții geometrice, de regulă, se rezolvă cu rigla și compasul. 

Se consideră că Platon a fost cel care a fixat aceste două instrumente. Elementele lui 

Euclid, cartea care a stat la baza geometriei contemporane, conține soluțiile la diverse 

probleme de construcții geometrice. Soluțiile la problemele celebre de construcții 
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geometrice (trisecțiunea unghiului, cuadratura cercului, dublarea cubului, construirea 

poligoanelor regulate) formulate cu cinci secole până la nașterea lui Hristos au fost 

obținute în secolul al XIX-lea în lucrările lui Gauss, Wantzel și Lindemann [1, 4, 7, 

10, 11, 12]. Pentru a rezolva aceste probleme a fost nevoie de noi concepte și idei 

care au stat la baza algebrei contemporane. Istoria rezolvării acestor probleme a fost 

destul de dramatică. Pe parcursul a peste două milenii eforturi fără succes au fost 

depuse de Platon, Nicomedes, Pappus, Arhimedes, Hippocrates, Antiphon, Newton, 

Leonardo da Vinci, Leibniz, Lambert și mulți alții (vezi [3, 5, 6, 4, 2]).  

2. Construcții cu rigla și compasul 

Într-o problema de construcții geometrice se cere construirea unei figuri 

geometrice cu anumite instrumente, care satisface anumitor proprietăți și anumitor 

relații cu figurile date apriori. O figura care îndeplinește condițiile problemei de 

construcții se numește soluție. A rezolva o problema de construcții geometrice 

înseamnă a construi toate soluțiile problemei. A găsi o soluție, înseamnă a realiza o 

secvență finită de construcții fundamentale determinate de instrumentele date. 

Rezolvarea unei probleme de construcții geometrice presupune nu numai elaborarea 

algoritmului de construcție, dar și demonstrarea corectitudinii acestui algoritm și o 

cercetare profundă a diferitelor situații posibile. 

Fie a, b, c trei segmente. Atunci cu rigla și compasul pot fi construite 

următoarele segmente: 

1. x = a + b. 

2. x = a – b (b < a). 

3. x = √𝑎𝑏 .  

4. x = ab:c. 

Aceste construcții pot fi utilizate pentru a construi segmente de anumite lungimi. 

Să notăm segmentul și lungimea lui cu unul și același simbol. Are loc 

Teorema 1. Fie 1 segmentul unitar de lungimea 1, iar b1, b2, …, bn segmente de 

lungimea b1, b2, …, bn respectiv. Pentru un segment x de lungimea x următoarele 

afirmații sunt echivalente: 

1. Segmentul x se construiește cu rigla și compasul folosind segmentele 1, b1, b2, …, 

bn.. 

2. Numărul x se exprimă prin numerele 1, b1, b2, …, bn cu ajutorul operațiilor +, -, , 

:, √ . 

Demonstrație. Construcțiile cu rigla și compasul se reduc la următoarele operații: 

1. Construirea dreptei h ce trece prin punctele date și a punctelor pe dreaptă. 
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Această construcție se reduce la determinarea ecuației dreptei ax+by+c = 0, 

unde a, b, c sunt numere cu modulul egal cu lungimea unor segmente date, și 

construirea punctelor pe această dreaptă care poate fi efectuată cu ajutorul operațiilor 

aritmetice +, −,× ÷. 

2. Construirea punctului de intersecție a două drepte. 

Această construcție se reduce la rezolvarea unui sistem de două ecuații liniare și 

două necunoscute care poate fi efectuat cu ajutorul operațiilor aritmetice +, −,×,÷. 

Construirea unui cerc cu centrul dat de raza dată, a arcului unui cerc și a 

punctelor pe cerc. 

Această construcție se reduce la determinarea ecuației cercului (x-a)2 +(y-b)2 = 

r2, unde a, b, r sunt numere cu modulul egal cu lungimea unor segmente date, și 

construirea punctelor pe acest cerc care pot fi efectuate cu ajutorul operațiilor +, −,×

,÷, √ .  

3. Construirea punctelor de intersecție a dreptei cu un cerc. 

Această construcție se reduce la rezolvarea unui sistem de două ecuații cu două 

necunoscute, o ecuație liniară și una pătrată, care poate fi efectuată cu ajutorul 

operațiilor +, −,×,÷, √ . 

4. Construirea punctelor de intersecție a două cercuri. 

Această construcție se reduce la construcția precedentă. 

Cele menționate demonstrează implicația 1 → 2. Cu rigla și compasul pot fi 

efectuate operațiile: 

1. x = a + b.  

2. x = a – b (b < a). 

3. x = √𝑎 =  √𝑎 1 .  

4. x = ab = ab:1. 

5. 𝑥 = 𝑎: 𝑏 = 𝑎 ∙
1

𝑏
. 

Aceste construcții completează demonstrarea teoremei. 

3. Extensiile corpurilor 

Vom considera inele și corpuri comutative cu unitate. Inel se numește o mulțime 

A cu două operații binare +,  și cu proprietățile:  

(A, +) este un grup comutativ;  

(A, ) este semigrup comutativ cu unitatea 1;  

x  (y + z) = x y+ xz pentru orice x, y, z  A.  
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Corp comutativ sau câmp se numește un inel comutativ P cu unitate în care 

pentru orice element nenul x  P este determinat elementul invers x-1 pentru care xx-1 

= 1. 

Pentru orice inel A notăm cu A(X) inelul polinoamelor p(X) = anx
n + ... + a1x + a0 cu 

coeficienții an, ..., a1, a0 din inelul A. 

Fie K și L două corpuri astfel încât K să fie un subcorp în L. Vom spune atunci 

despre corpul L ca este o extindere a corpului K. Dacă b  L, vom nota cu K(b) cel 

mai mic subcorp al lui L care conține pe K și pe b. Acest corp există și coincide cu 

intersecția tuturor subcorpurilor din L care conțin b și K. Dacă b1, b2, …, bn  L, 

atunci vom nota cu K(b1, b2, …, bn) cel mai mic subcorp al lui L care conține 

elementele lui K și elementele b1, b2, …, bn și vom spune că acest corp a fost obținut 

din corpul K prin adjuncționarea elementelor b1, b2, …, bn.  

Fie L o extindere a corpului K. Dacă b L, atunci b se numește algebric peste 

K, dacă există un polinom nenul p(X)  K(X), astfel încât să avem p(b) = 0. Un 

element care nu este algebric peste K se numește transcendent peste K. Totalitatea 

A(K,L) = {b L: b este algebric peste K} este un subcorp al copului L. Dacă b L 

și b2  K, atunci b se numește cuadric peste K, iar K(b) se numește extensie cuadrică 

simplă a corpului K. Dacă K  K1  K2  …  Kn  L, K1 este o extensie cuadrică 

simplă a corpului K și Ki+1 este o extensie cuadrică simplă a corpului Ki, atunci Kn se 

numește extensie cuadrică (de ordinul ≤n) a corpului K. Fie C(K,L) = ∪{M  L: M 

este extensie cuadrică a corpului K}, C0(K,L) = K și Cn(K,L) = ∪{M  L: M este 

extensie cuadrică de ordinul ≤n a corpului K}. Este evident că C(K,L) = 

∪{Cn(K,L): n {0, 1, 2, …}}.  

Teorema 2. C(K,L) este un subcorp al copului L și al corpului A(K,L). 

Demonstrație. Se obține din faptul că reuniunea a două extensii cuadrice K(b1, b2, 

…, bn) și K(c1, c2, …, cm) se conține în extensia cuadrică K(b1, b2, …, bn, c1, c2, …, 

cm).  

Teorema 3. Fie K un subcorp al copului L, b L și b2  K. Atunci K(b) ={x + by : 

x, y  K}. 

Demonstrație. Elementul x – by se numește conjugatul elementului x + by. Dacă x + 

by ≠ 0, atunci x – by ≠ 0 și (x + by) (x – by) ≠ 0, iar (x + by) (x – by) = x2 – (by)2  K. 

Prin urmare K(b) este un corp.  

Teorema 4. Fie K un subcorp al copului L și a, b, c  K. Următoarele afirmații sunt 

echivalente: 

1. Ecuația cubică x3 + ax2 + bx + c = 0 are rădăcini în corpul C(K,L).  
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2. Ecuația cubică x3 + ax2 + bx + c = 0 are rădăcini în corpul K.  

Demonstrație. Implicația 2 → 1 este evidentă. Admitem că elementul x1  C(K,L) 

este o soluție a ecuației x3 + ax2 + bx + c = 0. Atunci există așa elemente b1, b2, …, 

bn  C(K,L) pentru care x1  K(b1, b2, …, bn), K(b1) este o extensie cuadrică simplă 

a corpului K și K(b1, b2, …, bi+1) este o extensie cuadrică simplă a corpului K(b1, b2, 

…, bi) pentru orice i < n. Fie x1 = p + bnq, unde p, q  K(b1, b2, …, bn-1). Atunci x2 = 

p - bnq este de asemenea o soluție a ecuației x3 + ax2 + bx + c = 0. Dacă q = 0 sau bn 

 K(b1, b2, …, bn-1), atunci x1  K(b1, b2, …, bn-1). Admitem că x1  K(b1, b2, …, bn-

1). Atunci (x – x1)(x – x2) = x2 + a1x + b1 și a1, b1  K(b1, b2, …, bn-1). Prin urmare x3 

+ ax2 + bx + c =  (x – x1)(x – x2)(x – x3) = (x-x3)(x
2 + a1x + b1) și x3 o soluție a 

ecuației x3 + ax2 + bx + c = 0 din corpul K(b1, b2, …, bn-1). Am stabilit că din faptul 

că ecuația x3 + ax2 + bx + c = 0 are o soluție din corpul K(b1, b2, …, bn) rezultă că ea 

are o soluție și din corpul K(b1, b2, …, bn-1). Acest fapt demonstrează implicația 1 → 

2. Teorema este demonstrată.  

4. Calcularea rădăcinilor ecuațiilor 

Fie K un subcorp al corpului L. Admitem că corpul L satisface condițiile: pentru 

orice a  L și orice număr natural n {1, 2, 3} mulțimea {b L: bn = a} este nevidă. 

Menționăm că mulțimea {b L: bn = a} conține cel mult n elemente. Dacă b2 = a, 

atunci notăm √𝑎 = ±b. 

Teorema 5. Fie K un subcorp al corpului L și a, b, c  C(K,L). Atunci rădăcinile 

ecuației ax2 + bx + c = 0 au forma x = (- b ± √ 𝑏𝑏 − 4𝑎𝑐): 2𝑎 și sunt elemente ale 

corpului C(K,L).  

Demonstrație. Se demonstrează ca și în cazul corpului numerelor complexe C. Vom 

avea x2 + 2(b:2a)x + (b:2a)2 = (b:2a)2 – (c:a) sau (x + (b:2a))2 = (b:2a)2 – (c:a) = 

(b2 – 4ac): (2a)2. Teorema este demonstrată. 

Calcularea rădăcinilor ecuațiilor de gradul ≤ 4 se face ca și în cazul corpului 

numerelor complexe C. 

5. Puncte constructibile și numere constructibile 

Fie  un plan Euclidian fundamental cu un sistem de coordonate construit. 

Axele de coordinate sunt reciproc perpendiculare, originea O(0,0) și punctul unitar 

E(1,0) sunt construite. Segmentul [OE] cu extremitățile O și E se numește unitar și se 

va nota cu 1. 

Un număr real  se numește constructibil dacă cu rigla și compasul poate fi 

construit punctul L(,0). Punctul cu coordonate constructibile se numește punct 

constructibil. O dreaptă care trece prin două puncte constructibile se numește 
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constructibilă. Un cerc cu centrul într-un punct constructibil și de raza egală cu 

distanța dintre două puncte constructibile se numește constructibil. 

În anul 1837 matematicianul francez P. L. Wantzel a dat o caracterizare a 

numerelor reale constructibile. Din Teorema 1 obținem: 

Corolarul 6. Totalitatea Con = C(Q,R) a numerelor reale constructibile este un 

subcorp al corpului de numere reale R, stabil față de rădăcina pătrată. Totalitatea 

numerelor raționale Q se conține în Con. Orice număr constructibil este un număr 

algebric. 

Din Teorema 2 obținem: 

Corolarul 7. Pentru orice număr constructibil 𝜆  Con = C(Q,R), λ Q, a 

numerelor reale constructibile există un număr natural minimal n și un șir de numere 

b1, b2, …, bn  Cn(Q,R) pentru care λ  Q(b1, b2, …, bn), Q(b1) este o extensie 

cuadrică simplă a corpului Q și Q(b1, b2, …, bi+1) este o extensie cuadrică simplă a 

corpului Q(b1, b2, …, bi) pentru orice i < n. 

Numerele transcendente peste corpul numerelor raționale Q se numesc 

transcendente. Primele exemple de numere transcendente au fost descoperite abia la 

sfârșitul secolului al XIX-lea. Astfel, în anul 1873 matematicianul francez Ch. 

Hermite a demonstrat că numărul e este transcendent, iar în 1882, F. Lindemann a 

demonstrat că și numărul 𝜋 este transcendent. Conform Corolarului 6, numerele 

transcendente nu sunt constructibile, Prin urmare, problema cuadraturii cercului nu se 

rezolvă cu rigla și compasul. 

Din Teorema 2 obținem: 

Corolarul 8. Fie φ un unghi ascuțit dat și b = cos φ. Atunci următoarele afirmații 

sunt echivalente:  

1. Unghiul φ se împarte cu rigla și compasul în trei părți de mărimi egale. 

2.  Ecuația  4x3 – 3x – b = 0 are o soluție  x care aparține corpului C(Q(b),R). 

3. Ecuația  4x3 – 3x – b = 0 are o soluție  x care aparține corpului Q(b).  

Demonstrație. Unghiul φ este construit dacă și numai dacă se construiește un 

segment b de lungimea b = cos φ. Admitem că acest segment este construit. Fie φ = 

3ψ și x = cos ψ. Atunci unghiul ψ se construiește cu rigla și compasul, folosind 

segmentele 1, b dacă și numai dacă x  C(Q(b),R). Deoarece b = cos φ = cos3ψ = 

4cos3ψ – cos ψ =  4x3 – 3x, afirmațiile 1 și 2 sunt echivalente. În virtutea Teoremei 4, 

sunt echivalente și afirmațiile 2 și 3.  

Corolarul 8. Unghiul φ = 60o nu este trisectibil, adică nu poate fi împărțit cu rigla și 

compasul în trei părți de mărimi egale. 
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Demonstrație. Deoarece 2cos 60o = 1, numărul x = cos 20o este soluție a ecuației 8x3 

– 6x – 1 = 0. Această ecuație nu are rădăcini raționale din Q. Prin urmare, unghiul φ 

= 60o nu poate fi împărțit cu rigla și compasul în trei părți de mărimi egale. 

Corolarul 9. Unghiurile de mărimile 1o, 2o, 5o, 10o, 20o, 35o, 40o, 70o, 80o, nu pot fi 

construite cu rigla și compasul.  

Corolarul 10. Problema trisecției unghiului nu se rezolvă cu rigla și compasul.  

Corolarul 11. Numerele √2
3

 , √3
3

 , √4
3

 , √5
3

 , √7
3

 nu pot fi construite cu rigla și 

compasul. 

Demonstrație. Fie n un număr natural. Numărul √𝑛
3

 este constructibil dacă și numai 

dacă n = m3 pentru un număr natural m, deoarece în caz contrariu ecuația x3 – n = 0 

nu are rădăcini raționale.  

Corolarul 12. Problema dublării cubului nu se rezolvă cu rigla și compasul.  

Remarca 13. Un unghi de mărimea φ poate fi construit cu rigla și compasul dacă și 

numai dacă numerele cos φ, sin φ sunt constructibile. Mulțimile de numere 

constructibile și de unghiuri costructibile sunt numărabile. Unghiul de 60o este 

constructibil și nu este trisectibil. Unghiul φ este constructibil dacă și numai dacă 

unghiul ψ = 3φ este trisectibil și constructibil. Nu întotdeauna cos ψ va fi număr 

rațional. De exemplu, unghiul 45o este constructibil și trisectibil. Fie UC totalitatea 

unghiurilor constructibile și I(φ) = 3φ pentru orice unghi φ. Atunci I(UC) este 

totalitatea unghiurilor constructibile și trisectibile.  

Remarca 14. În lucrările [8, 9] a fost stabilită următoarea proprietate a unghiurilor 

ψ(n) = 2𝜋/𝑛: unghiul ψ(n) este trisectibil dacă și numai dacă numărul 3 nu divide 

numărul n. Din rezultatele lui Gauss și Wantzel referitor la construirea poligoanelor 

regulate obținem: unghiul ψ(n) (sau poligonul regulat cu n laturi) este constructibil 

dacă și numai dacă numărul n este de forma 2m sau este produsul unui număr de 

forma 2m și a unui număr finit de numere Fermat prime diferite [1, 4, 5, 6]. Deci 

există unghiuri trisectibile care nu sunt constructibile. Pentru așa unghi ψ numărul b 

= cos ψ nu este constructibil, dar ecuația 4x3 – 3x – b = 0 are soluții în corpul Q(b). 

De exemplu, ψ = 3𝜋/7 este un astfel de unghi. Într-adevăr, 5ψ – 2𝜋 = 𝜋/7 = ψ/3 și, 

conform teoremei lui Gauss și Wantzel, unghiul 2𝜋/14 nu este constructibil.  

6. Construcții cu două echere 

Fie  un plan Euclidian fundamental cu un sistem de coordinate construit. Axele 

de coordonate Ox, Oy sunt reciproc perpendiculare, originea O(0,0) și punctul unitar 

E(1,0) sunt construite.  

Două echere ca instrument de construcții a fost introdus de Platon. Două echere 

permit: realizarea tuturor construcțiilor menționate în axiomele echerului; pentru 

77



orice număr pozitiv b se pot construi trei puncte A(a,0), B(0,-b), C(0, c), astfel încât a 

< 0, c > 0 și unghiurile BAC, ACE sunt drepte. În acest caz c = √𝑏
3

. Prin urmare 

are loc: 

Teorema 15. Dacă modulele coeficienților ecuației cubice ax3 + bx2 + cx + d = 0 

sunt lungimile segmentelor construite în planul  , atunci cu compasul și două 

echere se construiesc așa puncte la care abscisele sunt soluțiile reale ale acestei 

ecuații.  

Corolarul 16. Problema dublării cubului se rezolvă cu două unghiuri drepte.  

Corolarul 17. Problema trisecției unghiului se rezolvă cu compasul și două unghiuri 

drepte. 
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VALORIFICAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ 

Dediu Tatiana, profesor școlar 

Gimnaziul-Grădiniță ”Ion Dediu”, s. Rediul Mare, r. Dondușeni 

Toți elevii noștri sunt diferiți, unii sunt pricepuți la ceva, alții la altceva. Unii 

elevi fac calcule lejer, alții se exprimă foarte ușor în scris, alții se orientează foarte 

bine în spațiu iar unor elevi le este ușor să navigheze în lumea muzicii și a sunetelor. 

Sunt elevi care văd lumea în culori, iar alții au aptitudini sportive excelente, 

activitatea fizică fiind o parte importantă din existența lor. De aici apare și întrebarea: 

Cum să-i implicăm pe elevi în cadrul lecțiilor pentru a crea situații în care elevii să 

obțină succes și să învețe cu plăcere disciplina pe care noi o predăm? 

Autorul Teoriei inteligenţelor multiple Howard Gardner, a demonstrat în 

lucrarea sa, că intelectul uman este multiplu şi că orice individ reprezintă o „colecţie 

de inteligenţe”, iar capacitatea cognitivă a unui elev poate fi mai bine descrisă printr-

un set de abilităţi sau deprinderi mentale, pe care Gardner le-a numit inteligenţe 

multiple. 

Inteligenţa verbal-lingvistică este specifică persoanelor care gândesc cu 

predilecţie în cuvinte şi folosesc cu uşurinţă limba pentru a se exprima şi înţelege 

realitatea. Pentru aceste persoane, înțelesul și ordinea cuvintelor, precum ritmurile și 

sonoritatea limbii sunt importante, de cele mai multe ori ei învață limba maternă mai 

repede și limbi străine mai ușor. 

Caracteristici: 

- se exprimă cu ușurință prin cuvinte folosind un limbaj îngrijit; 

- gândește în cuvinte; 

- le place să citească, să scrie, să spună povești; 

- le plac jocurile de cuvinte, ghicitorile; 

- ascultă cu atenție interlocutorul; 

- dezbate o problemă, o argumentează; 

Inteligenţa logico-matematică. Persoanele care prezintă o astfel de inteligență 

se descurcă foarte bine în a calcula, a efectua operații logice, a cuantifica, și de cele 

mai multe ori gândirea critică și abilitatea de a rezolva probleme sunt foarte 

dezvoltate. Tipurile de procese folosite în cadrul inteligenței logico-matematice 

includ clasificarea, interferența, generalizarea, calculul și testarea ipotezelor. 

 Caracteristici: 

- le place să lucreze cu numere; 

- caută și găsește algoritmi; 
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- rezolvă cu ușurință probleme; 

- au dezvoltată capacitatea de abstractizare; 

- pot cu ușurință să stabilească relații, raționamente și clasificări între diferite 

elemente 

Inteligența muzical-ritmică este caracteristică persoanelor ce gândesc, trăiesc 

în sunet, melodii, rime sau ritmuri. Aceste persoane pot recunoaște, crea și reproduce 

muzica foarte ușor, fie folosind un instrument, fie cu vocea, și sunt foarte sensibili la 

intensitatea, tonalitatea și înălțimea sunetelor. Pentru cei care prezintă acest tip de 

inteligență, între emoții și muzică există o strânsă legătură. 

 Caracteristici:  

- Ascultă cu interes muzică și poezie; 

- Au ureche muzicală și cântă bine. 

- Fredonează și interpretează melodii; 

- Înțelege lumea prin ritmuri. 

- Percepe și creează rimă și ritm; 

- Au memorie auditivă; 

Inteligența vizual-spațială este specific persoanelor care percep în detaliu 

lumea vizuală, prin a naviga foarte ușor printre imagini, culori, linii, forme şi a 

înțelege relaţiile dintre aceste elemente. Cele mai importante caracteristici ale 

inteligenței vizuale sunt abilitatea de a gândi și imagina în trei dimensiuni și de a 

recrea în imaginație aspecte vizuale. Persoanele care posedă inteligența vizual-

spațială înțeleg fără efort relațiile dintre obiecte și spațiu. 

Caracteristici: 

- se plasează foarte bine în spațiu; 

- vizualizează orice imagine cu ușurință; 

- gândește și se exprimă ușor prin imagine; 

- le place să deseneze și să construiască; 

- lucrează cu plăcere cu imagini, poze, culori și picturi; 

- percep și rețin detalii vizuale; 

- construiește cu ușurintă machete; 

Inteligența muzical-ritmică este caracteristică persoanelor ce gândesc, trăiesc 

în sunet, melodii, rime sau ritmuri. Aceste persoane pot recunoaște, crea și reproduce 

muzica foarte ușor, fie folosind un instrument, fie cu vocea, și sunt foarte sensibili la 

intensitatea, tonalitatea și înălțimea sunetelor. Pentru cei care prezintă acest tip de 

inteligență, între emoții și muzică există o strânsă legătură. 
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Caracteristici: 

- asculta cu interes muzica sau poezie; 

- are ureche muzicală și cântă bine; 

- fredonează și interpretează melodii; 

- înțelege lumea prin ritmuri; 

- percepe și creează rimă și ritm; 

- are memorie auditivă; 

Inteligența interpersonală este caracteristică celor care înțeleg cum 

funcționează oamenii, care recunosc și celebrează diferențele dintre oameni, care 

sunt sensibili la aspectele subtile interioare ale celor din jur. Ei stabilesc relații cu 

ușurință, sunt oameni empatici și au o capacitate mare de a cuprinde/conține 

universul interior al celor din jurul lor. 

 Caracteristici:  

- Au mulți prieteni; 

- Îi ajută pe cei din jur; 

- Mediază conflicte sau neînțelegeri; 

-  Le place să negocieze și să convingă oameni; 

- Apreciază în mod deosebit prezența altor copii; 

- Înterpretează ușor starea de spirit a celor din jur după voce, gesturi sau 

atitudine. 

Inteligența intrapersonală este acel tip de inteligență construit din cărămizi 

precum: înțelegere de sine profundă, autocunoaștere, conectare profundă cu universul 

interior propriu. Persoanele care au inteligența intrapersonală dominantă au o 

capacitate ridicată de a se înțelege pe sine și au o viziune destul de clară a universului 

lor interior. 

 Caracteristici: 

- Își cunosc foarte bine calitățile și punctele slabe; 

- Își petrec timpul reflectând asupra propriei persoane; 

- Își cunosc temperamentul și dorințele; 

- Posedă capacitatea de autodisciplină, autoînțelegere și autoevaluare. 

 Inteligența corporal-kinestezică se manifestă prin gândirea în mișcări, prin 

folosirea corpului cu ușurință în moduri complexe. Simțul timpului și al coordonării 

corpului se întrepătrund armonios în acest tip de inteligență. Acest tip de inteligență 

este dominant la persoanele care simt experiențele în mod complex cu întregul corp, 

care se exprimă cu ușurință prin mișcări fluide ale corpului. 
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Caracteristici: 

- Dau dovadă de flexibilitate; 

- Comunică prin gesturi; 

- Își coordonează foarte bine mișcările; 

-  Folosesc corpul pentru a comunica, a manipula obiecte delicate și a executa 

mișcări de mare precizie. 

Inteligența naturalistă este tipul de inteligență dominant la persoanele care 

înțeleg într-un mod profund lumea plantelor și a animalelor. Ele au abilitatea de a 

stabili relații ecologice, interacționează foarte ușor cu creaturile vii și se simt în 

strânsă conexiune cu forțele naturii, cu fenomenele legate de viață.  

Caracteristici:  

- Învață cel mai bine prin contactul direct cu natura; 

- Le place să petreacă timpul în aer liber;  

- Analizează evoluția diferitor vietăți sau plante; 

- Se orientează bine în spațiu; 

- Sunt preocupați de mediul înconjurător; 

Inteligența existențială/ spirituală este cea mai controversată, deoarece nu își 

are asociată o anume zonă/specializare a creierului, precum celelalte tipuri de 

inteligență; din acest motiv nici nu se regăsește de cele mai multe ori în clasificarea 

tipurilor de inteligență (de obicei lista conține doar 8 puncte). Inteligența existențială 

sau spirituală este mai mult dezvoltată la filosofi, la persoanele care sunt preocupate 

în special de sensul vieții, al existenței, despre universul în care trăim cu principiile 

de funcționare, spiritualitate, etc. 

Creativitatea reprezintă nivelul superior de manifestare a tuturor inteligențelor. 

Acest lucru se reflectă și în referențialul de evaluare, care este pus în aplicație din 

anul 2014. Pentru ca un elev să obțină nota ”10” el trebuie să îndeplinească cei 8 

descriptori privind notarea elevilor. Unul dintre ei fiind: formularea unui răspuns cu 

elemente de creativitate, într-un limbaj științific adecvat, în corespundere cu 

subiectul formulat la nivel de analiză şi sinteză. Abordând educația din perspectiva 

inteligențelor multiple putem influența modul de învățare al elevilor. Noi profesorii îi 

putem ajuta pe elevi să-și îmbunătățească învățarea folosind punctele lor forte și se 

pot concentra asupra aceea ce elevii fac bine și nu pe ceea ce ei nu pot face. 

Procesul de formare şi dezvoltare a inteligenţelor multiple la elevi poate deveni 

eficient dacă tehnicile şi mijloacele didactice utilizate de profesor sunt centrate pe 

elev şi oferă posibilitatea ca acesta să perceapă, să înţeleagă şi să-şi valorifice 

potenţialul creativ. Profesorul va propune elevilor o serie de sarcini didactice care 
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stimulează dezvoltarea inteligenţelor multiple ale fiecărui copil şi care permit 

valorizarea tuturor elevilor, oferindu-le șansa de a avea satisfacţia propriei reuşite. 

Deşi este foarte dificil să dezvolţi toate tipurile de inteligenţă în cadrul unei ore, 

reeșind din subiectul unei lecției putem selecta anume acele tipuri de inteligență care 

pot fi valorificate în cadrul acestei ore și să ținem cont ca pe parcursul unui modul, 

de exemplu, să propunem elevilor sarcini pentru a fi valorificate toate tipurile de 

inteligență. 

Sarcini de lucru prin utilizarea predominantă a unui tip de inteligență, care pot fi 

propuse elevilor la lecțiile de matematică:  

Inteligența verbal-lingvistică: 

 Restructurează definiția 

 Enumeră elemente / proprietăți, etc; 

 Argumentează valoarea de adevăr a unei propoziții matematice; 

 Formulează întrebări/răspunsuri; 

 Citire individualizată; 

 Completează un text lacunar; 

 Creează un rebus matematic; 

 Compune caută ghicitori despre diferite noțiuni matematice; 

 Creează diferite prezentări; 

 Compun poezii utilizând termini și relații matematice; 

 Folosirea fișelor de lucru; 

Inteligența logico-matematică:  

 Ordonează crescător/ descrescător un șir de numere; 

 Realizează o clasificare în baza unor criterii; 

 Stabilește asemănări și deosebiri dintre două figuri geometrice; 

 Rezolvă un exercițiu, o problemă, 

 Aplică diferite formule, proprietăți, teoreme; 

 Elaborează /completează diferite tabele; 

 Rezolvă puzzle, rebusuri matematice; 

 Stabilesc algoritmul de rezolvare al unui exercițiu; 

 Efectuează cu ușurință diferite operații cu numere/ mulțimi; 

 Folosesc terminologia matematică pentru a formula întrebări/răspunsuri; 

Inteligența muzical- ritmică 

 Scrie versurile unui cântec despre... 

 Ascultă o melodie de fundal în timp ce rezolvă un exercițiu/ o problemă; 

 Recunoaște melodia unui cântec matematic; 
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 Creează noi melodii; 

 Enumeră cântece în care se întâlnesc elemente din matematică; 

 Baterea de ritm; 

Inteligența vizual-spațială 

 Reprezintă pe axa numerelor diferite numere, intervale; 

 Elaborează organizatori grafici (copacul ideilor, ciorchine); 

 Subliniază cuvinte-cheie, termeni noi într-un text; 

  Folosesc cu ușurință reprezentările geometrice; 

 Trasează diferite grafice; 

 Construiește diferite machete pentru lucrările practice; 

 Identifică distanța dintre două puncte situate pe hartă; 

 Enumeră elementele/ proprietățile unei figuri geometrice sau a unei funcții pe 

baza unui grafic; 

 Creează un poster; 

 Confecționează diferite figuri geometrice/ corpuri. 

Inteligența corporal - kinestezică: 

 Mimează un personaj dintr-o problemă, situație problemă; 

 Folosește cu ușurință instrumentele/ corpurile geometrice; 

 Arată pe planșe diferite relații, proprietăți; 

 Folosește diferite unități de măsură pentru a determina distanțe, lungimi, masa 

sau volumul; 

 Machetează o situație problemă; 

 Folosirea limbajului corporal; 

 Utilizează diferite platforme educaționale; 

Inteligența interpersonală: 

 Realizează un proiect de grup cu colegii de clasă; 

 Realizează un interviu; 

 Ajută un coleg să înteleagă mai bine o anumită temă, să rezolve un exercițiu/ o 

problemă; 

 Adresează întrebări unui coleg; 

Inteligența intrapersonală: 

 Stabilește o listă de priorități; 

 Stabilește un plan propriu de acțiune; 

 Identifică punctele forte și punctele slabe ale sale; 

 Reflectă asupra reușitelor proprii; 

 Elaborează un jurnal propriu / portofoliu cu notițe; 
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 Formulează propriile opinii; 

 Studiu independent; 

Inteligența naturalistă: 

 Argumentează legătura interdisciplinară a matematicii cu natura; 

 Rezolvă cu ajutorul matematicii diferite situații problemă; 

 Selectează diferite situații problemă din natură; 

Sarcini de lucru pentru a determina tipul de inteligență predominant la unul sau 

mai mulți elevi dintr-o clasă: 

Clasa a V-a: Verifică-ți colegul de bancă cât de bine cunoaște Tabla înmulțirii. 

(Inteligența intrepersonală). 

Clasa VI-a: Alcătuiește o ghicitoare utilizând criteriul de divizibilitate cu 5; 

(Inteligența verbal lingvistică). 

Clasa a VII-a: Stabilește asemănările și deosebirile dintre un triunghi echilateral și un 

triunghi isoscel. (Inteligența logico- matematică). 

Clasa VIII-a: Construiți într-un triunghi scalen cu ajutorul instrumentelor: o mediană, 

o bisectoare, o înălțime și o mediatoare. (Inteligența corporal- kinestezică). 

Clasa a IX-a: Construiește din carton o piramidă triunghiulară regulată. (Inteligența 

vizual - spațială). 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA ELEVI PRIN UTILIZAREA 

METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE  

ÎN CADRUL LECȚIILOR DE MATEMATICĂ 

Dubciuc Ludmila, grad didactic superior 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

În epoca noilor tehnologii promovate de pedagogia postmodernă, rolul 

matematicii ca știință, rolul educației prin matematică este deosebit de important și 

constă în formarea personalității elevului și în integrarea lui în relațiile sociale 

actuale, iar poziția profesorului rămâne una statutară, acesta păstrându-și în 

continuare rolul de coordonator și catalizator al eforturilor educaționale. Practicarea 

unui învățământ modern cere dinamism sporit și adaptare rapidă la noile solicitări 

pedagogice. 

Din aceste considerente, e nevoie de un demers educațional interesant și 

captivant, care oferă fiecărui elev posibilitatea de a se axa pe capacitățile, interesele, 

aptitudinile individuale. Actualul profesor crează elevilor un mediu favorabil și îl 

motivează pentru a descoperi, a discuta, a-si exprima propriul punct de vedere, 

colaborînd în echipă și găsind răspunsuri la diverse întrebări, căci ”în fiecare om, 

sălășluiește un soare, trebuie să-l lăsăm să ardă” (Socrate). 

Cunoscutul om de cultură, Mircea Malița scria “nicicând omenirea nu a ajuns să 

prețuiască inteligența și creativitatea ca în ultimele cinci decenii”. S-a adăugat astfel 

ca bogație națională, alături de aur, “AURUL NEGRU” și o nouă valoare “AURUL 

CENUȘIU”. Înțeleasă ca o sinteză între inteligență și creativitate denumită aur 

cenușiu, această bogatie constă în capacitatea creativă a unui popor, care transpusă pe 

planul vieții economico-sociale, îl poate propulsa cu certitudine în rândul țărilor 

civilizate [3]. 

Societatea contemporană are nevoie de oameni ce posedă o inteligență creatoare, 

gîndire independentă și creativă. E o necesitate a omului de a se adapta continuu la 

situații noi, la procese și probleme de muncă, mereu noi. De aceea menirea școlii este 

de a dezvolta aptitudinile intelectuale ale elevilor, independența si creativitatea 

gândirii. 

Matematica face parte dintr-un domeniu educațional formativ deosebit, care 

fiind valorificat cu pricepere acționează asupra dezvoltării personalității integrale a 

elevilor, a intereselor si motivațiilor acțiunii de învățare. Acest proces este mai 

eficient prin utilizarea metodelor activ-participative, care creează cadrul organizatoric 

al participării directe a elevilor la propria lor instruire si formare. 
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În educarea creativității sunt deopotrivă implicate: metodele, procedeele, relația 

învățător-elev (autentic democratică și de cooperare), atitudinea învățătorului fată de 

elev (deschisă si receptivă față de copil și de valorile creativității sale), precum și 

atmosfera creată în clasă de cadrul didactic.  

În “Dicționarul de pedagogie” creativitatea este definită ca și capacitate de a 

realiza ceva nou, ca aptitudine și ca “produs și proces”. Este considerată “un produs” 

pentru că se dovedește pe baza următorilor factori: flexibilitate, originalitate, fluentă, 

ingeniozitate, prin activitate, prin experientă.  

Ea este “un proces” deoarece implică desfășurarea în timp, dezvoltări și retrageri 

ale factorilor și elementelor noi, învingerea unor obstacole. 

Dacă în manifestarea potențelor creative ale copilului este implicată întreaga lui 

ființă și nu numai anumite funcții mintale, atunci educarea creativității nu poate fi 

limitată la exersarea intelectului, fără a respinge înțelesul actului creativ. 

În cazul când accentul este pus pe persoană, creativitatea este definită ca o 

caracteristică a performanței persoanei, fie ca facultate sau capacitate de a inventa (în 

tehnică), de a descoperi (în știintă) sau a crea (în artă sau literatură). 

În sens mai larg creativitatea se referă și “la găsirea de soluții, idei, probleme, 

metode care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe cale independentă”. 

Se are în vedere din cele spuse mai sus creativitatea manifestată de elevi în școală, la 

diferite obiecte de învățământ. De exemplu, rezolvarea de către un elev a unei 

probleme de matematică pe o cale diferită, eventual mai elegantă decât cea din 

manual sau decât cea care a fost prezentată de profesor în clasă este considerată 

creatoare, chiar dacă modul de rezolvare găsit de elev nu este nou pentru știintă. 

Modernizarea continuă a învățământului, determinată de acumularea rapidă a 

cunoștințelor, pe de o parte, dar și învechirea lor rapidă, pe de altă parte, ne provoacă 

să formăm elevilor o atitudine activă, creatoare în procesul învățării, așa încât ei să nu 

se oprească doar la preluarea concluziilor științei ca atare, dar să continue să 

descopere prin analiza fenomenelor, cauzele lor și legătura dintre ele. 

Cadrelor didactice le revine sarcina de a dezvolta capacitățile intelectuale, 

gândirea și încrederea în forțele creatoare care să permită descoperirea noilor 

orizonturi în domeniul cunoașterii. ,,Pentru o supraviețuire pe termen lung, mai ales 

în vremuri de frământări, de schimbări sau de discontinuitate este mai important un 

alt tip de învățare. Și anume acel tip de învățare care poate aduce schimbare, 

reînnoire, restructurare și reformulare de probleme – învățarea inovatoare” [după 3]. 
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Cum dezvoltăm calități specifice gândirii prin predarea matematicii în școală 

pentru a face față avalanșei de informații pe care le cuprinde programul școlar 

modern fără ca să suprasolicităm posibilitățile intelectuale ale elevilor? 

Este demonstrat faptul că evitarea suprasolicitărilor și prevenirea supraîncărcării 

elevilor pot fi depășite prin dezvoltarea independenței și creativității gândirii 

matematice a acestora. 

Prin organizarea eficientă a actului didactic și selecționarea minuțioasă a 

cunoștințelor matematice ce se transmit elevilor, productivitatea gândirii și 

creativității poate fi dezvoltată continuu. Creativitatea de gândire se manifestă prin 

capacitatea elevilor de a găsi soluții originale, atât în rezolvarea problemelor, cât și în 

modul de prezentare a ideilor matematice, a problemelor deja cunoscute dar la care 

elevii ajung independent și pe căi originale. Astfel în cadrul lecțiilor este necesar să 

se îmbine armonios expunerea învățământului cu căutările independente ale elevilor. 

De aceea, în procesul predării, expunerea trebuie îmbinată continuu cu crearea de 

situații problemă care dezvoltă spiritul de investigație al elevului și îl orientează spre 

cercetarea științifică. Procesul de învățământ oferă largi posibilităţi de cultivare a 

creativităţii elevilor. Alexandru Roşca arată că “în funcţie de felul cum este organizat 

şi orientat procesul de învăţământ el poate duce la dezvoltarea gândirii creatoare, 

după cum poate duce şi la formarea unei gândiri şablon. Gândirea creatoare se 

formează în procesul de învăţământ prin orientarea şi stilul activităţii elevilor, prin 

tipuri de sarcini şi exerciţii care pot constitui un antrenament al gândirii. Însăşi 

creativitatea învaţă pe elev cum se gândeşte creator” [după 4]. 

Trebuie ca elevul să fie pus în situaţia de a acţiona ca şi când ar descoperi pentru 

sine cunoştinţe care au fost descoperite în procesul dezvoltării istorice a omenirii. 

Strategia cercetării şi a descoperirii creează la elevi o stare de activitate internă, îi 

sporeşte atenţia şi interesul, încrederea în sine. Învăţarea creativă implică atât o 

învăţare participativă în cadrul căreia elevul este ajutat în redescoperirea 

cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, cât şi o învăţare anticipativă care 

angajează elevul în procesul creaţiei, dezvoltându-i inteligenţa şi imaginaţia 

creatoare. Învăţarea creativă apare astfel ca o „ formă specială a învăţării şcolare, 

organizată didactic prin deplasarea accentului de la obiectivele de stăpânire a materiei 

la cele de transfer şi de exprimare, în orice context instrucţional, într-un mobil 

educaţional continuu” [8]. 

Obiectivele operaţionale ale învăţării creative au ca particularitate un grad mai 

mare de generalitate faţă de obiectivele pedagogice concrete asupra cărora acţionează 

direct sau indirect, datorită valorilor metodologice:  
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- a învăţa din proprie iniţiativă, conform secvenţelor didactice propuse, pentru 

stimularea gândirii creative;  

- a promova un mod variat de abordare a problemelor, de manipulare a obiectelor, 

ideilor;  

- a învăţa independent în afara programei şcolare pentru aprofundarea 

conţinutului predat-învăţat (gândire independentă, încredere în sine, putere mai 

mare de muncă, tonus afectiv); 

- a fi responsabil faţă de libertăţile didactice oferite de învăţător, efect formativ: 

atitudine activă auto-critică faţă de mediu şi faţă de sine.  

Metodele de invăţământ sunt căi prin care cadrul didactic transmite elevilor 

cunoştinţe şi le formează priceperi şi deprinderi. Alegerea lor nu se face la 

întâmplare. Cadrul didactic trebuie să aleagă dintre metodele de învăţare pe cele care 

îl ajută la realizarea unui învăţământ de calitate. O metodă considerată iniţial 

tradiţională poate dobândi caracteristici care să o plaseze în contextul modernităţii. 

Noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor 

(individual, perechi, grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de 

învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de 

învăţare colectiv. Elevii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve 

problemele şi sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, proiecte din viaţa 

reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile. 

Un elev îşi manifestă spiritul creativ atunci când: 

 se implică activ în procesul de formare şi învăţare, adoptă o atitudine activă şi 

interactivă; 

 gândeşte critic şi are deprinderi de gândire critică; 

 acţionează în totală libertate în planul alegerilor pe care le face; 

 explorează mediul şi găseşte soluţii personale; 

 preferă gândirea divergentă, imaginativă şi creativă; 

 îşi valorifică şi dezvoltă imaginaţia, originalitatea, inventivitatea, fantezia, 

creativitatea; 

 problematizează conţinuturile şi face descoperiri; 

 îşi exercită liberul arbitru; 

 are încredere în forţele proprii şi dorinţa de autodepăşire; 

 nu se descurajează în faţa frustrării şi ambiguului, ci perseverează; 

 devine responsabil; 

 elaborează produse intelectuale unice şi originale. 

Dintre metodele moderne specifice învăţării active pe care le-am aplicat cu 
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succes la orele de matematică sunt: brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, diagrama 

Wenn, cvintetul, metoda cadranelor, ș.a. 

Brainstorming-ul este una dintre cele mai răspândite metode în stimularea 

creativităţii. Etimologic, ”brainstorming” provine din engleză, din cuvintele ”brain” 

(creier) şi ”storm” (furtună), plus desinenţa ”ing” specifică limbii engleze, ceea ce 

înseamnă ”furtună în creier”, efervescenţă, aflux de idei. La ora actuală este cea mai 

raspândită metodă de stimulare a creativităţii in condiţiile activităţii de grup. Mânuită 

cu profesionalism, flexibilitate si inspiraţie, brainstorming-ul este o metodă accesibilă 

de învăţare şi stimulare a creativităţii. 

Ciorchinele este o tehnică de predare-învăţare care-i încurajează pe elevi să 

gândească liber, deschis și creator; este o modalitate de a construi asociaţii noi de 

idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor date; este o tehnică de căutare a căilor de 

acces spre propriile cunoştinţe şi convingeri, evidenţiind modul propriu de a înţelege 

o anumită tema, un anumit conţinut. 

Cubul este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire 

implicate în învăţarea unui conţinut. Sarcinile de pe feţele cubului sunt invariabile din 

perspectivă acţională: descrie, compară, explică (asociază), argumentează, analizează, 

aplică. 

Diagrama Wenn are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai 

creativ, asemănările şi deosebirile evidente între două operaţii matematice, între două 

figuri geometrice etc. Metoda este potrivită la lecţiile de consolidare. Activitatea 

poate fi organizată în grup, perechi sau chiar frontal. 

Metoda cadranelor urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri 

cât mai adecvate a unui conţinut informaţional. Această metodă se poate folosi 

frontal şi individual, în rezolvarea problemelor prin metoda grafică. 

Învățarea prin descoperire încurajată în școlile moderne, apelează la metode 

active, participative, conducând elevul la dobândirea unei experiențe proprii, ca 

urmare a contactului nemijlocit cu realitatea, prin efort personal de explorare, 

cercetare, experimentare. 

Este importantă, în acest caz, respectarea etapelor cunoscute: 

- formularea sarcinii, problemei;   - efectuarea de reactualizări; 

- formularea ipotezei de rezolvare;   - stabilirea planului mijloacelor; 

- verificarea, formularea unor generalizări;  - evaluarea; -valorificare. 

Învățarea prin descoperire utilizează: inducția , deducția și analogia. 

Modelarea este o formă a descoperirii, bazată pe cercetarea obiectelor și 

fenomenelor din natură și societate cu ajutorul modelelor. 

90



Noțiunea de model înseamnă procesul de simplificare a realitații, pentru a o 

adapta gândirii deductive. Modelul reproduce numai acele determinari esentiale 

(elemente, relații, factori) de care avem absolută nevoie pentru a explica sau 

demonstra o structură conceptuală. 

Exercițiul este valorificat tocmai pentru formarea deprinderilor, algoritmilor, 

prin repetarea conștientă și variată de operații, acțiuni în toate etapele învățării. 

Matematica, prin excelență este o știintă a exercițiilor și mai ales aici elevii sunt 

familiarizați cu tehnica diferitelor tipuri, pentru variate obiective. 

Exercițiile, pe lângă rolul de a forma priceperi și deprinderi ajută și la 

dezvoltarea aptitudinilor .În acest scop pot fi folosite fie exerciții de o complexitate 

crescândă, fie lucrări cu caracter creator. 

Instruirea prin jocul didactic Una din formele utilizate în predarea matematicii 

este jocul didactic. Jocul matematic prin caracterul său atractiv, prin dinamismul sau, 

prin stimularea interesului si competivității contribuie atât la consolidarea 

cunostiințelor matematice, cât și la însușirea unor concepte și noțiuni noi. Prin 

jocurile matematice se urmăresc nu numai laturile formative ale învățării matematice 

în școală, dar și anumite laturi educative. 

Un exercițiu sau o problemă matematică poate deveni joc dacă: 

a) realizează un scop educativ sau formativ; b) rezolvă o sarcină didactică; 

c) folosește elemente specifice jocului (este accesibil, are elemente de 

competitivitate recompense, aplauze) 

Elementele esențiale ale unui joc sunt: problematizarea, competitivitatea, 

rapiditatea, corectitudinea.  

Am prezentat doar unele modele de stimulare a gândirii creatoare prin tehnici 

interactive ce se desprind din practică și care au devenit o necesitate, deoarece duc la 

sesizarea și motivarea pentru rezolvare de probleme, de către educabili, și la 

descoperirea unor căi inedite de soluționare, generând un fluid de idei, la ”menținerea 

unei prospețimi intelectuale, sub forma unor vii dorințe de a descoperi, de a inventa” 

(G. Berger). 

Didactica modernă a matematicii acordă multă atenție parametrilor metodologici 

ai acţiunii educaţionale. Cu toate că învăţătorul proiectează ansamblul de metode în 

strânsă corelaţie cu celelalte componente structurale, metodele dispun de o oarecare 

autonomie, în sensul că utilizarea unei metode permite acestuia să realizeze mai 

multe obiective, să acceseze mai multe unităţi de conţinut. Din acest punct de vedere, 

metoda didactică are menirea să orienteze comportamentul elevilor spre ceea ce 

trebuie făcut şi cum trebuie făcut.  
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Pornind de la ideea că învățământul activ se realizează cu ajutorul metodelor 

activ-participative, se impune minimizarea ponderii activităţilor care limitează 

activizarea şi extinderea utilizării metodelor moderne, active, care dezvoltă gândirea, 

capacitatea de investigaţie a elevilor, precum şi participarea lor la însuşirea 

cunoştinţelor, la munca independentă, deprinderea de a aplica în practică cele 

însuşite. 

O eficienţă sporită o constituie utilizarea în orele de matematică a acelor metode 

care au o mare valoare formativă, care stimulează dezvoltarea celor mai 

reprezentative forţe ale activităţii intelectuale (gândirea creatoare şi originală, 

inteligenţa, imaginaţia constructivă). Asemenea metode se disting prin caracterul lor 

activ-participativ, care suscită din partea elevilor o activitate propice exercitării şi 

utilizării inteligenţei lor. 

Din experienţa acumulată până în prezent am constatat că hotărâtoare în 

asigurarea reuşitei la învăţătură este activizarea elevilor pe întreg parcursul lecţiei.  

Astfel, am constatat că elevii manifestă un interes tot mai crescut faţă de 

diferitele activităţi, pentru ceea ce solicită mai multe eforturi, deci pentru acţiuni în 

care-şi pot încerca posibilităţile şi în care reuşesc să se afirme. Ei sunt bucuroşi când 

reuşesc şi nemulţumiţi atunci când soluţiile lor sunt greşite. Folosind diverse 

modalităţi de activizare, chiar şi elevii timizi sau cei mai slabi la învăţătură au dovedit 

încredere în forţele proprii, dorinţa de a încerca şi prin astfel de activităţi au obţinut 

rezultate mai bune. 

Şcoala urmează să realizeze finalităţi educative specifice și anume ei îi revine 

responsbilitatea de a acţiona pentru stimularea potenţialului creativ al elevilor în 

următoarele direcţii:  

 identificarea potenţialului creativ al elevilor crearea premiselor gnoseologice ale 

activităţii creatoare, libere şi conştiente a omului (o concepţie despre lume care 

să dea sens şi să orienteze activitatea creativă);  

 dezvoltarea posibilităţilor individuale de comunicare, care să înlesnească 

punerea rezultatelor creaţiei la dispoziţia societăţii  

 dinamizarea potenţialului creativ individual, în sensul valorificării adecvate a 

talentelor şi a cultivării unor atitudini creative;  

 asigurarea suportului etic al comportamentului creator. 

Predarea matematicii nu este simplă şi nici uşoară, realizarea unei bune lecţii de 

matematică reprezintă o activitate de creaţie şi măiestrie, ceea ce înseamnă studiul 

serios şi temeinic, muncă neobosită în pregătirea pentru formarea şi exersarea 

capacităţilor şi competenţelor elevilor. 
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Nu numai solicitarea elevilor este maximă, ci şi solicitarea noastră, tactul nostru 

pedagogic, întreaga noastră personalitate fiind evidenţiate zi de zi. Dacă dorim cu 

toată sinceritatea, nu declarativ, ci efectiv să fim folositori elevilor, luminând 

permanent fiinţa lor, drumul lor spre împlinire, atunci trebuie să ne dăruim profesiei, 

să nu ne înspăimânte nici vârsta înaintată şi nici lipsa de experienţă. 

Din perspectiva reformei învăţământului din ţara noastră, sunt necesare o 

instruire şi o educaţie matematică care să-l ajute pe elev să-şi dezvolte gândirea 

logică, dar şi gândirea în sens larg, capacitatea de a esenţializa, de a descoperi şi 

stabili legături raţionale, relaţii categoriale şi determinative. 

Deci, rostul matematicii în şcoală este de ai obişnui pe elevi să gândească, iar 

lecţia de matematică ar putea fi definită ca o activitate de învăţare în care elevul este 

cel care caută, descoperă, rezolvă, în timp ce învăţătorul îi canalizează munca. 

Matematica nu este şi nu trebuie să fie o simplă tehnică ce se foloseşte într-un 

domeniu limitat. Ea trebuie să facă parte din cultura generală a fiecărui om, pentru că 

matematica nu se învaţă doar pentru a fi ştiută ci pentru a fi folosită, pentru a fi 

aplicată în practică. Ea este ştiinţa cea mai operativă care are cele mai multe şi mai 

complexe legături cu viaţa. 
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REZOLVAREA PROBLEMELOR PRACTICE – CONDIȚIE 

INDISPENSABILĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚEI MATEMATICE 

Jalenco Irina, prof. de matematică 

GDD, s. Hancăuți, r. Edineț 

Evoluţia umanităţii a fost strâns legată de dezvoltarea matematicii. Obiectivele 

specifice matematicii sunt în concordanţă cu nevoile şi interesele omului pentru 

rezolvarea unor situaţii teoretice, metodologice și practice, dar și estetice. Matematica 

nu se rezumă doar la studiul numerelor şi al relaţiilor dintre acestea, ci este un 

domeniu de creaţie, bazat pe gândire logică și inovatoare. 

În condițiile actuale școala trebuie să educe elevii pentru a găsi modalități de a 

rezolva problemele și provocările vieții, ceea ce necesită dezvoltarea la elevi a 

capacității de a gândi independent. În plus, elevul trebuie să fie capabil să facă acest 

lucru rapid și eficient, cu costuri și resurse minime, să găsească soluții raționale și 

optime ale problemei.  

Faptul că matematica școlară dezvoltă logica, probabil, nu trezește la nimeni 

îndoieli. De obicei, setul necesar de sarcini și exerciții ce se conțin în manualele de 

matematică ajută elevii să stăpânească modalitățile de rezolvare a problemelor tipice 

pe algoritmi predefiniți. Atunci însă când sunt puși în fața unei probleme nestandarde 

sau chiar în cazul unei formulări modificate a condițiilor problemei, elevii întâmpină 

dificultăți în găsirea răspunsului [2]. 

Scopul matematicii ca disciplină de studiu este „capacitatea de a identifica şi de 

a înţelege rolul, pe care îl are matematica în lume, de a lua decizii bine fondate şi de a 

folosi şi implica matematica în soluţionarea problemelor în modurile care satisfac 

nevoile unui cetăţean constructiv, interesat şi reflective” [3, p. 53]. 

Competența matematică reprezintă capacitatea de a dezvolta și de a aplica 

gândirea matematică în scopul de a rezolva probleme apărute în situații cotidiene. În 

încercarea de a dezvolta competențe în ceea ce privește lucrul cu elemente de bază 

matematice, accentul trebuie să cadă pe procesul în sine, pe activitate, precum și pe 

cunoaștere [4, p. 7]. 

Rolul problemelor în procesul de predare a matematicii este decisiv. Analiza 

planurilor pentru lecțiile de matematică din ciclul gimnazial relevă că mai mult de 

jumătate din timpul de formare la această disciplină este alocat soluționării 

problemelor. Aproape la fiecare etapă a lecției elevii rezolvă o varietate de probleme. 

În ciclul primar și gimnazial chiar și explicația teoriei se face în principal prin 

intermediul problemelor. Actualmente, problemele noi în domeniul matematicii sunt 
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de proveniență teoretică. Aceasta reduce interesul elevilor față de studierea 

matematicii.  

La orele de matematică din școală elevii rezolvă un număr mare de probleme. 

Pare să fie clar că acest lucru se face nu doar în scopul de a pregăti elevii pentru o 

activitate în domeniile științifice respective. De fapt, acest lucru este imposibil. 

Marea majoritate a problemelor școlare au puțin de a face cu problemele reale, care 

sunt abordate de către specialiștii din domeniile respective [2, p. 23]. 

Pentru a obţine un randament maxim în cadrul lecţiilor de matematică am 

încercat să trezesc elevilor interesul pentru rezolvarea problemelor aplicative. 

Analizând literatura de specialitate am constatat că este foarte important, în procesul 

de rezolvare a problemelor, să se parcurgă etapele:  

• Formulare – transpunerea problemei în limbajul matematic;  

• Aplicare – rezolvarea modelului matematic elaborat;  

• Interpretare – analiza rezultatelor obținute în contextul situației practice formulate;  

• Evaluare – verificarea rezultatelor [2, p. 20]. 

Tema „Teorema directă și reciproca teoremei lui Pitagora”, care „este 

considerată un punct de interes în afara matematicii, constituind un simbol al 

incomprehensibilității matematice, al misterului, sau al puterii intelectuale; abundă 

referințele populare din literatură, muzică, teatru, sau artă” [5]. Deoarece în manualul 

de clasa a VIII sunt date 18 probleme, dintre care una singură este din cotidian (restul 

sunt deja formulate în modelul matematic) am propus elevilor să rezolve problemele: 

1. Cum, fără echer, putem verifica dacă colțul unei odăi este unghi drept?  

Rezolvare:  

Model matematic:  

Pentru a verifica dacă colțul este drept, presupunem că colțul are forma unui triunghi 

și trebuie să determinăm tipul acestuia. Măsurăm din colț, perpendicular pe muchie, 

pe un perete 60 cm, fixăm un punct. Pe alt perete, în același mod, din același punct 

măsurăm 80 cm. Măsurăm distanța dintre punctele fixate. 

Rezolvarea modelului matematic 

Se dă:  Presupunem că Δ  

ABC-triunghi  ABC este dreptunghic. 

AB=60 cm    Conform teoremei lui  

AC=80 cm     Pitagora are loc relația: 

m(<A)= 900    BC2 = AB2 + AC2 sau  

     𝐵𝐶 = √𝐴𝐵2 + 𝐴𝐶2 

𝐵𝐶 = √602 + 802=√3600 + 6400=√10000=100 (cm) 
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Interpretare rezultatului  

Dacă distanța dintre punctele fixate este diferită de 100 cm, atunci presupunerea 

că Δ ABC este dreptunghic este falsă, deci m(<A) ≠ 900, altfel m(<A)= 900.  

Verificarea rezultatului 

Răspuns: Colțul este sau nu drept. 

2. Un automobil pleacă din punctul A și merge: 4 km spre nord, 10 km spre est, 3 

km spre sud, 2 km spre vest, 5 km spre nord, oprindu-se în punctul B. Aflați 

distanța dintre punctele A și B. 

Rezolvare:  

Model matematic:  

Interpretăm datele problemei prin desen. 

Considerăm 1 km – o unitate. Observăm că 

distanța dintre punctele A și B este ipotenuza 

triunghiului dreptunghic ABC, cu catetele de 

8 și 6 unități. 

Rezolvarea modelului matematic: 

Se dă:       

ABC - triunghi dreptunghic  Conform teoremei lui Pitagora are loc relația: 

BC=6      AB2 = BC2 + AC2 sau AB=√𝐵𝐶2 + 𝐴𝐶2 

AC=8      𝐴𝐵 = √62 + 82=√36 + 64=√100=10 

AC┴BC 

AB = ? 

Interpretare rezultatului  

Distanța dintre punctele A și B este de 10 unități, adică de 10 km.  

Verificarea rezultatului 

Răspuns: 10 km. 

3. Pe o stradă circulă un TIR a cărui cabină are lungimea de 2 m şi remorca de 10 

m. Ar putea acest TIR să facă viraj la stânga sau dreapta, dacă străzile au 

lăţimile 10 m şi 6 m?  

Rezolvare: 

Model matematic: 

Intersecția străzilor reprezintă un dreptunghi. Ca TIR-ul să poată vira la dreapta 

sau la stânga lungimea lui nu trebuie să depășească lungimea diagonalei 

dreptunghiului. 
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Rezolvarea modelului matematic: 

Se dă:       

MNPR - dreptunghi    

MN = 6 m     

MR = 10 m     Conform teoremei lui Pitagora are loc relația 

MP - diagonala dreptunghiului   MP2 = MN2 + MR2 sau MP=√𝑀𝑁2 + 𝑀𝑅2 

MP = ?       𝑀𝑃 = √62 + 102=√36 + 100=√136 ≈ 11,66 𝑚 

Interpretarea rezultatului: 

Lungimea TIR-ului în întregime este: 2 m+10 m = 12 m. 

Lungimea diagonalei este de aproximativ 11,66 m, 12 m > 11,66 m.  

Deci TIR-ul este mai lung ca diagonal intersecției. 

Verificarea rezultatului 

Răspuns: Nu v-a putea vira. 

Pentru determinarea impactului aplicării problemelor nestandard, din cotidian, în 

cadrul lecției elevii clasei a VIII au fost supuși chestionării [2, p. 30].  

În urma efectuării acesteia, s-a realizat că un rol important îl joacă antrenarea 

elevului în situaţii de problemă. Majoritatea elevilor au menționat că problemele în 

care este descrisă o situație practică sunt mai interesante și ar dori să studieze teme ce 

vor favoriza rezolvarea a diverse situații practice din viață. 

 

Concluzii 

Elevii sunt învățați să rezolve probleme deja formulate în modelul matematic, 

dar nu sunt pregătiți pentru etapa de creare a modelului matematic și de interpretare a 

rezultatelor obținute. Includerea mai multor probleme cu situații practice le va 

permite elevilor să stabilească mai ușor legătura dintre materia studiată și viața reală. 

Elevii trebuie educaţi să nu cedeze până nu găsesc calea spre soluţia problemei. 

E nevoie de drum liber pentru rezolvarea problemelor complexe care stimulează 

creativitatea elevilor [1]. Găsirea soluţiilor pentru sporirea caracterului practic-

aplicativ al matematicii trebuie să constituie o preocupare a oricărui profesor. 

Un copil rezolvă cu entuziasm o problemă atunci când ea este interesantă pentru 

el, când are o importanță personală pentru, când problema trezește emoții. Când 

elevul trăieşte bucuria fiecărui succes mare sau mic, atunci se cultivă interesul şi 

dragostea pentru studiul matematicii. 

Sensul educației generale constă în pregătirea elevilor pentru a rezolva probleme 

în general, nu doar de un tip sau model anumit. 
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METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR GEOMETRICE  

DE OPTIMIZARE  

Lupu Ilie, dr. hab. prof. univ. 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Inepuizabil probleme prețioase de maxim și minim se conțin în străfundul celei 

mai antice din științele matematice – în geometrie. Probleme geometrice de maxim și 

minim se întâlnesc la toți cei trei matematicieni antici remarcabili Euclid, Arhimede, 

Apolloni. 

Meritele și omagiul lor au fost recunoscute de cei mai mari matematicieni ai 

epocii Renașterii – Viviani, Torricelli, Fermat și alții. Interesul către aceste probleme 

s-a păstrat și până în zilele noastre. 

La rezolvarea problemelor de calculare a acelei mai mari și celei mai mici valori 

ne vom conduce de următorul algoritm: 

1) Evidențiem mărimea de optimizare (adică mărimea, pentru care urmează să 

calculăm cea mai mare sau cea mai mică valoare) și o notăm printr-o literă 𝑦 

(sau 𝑠, 𝑝, 𝑟, 𝑅 etc. în dependență de enunțul problemei). 

2) Una din mărimile necunoscute (latură, unghi etc.) o numim variabilă 

independentă și o notăm prin 𝑥; stabilim limitele reale de variație ale lui 𝑥. 

3) Pornind de la condițiile concrete ale problemei date, exprimăm 𝑦 prin 𝑥 și prin 

datele cunoscute ale ei (etapa de rezolvare geometrică a problemei). 

4) Pentru funcția obținută în etapa precedentă 𝑦 = 𝑓(𝑥) găsim cea mai mică sau 

cea mai mare valoare (în dependență de condițiile problemei) pe domeniul de 

variație a lui 𝑥. 

5) Interpretăm rezultatul din punctul 4 pentru problema geometrică concretă dată. 

În primele trei etape compunem modelul matematic, adică modelul analitic al 

problemei geometrice date. Deseori succesul rezolvării depinde de alegerea chibzuită 

a variabilei independente. Este important de a exprima analitic 𝑦 prin 𝑥 relativ ușor. 

La etapa a patra modelul matematic compus de cele mai multe ori se cercetează cu 

ajutorul calcului diferențial, iar uneori prin metode elementare. 

În procesul cercetării însăși problema geometrică, care a servit drept punct inițial 

pentru modelul matematic nu ne interesează. Și numai atunci, când terminăm 

rezolvarea problemei în cadrul modelului matematic alcătuit, rezultatul obținut îl 

interpretăm pentru problema geometrică inițială. 

Exemplu 1. Laturile laterale și una din bazele unui trapez sunt egale cu 15 𝑐𝑚. 

Calculați lungimea bazei trapezului, care are cea mai mare arie.  
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Rezolvare. Mărimea de optimizare este aria trapezului 𝑆. Notăm prin 𝑥 baza 𝐴𝐷 a 

trapezului 𝐴𝐵𝐶𝐷 (fig. 1). Determinăm limitele reale ale variabilei independente 𝑥. 

Dacă cea mai mică valoare a lui 𝑥 este egală cu 15 𝑐𝑚, atunci trapezul 

degenerează într-un pătrat cu latura de 15 𝑐𝑚. Dacă cea mai mare valoare a lui 𝑥 este 

egală cu 45 𝑐𝑚, atunci trapezul degenerează într-un segment de dreaptă cu lungimea 

de 45 𝑐𝑚. Astfel limitele reale ale variabilei independente introduse sunt 15 ≤ 𝑥 ≤

45. 

Exprimăm aria 𝑆 a trapezului 𝐴𝐵𝐶𝐷 prin 𝑥 și 15. Avem : 

𝐸𝐹 = 15, 𝐴𝐸 = 𝐹𝐷, 𝐴𝐸 =
𝑥−15

2
. 

Din triunghiul dreptunghic 𝐴𝐸𝐵 avem 

𝐵𝐸 = √𝐴𝐵2 − 𝐴𝐸2 = √225 −
(𝑥−15)2

4
=

1

2
√900 − (𝑥 − 15)2. 

Deci aria trapezului 𝐴𝐵𝐶𝐷 va fi 𝑆 =
𝑥+15

2
∙

1

2
√900 − (𝑥 − 15)2 =

1

4
(𝑥 +

15)√900 − (𝑥 − 15)2. Calculăm cea mai mare valoare a funcției 𝑆 =
1

4
(𝑥 +

15)√900 − (𝑥 − 15)2 pe segmentul [15; 45]. Avem 𝑆′ =
1

2
∙

−𝑥2+15𝑥+450

√−𝑥2+30𝑥+675
. Punctele 

critice ale funcției 𝑆 le aflăm rezolvând ecuația 𝑆′ = 0 sau ecuația −𝑥2 + 15𝑥 +

450 = 0, care are rădăcinile 𝑥1 = −15 și 𝑥2 = 30. Observăm că numai 𝑥 = 30 

aparține (15; 45). Trecând prin punctul 𝑥 = 30, derivata 𝑆′ =
1

2
∙

(𝑥+15)(30−𝑥)

√−𝑥2+30𝑥+675
 își 

schimbă semnul de la plus la minus, deci pentru 𝑥 = 30 funcția 𝑆 capătă cea mai 

mare valoare. Astfel, cea mai mare arie are trapezul cu baza 𝐴𝐷 = 30 𝑐𝑚. Acest 

trapez este echilateral cu unghiul de la baza mare egal cu 600. 

Răspuns: 30 𝑐𝑚.  

 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2. 

Exemplul 2. În triunghiul dreptunghic dat să se înscrie un dreptunghi, care are cu 

triunghiul dat unghiul drept comun ca și cea mai mică diagonală. 
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Rezolvare. Mărimea de optimizare este lungimea diagonalei 𝑙 a dreptunghiului înscris 

în triunghiul dreptunghic 𝐴𝐶𝐵. Notăm prin 𝑥 latura 𝑀𝐶 a dreptunghiului 𝐶𝑀𝐷𝑁 

(fig.2). Dacă cea mai mică valoare a lui 𝑥 este egală cu zero, atunci dreptunghiul 

degenerează în segmentul 𝐶𝐵, iar dacă cea mai mare valoare este 𝑏, atunci 

dreptunghiul degenerează în segmentul 𝐶𝐴. Deci, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. 

Exprimăm lungimea 𝑙 a diagonalei dreptunghiului prin 𝑥, 𝑎 și 𝑏. Avem 𝐶𝐵 =

𝑎, 𝐶𝐴 = 𝑏, 𝑀𝐶 = 𝑥, 𝑀𝐴 = 𝑏 − 𝑥. Triunghiurile 𝐴𝐶𝐵 și 𝐴𝑀𝐷 sunt asemenea, de unde 

rezultă că 
𝐶𝐵

𝑀𝐷
=

𝐶𝐴

𝑀𝐴
 sau 

𝑎

𝑀𝐷
=

𝑏

𝑏−𝑥
. De aici 𝑀𝐷 =

𝑎(𝑏−𝑥)

𝑏
. Din ∆𝐶𝑀𝐷 avem 𝐶𝐷2 =

𝑙2 = 𝑥2 +
𝑎2(𝑏−𝑥)2

𝑏2
 sau 𝑙 =

1

𝑏
√𝑥2𝑏2 + 𝑎2(𝑏 − 𝑥)2. Astfel 

𝑙 =
1

𝑏
√𝑥2𝑏2 + 𝑎2(𝑏 − 𝑥)2 =

1

𝑏
√(𝑎2 + 𝑏2)𝑥2 − 2𝑎2𝑏𝑥 + 𝑎2𝑏2. 

Funcția 𝑙 va avea cea mai mică valoare în aceleași puncte, în care trinomul pătrat 

𝑔(𝑥) = (𝑎2 + 𝑏2)𝑥2 − 2𝑎2𝑏𝑥 + 𝑎2𝑏2 va obține cea mai mică valoare. Observăm că 

𝑎2 + 𝑏2 > 0, deci trinomul 𝑔(𝑥) capătă cea mai mică valoare în punctul 𝑥 =
𝑎2𝑏

𝑎2+𝑏2
. 

Deci și funcția 𝑙 =
1

𝑏
√𝑔(𝑥) va obține cea mai mică valoare tot în punctul 𝑥 =

𝑎2𝑏

𝑎2+𝑏2
. 

Astfel cea mai mică diagonală va avea dreptunghiul cu laturile 𝑀𝐶 =
𝑎2𝑏

𝑎2+𝑏2
 și 𝑀𝐷 =

𝑎

𝑏
(𝑏 − 𝑥) =

𝑎

𝑏
(𝑏 −

𝑎2𝑏

𝑎2+𝑏2) =
𝑎

𝑏
∙

𝑏3

𝑎2+𝑏2
=

𝑎𝑏2

𝑎2+𝑏2
. Obținem 𝑙 = 𝐶𝐷 =

𝑎𝑏

√𝑎2+𝑏2
=

𝑎𝑏

𝑐
. Însă 

și înălțimea ∆𝐴𝐶𝐵, dusă din vârful unghiului drept de asemenea este egală cu 
𝑎𝑏

𝑐
. 

Deci, cea mai mică lungime a diagonalei dreptunghiului este egală cu lungimea 

înălțimii, dusă din vârful unghiului drept pe ipotenuză. 

Răspuns: 
𝑎2𝑏

𝑎2+𝑏2
, 

𝑎𝑏2

𝑎2+𝑏2
. 
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POTENȚIALUL EDUCATIV AL DISCIPLINEI OPȚIONALE ”PAGINI DE 

AUR DIN ISTORIA MATEMATICII”  

Macari Pavel, dr., conf. univer. 

Liceul Teoretic ”Academician C. Sibirschi” 

Macari Ludmila, prof. grad didactic I 

Liceul Teoretic ”Ion Creangă” 

Mai mulți ani la rând printre disciplinele opționale ale Liceului Teoretic 

”Academician C. Sibirschi” s-a regăsit cursul ”Pagini de aur din istoria matematicii”. 

O particularitate deosebită a acestei discipline constă în caracterul ei integrativ, care 

reflectă legăturile interdisciplinare ale matematicii, logicii, psihologiei, culturologiei, 

reflectă obiectiv unitatea științelor naturii și conștientizează relația om-univers. 

Potențialul educative al ”Paginilor de aur din istoria matematicii” cuprinde 

posibilitatea de instruire, educare și dezvoltare a elevilor, orientate spre formarea 

personalității și descoperirea talentelor. Curriculumul disciplinei este conceput în așa 

mod încât să nu aibă loc dublarea cursului sistematic de matematică, dar să-l 

completeze. Printre elementele complementare pot fi menționate următoarele 

compartimente tematice: povestiri din istoria matematicii, elemente din cultura 

logică, fundamente ale alfabetizării psihologice (dezvoltarea competențelor de 

comunicare), clasicismul în spațiul românesc dintre râurile Nistru și Prut. Activitățile 

propuse în proiectul de lungă durată al cursului opțional vizat sunt eligibile, 

suficiente, necesare, diversificate ca domeniu și mod de realizare - prezentare. 

Activitățile vizează: aplicațiile practice ale matematicii în fizică, informatică, chimie, 

biologie, geografie, muzică, artă, literatură, arhitectură, sociologie, economie, 

curiozități matematice, paradoxuri matematice, etc. 

Interesul crescut al elevilor pentru mijloacele de comunicare electronică, poate fi 

”exploatat”, în scopul creșterii atractivității și eficienței orelor de curs, prin accesul 

facil la informație, prin corelarea conținuturilor abstracte cu actualitatea, prin imagini, 

video într-un timp real. Acestea conduc la construcția puntei de legătură, create de 

mijloacele de comunicare (TIC), în scop educațional și recreativ. Utilizarea 

tehnologiilor electronice moderne permite profesorului de a capta atenția elevilor, de 

a transmite informații și conținuturi complete, corecte, argumentate prin imagini, 

creații, de a utiliza metode interactive, de a crește curiozitatea, competiția, de a 

implica elevul în mod plăcut și util în propria formare. Profesorul poate iniția 

conferințe video cu elevi și profesori pe diverse teme de studiu. Elevii pot comunica, 

pot rezolva temele interrelaționând, pot realiza - completa portofolii, se pot informa 

rapid și comunica în timp util. 
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Din experiența didactică se știe că elevii în clasele a IX-a acordă o importanță 

deosebită matematicii din necesitatea susținerii și promovării testului la finele clasei 

învățământului gimnazial și înscrierea în clasa a X-a de liceu. Se formează ideea falsă 

și teama că matematica presupune memorarea multor formule cu aplicabilitate în 

rezolvarea de exerciții și probleme care, practic, nu le găsim decât în manuale și 

culegeri. Disciplină dură, aridă, de neînțeles pentru o masă destul de largă de elevi, 

matematica presupune studiu teoretic, efort intelectual susținut, gândire logică 

divergentă, flexibilă, capacitate de analiză, sinteză, integrare, transfer și rezolvare de 

probleme. De aici apare necesitatea abordării în profunzime, pe bază de înțelegere, a 

conceptelor cheie, a rolului, importanței și utilității matematicii în explorarea 

diferitelor domenii, cât și caracterul său interdisciplinar, ce oferă o imagine unitară 

asupra fenomenelor și proceselor din știință, tehnologie, inginerie, artă. Plecând de la 

faptul real că matematica este ”aerul” științelor, este permanent prezentă în viața de zi 

cu zi, este centrul ”globului științelor ” s-a propus acest curs opțional la clasele a X-a 

– a XII-a , cu scopul de a facilita ” traversarea ” spațiului existențial în mod creativ, 

artistic, sub puterea culorii, a vizualului, a frumosului, a utilului, a studiului în mod 

plăcut, eficient și benefic. Prin acest mod de abordare a matematicii, prin utilizarea 

conceptelor și a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoașterii și a 

instrumentelor tehnologice, urmărim să formăm și dezvoltăm competențe utile 

tânărului educabil, să acceseze, selecteze, integreze informațiile, să argumenteze și să 

demonstreze rezultatele, să experimenteze, să motivăm studierea matematicii ca 

domeniu relevant pentru o viață sănătoasă, logică, socială, artistică și o formare 

profesională durabilă.  

S-au stabilit următoarele Competențe specifice și rezultate anticipate sau 

măsurabile, ce urmează a fi dezvoltate prin acest curs:  

- creșterea numărului de elevi și a interesului studiului matematicii într-o nouă 

abordare; 

- dezvoltarea responsabilității, flexibilității și a capacității de adaptare la un nou stil 

de abordare și studio;  

- stabilirea și atingerea unor standarde și țeluri ridicate individuale și de grup;  

- exersarea responsabilității individuale și de grup;  

- dezvoltarea competențelor interpersonale, de comunicare și colaborare; 

- dezvoltarea creativității și curiozității intelectuale; comunicarea, dezvoltarea și 

implementarea ideilor, informațiilor noi în echipă și între echipe;  

- formarea și exersarea unei gândiri critice și sistemice;  

103



PLATON  

- înțelegerea conținuturilor, a conexiunilor, a interferărilor noțiunilor matematice cu 

alte discipline; 

- dezvoltarea și exersarea abilităților: accesarea, administrarea, integrarea și 

analizarea;  

- informarea, identificarea, analiza, formularea și soluționarea problemelor din 

diverse discipline;  

- dezvoltarea capacităților elevilor de a se informa, documenta, depista, analiza, 

formula și rezolva probleme;  

- dezvoltarea caracterului formativ al învățării prin auto-formare; 

- monitorizarea propriilor nevoi de învățare, înțelegere, documentare privind resursele 

necesare, corespunzătoare și realizarea transferului de cunoștințe dintr-un domeniu 

în altul;  

- educarea socială a elevilor; 

- obținerea de responsabilitate în acțiuni și în grup privind sarcinile didactice ce 

urmează a fi realizate; formarea unui comportament etic la elevi. 

Interacțiunea pedagogului și a elevilor, concepută în baza principiilor 

clasicismului, presupune raționalitate, legături logice, sens aplicativ, ordonare. 

Procesul educațional demarează cu familiarizarea elevilor cu spațiul sociocultural al 

Chișinăului și vestitelor palate Manuc Bey, Mimi, care prezintă cu sine exemple 

lucide ale clasicismului în arhitectură, cu precizarea noțiunilor ”talent” și ”academia”. 

Talentul este realizarea supremă a abilităților, care la rândul său, sunt 

manifestări ale calităților date de natură. Pentru descoperirea talentelor este necesar 

de a crea anumite condiții. În acest sens pot fi precăutate lecțiile din cadrul cursului 

opțional ”Pagini de aur din istoria matematicii”, orientate spre dezvoltarea 

armonioasă a emisferei drepte (care răspunde de creativitate) și emisferei stângi (care 

răspunde de logică) ale creierului elevilor. 

Pentru a concretiza noțiunea ”academia” apelăm la dicționarul etimologic: 

”Academia – grădina lui Academ, erou mitologic din Attica, unde își educa discipolii 

Platon, mai târziu denumită școala de filozofie a lui Platon”. 

Vom precăuta unele aspecte ale lecției ”Platon – ilustru 

matematician și filozof al antichității”. 

1. Platon – matematician 

Răsfoim ediția ”Matematicieni celebri”: Platon (427- 347 î. 

Hr.) – filozof din Grecia antică, idealist, elevul lui Socrate, 

învățătorul lui Aristotel. Meritul principal a lui Platon în 

dezvoltarea matematicii constă în faptul, că el a recunoscut că 
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cunoașterea matematicii este absolut necesară fiecărui om cult și învățat. Pe ușa 

”Academiei” sale scria: ”Cine nu cunoaște geometria să nu intre”. 

Platon a dezvoltat tradiția de a formula definiții stricte și ireproșabile, dar și de a 

determina afirmațiile admise fără demonstrații. El a propus termenii ”analiză” și 

”sinteză” (ulterior acestea au pătruns în aparatul categorial al logicii matematice). 

Primul a fundamentat metoda de demonstrare de la contrariu. 

Aceste detalii sunt un motiv pentru a discuta cu elevii cum savanții din 

antichitate reușeau să îmbine stilurile de gândire filozofic (umanist) și matematic. Ce 

ar putea ajuta elevii contemporani, descoperindu-și la maximum capacitățile sale în 

careva domenii, să tindă spre dezvoltare armonioasă a personalității? Răspuns la 

această întrebare au devenit ideile de învățare continuă, învățare pe tot parcursul 

vieții. 

2. Corpurile lui Platon și secțiunea de aur 

Poliedrele convexe regulate – tetraedrul, octaedrul, hexaedrul (cubul), 

dodecaedrul și icosaedrul – se numesc ”corpurile lui Platon”.  

Deși aceste poliedre erau cunoscute până la Platon, iar el le-a menționat într-o 

lucrare de a sa, important este faptul, că Platon a dat acestor figuri geometrice esență 

metafizică, oferindu-le locul elementelor primare, a materialelor de construcție 

fundamentale ale naturii. 

Platon a încercat să explice structura substanței , bazându-se pe aceste cinci 

poliedre regulate. El afirma, că pământul constă din particule cubice, focul – din 

piramide, aerul – din octaedre, apa – din icosaedre, iar constelațiile de pe cer – din 

dodecaedre. Despre dodecaedru Platon scria: ”Dodecaedrul întruchipează în sine 

secțiunea de aur, ... reflectă Universul în întregime”. Uimitor, însă peste câteva sute 

de ani, încercând să lege cumva corpurile lui Platon cu planetele, în anul 1619 

astronomii au descoperit două poliedre stelare, iar în anul 1809 – încă două.  

Cel mai simplu poliedru este tetraedrul (de la grecescul ”tetra”, adică patru). 

Tetraedrul este o piramidă regulată cu patru fețe, unde fiecare față este un triunghi 

regulat. Patru – este cel mai mic număr de fețe care despart o parte a spațiului 

tridimensional. Tetraedrul are multe proprietăți, care sunt caracteristice poliedrelor 

omogene.  
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Tetraedru 

 

Hexaedru 
 

Octaedru  

Hexaedrul (cubul) este un poliedru cu șase fețe, toate fiind pătrate 

congruente. Cubul (hexaedrul) este cel mai cunoscut și utilizat poliedru. Toate 

cele șase fețe sunt pătrate, care converg câte două de-a lungul fiecărei muchii și 

câte trei în fiecare vârf.  

Octaedrul este un poliedru cu opt fețe, toate fiind triunghiuri regulate 

congruente. Fețele opuse ale octaedrului sunt amplasate în plane paralele.  

 

Icosaedru 

 

Dodecaedru 

Iohann Kepler (1571-1630) în studiul său ”Despre fulgul de zăpadă” a făcut 

următoarea remarcă: ”Printre corpurile regulate cel dintâi, începutul și tatăl 

celorlalte este cubul, iar soția lui, dacă putem spune așa, este octaedrul, deoarece 

acesta are tot atâtea unghiuri câte fețe are cubul.  

Icosaedrul este un poliedru cu 20 fețe, toate fiind triunghiuri regulate 

congruente. Icosaedrul este unul din cele cinci corpuri ale lui Platon, care după 

simplitate urmează după tetraedru și octaedru. Ele au comun faptul că fețele fiecărui 

corp sunt triunghiuri regulate.  

Enigmaticul dodecaedru (poliedru cu 12 fețe, denumirea căruia provine de la 

grecescul ”dodeca”, adică doisprezece) este alcătuit din 12 pentagoane regulate. 

Acest corp este poate cel mai atrăgător după frumusețe, concurând în acest sens cu 

icosaedrul.  
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Dincolo de orice îndoieli, contemplarea ”corpurilor lui Platon” dezvoltă 

reprezentările spațiale ale elevilor. Remarcarea despre legătura acestor poliedre cu 

elementele primare și cu cosmosul generează întrebări referitoare la structura 

moleculelor și atomilor, amplificând motivația și interesul cognitiv al elevilor față 

de fizică, chimie, astronomie. 

3. Platon – filozof. Universul ideilor 

Platon este creatorul teoriei despre idei. Universul ideilor în aspect de 

conținut este infinit mai bogat decât cel de pe Terra. El este ierarhic, teza supremă 

este ideea de prosperitate, de la care sunt derivate toate formele de bunătate, 

moralitate, drept. 

Remarca referitoare la teoria filozofică a lui Platon deschide posibilități de 

discuție despre valorile fundamentale, actuale pentru lumea antică, epoca 

clasicismului și societatea contemporană, ceia ce amplifică aspectul educativ al 

lecției date. 

4. ”Platon îmi este prieten, însă adevărul este mai scump” 

Frazeologismul ”Platon îmi este prieten, însă adevărul este mai scump” este 

atribuit lui Socrate, învățătorul lui Platon. Sensul expresiei constă în aceia, că 

adevărul este valoarea supremă, absolută, care nu poate fi ignorată, chear dacă 

oponentul nostru este o autoritate ireproșabilă. 

Vom remarca, că noțiunea de ”adevăr” se precaută în detalii la studierea 

compartimentului ”Elemente de logică matematică”, clasa a X-a, în cadrul căruia 

elevii însușesc glosarul respectiv, care include noțiunile ”afirmație adevărată”, 

”afirmație falsă”, fac cunoștință cu legile logicii și paradoxurile. 

Pentru consolidarea materiei studiate elevilor li se propune să analizeze 

afirmația ”Platon îmi este prieten,însă adevărul este mai scump” atât în context 

etic, cât și în context logic, ceia ce corelează cu aspectul instructiv al materiei și cu 

cel educativ. 

5.  Personalitatea și continuitatea istorică 

Numele Platon înseamnă ”lat”, ”bine făcut”, ”îndesat”, așa l-au ”botezat” în 

anii de adolescență din cauza că avea umeri lați și minte atotcuprinzătoare. 

Aristocle este numele care i l-au dat la naștere părinții lui. El provenea dintr-un 

neam de nobili din Atena, foarte bine instruit, cu o educație aleasă, scria versuri, 

avea și cunoștințe vaste în domeniul muzicii. După întâlnirea cu Socrate a devenit 

cel mai fidel elev al acestuia.  

Platon avea 25 ani, când Atena a fost asaltată și apoi cucerită, el a văzut cum 

inamicul a intrat în orașul natal, el a văzut cum dușmanii jubilau, dansau pe 
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ruinele patriei sale. Dar aceste evenimente tragice nu l-au înfrânt. În biografia lui 

Platon găsim un moment extrem de trist când el era amenințat să devină rob. Din 

fericire s-a găsit un om bun, care l-a răscumpărat și i-a oferit libertatea. 

După cum se știe personalitățile remarcabile, geniale, de talia lui Platon, nu 

se nasc, ci devin. Platon este un exemplu fermecător de stoicism și de creație. El a 

influențat mersul dezvoltării ulterioare a științei și rămâne în istoria culturii 

universale drept un exemplu strălucit de autoactualizare a personalității pentru 

binele umanității. De remarcat că întreaga filozofie occidentală constituie 

comentarii referitoare la opera lui Platon. Printre urmașii lui Platon se numără 

Aristotel, care a devenit învățătorul lui Alexandru Macedon. 

O zicală populară afirmă: ”Dacă omul este talentat, atunci el este talentat în 

toate”. Însă principalul talent în toate timpurile a fost și rămâne talentul de a fi om! 

Cursul opțional ”Pagini de aur din istoria matematicii” contribuie substanțial 

la formarea sistemului de valori al elevilor. Valorile acestea ar fi idealurile, 

orientate spre reperele morale ale educației și instruirii: adevăr, bunătate, 

personalitate, utilitate, libertate, dragoste, creativitate ș.a., care sunt fundamentele 

politicii de stat în domeniul educației.  

 

Bibliografie 

1. Georgescu A., Cîrlig G.-V., Bichir C.-L., Radoveanu R. Matematicieni 

români de pretutindeni. Ed. a 2-a, rev. Pitești: Pământul, 2006. 462 p. ISBN 

9789-973-8280-90-8. 

2. Berg I. Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre. Uniunea scriitorilor din 

Moldova. Chișinău: Ed. ”Universul” ÎS, 2011. 368 p. ISBN 978-99759-47-

065-0. 

3. Зеннхаузер В. Платон и математика. СПб.: Изд-во РХГА, 2016. 614 с. 

ISBN 978-5-88812-785-5. 

4. Боголюбов А.Н. Математики. Механики. Биографический справочник. 

Киев: Наукова Думка, 1983. 640 с. 

5. Ливио М. Был ли бог математиком? Москва: АСТ, 2016. 383 с. 

 

  

108



EVALUAREA - PEDEAPSĂ SAU RECOMPENSĂ 

Mancaș Natalia, profesor de matematică 

IPLT ”Principesa Natalia Dadiani” 

„ Menirea firească a școlii nu e să dee învățătură ci să deștepte cultivând destoinicirile intelectuale 

în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața.”  

        (I. Slavici) 

Adesea, în școală, evaluarea este utilizată ca „bici” sau „bombonică” pentru 

menținerea iluziei de autoritate a profesorului. Și mai frecvent, prin evaluare copiii 

sunt judecați, etichetați, comparați cu colegii. Însă argumentul lui „așa se face” nu 

poate justifica o practică în dezacord cu principiile educative. 

Funcțiile evaluării 

Evaluarea din educație nu are nici un rost dacă nu îi folosește în vreun fel 

copilului(sau celui evaluat).De aceea este important ca evaluarea, ca întregul proces 

educativ, să se petreacă în condiții de siguranță în care copilul să se simtă degajat, 

liber și creativ. Evaluarea are menirea de a ajuta procesul educativ prin funcțiile ei. 

Funcția de învățare 

În momentul evaluării receptivitatea pentru învățare este foarte mare, de aceea 

profesorul poate folosi acest moment pentru a explica individualizat ceea ce trebuia 

să știe copilul și pentru a întării ceea ce știe deja. 

Funcția de autoevaluare 

E nevoie să se explice copilului felul în care s-a realizat aprecierea, în funcție de 

ce criterii (care se presupune că au fost anterior agreate de ambele părți) și unde s-au 

produs greșelile sau neînțelegerile. 

Este evident că nu se poate comunica o notă sau un calificativ decât în mod 

direct pentru ca acestea să poată fi înțelese. Copilul trebuie să poată și el să explice 

ceea ce dorea să exprime. Astfel, copilul însuși învață să se autoaprecieze. 

Funcția de motivare intrinsecă 

Copilul poate constata ce mai are de studiat unde îi sunt lacunele și cum își 

poate folosi experiențele de învățare pentru aprofundare. 

Funcția de îmbunătățire a procesului didactic 

Prin evaluare, profesorul reușește să obțină un feedback prin care el însuși poate 

să-și evalueze predarea și să descopere felul în care aceasta poate fi îmbunătățită. 

Care sunt mijloacele funcționale și care ar mai trebui modificate, adaptate în funcție 

de fiecare copil în parte. 
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Mituri despre evaluare 

Evaluarea este un mecanism care poate deraia foarte ușor procesul educativ în 

dresaj de aceea este necesară o grijă deosebită pentru felul în care evaluăm și pentru 

motivele interioare ale evaluatorului. De aceea este necesar ca profesorul să 

gândească asupra tehnicilor pe care are de gând să le aplice și să nu considere 

practica celorlalți bună doar pentru că există. 

Aprecierea profesorului este o recompensă a școlarului silitor 

Copiii nu trebuie recompensați pentru felul cum se poartă sau pentru ceea ce 

știu. Prin recompensă se umbrește legătura copilului cu bucuria de a ști și se 

accentuează dorința de a obține beneficii. 

Oricum această considerație arată că profesorul se plasează într-o postură 

superioară (nu doar copilului ci și disciplinei pe care o predă) de unde îi poate gratula 

pe cei care îi sunt pe plac. Or în educație, evident că scopul nu este acela de a plăcea 

profesorului. 

Pedeapsa îi ajută pe copii să înțeleagă ce au de făcut 

Dacă se folosește pedeapsa prin evaluare, atunci va fi greu să se poată crea un 

cadru propice în care copilul să se simtă degajat și să poată oferi tot ceea ce știe și 

poate. Va fi stresat, emoționat și nu se va simți în siguranță – în cele din urmă nu-i va 

mai plăcea să învețe. 

Și aici se vede aceeași atitudine de superioritate a profesorului și aceeași stare de 

legare de el ca persoană, de dispoziția sa subiectivă și nu de domeniul pe care ar 

trebui să-l predea. 

În ambele cazuri de mai sus este vorba de condiționare, care este o metodă 

tipică de dresaj, și nu de educație. Condiționarea creează o legătură puternică între 

ceea ce știe copilul și beneficiile pe care le poate obține. 

Copilul nu va mai învăța pentru el, ci pentru a-i mulțumi pe alții, care la rândul 

lor devin pentru el instrumente de satisfacere a dorințelor. Aici în loc de umanizare 

nu obținem altceva decât un calcul rece de balanță între beneficii și costuri. 

Evaluarea poate fi o bună motivație exterioară pentru copil ca să învețe 

Copilul motivat cu nota, aprecierea, calificativul își va găsi mai greu motivații 

interne de a face ceva pentru sine și pentru ceilalți. Astfel, copilul va fi din ce în ce 

mai puțin curios, nici nu va mai ști să întrebe; va fi mai puțin dispus să cerceteze, să 

caute, să descopere; ghidat fiind de alții, nici nu se va mai obosi să-și descopere 

interese proprii. Copilul își va canaliza întreaga energie pentru apărarea libertății sale. 

Un copil crescut astfel va deveni un adult mai degrabă interesat de salariul pe 

care îl poate obține prin profesia sa și nu de ceea ce va putea realiza cu adevărat în 
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domeniul său. Va deveni un om neliber și deci neresponsabil, necreativ și lipsit de 

bucurie. 

Puterea de evaluare îi oferă profesorului autoritate 

Autoritatea nu poate fi conferită din exterior prin niciun fel de artificiu. Cine 

face uz de o autoritate externă arată că nu dispune de una internă. Profesorul este 

autoritar doar dacă este matur afectiv, echilibrat și conștient de ceea ce poate oferi. 

Profesorul care amenință cu evaluarea nu este autoritar, ci abuziv. Aceasta 

înseamnă că nu prea are ce oferi copiilor și este destul de conștient de aceasta. 

Dacă profesorul nu are ce oferi copiilor, e abuziv și nu se poate impune cu 

respect prin ceea ce este, pare destul de evident că ar trebui să-și descopere vocația în 

afara școlii pentru binele tuturor. 

Evaluarea îi ajută pe copii să se compare între ei 

Așa ajutor mai bine lipsă… Comparația dintre copii are în spate un scop prea 

puțin ortodox și nicidecum educativ: „divide et impera”. 

Acest scop poate fi atins, dar este profitabil doar pe termen scurt până când 

copiii învață să se apere. Se obține însă o stare de dezbinare între colegi care nu poate 

duce la nimic bun. 

Ideea ca astfel sunt stimulați copiii să se ia la întrecere nu se susține și arată o 

gravă lipsă de cunoștințe privind psihologia copilului. 

O astfel de evaluare, prin comparația copiilor din clasă este pe deasupra și 

subiectivă deoarece doar din întâmplare un copil este într-o clasă și nu în alta cu 

anumiți colegi și nu cu alții. 

Comparația dintre clase iar nu își are nici un sens deoarece fiecare copil este o 

individualitate și dacă nivelul unei clase este mai scăzut aceasta arată lipsa de 

preocupare a profesorului și nimic altceva. 

Evaluarea ajută la evidențierea greșelilor pentru a le diminua 

Evaluarea evidențiază deopotrivă și ceea ce știe și poate copilul. Depinde doar 

ce parte a paharului dorim să vedem. Oricum, greșeala nu este în nici un caz ceva 

care trebuie evitat cu orice preț. Greșeala este omenească, naturală pentru omul care 

învață și uneori oferă și o deschidere importantă către nou, către ceva ce nu am fi 

gândit, facilitează descoperirea și procesul creativ. De aceea greșeala nu trebuie 

tratată ca ceva grav, ci dimpotrivă îl ajută pe profesor să vadă cum și ce a înțeles 

copilul și poate genera piste interesante spre noi descoperiri. 
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Evaluatorul este instanța care judecă 

Un om care este într-un proces educativ nu este un inculpat în boxa acuzaților. 

Dimpotrivă este un om care are nevoie de sprijin pentru a se forma, de libertate de a 

se desfășura pe sine, de degajare pentru a simți bucuria descoperiri. 

De aceea evaluarea în educație diferă de cea a instanțelor de judecată. Iar dacă 

profesorul se simte judecător, locul lui nu este în educație. 

Acestea și multe altele sunt percepțiile despre evaluarea în educație, care s-au 

perpetuat prin practică, fiind luate ca axiome. 

De aceea, mai presus de orice practică în educație ar trebui să troneze ca primă 

lege gândirea înainte de punere în faptă. Orice act, chiar dacă pare minor, uzual și 

fără însemnătate – pentru profesor ar trebui să fie supus reflecției. 

De pildă, ca profesori, e musai să ne întrebăm lucruri banale precum: 

• De ce copiii nu sunt lăsați să intre în școală pe poarta principală rezervată 

profesorilor? 

• De ce se ridică toți copiii în picioare când intrăm în clasă și scandează la 

unison: Buuu-năăă-ziii-uaaa! 

• De ce se simt stresați și încurcați copiii atunci când îi „ascultăm”? 

• De ce copiii izbucnesc ca niște bombe în explozie în timpul pauzelor?... 

Abia după aceste întrebări ni le putem permite și pe cele academice: 

• Cum să centrăm educația pe copil? 

• Cum să le trezim interesul copiilor? 

• Cum să adaptăm metodele pedagogice fiecărui copil în parte?... 
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METODOLOGIA REZOLVĂRII ECUAȚIILOR DE GRAD SUPERIOR  

CU PARAMETRI 

Pascaru Daniela, studenta ciclului II, UST 

IPLT „Petru Rareș” 

Puternic ancorată în realitățiile contemporane și cu implicații în toate domeniile, 

matematica zilelor noastre devine tot mai mult un model spre care privesc celelalte 

științe. Studiul matematicii în școală contribuie la formarea și dezvoltarea 

capacitățiilor elevilor de a formula și rezolva probleme pe baza relaționării 

cunoștințelor din diverse discipline. Ca un catalizator ce stă la baza sistemului 

matematic prin intermediul căruia se poate găsi soluția multor probleme este ecuația. 

Necesitatea studierii ecuațiilor pentru fiecare elev impune îmbinarea celor mai bune 

metode algoritmice, euristice, creative în folosirea noilor tehnologii pentru învățare. 

Rolul aplicativ al studierii ecuațiilor este evident în interacțiunea matematicii cu 

diverse domenii: fizică, informatică, chimie etc, ceea ce duce la sporirea eficienței 

formării abilităților și competențelor indispensabile vieții cotidiene. Dacă examinăm 

aplicațiile ecuațiilor în viața reală, atunci este evident că la baza tuturor progreselor 

științifice, tehnologice stă ecuația și în primul rând ecuația cu parametri. 

Ecuațiile cu parametri reprezintă un aspect specific al conținuturilor matematice 

ce dezvoltă o viziune globală asupra rezolvării diferitor exerciții și probleme dar și 

asupra gândirii logice, întrucât activitatea este concepută în spirit problematizat și 

investigator. 

În continuare voi prezenta câteva tehnologii de rezolvare a ecuațiilor de grad 

superior cu parametru prevăzute la disciplina matematica, ciclul liceal dar și câteva 

exemple facultativ programului liceal, pentru lucrul deferențiat.  

Să analizăm câteva ecuații de grad superior cu parametri: 

1. Ecuații de gradul  trei cu parametri: 

1.1. Să determinăm valoarea parametrului a astfel încât suma a două soluții a ecuației 

2𝑥3 − 𝑥2 + (2𝑎 − 1)𝑥 + 𝑎 = 0 să fie egală cu unu [1]. 

Rezolvare: 

Fie 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 soluțiile ecuației date. Conform teoremei lui Viete:𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 =
1

2
. 

Din ipoteza problemei 𝑥1 + 𝑥2 = 1. Deci, 𝑥3 = −
1

2
. Polinomul atașat ecuației va fi 

divizibil la 2𝑥 + 1:  
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2𝑥3 − 𝑥2 + (2𝑎 − 1)𝑥 + 𝑎                  2𝑥 + 1 

2𝑥3 + 𝑥2                                                 𝑥2 − 𝑥 + 𝑎 

         −2𝑥2 + (2𝑎 − 1)𝑥 + 𝑎 

           −2𝑥2               − 𝑥  

                              2𝑎𝑥 + 𝑎 

                              2𝑎𝑥 + 𝑎 

                                                 0 

Ecuația dată este echivalentă cu ecuația (2𝑥 + 1)(𝑥2 − 𝑥 + 𝑎) = 0. 

Ecuația 𝑥2 − 𝑥 + 𝑎 = 0 are două soluții reale 𝑥1 =
1−√1−4𝑎

2
  și 𝑥2 =

1+√1−4𝑎

2
 

pentru 𝑎 ≤
1

4
, suma cărora este egală cu 1. 

Răspuns: Condițiile problemei sunt satisfăcute, dacă 𝑎 ∈ (−∞; 
1

4
 ]. 

1.2. Să demonstrăm că ecuația 𝑥3 − 𝑝𝑥 + 1 = 0, unde 𝑝 este un număr întreg mai 

mare decât 2, nu are soluții [1, pag78]. 

Rezolvare: 

Soluția rațională a ecuației 𝑥3 − 𝑝𝑥 + 1 = 0 cu coeficienți întregi trebuie să fie 

un număr întreg, ce va fi divizor al termenului liber, adică soluții raționale pot fi 

numai ±1. 

Dacă 𝑥 = 1 va fi soluție a acestei ecuații, atunci 13 − 𝑝 + 1 = 0, de unde 

rezultă că 𝑝 = 2, iar 𝑥 = −1 este soluție pentru 𝑝 = 0. 

Astfel, pentru 𝑝  întreg și 𝑝 > 2 ecuația dată nu are soluții raționale.  

Răspuns: Ecuația 𝑥3 − 𝑝𝑥 + 1 = 0, unde 𝑝 este un număr întreg, are soluții raționale 

numai pentru 𝑝 = 0 și pentru 𝑝 = 2. 

2. Ecuații de gradul patru cu parametri 

2.1. Pentru care valori raționale ale lui 𝑎 și 𝑏 una dintre soluțiile ecuației 𝑥4 + 𝑎𝑥3 +

+𝑏𝑥2 + 6𝑥 + 2 = 0 este  egală cu √3 + 1? Calculați celelalte soluții [1]. 

Rezolvare: Înlocuim în ecuația dată 𝑥 = √3 + 1 și obținem: 

36 + 10𝑎 + 4𝑏 + (22 + 6𝑎 + 2𝑏)√3=0. 

Suma a două numere dintre care unul este rațional iar celălalt irațional poate fi 

egală cu zero, dacă ambele numere sunt egale cu zero: {
36 + 10𝑎 + 4𝑏 = 0
22 + 6𝑎 + 2𝑏 = 0

, unde 

𝑎 = −4, 𝑏 = 1. 

Deoarece ecuația are 𝑥4 − 4𝑥3 + 𝑥2 + 6𝑥 + 2 = 0 are toți coeficientii numere 

întregi și admite o solutie irațională, rezultă că și numărul conjugat acestei expresei 

este de asemenea soluție a acestei ecuații, deci 𝑥1 = 1 + √3, 𝑥2 = 1 − √3. 
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Împărțind polinomul 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 4𝑥3 + 𝑥2 + 6𝑥 + 2 la produsul (𝑥 − √3 −

1)(𝑥 + +√3 − 1) =𝑥2 − 2𝑥 − 2 obținem 𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 2𝑥 − 2)(𝑥2 − 2𝑥 − 1).  

Pentru a obține celelalte soluții ale ecuației rezolvăm ecuația 𝑥2 − 2𝑥 − 1 = 0, 

soluțiile căreea sunt numerele 1 ± √2.  

Răspuns: Pentru 𝑎 = −4 și 𝑏 = 1, 𝑥1,2 = 1 ± √3,   𝑥3,4 = 1 ± √2. 

2.2. Pentru care valori ale parametrului 𝑐 ecuația  

𝑃(𝑥) = 3𝑥4 − 20𝑥3 + 48𝑥2 − 48𝑥 + 𝑐 = 0 

are rădăcini multiple? Să se afle astfel de rădăcini și multiplicitatea lor [2]. 

Rezolvare:  

Calculăm derivata: 𝑃,(𝑥) = 12𝑥3 − 60𝑥2 + 96𝑥 − 48 și rezolvăm ecuația 

𝑃′(𝑥) = 0: 𝑥3 − 5𝑥2 + 8𝑥 − 4 = 0. Se observă că 𝑥 = 1 este  rădăcina ecuației, 

deoarece 1-5+8-4=0.  

Deci, 𝑥3 − 5𝑥2 + 8𝑥 − 4 = (𝑥 − 1)(𝑥2 − 4𝑥 + 4) = (𝑥 − 1)(𝑥 − 2)2. Prin 

urmare rădăcinile ecuației 𝑥3 − 5𝑥2 + 8𝑥 − 4 = 0 sunt: 𝑥1 = 1, 𝑥2 = 𝑥3 = 2. 

Determinăm valoarea parametrului 𝑐 astfel ca 𝑃(1) = 0, adică 

                      3 ∙ 14 − 20 ∙ 13 + 48 ∙ 12 − 48 ∙ 1+𝑐=0,  de unde 𝑐 = 17. 

În mod analog, din 𝑃(2) = 0 obținem 𝑐 = 16.  

Așadar avem rădăcina dublă 𝑥 = 1 pentru 𝑐 = 17 și rădăcina triplă 𝑥 = 2 pentru 

𝑐 = 16. 

3. Ecuații de gradul cinci cu parametri 

3.1. Pentru care valori a parametrului 𝑎 ecuația 𝑥5 − 5𝑥 + 𝑎 = 0 are două soluții 

egale? [2]. 

Rezolvare:  Admitem că 𝑥 = 𝑘 este soliție dublă a ecuației date. Atunci polinomul  

𝑓(𝑥) = 𝑥5 − 5𝑥 + 𝑎 se divide cu (𝑥 − 𝑘)2 = 𝑥2 − 2𝑘𝑥 + 𝑘2, adică restul 𝑟 = 0. 

𝑥5                               − 5𝑥 + 𝑎                       𝑥2 − 2𝑘𝑥 + 𝑘2 

𝑥5 − 2𝑘𝑥4 + 𝑘2𝑥3                                         𝑥3 + 2𝑘𝑥2 + 3𝑘2𝑥 + 4𝑘3 

_      2𝑘𝑥4 − 𝑘2𝑥3                 − 5𝑥 + 𝑎  

       2𝑘𝑥4 − 4𝑘2𝑥3 + 2𝑘3𝑥2 

             _     3𝑘2𝑥3 − 2𝑘3𝑥2     − 5𝑥 + 𝑎 

                  3𝑘2𝑥3 − 6𝑘3𝑥2    + 3𝑘4𝑥 

                    _        4𝑘3𝑥2 − (3𝑘4 + 5)𝑥 + 𝑎 

                              4𝑘3𝑥2            − 8𝑘4𝑥 + 4𝑘5 

                                             (5𝑘4 − 5)𝑥 − 4𝑘5 + 𝑎 
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Astfel am obținut restul 𝑟 = (5𝑘4 − 5)𝑥 − 4𝑘5 + 𝑎 egal cu zero pentru orice 𝑥, 

prin urmare, obținem sistemul { 𝑘4 − 1 = 0
𝑎 − 4𝑘5 = 0

, de unde 𝑘4 = 1, 𝑎 = 4𝑘, adică: 

𝑘1,2 = ±1, 𝑘3,4 = ±𝑖, 𝑎1,2 = ±4, 𝑎3,4 = ±4𝑖 

Răspuns:  Ecuația dată va avea două soluții egale pentru 𝑎 = ±4,   𝑎 = ±4𝑖  

 

Concluzie 

Problemele cu parametri rezolvate prevăd în mod obligator utilizarea 

elementelor de cercetare.  

In clasele liceale cu profil real activitatea de cercetarea obține un conținut nou, 

dedicat formării și dezvotării capacitățiilor intelectuale ale elevilor.  

Învățarea prin descoperire denotă un mare grad de eficiență intelectuală. 

Accentul pe învățarea prin descoperire, nu ambiționează în a-i face pe toți absolvenții 

cercetători, ci îi a face mai eficienți, în a le amplifica aptitudinile și capacitățile 

creatoare.  
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METODOLOGIA REZOLVĂRII INECUAȚIILOR DE GRADUL DOI CU 

PARAMETRU CU UN GRAD SPORIT DE DIFICULTATE 

Pleșca Valeriu, student al ciclului II, UST 

profesor, IPLT„ George Călinescu”, Chișinău 

A rezolva o ecuație sau o inecuație înseamnă a găsi locurile geometrice ale 

punctelor, care satisfac condițiile problemei propuse. 

Ecuațiile pot fi grupate în elementare, fundamentale sau cu grad sporit de 

dificultate. Cea mai mare pondere o au acele elementare, ce se rezolvă prin algoritmi 

propuși de cursul de teorie. Spre deosebire de primele, acele fundamentale au la bază 

niște probleme ce servesc ca un reper sau model de rezolvare, ce le lipsește la acele 

netradiționale, ce se considera cu grad sporit de dificultate. Dar dacă acest model 

apare, acele netradiționale se transformă în tradiționale. Din ultimele două grupe 

aparțin ecuațiile sau inecuațiile cu parametru. Noțiunea de parametru a început a fi 

utilizată sistematic odată cu lucrările lui Viete, cu toate că episodic a fost utilizată 

până la el. Parametrii se notează cu literele de la începutul alfabetului latin (a,b,c...), 

pe când variabilele cu cele de la sfârșitul alfabetului (x,y,z). De multe ori denumirea 

de parametru și variabilă este convențională, deoarece pe parcursul rezolvării sunt 

situații când parametri și variabilele se schimbă cu locul. 

A rezolva ecuații (inecuații) cu parametri înseamnă de a găsi valorile 

parametrilor pentru care există soluții și care sunt aceste valori. Avantajul utilizării 

parametrului constă că concomitent se poate de operat cu el ca cu o cifră, dar totodată 

libertatea lui se poate de limitat după un domeniu de definiție, de a cărui valori 

depind și soluțiile finale. 

Ecuațiile cu aceiași parametri sunt echivalente dacă au sens pentru aceleași 

valori a parametrului și soluțiile coincid.  

Cele mai frecvente, dar nu unicele, metode de rezolvare a ecuațiilor cu 

parametru sunt: analitice, grafice, funcționale, de schimbare a rolului variabilă-

parametru, de substituție deductivă, a rezolvării în sens invers, asociativ, combinate. 

Metoda analitică 

Această metodă este o parte componentă a tuturor metodelor, dar poate și 

independentă. Constă în înlocuirea unor afirmații prin afirmații echivalente, ce pot 

duce la soluții corecte sau lipsa rezultatului. Cea mai frecventă cale este divizarea 

problemei inițiale în părți componente mai simple. De exemplu, ecuațiile cu modul se 

transformă în mai multe ecuații în care se exclude modulul.  
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Exemplul 1. Pentru ce valori ale parametrului a inecuația patratică 

 se îndeplinește pentru orice x?” 

Rezolvare: 

1) Excludem modulul, ținând cont de semnul obținut după înlocuirea ecuației cu 

modul prin ecuații echivalente: 

 

2) Scriem toate sistemele de inecuații obținute: 

a)  

b)    

c)  

3) Arătăm domeniile de valori ale fiecărui sistem în parte (Figura 1.). 

4) Unind toate regiunile hașurate, se observă că inecuația nu 

satisface condiția problemei în punctele din interiorul parabolelor.. 

Din desen se observă că inecuația  este adevărată dacă  

.  

Răspuns:  . 

În acest exemplu, concomitent cu metoda analitică, se mai utilizează încă o 

metodă: 

Metoda grafică 

Această metodă găsește soluțiile ecuației(inecuației) prin reprezentarea grafică a 

unei dependență parametru – variabilă. Mulțimea soluțiilor reprezintă o curbă în 

planul Euclidian în cazul ecuațiilor sau regiuni a planului în cazul inecuațiilor. (Cazul 

3 al problemei de mai sus.) 
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Figura 1. 

Metoda funcțională 

Este o parte componentă și firească de dezvoltare a matematicii. În această 

metodă se utilizează proprietățile unor funcții utilizate frecvent în ecuații, cum ar fi 

monotonia, paritatea, periodicitatea sau domeniul lor de definiții. În unele situații se 

pot utiliza simetria unor funcții față de axele de coordonate sau de origine. Cel mai 

frecvent în această metodă se utilizează analiza matematică a funcțiilor cum ar fi 

continuitatea, puncte de minim- maxim,  paritatea etc. 

În cadrul analizei funcționale des se utilizează o metodă favorită a lui Viete, și 

anume trecerea de la rezolvarea generalizată la cazuri particulare. 

De exemplu, analiza funcțională a unei inecuații pătratice: 

Rezolvarea ecuației ax2+bx+c>0  (a≠0)   <=> x2+px+q>0. Unde p=b/a=-(x1+x2), 

iar q =c/a=x1x2 

Dacă a<0 <=> x2+px+q<0 

Dacă ∆=p2-4q>0  atunci x2+px+q=(x-x1)(x-x2) unde x1,x2 –rădăcinile trinomului. 

Atunci pentru: 

x<x1<x2 și x<x1; x<x2 atunci x2+px+q>0 

x<x1<x2 și x>x1; x<x2atunci x2+px+q<0 

x<x1<x2 și x>x1; x>x2atunci x2+px+q>0 

Dacă ∆=p2-4q=0 (q=p2/4) atunci x2+px+q=(x+p/2)2 ecuația are doar valori 

pozitive și un singur zero x=-p/2 
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Dacă ∆=p2-4q<0  atunci inecuația are doar soluții pozitive 

Notă: Pentru a rezolva inecuația, trinomul se descompune în factori, iar zerourile 

ecuației se fixează pe axa numerică și se indică intervalele în care funcția este 

pozitivă sau negativă. Dacă trinomul nu poate fi descompus în factori, atunci 

inecuația nu are valori mai mici ca zero. 

 

Exemplul 2. Rezolvăm prin metoda intervalelor inecuația: X2 +2(a-1)X + 5-a2≥0 

Rezolvare: 

X2 +2(a-1)X + 5-a2≥0 

∆=4(a-1)2-4(5-a2)=4(a2-2a+1-5+a2) 

∆=4(2a2-2a-4)=> 2a2-2a-4=0=>∆=4-4×2×(-4)=36=> a1=
2−6

4
=-1; a2=

2+6

4
=2 

∆=4(a+1)(a-2) 

Dacă ∆ ≤ 0 ; aє[-1;2 ], atunci soluția inecuației este orice xєR. 

Dacă ∆≥0; aє(-∞; -1)U(2; ∞), atunci 

X1=
−2a+2−2√(a+1)(a−2)

2
=-a+1-√(a + 1)(a − 2) 

X2=
−2a+2+2√(a+1)(a−2)

2
=- a+1+√(a + 1)(a − 2) 

Iar soluțiile sunt reprezentate pe axa numerică următoare: 

 

Metoda de schimbare a rolului variabilă-parametru 

Dacă la variabile gradul este mai mare ca la parametru, de multe ori este util de 

schimbat rolul lor și de rezolvat ecuația în raport cu parametru. În această metodă 

eficient se simplifică rezolvarea ecuației. 

Exemplul 3. Pentru ce valori a parametrului a și  variabilei inecuația are soluții? 

x4-2ax2-x-a+a2≤0 

Rezolvare: 

Deoarece parametru are putere mai mică, se rezolvă inecuația în raport cu a: 

a2-(2x2+1)a-x+x4≤0 

Unde ∆=(2x2+1)2 + 4(x-x4) = 4x4+4x2+1+4x-4x4= (2x+1)2 
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X1/2=
2𝑥2+1∓I2x+1I

2
 

 

Unde simplificăm modulul 2x+1=0 și x=-1/2. 

Pentru xє(-∞; -1/2) avem a1=
2𝑥2+1−1+2𝑥

2
=x2+x ; a2=

2𝑥2+1+1−2𝑥

2
=x2-x+1. 

 

x2+x≤a≤x2-x+1 de undex2+x-a≤0; ∆=1+4a≥0; a≥-1/4 

0≤x2-x+1-a; ∆=1-4+4a≥0; a≥3/4 

Pentru xє( -1/2;∞) avem  a1=
2𝑥2+1−1−2𝑥

2
=x2-x ; a2=

2𝑥2+1+1+2𝑥

2
=x2+x+1 

 

x2-x≤a≤x2+x+1 de undex2-x-a≤0; ∆=1+4a≥0;  a≥-1/4 

0≤x2-x+1-a; ∆=1-4+4a≥0; a≥3/4  

 

Soluție: a≥3/4. 

Construim graficele y1=x2-x;  y2=x2+x+1 și construim regiune ce satisface 

condiția x2-x≤a≤x2+x+1 

 

Aflăm punctul de intersecție a graficelor y1, y2. x
2-x=x2+x+1   => x=-1/2 

Răspuns: Pentru a ≥ 3/4   xє[−1/2; ∞) 
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Metoda rezolvării în sens invers 

Uneori este binevenit să se considere că se cunoaște cel puțin o soluție sau o 

parte din ea. Aceasta se întâmplă atunci când condițiile inițiale sunt insuficiente sau 

parcursul rezolvării anevoios, dar se cunosc unele proprietăți unice ale funcției date. 

Atunci se consideră că răspunsul se cunoaște și rezolvarea se  efectuează în sens 

invers. 

Exemplul 4. 

Rezolvați inecuația: √sin 𝑝𝑥 − 1 + cos 4x ≥1 

Rezolvare. Cunoscând proprietățile funcției sinus și cosinus că au domeniul de valori 

de la (-1;1), se scrie sistemul de ecuații 

{
sin 𝑝𝑥 = 1
cos 4𝑥 = 1

<=>{
𝑝𝑥 =

𝜋

2
+ 2𝑘𝜋

4𝑥 = 𝑛𝜋
<=>{

𝑥 =
𝜋

2𝑝
+ 2𝑘𝜋/𝑝

𝑥 = 𝑛𝜋/2
 

Unde k, n єN. Am obținut soluția în dependență de parametrii k, n, p.  

Metoda asociativă, substituție deductivă, sau combinate 

Aceste metode sunt cireașa de pe tort. Nu se bazează pe algoritmi prestabiliți de 

rezolvare, se caută căi de aflare a soluției prin diverse analogii sau combinări 

matematice. Majoritatea problemelor au analogii în alte domenii. Depinde mult de 

imaginația și experiența, cunoștințe sau abilitatea de rezolvare. Rezolvarea se începe 

prin căutarea intensivă a unor combinații, prin conectarea subconștientului, ce 

creează un filtru de triere a soluțiilor. Uneori soluțiile vin pe neașteptate, unde 

ponderea este a subconștientului, și ce este straniu, de regulă cu cât soluția este mai 

simplă, cu atât timpul de aflare a ei este mai mare.  Dar efortul se merită, prin apariția 

unei satisfacții interioare și a încrederii obținute. 

De exemplu, Rutherford, având rezultatele, 4 ani s-a gândit până a ajuns la modelul 

planetar al atomului, și acest rezultat l-a dus în eternitate. 
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ASPECTE ALE REALIZĂRII PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN CADRUL 

LECȚIILOR DE GEOMETRIE PRIN ABORDAREA ALGORITMICĂ A 

REZOLVĂRII DE PROBLEME 

Popovici-Bujor Violeta, doctorandă UST 

profesor, IPLT ,,Mircea Eliade” 

Termenul algoritm îşi are originea de la numele matematicianului persan Abu 

Ja'far Mohammad Ibn Musa Al Khwarizmi care în anul 825 î.e.n. a publicat un tratat 

de matematică în care prezenta pentru prima dată metode de rezolvare generice pentru 

anumite categorii de probleme. Interesul și preocuparea pentru formarea gândirii 

algoritmice s-a manifestat în toate timpurile. Din antichitate și până astăzi au fost 

emise diverse ipoteze referitor la conceptele de gândire algoritmică. Conform 

conținutului papirusului din Moscova și a papirusului Rhind, care au fost scrise cu 

XVIII secole de până la Hristos, rezolvarea tuturor problemelor au un caracter 

algoritmic [1]. 

Noțiunea de algoritm a conceput pentru om o nouă filosofie: gândirea 

algoritmică. Conceptul a fost introdus intuitiv în matematica veche, definită logica 

matematicii și informatică și este un concept fundamental al matematicii și 

informaticei moderne.  

Algoritmul este un sistem de raționamente și operații (proceduri) ce se 

desfăşoară într-o anumită succesiune finită care, fiind respectată riguros, conduce în 

mod sigur la recunoaşterea şi rezolvarea diverselor probleme de un anumit tip. 

Algoritmii oferă elevilor cheia sistemului de operaţii mintale pe care trebuie să le 

efectueze pentru a recunoaște într-un context nou, noţiunea sau teorema învăţată 

anterior şi a putea opera cu ea. Un algoritm este de fapt o metodă sau o reţetă pentru a 

obţine un rezultat dorit; o suită, un şir finit sau un sistem de operaţii structurate şi 

efectuate, într-o anumită succesiune univocă, de secvenţe care conduc întotdeauna spre 

acelaşi rezultat. Vom constata că un algoritm în informatică este un text finit, o 

secvenţă finită de propoziţii ale unui limbaj.   

Se cunoaște, că algoritmii posedă următoarele proprietăți: generalitatea, 

finitudinea şi unicitatea [5]. Vom descrie planul de rezolvare algoritmică a următoarei 

probleme:  
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Problema 1. Doi motocicliști, 𝑀1 ș𝑖 𝑀2, pornesc simultan din punctul 𝐼 (Fig. 1), 

deplasându-se în sensuri indicate de săgeți, primul pe drumul rectiliniu 𝐷1 cu viteza 

constantă de 80
𝐾𝑚

ℎ
 și al doilea, pe drumul rectiliniu 𝐷2, cu viteza constantă de 

75
𝐾𝑚

ℎ
. Dacă după 24 𝑚𝑖𝑛 de la plecare distanța dintre cei doi motocicliști era de 

17 𝑘𝑚, ce distanță va fi între ei după 1ℎ 12 𝑚𝑖𝑛 de la plecare?  

În rezolvarea acestei probleme putem aplica o strategie algoritmică, unde după 

un număr finit de pași să se ajungă la rezultat. Algoritmul dat are un caracter general. 

Cu el pot fi rezolvate diferite probleme particulare, pornind de la o anumită problemă 

generală. 

Problema generală: Doi motocicliști 𝑀1 ș𝑖 𝑀2 pornesc simultan din punctul 𝐼 și se 

mișcă rectiliniu în diferite direcții cu vitezele 𝑣1 și 𝑣2. Dacă, după timpul 𝑡1 de la 

plecare, distanța dintre ei era de 𝑎 km, ce distanță va fi după 𝑡2?  

Realizăm desenul corespunzător datelor problemei (Fig. 2).  

 

 

Fig. 1. 

 

Fig. 2. 

Problema reprezintă o situație problemă pentru un elev care nu cunoaște 

algoritmul de rezolvare general (cazul I) și o simplă problemă pentru un altul, care 

cunoaște exemplul general (cazul II). Cel din primul caz va adopta o strategie 

euristică, pe când celălalt una algoritmică. 

În primul caz, prin metoda euristică, elevii identifică algoritmul de rezolvare:  

Pasul 1. Calculăm distanțele parcurse de motocicliști în 24 𝑚𝑖𝑛.  

𝐼𝐴 =
80 𝑘𝑚

ℎ
∙ 0,4ℎ = 32 𝑘𝑚      𝐼𝐵 =

75 𝑘𝑚

ℎ
∙ 0,4ℎ = 30 𝑘 

Pasul 2 Calculăm distanțele parcurse de motocicliști în 1ℎ 12 𝑚𝑖𝑛 = 1,2 ℎ (se 

analizează și metoda proporționalității directe: viteza și timpul fiind două mărimi 

direct proporționale). 

𝐼𝐶 =
80 𝑘𝑚

ℎ
∙ 1,2ℎ = 96 𝑘𝑚, 𝐴𝐶 = 64 𝑘𝑚 
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𝐼𝐷 =
75 𝑘𝑚

ℎ
∙ 1,2ℎ = 90 𝑘𝑚, 𝐴𝐶 = 60 𝑘𝑚 

Pasul 3. Demonstrăm, conform teoremei lui Thales, că segmentele de dreaptă [AB] și 

[CD], care unesc punctele respective pozițiilor celor doi motocicliști după 1ℎ 12 𝑚𝑖𝑛 

și după 24 𝑚𝑖𝑛 sunt paralele. 

Pasul 4. Demonstrăm, conform teoremei fundamentale a asemănării, că triunghiurile 

𝐼𝐴𝐵 ș𝑖 𝐼𝐶𝐷 sunt asemenea și deducem egalitatea 
𝐴𝐵

𝐼𝐴
=

𝐶𝐷

𝐼𝐶
.  

Obținem: 
17

32
=

𝐶𝐷

96
⟹ 𝐶𝐷 = 51 (km).  

În cazul II problema devine simplă pentru elevul care cunoaște exemplul 

general. 

Algoritmul de rezolvare a problemei generale 

Pasul 1. Calculăm drumurile parcurse la momentul 𝑡1: 𝐼𝐴 = 𝑣1 ∙ 𝑡1, 𝐼𝐵 = 𝑣2 ∙ 𝑡1. 

Pasul 2. Calculăm drumurile parcurse la momentul 𝑡2: 𝐼𝐶 = 𝑣1 ∙ 𝑡2, 𝐼𝐷 = 𝑣2 ∙ 𝑡2.  

Pasul 3. Observăm 
𝐼𝐴

𝐼𝐵
=

𝐼𝐶

𝐼𝐷
=

𝑣1

𝑣2
⟹ conform teoremei lui Thales, dreptele sunt 

paralele.  

Pasul 4. Demonstrăm, conform teoremei fundamentale a asemănării, că triunghiurile 

𝐼𝐴𝐵 ș𝑖 𝐼𝐶𝐷 sunt asemenea și 
𝐴𝐵

𝐼𝐴
=

𝐶𝐷

𝐼𝐶
.  

Pasul 5. Calculăm distanța 𝐶𝐷 =
𝐴𝐵∙𝐼𝐶

𝐼𝐴
=

𝑎∙𝑣1∙𝑡2

𝑣1∙𝑡1
=

𝑎∙𝑡2

𝑡1
. 

În cazul general, obligatoriu se include condiția 𝑣1 ∙ 𝑡1 + 𝑣2 ∙ 𝑡1 > 𝑎, distanța 𝑑2 

nu depinde de viteză. 

La rezolvarea acestei probleme, elevul trebuie să posede cunoștințe din mai 

multe module:  

- rapoarte și proporții (clasa a VI-a); 

- probleme de mișcare, transformări (clasa a V-a);  

- teorema fundamentală a asemănării (clasa a VIII-a);  

- teorema lui Thales (clasa a VIII-a). 

Aici se reflectă principiul învățării conștiente și active, unde în procesul de 

predare – învățare - evaluare, profesorul trebuie să parcurgă următoarele etape: 

- să organizeze reactualizarea cunoștințelor necesare;  

- să sublinieze că aceste cunoștințe trebuie și pot fi completate pentru anumite 

scopuri;  

- să prezinte noile cunoștințe;  

- să se asigure mereu că pașii algoritmului sunt urmați atent și conștient;  

- să verifice prin întrebări sau exerciții nivelul de înțelegere;  
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- să ofere elevilor oportunități ca să fixeze noile achiziții în structuri bine 

organizate [4]. 

La rezolvarea următoarelor două probleme, elevii trebuie să recunoască modelul 

teoremei fundamentale a asemănării triunghiurilor.  

 

Problema 2. Un pacient are nevoie de radioterapie pentru un tratament. Razele sunt 

trimise de la o sursă plasată în 𝑂, apoi în 𝑂∕și ajung la coloana vertebrală a 

pacientului. Razele nu trebuie să se suprapună pentru a nu afecta coloana. Medicii 

cunosc: 𝐴𝐶 = 5 𝑐𝑚, 𝑂𝐴 = 100 𝑐𝑚, 𝐴𝐵 = 15 𝑐𝑚, 𝑂𝐴 ⊥ 𝐴𝐵, 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷.  Aflați 

distanța dintre punctele 𝑂 ș𝑖 𝑂′ (Fig. 3.). 

 

Problema 3 Piciorul unui munte este la 1500 𝑚 deasupra nivelului mării, iar vârful 

său este la 1860 𝑚. Un funicular care merge (în linie dreaptă) de la piciorul muntelui 

până în vârful lui are o lungime de 600 𝑚. La 200 𝑚 de la vârful muntelui se află o 

cabană. La ce înălțime deasupra nivelului mării este cabana? (Figura 4.) 

 

Fig. 3. 

 

Fig. 4. 

Problemele 2 și 3 de mai sus aplică teorema fundamentale a asemănării și a lui 

Thales în diverse situații din cotidian. Prin dirijare, eventual, elevii construiesc 

triunghiurile și recunosc asemănarea lor, se recurge la algoritmul de determinare a 

unei lungimi de segmente din șirul de rapoarte egale. Aici se reflectă principiul 

integrării teoriei cu practica.  

O modalitate de a orienta elevul în sarcina rezolvării problemelor este de a-i 

indica proprietatea cu un rol central pentru a reuși să valorifice informația primită și a 

identifica un algoritm de rezolvare [1]. În următoarea problemă generală (problema 

4) elevul formulează proprietatea referitor la teorema unghiului de 30°. 
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Problema 4 Fie triunghiul 𝐴𝐵𝐶 dreptunghic în 𝐴, 𝑚(∡𝐴𝐵𝐶) = 30∘ și 𝐴𝐶 = 𝑚. 

Calculați perimetrul triunghiului 𝐴𝐵𝐶 .  

 

Fig. 5. 

Elevii identifică următorul algoritm de rezolvare: 

Pasul 1 Facem o construcție ajutătoare:  𝐶∕ ∈ 𝐴𝐶, astfel încât 𝐴 ∈ (𝐶𝐶∕),  

[AC]≡[AC']. (Fig. 5.) 

Pasul 2 Considerăm ∆𝐴𝐶𝐵 ș𝑖 ∆𝐶∕𝐴𝐵, aceste triunghiuri sunt congruente (LUL).  

Pasul 3 Triunghiul ∆𝐶𝐵𝐶∕este echilateral și 𝐶𝐵 = 𝐶𝐶∕ = 2𝐴𝐶 = 2𝑚.  

Pasul 4 Conform teoremei lui Pitagora, 𝐴𝐵 = 𝑚√3. 

Pasul 4 Perimetrul ∆𝐴𝐶𝐵 = 3𝑚 + 𝑚√3. 

Rezolvarea acestei probleme urmărește formularea de către elevi a următoarei 

teoreme: dacă într-un triunghi dreptunghic măsura unui unghi este de 30°, atunci 

lungimea catetei opuse acestui unghi este jumătate din lungimea ipotenuzei: 

ipotenuza are lungimea 2m, cateta ce se opune unghiului de 30° are lungimea m și 

cealaltă catetă de 𝑚√3. 

 

Problema 5 În triunghiul ABC, m(∡𝐴) = 75°ș𝑖 (∡𝐵) = 60°. Dacă 𝐴𝐶 =

5√6, calculați perimetrul triunghiului. 

La rezolvarea acestei probleme, elevii vor aplica algoritmul de mai sus. 

Pasul 1. Facem o construcție ajutătoare: 𝐴𝐷 ⊥ 𝐵𝐶.  

Pasul 2. Dacă 𝑚(∡𝐵) = 60°ș𝑖 (∡𝐵𝐷𝐴) = 90° ⟹ (∡𝐵𝐴𝐷) = 30° ⟹ 𝐵𝐷 =

𝑚, 𝐵𝐴 = 2𝑚  și 𝐴𝐷 = 𝑚√3. 

Pasul 3.  (∡𝐵𝐴𝐶) = 75°(𝑑𝑖𝑛 𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑧ă), (∡𝐵𝐴𝐷) = 30°(𝑑𝑖𝑛 1) ⟹ (∡𝐷𝐴𝐶) =

45° ⟹ triunghiul 𝐴𝐷𝐶 este isoscel ⟹ 𝐴𝐶 = 𝑚√6 = 5√6, 𝑑𝑒𝑐𝑖 𝑚 = 5.  
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Pasul 4. Calculez perimetrul triunghiului: 3𝑚 + 𝑚√6 + 𝑚√3. Conform condiției 

problemei, perimetrul triunghiului este 15 + 5√6 + 5√3. 

Pentru a putea controla activitatea de învățare și a o optimiza, este necesară 

evaluarea procesului. Aceasta se realizează prin: stimularea elevilor la autoevaluare, 

verificarea continuă a temei și prin valorificarea învățămintelor din greșeli [4] . 

Profesorul trebuie să sublinieze erorile tipice ce pot apărea într-o secvență de 

cunoștințe pentru a preveni apariția lor.  

După ce elevii au rezolvat problemele de mai sus, poate fi propusă o problemă 

în care se cere identificarea erorilor în ,,demonstrații” (principiul conexiunii 

inverse): 

 

Problema 6. În figura alăturată 𝐴𝐵 = 51, 𝐵𝐷 = 17, 𝐵𝐶 = 30, 𝐷𝐸 = 40 și evident 

𝐵𝐶 ∦ 𝐷𝐸. (Fig. 6.) 

 

Fig. 6. 

,,Demonstrație”: Deoarece 
𝐴𝐵

𝐴𝐷
=

𝐵𝐶

𝐷𝐸
, conform teoremei reciproce teoremei lui Thales 

𝐵𝐶 ∥ 𝐷𝐸 (?). Unde este greșeala? [3] 

Elevilor li se propune să identifice algoritmul demonstrației, argumentându-se 

cu răspunsul/demonstrația fiecărei etape. În final, depistând unde s-a greșit. 

Pasul 1. Se identifică reciproca teoremei lui Thales ce face precizarea că dreapta care 

determină pe laturile unui triunghi segmente proporționale cu aceste laturi, este 

paralelă cu cea de a treia latură a triunghiului.  

Pasul 2. Se identifică greșeala în ,,demonstrația” dată: proporționalitatea 
𝐴𝐵

𝐴𝐷
=

𝐵𝐶

𝐷𝐸
 nu 

se referă la segmente determinate pe laturile unui triunghi de către o dreaptă, deci 

aplicația concluziei teoremei lui Thales este eronată.  

Problemele examinate corespund Curriculum-ului național și răspund 

exigențelor:  

- elevii vor fi capabili să identifice raționamentele şi algoritmii necesari în 

rezolvarea unor tipuri de probleme matematice;  
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- elevii vor fi capabili să opereze cu strategii rezolutive adecvate în contextul 

rezolvării problemelor. 

Elevii trebuie să manifeste un comportament activ relativ la învățarea 

matematicii. Ei trebuie învățați să gândească singuri, să abordeze și să caute soluții 

personale la anumite probleme sau demonstrații de teoreme pe care apoi să le 

confrunte cu altele. Ținând cont de influența tehnologiilor informaționale și de 

comunicare în viața curentă, profesorul de matematică trebuie să pună accentul pe 

dezvoltarea gândirii algoritmice a elevilor [4], pentru a forma personalităţi cu spirit 

de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care să posede 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[2]. 
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METODOLOGIA REZOLVĂRII UNOR PROBLEME LOGICE  

LA ORELE FACULTATIVE DE MATEMATICĂ ÎN CLASA A IX-a 

Rîpa Ana, doctorandă, Școala Doctorală Științe ale Educației 

Hariton Andrei, coordonator științific, profesor universitar, UST 

Dezvoltarea gândirii logice în procesul studierii matematicii în gimnaziu și liceu 

reprezintă obiectivul principal al acestui proces. Rol important spre realizarea 

obiectivului numit și formarea competenței respective aparține realizării problemelor 

și, în mare măsură rezolvării problemelor logice. În manualele școlare de matematică 

existente către finele secolului XX, cât și în ultimul timp există compartimente aparte 

de probleme considerate adesea probleme logice. Spre exemplu: în manualul [2] 

problemele logice sunt expuse pe mai multe pagini sub titlurile „Probleme 

distractive”, „Probleme pentru Concurs” etc. Este salutabil și faptul că în acest 

manual întâlnim și clasificare problemelor numite în „Probleme de logică” [pag.10]. 

Apropo, pe paginile 10 și 11 ale manualului respectiv sunt expuse 10 probleme 

logice, modelul rezolvării uneia din aceste 10 probleme. Manualul [5], dar și alte 

manuale de matematică pentru gimnaziu și liceu semnate de către Ion Achirii și alții 

conțin probleme și exerciții pentru viitorii campioni la olimpiade. Conținutul și 

varietatea acestor probleme reprezintă o temă de cercetare detailată având în centrul 

atenției rezultatele nesatisfăcătoare ale susținerii BAC-ului în ultimii ani la 

matematică, participarea pasivă a elevilor la olimpiadele locale de matematică. 

În acest articol ne vom mărgini doar la unul din aspectele conținutului și 

metodologiei rezolvării problemelor numite în publicațiile [5,6] probleme pentru 

viitorii campioni la olimpiade. 

Pornind de la necesitatea implementării concepției logico-mulțime în 

matematica preuniversitară, considerăm drept necesară cerința revenirii spre mărirea 

volumului problemelor logice și metodologiei rezolvării acestora pe întreg parcursul 

matematicii gimnaziale și liceale atât în cadrul orelor curriculare cât și 

extracurriculare. Nu există și nici nu poate exista în didactica matematicii o definiție 

strictă a noțiunii problemă matematică logică. În majoritatea cazurilor această 

noțiune se explică astfel: problemă matematică logică este o problemă în care 

calculele numerice, transformările geometrice, etc. sunt simple, elementare, dar 

corelațiile dinte acestea sunt foarte dificile. 

Exemple de probleme logice: 

1. A zice: „B minte”, B zice: „C minte”, C zice: „A și B sunt mincinoși”. Cine minte 

și cine nu minte? 
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2. Ionel și Tudorel au decis să cumpere fiecare câte o cutie de creioane la același preț. 

Au constatat însă că lui Ionel nu îi ajung 3 lei, iar lui Tudorel nu-i ajung 2 lei. 

Comasând banii Ionel și Tudorel n-au putut cumpăra nici o singură cutie preferată de 

creioane. Cât costă cutia? 

3. Într-o cutie sunt 100 de bile identice după mărime și greutate. Bilele sunt de 

culoare roșie, verde, galbenă și albastră. Cre este cel mai mic număr de bile extrase 

din cutie, fără a privi în interiorul ei și a întoarce bila extrasă, încât cel puțin 10 bile 

să fie de aceeași culoare. 

Luând în considerație dorința elevilor clasei a IX-a de a rezolva la orele 

facultative și probleme logice, parțial propuse de ei în baza celor extrase din diverse 

surse, am rezolvat pe parcursul a două ore facultative următoarele probleme logice 

care au fost acceptate cu mare atenție și considerate că aceste probleme să fie de folos 

și pentru alți profesori. 

În continuare vom expune problemele numite și rezolvările lor. 

Problema 1: Elevele Maria, Nina, Olga și Paulina au participat la olimpiada sportivă 

raională, ocupând primele patru locuri. La întrebarea ce loc au ocupat fiecare din ele 

la olimpiada sportivă, cele patru fete au răspuns: Olga a ocupat primul loc, iar Nina a 

ocupat locul al doilea; Olga a ocupat primul loc, iar Paulina a ocupat locul trei; Mria 

a ocupat primul loc, iar Paulina a ocupat locul patru. 

În fiecare din aceste răspunsuri este o parte de adevăr, iar altă parte este falsă. Ce 

loc a ocupat fiecare din cele patru participante la olimpiada sportivă raională? 

Rezolvare: Vom compune sistemul de ecuații logice în baza celor trei răspunsuri: 

{
𝑂₁ + 𝑁₂ = 1
𝑂₂ + 𝑃₃ = 1
𝑀₁ + 𝑃₄ = 1

 

Înmulțim primele două ecuații logice ale sistemului obținut:  

O₁O₂ + O₁P₃ + N₂O₂ + N2P3 = 1 ⟺ O1P3 + N2P3 = 1. 

Înmulțim ecuația logică O1P3 + N2P3 = 1 cu ecuația a treia a sistemului inițial de 

ecuații logice obținând: O₁P₃M₁ + O₁P₃P₄ + N₂P₃M₁ + N₂P₃P₄ = 1 ⟺ N₂P₃M₁ = 1. 

Prin urmare Maria a ocupat la olimpiada sportivă raională primul loc, Nina a 

ocupat la această olimpiadă locul doi, Paulina a ocupat locul trei. Este evident că 

Olga a ocupat locul patru. 

Problema 2: Intrarea pe stadion se face prin două porți – 1 și 2. Prin una din aceste 

două porți intrarea este cu plată, iar prin alta – fără plată. Pentru vizitatori nu este 

cunoscut care intrare este cu plată și care este fără plată. La fiecare din aceste două 

porți se află câte un portar – unul din ei minte, iar altul nu minte. Vizitatorului 
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stadionului i se permite a pune o singură întrebare succintă numai unuia din portari, la 

care portarul este obligat să răspundă prin afirmația „da” sau „nu”. În dependență de 

răspunsul obținut vizitatorul alege poarta fără plată. Care este această întrebare? 

Rezolvare: Întrebarea poate fi: mincinosul e la poarta cu plată 

Să reprezentăm situațiile posibile:  

Poarta cu plată Poarta fără plată Poarta cu plată Poarta fără plată 

Mincinosul 

răspunde „Nu” 

Cinstitul răspunde 

„Da” 

Cinstitul răspunde 

„Nu” 

Mincinosul 

răspunde „Da” 

Concluzia: Vizitatorul intră la stadion prin poarta „Da”. 

Problema 3: Dintre cei 1000 de locuitori ai unei insule, unii spun întotdeauna 

adevărul, iar ceilalți mint întotdeauna. Știind că cel puțin un locuitor minte, află câți 

locuitori mint și câți spun adevărul, dacă dintre oricare doi locuitori cel puțin unul 

spune adevărul.  

Rezolvare: Din condiția „dintre oricare doi locuitori, cel puțin unul spune adevărul” 

rezultă că nu există o pereche de locuitori care ar minți. Dar ținând cont și de condiția 

„cel puțin un locuitor minte” rezultă că un singur locuitor minte.  

Problema 4: În zece cutii sunt cantități egale de piese identice. În 9 din aceste 10 cutii 

piesele sunt veritabile – fiecare piesă cântărește 10g, iar într-o cutie piesele sunt false 

- fiecare piesă din această cutie cântărește 11g. Determinați printr-o singură cântărire 

în care cutie piesele sunt false.  

Rezolvare: Vom numerota cele 10 cutii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Luăm din fiecare cutie 

numerotată respectiv câte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 piese. Determinăm greutatea celor 55 

de piese. Fie greutatea M – g. M – 550 va indica numărul cutiei în care sunt piesele 

false. Într-adevăr, dacă toate cele 10 cutii ar conține doar piese veritabile atunci 

greutatea celor 55 piese ar fi 550g.  

Problema 5: Într-o cutie sunt 10 creioane de culoare roșie, 8 creioane de culoare 

albastră, 8 creioane de culoare verde și 4 creioane de culoare galbenă – toate identice 

după mărime și greutate. Câte creioane să fie minim extrase din această cutie, încât:  

1) 4 creioane să fie de aceeași culoare; 

2) Câte un creion de fiecare culoare; 

3) 6 creioane de culoare verde? 

Rezolvare: 1) Pentru a avea cu siguranță extrase 4 creioane de culoare roșie, se cere a 

fi extrase din această cutie 8 + 8 + 4 + 4 = 24 (creioane); Pentru a avea cu siguranță 4 

creioane de culoare albastră, se cere a fi extrase din această cutie 10 + 8 + 4 + 4 = 26 

(creioane); Pentru a avea cu siguranță extrase 4 creioane de culoare galbenă, se cere a 

fi extrase din această cutie 10 + 8 + 8 + 4 = 30 (creioane). 
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Prin urmare, este suficient a extrage din cutie 24 creioane pentru ca să fie 

extrase minim 4 creioane de aceeași culoare (ele pot fi cu siguranță de culoare roșie).  

2) Pentru a fi siguri că s-a extras un creion de culoare roșie este suficient a extrage 

din această cutie 8 + 8 + 4 + 1 = 21 (creioane); Pentru a fi siguri că s-a extras un 

creion de culoare albastră este suficient de a extrage din această cutie 10 + 8 + 4 + 1 

= 23 (creioane); Pentru a fi siguri că s-a extras un creion de culoare verde, este 

suficient de a extrage din această cutie 10 + 8 + 4 + 1 = 23 (creioane); Pentru a fi 

siguri că s-a extras un creion de culoare galbenă, este suficient de a extrage din 

această cutie 10 + 8 + 8 + 1 = 27 (creioane).  

Prin urmare, pentru a fi siguri că s-a extras din această cutie câte un creion de 

fiecare culoare se cer a fi extrase 27 creioane.  

3)Pentru a fi siguri că din această cutie sau extras 6 creioane de culoare verde, 

urmează să extragem: 10 + 8 + 4 + 6 = 28 (creioane). 

Toate aceste probleme au fost rezolvate de către elevi cu mare atenție si interes. 

Probleme asemănătoare au fost compuse și parțial rezolvate în cadrul orelor 

facultative.  

Elevii au propus pe viitor să continuăm cu procesul de rezolvare a problemelor 

logice. 
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GENERALIZAREA UNOR AFIRMAȚII DIN GEOMETRIA PLANĂ 

PENTRU SPAȚIUL TRIDIMENSIONAL  

Sali Larisa, dr., conf. univ., UST 

Teleucă Marcel, dr., conf. univ., UST 

Introducere  

Structura logică a conținuturilor disciplinei academice și a materialului didactic 

este determinată nu numai de logica științei, ci și de seturile de obiective, de 

principiile de instruire și de specificul activității de predare-învățare. Selectarea 

conținuturilor învățării reclamă coerență și optimitate. Structura lor ar trebui să 

reflecte nu numai cunoștințele, ci și modalitățile de a stăpâni cunoștințele în mod 

rațional. Integrarea unităților de învățare este un concept destul de general și 

presupune incorporarea unor abordări specifice învățării în suportul didactic.  

1. Studii psihodidactice ale comprehensiunii  în învățarea matematicii 

Cercetările în domeniul dezvoltării cognitive din ultimele decenii au identificat 

factori care au potențialul de a îmbunătăți în mod substanțial învățarea matematicii. 

Aceste principii au fost detaliate în diverse lucrări, demonstrându-se că diferite 

tehnici de instruire influențează diferit subiecții. Vom examina două studii 

longitudinale care corelează cu scopul cercetării noastre. 

Tabelul 1. 

Principiul Descrierea de bază 

Eșafodare 

(Scaffolding [6]) 

Suportul instructiv gradual permite elevilor să rezolve fluent 

problemele. 

Exersarea 

separată 

Oferirea timpului special pentru exersare duce la o memorare mai 

bună decât exersarea simultană cu asimilarea teoriei. 

Feedback  Primirea de feedback privind corectitudinea răspunsurilor 

îmbunătățește asimilarea. 

Studierea 

exemplelor de 

lucrări scrise 

Studierea (sau explicarea) exercițiilor și problemelor rezolvate este 

mai benefică pentru rafinarea cunoștințelor decât rezolvarea 

independntă a problemelor. 

Intercalarea Alternarea diferitelor tipuri de probleme este mai bună pentru 

dezvoltarea abilităților, decât exersarea îndelungată a aceluiași tip de 

probleme. 

Reprezentări 

abstracte și 

concrete 

Evidențierea conexiunii dintre reprezentările abstracte și cele 

concrete eficientizează învățarea și transferul cunoașterii. 

Reflecția asupra 

erorii 

Analiza erorilor perfecționează abilitățile de rezolvarea a 

problemelor și sporește înțelegerea conceptuală. 

Comparația 

analogică 

Compararea și contrapunerea mai multor exemple duce la o mai 

bună înțelegere, decât studierea detaliată a unui exemplu. 
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În [1] au fost sistematizate anumite principii care au stat la baza unor cercetări 

extinse în SUA, inclusiv în plan experimental. Ținând cont de principiile determinate 

au fost elaborate corespunzător materiale-suport destinate cadrelor didactice. 

Codificările principiilor și descrierile lor sunt reflectate în Tabelul 1. 

S-a constatat că multe dintre aceste principii cognitive sunt potențial utile pentru 

îmbunătățirea instruirii matematice, în mod deosebit, cele referitoare la: 

reprezentările abstracte și concrete; feedback; examinarea erorilor; eșafodare; 

intercalare; cercetarea modelelor rezolvate; compararea analogică. Acest studiu a 

sugerat că profesorii au nevoie de sprijin suplimentar, iar cunoștințele procedurale ale 

elevilor sunt influențate în mod pozitiv de implementarea mai intensă a strategiilor 

didactice special elaborate de cercetători. 

Printre alte dificultăți identificate în învățământul matematic autorii remarcă 

faptul că „deși geometria este una dintre principalele domenii ale matematicii, 

procesele cognitive care stau la baza achiziției conținuturilor geometrice nu au fost 

studiate în detaliu” [1, p. 221].  

Psihologul francez R. Duval a realizat o analiză cognitivă a problemelor de 

comprehensiune în învățarea matematicii [3]. Pornind de la importanța majoră a 

reprezentării semiotice pentru orice activitate matematică, a prezentat o clasificare a 

diferitelor registre ale reprezentărilor semiotice care sunt mobilizate în procesul de 

predare-învățare a matematicii (Tabelul 2.). Reprezentările semiotice, inclusiv 

limbajele, apar ca instrumente comune pentru producerea de noi cunoștințe și nu 

numai pentru comunicarea oricărei reprezentări mentale particulare. Aceste idei, 

dezvoltate progresiv de la Frege și Hilbert în ceea ce privește cerințele 

epistemologice și metamatematice, au avut o importanță deosebită și în cercetarea 

cunoașterii. Duval a dezvăluit două tipuri de transformări ale reprezentărilor 

semiotice: tratarea (expunerea științifică) și conversia (transferul). Acestea corespund 

unor procese cognitive destul de diferite și sunt două surse separate de neînțelegere în 

învățarea matematicii. Dacă expunerea este mai importantă din punct de vedere 

matematic, conversia este, în principiu, factorul decisiv pentru învățare.  

Tabelul 2. 

 

REPREZENTĂRI care rezultă din trei 

tipuri de OPERAȚII DISCURSIVE: 

1. notarea obiectelor (nume, valori, 

...); 

2. afirmații despre relații și 

proprietăți; 

3. inferențe (deducții, calcule, …) 

REPREZENTĂRI NON-

DISCURSIVE 

 

(Forme, configurații 

1D/2D, 2D/2D, 3D/2D) 
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Registre multi-

funcționale: 

Procesele nu pot 

fi algoritmizate 

ÎN LIMBAJ NATURAL: două 

modalități echivalente de exprimare 

- Exprimare ORALĂ; 

 

??? 

 

- Exprimare în SCRIS (vizuală) 

ICONICE: desene, schițe, 

șabloane 

………………… 

 

 

NON-ICONICE: figuri 

geometrice care pot fi 

construite cu instrumente 

 

 

  

Reprezentări AUXILIARE 

pentru tranziții 

        (Fără reguli de amalgamare) 

 

                      

Registre mono-

funcționale: 

majoritatea 

proceselor sunt 

algoritmizate 

 

           ÎN SISTEME SIMBOLICE 

Doar în mod scris: imposibil de spus 

oral altfel decât prin ortografiere 

 

 

Calcule, demonstrații, ... 

D2: combinații de figuri de 

genul D1 și D0, orientate 

sau nu 

 

  

Diagrame, 

grafuri 

 

El concluzionează, că distincția între patru tipuri de registre pentru reprezentare 

subliniază varietatea și diferența cognitivă a conversiei reprezentărilor în funcție de 

registrul sursă și registrul țintă.  

Duval sugera că raționamentul geometric implică trei tipuri de procese cognitive 

care îndeplinesc funcții epistemologice specifice: procese de vizualizare (de exemplu, 

reprezentarea vizuală a unei afirmații geometrice sau explorarea euristică a unei 

situații geometrice complexe); procese de construcție (folosind instrumente); procese 

de raționament - în special procese discursive pentru extinderea cunoștințelor, pentru 

explicații, pentru dovadă [4].  

2. Sugestii didactice privind valorificarea conceptelor dezvoltării cognitive  

Învățarea este sprijinită  de declanșarea proceselor cognitive fundamentale: 

analiza şi sinteza, abstractizarea şi generalizarea, concretizarea logica, comparatia și 

analogia, inducţia şi deducţia.  

Luând în considerare că generalizarea constituie premisa oricărei cunoaşteri 

teoretice, crearea unor trasee de asimilare a cunoștințelor va ține cont de specificul 

procesului de generalizare a noțiunilor. Descoperirea căilor de generalizare asigură 
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transferul, înţeles ca o „extensie în plan mintal a condensatelor informaţionale asupra 

întregii clase de obiecte şi fenomene”.  

Asigurarea comprehensiunii va fi posibilă promovând acțiuni de eșafodare 

instrucțională în diverse contexte, ținând cont de zona dezvoltării proxime și 

urmărind actualizarea resurselor suport în concordață cu creșterea performanțelor 

subiectului care învață. 

Pregătirea matematică a cadrului didactic necesită formarea abilităților de a 

adapta (transpune didactic) subiecte de matematică fundamentală pentru cursul 

preuniversitar de matematică. Transpunerea didactică a conţinuturilor matematice 

necesită o abordare psihodidactică. La transpunerea didactică şi proiectarea 

activităţilor extracurriculare se va ţine cont de particularităţile de vârsta ale elevilor, 

dar şi de particularităţile psihologice de formare a noţiunilor matematice cu diferit 

grad de abstractizare. Elevii dotaţi sunt preponderent tentaţi să facă cercetări, să 

exploreze diverse situaţii la limită, iar profesorul trebuie să fie gata să-i provoace la 

investigaţii, dar şi să facă faţă provocărilor din partea elevilor [7]. 

Printre autorii teoriilor psihopedagogice care servesc drept repere în demersul 

didactic pe care îl dezvlotăm vom enumera pe Lev Vâgotski, Jean Piaget,  Efraim 

Fischbein, Piotr Galperin, Purvea Erdniev, Raymond Duval ș.a. 

Unele opinii ale autorilor cu privire la principiile de bază respectate în 

activitatea de predare-învățare a matematicii sunt expuse în [8]. Vom adăuga la cele 

expuse în acea lucrare și, în idea de a continua lista expusă în Tabelul 1, următoarele: 

Tabelul 3. 

Principiul Descrierea de bază 

Integrare  Crearea unor modele de facilitare a comprehensiunii în baza 

valorificării relațiilor intradisciplinare: algebră ↔ geometrie ↔ 

analiza matematică ↔ logica matematică.  

(Vezi Tabelul 2 (R. Duval): Reprezentări AUXILIARE pentru 

tranziții) 

Complementaritate Elucidarea relațiilor dintre operațiile reciproc inverse, dintre 

reprezentările în spațiile de diverse dimensiuni 1D ↔ 2D ↔ 3D. 

(Vezi Tabelul 2 (R. Duval): REPREZENTĂRI NON-DISCURSIVE)  

Reciprocitate  Asigurarea unității proceselor de compunere și rezolvare a 

problemelor, inclusiv prin testarea adevărului afirmațiilor reciproce 

și contrare celor expuse în suportul didactic. 

Dinamizare  Reprezentările destinate facilitării înțelegerii trebuie să ofere 

posibilitatea de a vizualiza obiectele supuse studiului din diverse 

perspective. 
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3. Generalizarea unor afirmații din geometria plană pentru spațiul 

tridimensional 

În învăţarea matematicii elevul cu abilităţi mai pronunţate nu trebuie numai să 

urmărească şi să înţeleagă raţionamentele profesorului, ci este mult mai bine ca el să 

parcurgă sub îndrumarea acestuia un proces de cunoaştere, având multiple puncte 

comune cu cel care are loc în mintea creatorului de matematică. În concordanţă cu 

această teorie, elevii ar trebui să-şi formuleze singuri probleme şi tot singuri să le 

caute soluţii, bineînţeles, sub îndrumarea profesorului. În aplicarea acestei teorii 

apare, printre altele, problema raportului: ce legătură ar trebui să existe, în procesul 

de predare-învăţare, între intuiţie, inducţie, raţionament euristic şi aplicaţiile 

matematicii pe de o parte, şi rigoarea matematică, în sensul ei de azi, pe de altă parte 

[8]. 

Pornind de la faptul că reprezentările de diversă natură constituie pragul de 

înțelegere pentru elevi la fiecare treaptă curriculară, propunem analiza unor unități de 

învățare care țin de cele două tipuri de transformări ale reprezentărilor semiotice: 

tratarea (expunerea științifică) și conversia (transferul). Am urmărit respectarea 

principiilor enunțate mai sus, concentrând atențai în mod deosebit pe elucidarea 

relațiilor dintre operațiile reciproc inverse și dintre reprezentările în spațiile 2D ↔ 

3D.  

Teorema Afirmația în geometria plană Afirmația în geometria spațială 

C
en

tr
u

l 
d

e 
g

re
u

ta
te

 

Medianele unui triunghi sunt 

concurente în centrul de greutate 

care împarte fiecare mediană în 

raportul 2:1 începând de la vârf. 

 

Bimedianele unui tetraedru sunt 

concurente în centrul de greutate, care 

este mijlocul fiecarei bimediane. 

 

P
it

a
g

o
ra

 În orice tringhi dreptunghic suma 

pătratelor lungimilor catetelor este 

egal cu pătratul lungimii ipotenuzei. 

În orice paralelipiped dreptunghic 

pătratul lungimii diagonalei este egal cu 

suma pătratelor lungimilor celor trei 

dimensiuni. 
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C
o
si

n
u

s u
ri

lo
r
 

În triunghiul ABC are loc relația 

𝐴𝐵2 = 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 − 2𝐴𝐶 ∙

𝐵𝐶 cos 𝐶 

Fie 𝛼, 𝛽, 𝛾 unghiurile plane ale unui 

unghi triedru, iar 𝐴, 𝐵, 𝐶 unghiurile 

diedre respective.  

Prima teoremă a cosinusurilor pentru 

unghi triedru: 

 cos 𝐴 =
cos α−cos β cos γ

sin β sin γ
.  

A doua teoremă a cosinusurilor pentru 

unghi triedru: cos 𝑎 =
cos 𝐴+cos 𝐵 cos 𝐶

sin 𝐵 sin 𝐶
. 

S
in

u
su

ri
lo

r
 În triunghiul ABC are loc relația 

𝐴𝐵

𝑠𝑖𝑛𝐶
=

𝐴𝐶

𝑠𝑖𝑛𝐵
=

𝐵𝐶

𝑠𝑖𝑛𝐴
 

Fie 𝛼, 𝛽, 𝛾 unghiurile plane ale unui 

unghi triedru, iar 𝐴, 𝐵, 𝐶 unghiurile 

diedre respective. Atunci au loc relațiile: 
sin 𝛼

sin 𝐴
=

sin 𝛽

sin 𝐵
=

sin 𝛾

sin 𝐶
  

M
en

el
a

u
s 

Într-un plan dat se considera 

triunghiul ABC și o dreapta d ce taie 

dreptele suport ale laturilor 

triunghiului în punctele D ∈ BC, E ∈ 

CA, F ∈ AB, diferite de varfurile 

triunghiului.  

Atunci 
𝐿𝐴

𝐿𝐵
∙

𝑀𝐵

𝑀𝐶
∙

𝑃𝐷

𝑃𝐴
= 1. 

 

Patru puncte, 𝐿, 𝑀, 𝑁, 𝑃, ce aparțin 

laturilor [𝐴𝐵], [𝐵𝐶], [𝐶𝐷], [𝐷𝐴] ale 

tetraedrului ABCD sunt coplanare dacă 

și numai dacă este îndeplinită relația: 
𝐿𝐴

𝐿𝐵
∙

𝑀𝐵

𝑀𝐶
∙

𝑃𝐷

𝑃𝐴
= 1. 

 

C
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l 
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 l
u
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9 puncte conciclice. Picioarele 

înălțimilor, mijloacele laturilor și 

mijloacele segmentelor determinate 

de ortocentrul triunghiului sunt 

puncte conciclice. 

 

12 puncte cosferice. Într-un tetraedru 

ABCD, centrele de greutate ale fețelor, 

punctele care împart segmentele ce 

unesc anticentrul cu vărfurile în raportul 

1:2 și proiecțiile acestor puncte pe fața 

opusă sunt 12 puncte cosferice. 
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Fie O centrul cercului circumscris 

triunghiului ABC, G centrul de 

greutate şi H ortocentrul 

triunghiului. Punctele  H, G şi O se 

găsesc pe o dreaptă (dreapta lui 

Euler) şi avem: HG=2GO. 

 

Într-un tetraedru ortocentric, 

ortocentrul, centrul de greutate și centrul 

sferei circumscrise tetraedrului sunt 

coliniare. 

 

 

Concluzii 

Actualmente psihologia cognitivă s-a dezvoltat ținând cont de diverse aspecte 

ale înțelegerii matematicii, de principiile identificate în practica educațională și de 

reprezentările abstracte și concrete, care dezvăluie lucrurile fine și susțin dezvoltarea 

proceselor gândirii și rafinamentul. În acest context, responsabilii de elaborarea 

politicilor educaționale naționale trebuie să-și asume obligația să promoveze 

cercetarea la intersecție de domenii corelate cu abordarea psihodidactică a 

conținuturilor educaționale și să creeze oportunități pentru implementarea rezultatelor 

investigațiilor. 

Conceptele examinate pot fi de real folos studenților, masteranzilor, 

doctoranzilor, profesorilor practicieni care predau matematica atât la nivel curricular 

cât și în grupele de elevi capabili de performanțe înalte. 
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ȘTIINȚA, TEHNOLOGIA, INGINERIA, MATEMATICA (STEM)  

PENTRU STUDIEREA MATEMATICII ÎN SECOLUL XXI 

Trașcă Iuliana, profesor școlar 

Școala Gimnazială “Gh. Popescu”, Mărgineni-Slobozia, Scorniceşti-Olt (România) 

Porombrica Maia, profesor școlar 

Liceul Teoretic ”Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r. Căușeni 

Motto: „Intrarea în țara cunoașterii  

se face pe podul matematicii.” (Ștefan Bârsănescu) 

Abrevierea STEM provine de la cuvintele din limba engleză: Science (Știință), 

Technology (Tehnologie), Engineering (Inginerie) and Mathematics (Matematică). 

Noțiunea de STEM presupune educația bazată pe patru discipline diferite. Conceptul 

STEM este o provocare bazată pe interdisciplinaritate și aplicarea tehnologiilor.  

Una din cele 8 competențe-cheie formulate de Comisia Europeană se referă la 

,,competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie”. Studiile 

demonstrează un interes scăzut al tinerilor pentru studiul disciplinelor STEM. 

Economiile multor țări suferă deja din cauza lipsei personalului calificat. Cariera 

STEM devine neatractivă pentru tineri, profesorii nu motivează pentru alegerea 

profilului real, guvernele nu finanțează inițiativele/proiectele STEM. În consecință - 

în viitorul apropiat vom avea tot mai puțini specialiști competenți. 

Matematica s-a cristalizat ca ştiință deschisă, capabilă de un progres permanent, 

de o perpetuă aprofundare, descoperire şi creare a unor teorii noi.  

Dezvoltarea rapidă a ştiinței, a acumulării în ritm tot mai intens a informațiilor, 

impun dezvoltarea culturii matematice, care trebuie să-şi facă loc tot mai mult în 

cultura generală a unui om. Ca atare, încă din clasele mici se impune stimularea 

intelectului, a gândirii logice, a judecății matematice la elevi, încât să devină o 

disciplină plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea raționamentului, 

creativității şi muncii independente. 

Scopul învățământului matematic nu se reduce la latura pur informativă, ci 

vizează cultivarea raționamentului, spiritul de receptivitate, formarea gândirii logice, 

definirea clară şi precisă a noțiunilor, adaptarea creatoare la cerințele vieții sociale. 

Toate cunoştințele dobândite trebuie să aibă legătură directă cu viața, pentru că au o 

utilitate practică.  

Pentru a motiva elevii pentru studierea matematicii o metodă eficientă este 

corelarea cu domeniile ştiințelor. Matematica este esențială pentru multe științe.  
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Obiectivele actuale care se impun privind matematica sunt:  

 Dezvoltarea interesului pentru matematică (prin rezolvarea unor probleme 

variate cu referințe din viata cotodiană);  

 Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în educație 

prin legarea matematicii de aspectele ştiinței; 

 Înțelegerea legăturii dintre matematică, viață şi alte discipline sau domenii ale 

ştiinței; Specialiştii din domeniul educației susțin acțiunea constructivă a 

educației:  

 Educația este în atenția preocupării tuturor statelor lumii;  

 Învățământul trebuie să fie considerat în orice societate, ca fiind reflecția 

nevoilor societății. 

Abordarea cross-curriculară în studiul matematicii şi ştiințelor urmăreşte prin 

integrarea la nivelul obiectivelor, conținuturilor, conceptelor, atingerea unor rezultate 

care presupun organizarea integrată a curriculumului. 

Caracteristicile abordării cross-curriculare sunt următoarele: 

- interconexiunea disciplinelor de studiu;  

- relații între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;  

- corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața cotidiană; - 

- corelarea unităților tematice, conceptelor fundamentale ale curriculumului;  

- realizarea de activități integrate de tipul proiectelor;  

- gestionarea eficientă a timpului ;  

- lucrul în grup al elevilor;  

- rezolvarea de probleme ca metodă practică de aplicare a cunoştințelor teoretice.  

- colectarea resurselor materiale umane şi materiale existente;  

- conținuturile procesului de predare-învatare se stabilesc în funcție de obiective; 

- proiectarea activităților de învățare şi planificarea acestora: ce facem, cum 

facem, cu cine facem, când facem şi care sunt rezultatele aşteptate;  

- evaluarea finală a activității. 

Matematica este ştiința cea mai operativă, care are cele mai multe şi mai 

complexe legături cu viața. Ea se învață pentru a fi utilă.  

 Nu există vreun domeniu al vieții în care matematica să nu-şi găsească 

aplicabilitatea.  

Tocmai de aceea, modernizarea învățământului matematic apare ca o necesitate. 

Adoptând cele mai eficiente strategii didactice, se poate insufla elevilor dragostea 

pentru matematică, formând la aceştia deprinderi de rezolvare a problemelor de 

aritmetică, dezvoltându-le gândirea, logica, imaginația. Lecțiile organizate cu 
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introducerea unui joc didactic matematic au asigurat participarea activă a elevilor la 

dobândirea cunoştințelor, la formarea unui stil de muncă intelectual, lecția devenind o 

modalitate de organizare a activității de învățare. 

Matematica ilustrată prin desen în manualele sau culegerile de probleme este o 

metodă atractivă în a rezolva calcule matematice din clasele primare sau prin a 

descoperi matematica prin joc: colorarea unor forme geometrice cu un anumit număr 

de laturi sau de aceeaşi formă. În clasele mai mari matematica poate fi înțeleasă mai 

bine dacă o asociem cu celelalte domenii studiate pe parcursul anilor de studio. Un 

astfel de domeniu, în care se aplică matematica, este biologia, altfel, fără calculele 

matematice nu am putea face calcule de genetică, nu am reuşi să stabilim unele 

fenomene sau mecanisme biologice cu aspecte legate de prelucrarea datelor. 

Cea mai avansată formă a folosirii matematicii în biologie este biologia 

matematică. Statistica dezvoltă proceduri de înregistrare, descriere, analiză şi 

interpretare a datelor experimentale ale rezultatelor obținute din observarea unui 

proces economic, biologic sau social. Biostatistica este aplicarea statisticii într-un 

număr mare de domenii ale biologiei. Biostatistica are ca obiectiv fundamentarea 

teoretică a proiectării şi controlului experimentelor biologice, în medicină şi 

agricultură, deoarece aceasta analizează şi interpretează date concrete şi realizează 

inferențe asupra acestora. Ecologia şi previziunile ecologice studiază influența unor 

factori asupra dinamicii populațiilor. În concluzie matematica poate fi abordată în 

predarea diverselor noțiuni sau cunoştințe la nivelul diferitelor discipline de studiu, 

dar mai ales pe parcursul întregului proces educativ, începând din clasele primare 

până la absolvirea ciclului superior al facultății.  

Matematica intervine în domenii industriale, în servicii: 

- Meteorologie – în previziuni meteorologice şi climatice;  

- Telefonie mobilă – alocarea frecvențelor, gestionarea apelurilor;  

- Internet – proiectarea protocoalelor de comunicație, prognoze pentru evoluția 

rețelelor;  

- Transporturi – calcule aerodinamice, planificarea călătoriilor, optimizarea 

operațiilor de întreținere, îmbunătățirea confortului;  

- Construcțiile civile – proiectarea podurilor, pereții de zgomot;  

- Sectorul energetic – optimizarea distribuției energiei electrice, prevederea 

incidentelor nucleare;  

- Electronica-codurile corectoare pentru citirea CD-urilor, posibilitatea 3G pe 

telefon;  

- Finanțe – evitarea riscului unui credit, stabilirea opțiunilor financiare;  
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- Imagistica medicală, etc.  

Cercetarea matematică este nucleul unor provocări interesante precum găsirea 

unor instrumente şi concepte noi care să conducă la rezolvarea problemelor lumii 

contemporane, probleme legate de energie, dezvoltare durabilă, mediu sau climă. 

Societatea cere din ce în ce mai insistent prevenirea şi gestionarea riscurilor, în 

special în meteorologie. În aceste condiții, se impune dezvoltarea unor instrumente 

pentru a obține previziuni fiabile pe termen scurt şi lung, în scopul de a anticipa cu o 

mai mare precizie evenimente extreme (uragane, cutremure, tsunami etc).  

Medicina solicită şi ea cercetarea matematică pentru optimizarea tratamentelor 

în boli grave, pentru secvențierea genomului în genetică-ştiința transmiterii 

caracterelor ereditare, ştiință născută din compararea unei ipoteze matematice cu 

rezultatele experimentale. Întregul sistem sanitar a înglobat instrumente matematice 

pentru prelucrarea datelor de orice tip şi furnizarea indicatorilor necesari activității 

din acest domeniu.  

Capacitatea de abstractizare permite matematicienilor propunerea unor scenarii 

anticipative.  

De exemplu, matematica a permis modelarea impactului pe care îl are efectul 

de seră asupra încălzirii planetei. Simularea numerică este în acest moment capabilă 

să realizeze, în timp real, fenomene complexe, permițând de asemenea crearea 

benzilor animate la cinema sau a jocurilor video în rețea.  

În acelaşi timp, ecuațiile matematice aplicate în muzică fac posibilă 

reproducerea timbrului instrumentelor clasice. 

Un alt domeniu important, interesant şi ancorat în realitate este domeniul 

fractalilor. Cercetătorii în ştiința Pământului utilizează fractalii pentru a măsura şi a 

prevede dezastrele naturale. A prezice mărimea, localizarea, precum şi momentul 

declanşării calamităților naturale este practic imposibil, dar acum, cercetătorii pot 

prevede uragane, vremea, inundații, cutremure, erupții vulcanice, incendii, alunecări 

de teren cu ajutorul fractalilor. 

Un fractal este formula matematică a unui model care se repetă. Aceste modele 

sunt ascunse în cadrul unor sisteme mai complexe. Un exemplu practic de fractal este 

ramificarea unui râu. Afluenții mici se alătură şi formează noi ramuri în acest sistem, 

dar fiecare zonă a sistemului se aseamănă cu modelul întregului. În cadrul unei 

reuniuni a American Geophysical Union, Benoit Mandelbrot, profesor de ştiințe 

matematice de la Universitatea Yale, care este considerat a fi părintele fractalilor, a 

descris modul în care el a folosit fractalii pentru a găsi ordinea în cadrul sistemelor 

complexe în natură, cum ar fi forma naturală a unui litoral. Ca rezultat al cercetărilor 
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sale, cercetătorii în ştiința pământului - geologia au prelucrat abordarea lui 

Mandelbrot şi au reuşit să măsoare evenimentele trecute şi să facă prognoze 

probabilistice cu privire la mărimea, localizarea, precum şi calendarul dezastrelor 

naturale viitoare. 

Revenind în cadrul instituțional, elevii ştiu că între fizică şi matematică există o 

relație remarcabilă, fizica furnizând concepte şi relații, iar matematica oferind un 

limbaj optim de exprimare a acestora. Deşi există deosebiri de metode şi obiecte ale 

cunoaşterii, fizica nu se poate lipsi de limbajul şi aparatul matematic. Fizicianul are 

sarcina de a obține relații între mărimile observabile, folosind calculele matematice. 

Între matematică şi fizică există însă o deosebire categorică: în matematică rolul cel 

mai important îl joacă rigurozitatea logică a deducțiilor asociată cu studierea relațiilor 

logice posibile, care decurg din axiomele adoptate.  

Fizica are rolul de a schița un tablou al lumii folosind toate faptele teoretice şi 

experimentale, deducțiile bazate pe intuiție care trebuie apoi confirmate experimental. 

Interdisciplinaritatea între fizică şi matematică, chimie şi fizică, chimie şi 

matematică, chimie şi biologie, se realizează în special în planul conținuturilor, având 

matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, 

formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. Chimia, fizica şi 

biologia au devenit mari consumatoare de instrumente matematice. O ecuație 

matematică poate fi o lege în chimie sau fizică. Proporțiile, funcțiile trigonometrice, 

ca şi alte abstractizări ale matematicii se întâlnesc în fizică şi chimie la orice pas 

pentru descifrarea tainelor naturii. Acestea sunt doar câteva exemple care dovedesc 

faptul că viața este impregnată cu matematică. 

Matematica este veșnic tânără, veșnic în înnoire, fără limită, ca ܈și Universul. 

Matematica nu are nici o contingență cu minciuna, vulgaritatea ܈și egoismul. Ea dă 

celor ce o urmăresc, prin precizia expresiilor, disciplina intelectuală, discreție, 

modestie, dezinteresare, sensibilitate artistică la frumusețile acestei lumi. 

Matematicianul, în plenitudinea puterii sale creatoare, este ܈și puțin artist. Dar ܈și 

pictura, gravura, sculptura, arhitectura, muzica, dansul, oratoria, literatura sunt arte 

care au contingențe cu matematica. Vom exemplifica doar legătura dintre poezie și 

matematică. Popoarele primelor civilizații au făcut matematică în versuri. 

Matematicianul indian Bhaskara este cel dintâi, după o mie de ani de versificație a 

problemelor de matematici la indieni, care a dat enunțurile ܈și soluțiile în versuri, 

explicațiile ܈și mersul raționamentului dându-le în proză. 
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Enumerăm câteva aplicații utile în procesul de învățare a disciplinelor STEM 

propuse de platforma iTeach pentru cadre didactice (www.iteach.ro), cu o scurtă 

descriere în dreptul fiecăreia şi cu sugestii de utilizare în activitatea didactică la 

disciplinele menționate.  

Teste, chestionare şi instrumente ludice 

Hot Potatoes – http://hotpot.uvic.ca/  

Ansamblu de aplicații gratuite pentru crearea de teste interactive. Şase aplicații 

pentru teste cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte încrucişate, formare de 

perechi, ordonare şi completare de fraze. Necesită download şi instalare. 

ProProfs – http://www.proprofs.com/quiz-school/ 

Este un instrument gratuit pentru generare de teste online cu opțiuni variate de 

siguranță, notare, limitare în timp, afişare a statisticilor etc. Conține şase tipuri de 

teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri.Testele pot fi 

tipărite, trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini web. Posibile utilizări 

în procesul didactic pentru matematică şi discipline tehnice:  realizarea de către 

cadrele didactice de instrumente de evaluare a activității formale şi informale a 

elevilor;  realizarea de teste obiective şi semiobiective pentru disciplinele STEM.  

Instrumente pentru creare de pagini web şi publicare online  

Google Sites –http://www.google.com/sites/help/intl/en/overview.html. 

Serviciu gratuit care permite crearea de site-uri după şabloane prestabilite. Pot fi 

încărcate fişiere şi informații de la alte aplicații Google (Google Docs, Google 

Calendar, YouTube and Picasa), precum şi conținut nou. Pot contribui mai mulți 

autori, interfața este simplă şi accesul poate fi controlat. Posibile utilizări în procesul 

didactic pentru matematică şi discipline tehnice: - sursă de documentare şi 

identificarea de resurse pentru învățarea disciplinară, interdisciplinară şi realizarea de 

proiecte; - sursă de documentare pentru dezvoltare profesională şi personală. 

Instrumente pentru planificare şi brainstorming 

Bubble.us – https://bubbl.us/beta/  

Aplicație simplă pentru crearea de hărți conceptuale colaborative online. Hărțile 

pot fi stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog sau în 

pagină web, pot fi printate sau trimise prin email. 

Posibile utilizări în procesul didactic pentru matematică şi discipline tehnice: - 

realizarea unor hărți conceptuale pentru teme disciplinare sau interdisciplinare prin 

activitatea colaborativă a elevilor; - realizarea de materiale pentru proiecte tematice.  
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Instrumente pentru prezentări 

Slideshare – http://www.slideshare.net/  

Site pentru stocarea şi publicarea gratuită de prezentări PowerPoint, Word sau 

pdf. Se poate face trimitere ca link sau pot fi înglobate în blog sau pagină web. De 

asemenea, se pot sincroniza cu un fişier audio (MP3, podcast) pentru a crea un 

slidecast – un mod mai puternic de a distribui prezentări sau tutoriale.  

Slideshare este, de asemenea, un site valoros de resurse sub formă de prezentări.  

Prezi – http://prezi.com/  

Creare de prezentări non-lineare, cu posibilități ca: zoom, itinerar al prezentării, 

inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf, desene.  

Posibile utilizări în procesul didactic pentru matematică şi discipline tehnice: 

realizarea unor prezentări tematice sau pentru a susține activitatea desfăşurată în 

cadrul unor proiecte disciplinare sau interdisciplinare; realizarea unor prezentări 

integrate în procesul de predare-învățare la disciplina matematică sau la discipline 

tehnice. Instrumente pentru (editare) video şi animație  

Teachertube – http://www.teachertube.com  

Găzduire de videoclipuri şi materiale utile create de profesori în scopuri 

educaționale. 

Profesorilor, care sunt în căutarea resurselor online pentru autoinstruire la nivel 

European, noi recomandăm: 

1. https://www.futurelearn.com  

2. https://www.europeanschoolnetacademy.eu  

3. https://www.schooleducationeway.eu 

4. https://www.coursera.org/. 

Multiple instruiri in domeniul STEM sunt organizate pe rețele de socializare, 

unde educația STEM devine un punct-cheie în pregătirea tinerelor generații pentru 

viitor. Pe facebook la nivel mondial se realizează proiectul ” Innovate Your Dreams - 

2019” (https://www.facebook.com/iyd2019/ ), care promovează STEM în 60 de țări 

ale lumii 

În Moldova se realizează proiectul ”ECO pentru STEM în Moldova” 

(https://sites.google.com/view/stem-tiine-tehnologii-ingineri/ ), care susține 

profesorii, care doresc să aplice educația STEM la activități inter- și transdisciplinare. 
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ЭТЮД О КВАДРАТНОМ УРАВНЕНИИ 

Краевская Жанна, учитель математики 

Лицей «М. Коцюбинский», мун . Кишинэу 

В моей работе рассмотрены некоторые приемы воспитания у учащихся 

интереса к учению на примере изучения темы «Уравнения II степени с одним 

неизвестным» в 8 классе.  

Особой благодарности заслуживает изложение темы в школьном учебнике 

математики 8 класса, (Ион Акири, Андрей Брайков и Ольга Шпутенко, 

издательство Prut International, 2013, стр. 86-93) Кроме изложения новой 

информации в учебнике немало заданий, вовлекающих учащихся в поиск 

закономерностей, историческая справка, дополнительный материал в рубрике 

«Интересно и полезно». Такая подача материала — важнейшее условие 

развития интереса у учащихся к математике. Целью данной работы было 

осмысление форм и методов преподавания темы с целью заинтересовать 

учащихся и вовлечь их в совместный творческий процесс изучения.  

Один из способов вызвать у учащихся интерес к предмету- использование 

новизны содержания учебного материала. Так, например, при изучении 

теоремы Виета я предлагаю учащимся целый ряд квадратных уравнений (x2 -

5x+6=0; x2 +x-6=0; x2 -2019x+2018=0; x2 -7x+10=0) которые легко решаю по 

обратной теореме Виета, не сообщая учащимся способ решения. Для учащихся 

это выглядит как фокус, а фокусы любят все! Учащиеся заинтересованы, каким 

образом я это делаю. Затем сообщаю что знаю секрет, которым охотно 

поделюсь. Рассказываю о Ф. Виете, о его теореме и, даже, декламирую 

известные стихотворные строки: «По праву достойна в стихах быть воспета о 

свойствах корней теорема Виета...» Такая форма подачи новой темы находит 

желанный отклик у учащихся.  

Новизну содержания учебного материала, исторические экскурсы и стихи 

недостаточно использовать как стимул для развития интереса у учащихся к 

математике. Особая роль в этом процессе принадлежит эвристической 

деятельности учащихся, «радости открытия». На своих уроках я стараюсь 

максимально эффективно использовать учебные задания в которых можно 

привлечь учащихся к исследованию, соблюдая процесс научного творчества: 

наблюдение фактов, выдвижение гипотезы и ее формулировка, доказательство 

гипотезы, анализ полученных результатов, выявление следствий.  

Привлекаю внимания учащихся к некоторым нестандартным способам 

решения квадратных уравнений:  
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Способ 1. Свойства коэффициентов квадратного уравнения. 

В вышеупомянутом учебнике математики 8 класса на стр.95 предложена 

практическая работа (задание 12), в ходе которой учащиеся должны сами 

выявить и сформулировать гипотезу: 

1) Если в квадратном уравнении ах2 + bх + с = 0 сумма всех его коэффициентов 

равна нулю a + c + b = 0, то корнями такого уравнения являются 1 и отношение 

свободного члена к старшему коэффициенту c/a  

2)Если в квадратном уравнении ах2 + bх + с = 0 и a – b+ c =0 , то его корнями 

являются -1 и число, противоположное отношению свободного члена к 

старшему коэффициенту –c/a .  

Отмечу, наглядней, а значит доступней для запоминания является 

следующая формулировка: Если сумма первого коэффициента и свободного 

члена равна второму коэффициенту: b = a+ c, то одним из корней уравнения 

является -1, а вторым корнем является число, противоположное отношению 

свободного члена к старшему коэффициенту –c/a.  

Подтверждение этой гипотезы мы находим путем подстановки -1 и 1 

соответственно в стандартный вид квадратного трехчлена. Второй корень 

находим по теореме Виета.  

Гипотеза подтверждена. Далее следует анализ полученных результатов и 

выявление следствий.  

Способ 2. Решение уравнений способом «переброски». 

Название метода не приведено в учебнике, однако распространено в 

учебной литературе. Я вижу необходимость определять название метода. Это 

позволяет акцентировать внимание, а значит и запоминание произойдет 

эффективней. 

Метод «переброски», позволяет устно решать немалое количество 

уравнений второй степени с одним неизвестным. Алгоритм использования 

метода приведен на страницах учебника (см. стр. 92 рубрика «Интересно и 

полезно») Однако суть метода не раскрывается. Пытливый ум учащихся 

заставляет углубиться в вопрос детальнее, поскольку математика- это не про то 

«как?», а про то «почему?» Суть метода, учащиеся понимают анализируя 

преобразования:  

1) Умножаем обе части уравнения на a: ax2 +bx +c=0 |*a => 

(ax)2+b(ax)+ac = 0; 
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2) Bводим новую переменную y=ax : y2 + by + ac = 0, далее уравнение 

решаем устно по обратной теореме Виета, получаем корни y1=ax1 и 

y2=ax2;  

3) Возвращаемся к исходной переменной. 

Пример 1. Решить уравнение 4271x2–4272x + 1 = 0. 

По рассматриваемому методу нам необходимо найти числа, сумма 

которых равна 4272, а произведение 4271 (после «переброски» свободный член 

равен 1 · 4271 = 4271). Это будут числа 4271 и 1. Тогда получим: 

x1= 4271/4271=1; x2= 1/4271. 

Пример 2. Найти корни уравнения (sin4)x2– (sin4 + cos4) · x + cos4 = 0. 

Воспользуемся методом переброски и перепишем данное уравнение 

следующим образом: y2– (sin4 + cos4) · y + sin4 · cos4 = 0. 

Согласно обратной теореме Виета:  

y1+y2= sin4 + cos4 и y1· y2 =sin4 · cos4 => y1= sin4 и y2= cos4 =>  

x1= sin4 / sin4=1; x2= cos4 / sin4 = ctg4. 

Пример 3. Решить уравнение √3x2–5x–√12 = 0. 

y2– 5y–√12 · √3 = 0; y2– 5y–6 = 0. x1= 6/√3=2√3; x2= -1/√3=-√3/3 

Подобный математический практикум развивает интерес и раскрывает 

красоту математических закономерностей, имеет непосредственное отношение 

к эстетическому воспитанию учащихся.  

И в заключении, предлагаю подборку любопытных уравнений, призванных 

вызвать интерес педагогов: 

1) x4- 8x2 +x +12= 0 

2) x4 - 2√2 x2 - x +2-√2= 0  

Для тех кому захочется испытать свои силы в решении этих уравнений, 

даю наводку — и в первом, и во втором уравнении ищите глубоко спрятанное 

квадратное уравнение!  

Для тех кто «сдался» привожу свое решение в надежде, что у кого-то 

появится еще более изящный способ. 

1) x4 - 8x2 +x +12= 0 

Решение:  

x4 - 2·4x2 +x +42-4= 0. Пусть t=4 => t2-t(2x2+1)+x4+x=0. Относительно t это 

уравнение является квадратным. Δ = (2x2+1)2 -4(x4+x)=(2x- 1)2, t1,2 = (2x2+1± |2x-

1|)/2=4, x1,2 = (-1± √17)/2 x3,4 =(1±√13)/2.  

Второе уравнение решается аналогично. 
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Красивые задачи, методы эвристики, нестандартные приемы решения, рассказы 

об ученых и истории открытий лишь малая толика дидактических методов, 

способных вызвать у учащихся любопытство, любознательность, а в 

дальнейшем и стойкий интерес к изучению математики. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

Телеукэ Наталия, учитель математики 

Лицей «A. C. Пушкин», мун . Кишинэу 

В этой статье мы хотели бы обратить ваше внимание на необычный класс 

геометрических задач. Если в задаче требуется доказать некоторое свойство, то 

правда ли, что обратное тоже выполняется. Также мы хотим показать, что 

можно получить, если попробовать проанализировать уже решенную задачу с 

новой точки зрения.  

Первым примером "обратимой" задачи будет: 

Задача 1. В равнобедренном треугольнике  ABC, AB = AC  и 𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 100°.  

Если BD – биссектриса угла ABC, докажите, что имеет место равенство BC = 

BD + AD. 

 

 

 

 

 

Решение: Построим на BC такую точку Е, что ВЕ = ВD. Теперь нам остается 

показать, что AD = ЕС. Из теоремы синусов имеем   

𝐴𝐷

𝐷𝐶
=

𝐴𝐵

𝐵𝐶
=

𝑠𝑖𝑛𝛾

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

𝑠𝑖𝑛40°

𝑠𝑖𝑛100°
=

𝑠𝑖𝑛∠𝐸𝐷𝐶

𝑠𝑖𝑛∠𝐷𝐸𝐶
=

𝐸𝐶

𝐷𝐶
⇒ 𝐴𝐷 = 𝐸𝐶, чтд.  

Решив задачу, мы можем задаться вопросом, верно ли обратное 

утверждение? Да, и оно является одной из задач, предложенных на Канадской 

математической олимпиаде в 1996 году.  

Задача 2. В равнобедренном треугольнике ABC, AB = AC и BD – биссектриса 

угла ABC, докажите что если имеет место равенство BC = BD + AD, то 

𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 100°.  

Решение: Построим точку E так же, как и в предыдущей задаче. Теперь 

получим: 

𝐴𝐷

𝐷𝐶
=

𝐴𝐵

𝐵𝐶
=

𝑠𝑖𝑛𝛾

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

𝑐𝑜𝑠
5𝛽
4

𝑐𝑜𝑠
𝛽
4

=
𝑠𝑖𝑛∠𝐸𝐷𝐶

𝑠𝑖𝑛∠𝐷𝐸𝐶
=

𝐸𝐶

𝐷𝐶
⇒ 

⇒
𝑐𝑜𝑠

𝛽
4

𝑐𝑜𝑠
5𝛽
4

=
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
=

sin (180° − 2𝛽)

𝑠𝑖𝑛𝛽
=

𝑠𝑖𝑛2𝛽

𝑠𝑖𝑛𝛽
= 2𝑐𝑜𝑠𝛽, 
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из этого следует, что  

𝑐𝑜𝑠
𝛽

4
= 2𝑐𝑜𝑠𝛽𝑐𝑜𝑠

5𝛽

4
= 𝑐𝑜𝑠

𝛽

4
+ 𝑐𝑜𝑠

9𝛽

4
⇒ 𝑐𝑜𝑠

9𝛽

4
= 0 

поскольку 0° < 𝛽 < 90° получаем 𝛽 = 40°, а это значит, что 𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 100°. 

Теперь попробуем взглянуть на эту задачу заново, на этот раз, представив 

ее в чисто тригонометрическом виде. Перед нами появится задача, 

предложенная на Китайской математической Олимпиаде в 1979 году.  

Задача 3. Найдите углы треугольника ABC, если известно, что выполняются 

следующие условия:  

𝑎 = 2𝑏𝑐𝑜𝑠𝛾 и 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛 (
𝛽

2
+ 𝛾) = 𝑠𝑖𝑛𝛾 (𝑠𝑖𝑛

𝛽

2
+ 𝑠𝑖𝑛𝛼) 

Решение: Мы хотим доказать, что данная задача является тригонометрической 

формулировкой задачи 1. Для начала покажем, что первое условие 

эквивалентно равнобедренности треугольника ABC, 

𝑠𝑖𝑛𝛼 = 2𝑐𝑜𝑠𝛾𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑠𝑖𝑛(𝛽 + 𝛾) + 𝑠𝑖𝑛(𝛽 − 𝛾) = 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑠𝑖𝑛(𝛽 − 𝛾)

⇒ 𝑠𝑖𝑛(𝛽 − 𝛾) = 0. 

Следовательно, ∠𝛽 = ∠𝛾 и треугольник ABC равнобедренный. Теперь 

покажем эквивалентность второго условия:  

𝐵𝐶 = 2𝑅𝑠𝑖𝑛𝛼; 

𝐵𝐷 = √
𝑎2𝑏(𝑎 + 2𝑏)

(𝑎 + 𝑏)2
= √4𝑅2

𝑠𝑖𝑛22𝛽𝑠𝑖𝑛𝛽(𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 2𝑠𝑖𝑛𝛽)

(𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 2𝑠𝑖𝑛𝛽)2
= 2𝑅

𝑠𝑖𝑛2𝛽𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑠𝑖𝑛3𝛽
2

; 

Подставляя полученные значения  в ВС = BD + AD получаем 

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛 (
𝛽

2
+ 𝛾) = 𝑠𝑖𝑛𝛾 (𝑠𝑖𝑛

𝛽

2
+ 𝑠𝑖𝑛𝛼), следовательно, задача 3 эквивалентна 

задаче 1. 

 Последующая задача, так же является примером «обратимых задач». 

Задача 4. В равнобедренном треугольнике ABC, AB = AC и 𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 100°. 

Пусть точка D на AB такая, что AD = BC. Докажите, что 𝑚(∠𝐴𝐷𝐶) = 30°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

155



Решение: По теореме синусов получаем: 

𝐵𝐷

𝐵𝐶
=

𝑠𝑖𝑛(40° − 𝜑)

𝑠𝑖𝑛𝜑
=

𝐵𝐶 − 𝐴𝐶

𝐵𝐶
= 1 −

𝑠𝑖𝑛40°

𝑠𝑖𝑛100°

=
𝑐𝑜𝑠70°

𝑠𝑖𝑛100°
, где через 𝜑 обозначен ∠𝐵𝐷𝐶. 

Следовательно, имеем: 

𝑠𝑖𝑛(40° − 𝜑)

𝑠𝑖𝑛𝜑
=

𝑐𝑜𝑠70°

𝑠𝑖𝑛100°
. 

Так как угол 𝑚(∠𝐷𝐴𝐶) = 100°,следует что  ∠𝜑 < 80° , так же поскольку 

отношение  
𝐵𝐷

𝐵𝐶
  является положительным, то 𝑠𝑖𝑛(40° − 𝜑) ≥ 0 или 𝜑 < 40°. Так 

как в левой части равенства у нас строго убывающая функция для 𝜑 ∈ [0,
2𝜋

9
], а 

в правой константа, то следовательно на этом интервале существует только 

одно решение.  Проверив 𝜑 = 30° получаем единственное решение, т.е. угол 

𝑚(∠𝐴𝐷𝐶) = 30°. 

Теперь попробуем решить обратную задачу 

Задача 5. В равнобедренном треугольнике ABC, AB = BC и точка D 

принадлежит AB и удовлетворяет условию AD = BC. Докажите, что если 

𝑚(∠𝐴𝐷𝐶) = 30°, то 𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 100°.  

Решение: Пусть 𝜑 = ∠𝐵𝐴𝐶, тогда имеем  

𝐵𝐶

𝐴𝐶
=

𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑐𝑜𝑠
𝜑
2

=
𝐴𝐷

𝐴𝐶
=

𝑠𝑖𝑛(150° − 𝜑)

𝑠𝑖𝑛30°
=

𝑐𝑜𝑠70°

𝑠𝑖𝑛100°
, и следовательно 𝑠𝑖𝑛

𝜑

2

= 𝑠𝑖𝑛(150° − 𝜑). 

Очевидно, что существует единственное решение, а именно 𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 100°. 

Замечание: Если использовать полученный в задаче 1 результат в задаче 4, то 

ее доказательство становится очевидным, так как если СМ биссектриса, то СМ 

= МD и следовательно  𝑚(∠𝐴𝐷𝐶) = 30°. 

В завершении, мы разберем две задачи, основанные на одном из 

классических результатов в геометрии треугольника. 

Задача 6. В треугольнике ABC, проведены вписанная и описанная окружности 

Г1 и Г2, с центрами I и О. Обозначим точки касания вписанной окружности со 

сторонами АВ и АС соответственно D и Е. Пусть R такая точка на дуге ВС не 

содержащей А, что углы ∠𝑅𝐷𝐵 и ∠𝑅𝐸𝐶 равны. Докажите, что точка R является 

центром описанной окружности треугольника BIC. 
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Решение: Поскольку треугольник ADE равнобедренный и углы ∠𝑅𝐷𝐵 и 

∠𝑅𝐸𝐶 равны, то ∠𝐷𝐸𝑅 = ∠𝐸𝐷𝑅 и, следовательно, DR = ER. Теперь по теореме 

синусов имеем:  

𝐵𝑅

𝑠𝑖𝑛∠𝑅𝐷𝐵
=

𝑅𝐷

𝑠𝑖𝑛∠𝐷𝐵𝑅
=

𝐸𝑅

𝑠𝑖𝑛(180° − ∠𝐷𝐵𝑅)
=

𝑅𝐶

𝑠𝑖𝑛∠𝑅𝐸𝐶
⇒ 𝐵𝑅 = 𝑅𝐶. 

Значит, является серединой дуги ВС и точки A, I, R – коллинеарные. 

Заметим, что ∠𝐼𝐵𝑅 = ∠ (
𝐵

2
) + ∠ (

𝐴

2
) = ∠𝐵𝐼𝑅, аналогично ∠𝑅𝐼𝐶 = ∠𝐼𝐶𝑅, из 

этого следует BR = IR = RC и R центр описанной окружности треугольника  

BIC. 

Задача, обратная решенной, была предложена на Китайской Олимпиаде по 

Математике для Девушек в 2012 году.  

Задача 7. В треугольнике ABC, I центр вписанной окружности. Обозначим 

точки касания вписанной окружности со сторонами AB, AC соответственно D и 

E. Точка R центр описанной окружности треугольника BIC. Докажите, что углы 

∠𝑅𝐷𝐵 ∠RDB и ∠𝑅𝐸𝐶 равны. 

Решение:  Для начала покажем, что точка R лежит на описанной окружности 

треугольника ABC. Обозначим пересечение 𝐴𝐼 ∩ Г1 = 𝐹, поскольку ∠𝐼𝐵𝐹 =

∠ (
𝐵

2
) + ∠ (

𝐴

2
) = ∠𝐵𝐼𝐹, следует, что F = R.  

Из равенства треугольников ADR ≡ AER получаем ∠𝐴𝐷𝑅 =

∠𝐴𝐸𝑅 и ∠𝐵𝐷𝑅 = ∠𝑅𝐸𝐶.  
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Adnotare. În prezenta lucrare sunt cercetate cifrurile de substituție monoalfabetice de criptare: Cezar, 

afin și posibilitățile de spargere a lor, fiind structurată în: introducere, spargerea sistemelor de criptare 

monoalfabetice prin forță brută, spargerea sistemelor de criptare monoalfabetice prin analiza 

frecvenţei apariţiei literelor într-o limbă, bibliografie. 

Cuvinte cheie: criptare, decriptare, cheie de criptare, cifrul Cezar, cifrul afin, spargerea sistemelor 

monoalfabetice de criptare. 

Annotation. In this paper investigates monoalphabetic substitution ciphers encryption: Caesar, affine 

and breaking their possibilities is structured into: introduction, breaking encryption systems 

monoalfabetice brute force, breaking encryption systems monoalfabetice by analyzing the incidence 

of letters in a language, bibliography. 

Keywords: encryption, decryption, encryption key, Caesar cipher, affine cipher, monoalphabetic 

breaking encryption systems. 

 

1. Introducere 

Necesitatea de a cripta informaţiile a existat dintotdeauna. Astăzi, mai mult ca 

niciodată, informaţii confidenţiale se transmit zilnic între diferite instituţii 

guvernamentale şi/sau companii. Pentru ca astfel de date confidenţiale să nu ajungă în 

mâna celor care le caută există criptografia. 

Trecând prin procesul de criptare, mesajele sau informațiile sânt codificate cu 

ajutorul unui algoritm rezultând mesaje care nu pot fi decriptate fără el. 

Aceasta se realizează de obicei utilizând o cheie de criptare, care specifică modul 

în care mesajele vor fi codificate. Astfel, cei care nu au acces la cheia de criptate nu 

pot descifra mesajul. Cel căruia îi sunt destinate aceste mesaje trebuie să aibă 

algoritmul de criptare pentru a le putea citi. 

În trecut, criptarea era folosită de către armată și guverne pentru a transmite 

informații secrete. În prezent, majoritatea companiilor folosesc criptarea pentru a 

proteja datele care sunt transmise atât intern cât şi extern. Criptarea poate fi utilizată 

pentru a proteja atât datele de pe unitățile de stocare interne cât și externe, astfel, în 

cazul pierderii sau furtului de informații să poată avea acces doar persoana autorizată, 

adică persoana care deține cheia de criptare. Sistemele de criptare sunt prezente în 

comerțul electronic, telefoane mobile, device-uri wireless, device-uri Bluetooth, 

bancomate și automate bancare. 
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Atunci când navigăm pe internet realizăm multe schimburi de informații. De 

exemplu, atunci când efectuăm o comandă pe internet trebuie să creăm un cont online 

și să furnizăm o parte din informațiile noastre personale. Pentru a realiza unele 

tranzacții, informațiile de tip standard (numele, adresa de e-mail, adresa poştală și 

numărul de telefon) nu sunt îndeajuns, astfel trebuie să furnizăm şi CNP-ul, seria și 

numărul de buletin, o parolă etc. Aceste date sunt destul de importante și nu trebuie 

furnizate oricui, iar aici criptarea joacă un rol important. 

Comerțul pe internet este într-o continuă creştere. Este foarte ușor să realizezi o 

tranzacție de pe orice device care este conectat la internet. Astfel, cea mai mare 

problemă a internetului rămâne securitatea datelor, în special a celor private sau 

personale. 

Principalele tipuri de date pe care oamenii preferă să nu le partajeze sunt: 

informații despre cardurile de credit; CNP-ul sau numărul și seria actului de identitate; 

corespondență privată; detalii personale; informații private despre companii; informații 

despre conturi bancare. 

Există mai multe metode de criptare. Noi vom cerceta metodele clasice care se 

bazau pe substituţii.  

Prima cheie de criptare care a fost recunoscută și aplicată la nivelul Statelor Unite 

ale Americii se numește DES (Data Encryption Standard). Aceasta a fost aprobată și 

implementată în anul 1970 și avea dimensiunea de 56 biți. O astfel de cheie conține 

până la 70 de catralioane de posibile combinații. Însă un atac în forță poate decripta 

foarte ușor informațiile criptate cu o astfel de cheie. Tocmai de aceea DES a fost 

înlocuită cu AES (Advanced Encryption Standard), ce are o dimensiune cuprinsă între 

128 și 256 biți. Majoritatea oamenilor cred că o astfel de cheie este îndeajuns de sigură 

pentru mult timp de acum înainte, numărul de combinații posibile fiind imens (oare în 

realitate fiind așa ?). 

 La etapa actuală, pentru a utiliza eficient criptarea informației, este necesar de 

cunoscut nu numai metodele de criptare, dar și neajunsurile lor. 

 În cazul când cheia de criptare este cunoscută, decriptarea informației este 

simplă. De aceea ne punem scopul să decriptăm informația interceptată fără a cunoaște 

cheia de criptare. 

 

2. Spargerea sistemelor de criptare monoalfabetice prin forță brută 

Să cercetăm poziția unui criptanalist O. Se admite că el întotdeauna are la 

dispoziție facilități de calcul excelente, adesea superioare celor de care dispun cei doi 

parteneri: expeditorul X și destinatarul Y. Mai mult, se poate considera că O cunoaște 
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sistemul de criptare. S-a constatat că acest lucru se întâmplă practic totdeauna. Ce nu 

cunoaște însă criptanalistul este cheia. Cel mai simplu atac constă în parcurgerea 

tuturor cheilor posibile și verificarea textului criptat, până se găsește cheia corectă. Un 

astfel de atac se numește atac prin forță brută și el mereu reușește, deoarece 

întotdeauna există o cheie în K, care a fost folosită la criptare. Deci, în cazul când 

numărul cheilor posibile este mic, această cheie se poate afla foarte ușor după un număr 

finit de încercări. 

Dacă analizăm, în calitate de exemplu, cifrul lui Cezar și cel afin, atunci devine 

imediat clar că ele sunt extrem de vulnerabile la atacul prin forță brută, deoarece pentru 

cifrul lui Cezar în limba română există numai 31 chei posibile, iar pentru cifrul afin  

929 de chei. 

Mai jos prezentăm câte un exemplu pentru cifrul lui Cezar și cel afin cum ele pot 

fi sparte. 

Exemplul 1 (cifrul lui Cezar). Decriptați textul interceptat: VDQDCIÎCQÎHXZUF 

luând în considerație și spațiile goale, fără a cunoaște cheia, știind că mesajul a fost 

scris în limba română și criptat după algoritmul lui Cezar (vezi [1]). 

Rezolvare. În acest caz cunoaștem limba în care a fost scris mesajul și cunoaștem că 

cifrul de criptare este cifrul lui Cezar. Deoarece numărul de chei posibile este mic 

(numai 31 de chei), vom aplica atacul prin forță brută. Cu acest scop vom verifica pe 

rând toate cheile posibile, până când se va obține un text cu sens. Notăm cu sl spațiul 

liber și-i punem în corespondență poziția 31 din alfabet.  

În funcție de lungimea cheii, corespondența dintre literele textului clar și cele ale 

textului cifrat devine: 

x 0 1 2 3 4 5 ... 30 31 

textul clar A Ă Â B C D ... Z sl 

k = 1 Ă Â B C D E ... sl A 

k = 2 Â B C D E F ... A Ă 

k = 3 B C D E F G ... Ă Â 

k  = 4 C D E F G H ... Â B 

k  = 5 D E F G H I ... B C 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Observăm că sistemul presupune substituția fiecărei litere cu litera 

corespunzătoare în alfabetul rotit cu k poziții. 

Decriptând fiecare caracter în corespondentul său clar se obține, consecutiv: 

 pentru k = 1: UCPCBHIBPIGWYȚE;  

 pentru k = 2: UBOBÂGHÂOHFVXTD; 

 pentru k = 3: TÂNÂĂFGĂNGEUWȘC; 
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 pentru k = 4: ȘĂMĂAEFAMFDȚVSB; 

 pentru k = 5: SALA DE LECTURĂ. 

Deci textul criptat este ” SALA DE LECTURĂ”, iar cheia este k = 5. 

Exemplul 2 (cifrul afin). Decriptați textul interceptat: 

LSJSAQĂBZBZEȚJSZVQXĂYHSQSȘG 

dacă el a fost scris în limba română utilizând cifrul afin (vezi [1]). 

Rezolvare. Deoarece mesajul interceptat este foarte scurt, atunci vom aplica atacul prin 

forță brută. Numărul a trebuie să fie reciproc prim cu numărul 32, deci a  {1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31}, iar b va lua 32 de valori, cu excepția a = 

1 și b = 0, care nu duce la nici o criptare. Deci trebuie să verificăm 16  32  1 = 511 

chei posibile.  

Pentru a = 1 și b  {1, 2, 3, 4, 5, ..., 31} vom obține cifrul lui Cezar. În acest caz 

trebuie să alcătuim 31 de tabele corespunzătoare cheilor: (1, 1); (1, 2); (1, 3); ...; (1, 

30); (1; 31). 

Dacă textele obținute n-au nici un sens semantic, atunci continuăm mai departe 

alcătuirea tabelelor pentru a = 3 și b  {0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., 31}. Este necesar de alcătuit 

32 de tabele. Continuăm așa până nu obținem un text cu sens. În cazul nostru se obține 

textul clar:  

MISIUNEA A FOST ÎNDEPLINITĂ 

cu cheia de criptare k = (5, 3). 

 

3. Spargerea sistemelor de criptare monoalfabetice prin analiza frecvenţei 

apariţiei literelor într-o limbă 

Punctul slab al sistemelor de criptare monoalfabetice constă în frecvenţa de 

apariţie a caracterelor în text. Dacă un text criptat este suficient de lung şi se cunoaşte 

limba în care este scris textul clar, atunci sistemul poate fi spart printr-un atac bazat pe 

frecvenţa apariţiei literelor într-o limbă. 

Sunt construite diverse structuri de ordine relativ la frecvenţa apariţiei literelor în 

fiecare limbă. De obicei, cu cât un text criptat este mai lung, cu atât frecvenţa literelor 

folosite se apropie de această ordonare generală. O comparare între cele două relaţii de 

ordine (cea a caracterelor din textul criptat şi cea a literelor din alfabetul limbii curente) 

conduce la realizarea câtorva corespondenţe (literă text clar – literă text criptat), ceea 

ce stabileşte în mod univoc cheia de criptare. Pentru sistemul Cezar este suficientă 

stabilirea unei singure perechi; pentru sistemul afin sunt necesare două perechi, etc. 

Slăbiciunea cifrurilor monoalfabetice este dată de faptul că distribuţia lor de 

frecvenţă reflectă distribuţia alfabetului folosit vezi ([2, 3, 4]). 
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Pentru limba română frecvenţa literelor este prezentată în figura și tabelul de mai 

jos: 

 
A Ă Â B C D E F G H I 

9,95 4,06 0,91 1,07 5,28 3,45 11,47 1,18 0,99 0,47 9,96 

 

Î J K L M N O P Q R 

1,40 0,24 0,11 4,48 3,10 6,47 4,07 3,18 0,00 6,82 

 

S Ș T Ț U V W X Y Z 

4,40 1,55 6,04 1,00 6,20 1,23 0,03 0,11 0,07 0,71 

Exemplul 3 (vezi [3]). S-a interceptat următorul text, criptat în limba română fără 

diacritice cu un sistem monoalfabetic (nu se cunoaște exact ce sistem a fost utilizat):  

„lqakc sp gcxk aca pcmgqb kq kxc pkersmpqsb vk vsmgxkbc mkacpc tcacpbqlqs 

vk cgele cmtxq ms nocxgsb mbxcsp vk exsgk oxcbqsbcbk texbslk spclbk gcxk 

cmgqpvkcq bxkgcbexslk gqxbslk xktxknkpbcq tkpbxq mbxcsps qp cfkxbsmakpb 

mqtcxcbex vcx lsatkvk pq bxkrqscq mc zsk txkc gqxsems psgs mc mk cmbktbk mc 

czlk acxk lqgxq vk lc gkl gq gcxk fkpkcq sp gepbcgb”. 

Decriptați textul, stabiliți sistemul de criptare și determinați cheia. 

Rezolvare. Vom aplica atacul bazat pe frecvenţa apariţiei literelor într-o limbă. 

Frecvența literelor în alfabetul român fără diacritice este prezentată în tabelul de mai 

jos: 

A B C D E F G H I J K 

14,92 1,07 5,28 3,45 11,47 1,18 0,99 0,47 11,36 0,24 0,11 

 

L M N O P Q R S T 
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4,48 3,10 6,47 4,07 3,18 0,00 6,82 5,95 7,04 

 

U V W X Y Z 

6,20 1,23 0,03 0,11 0,07 0,71 

La prima etapă, vom stabili de câte ori apare în text fiecare caracter. Vom obține 

tabelul: 

caracter c k x b s q g p m 

frecvență 39 38 27 25 23 20 19 18 18 

 

caracter l e p a v b n o f z 

frecvență 11 9 8 7 7 2 2 2 2 2 

Din tabel observăm, că caracterele cele mai frecvente sunt c și k. Pe de altă parte, 

cele mai frecvente caractere din limba română fără diacritice sunt a, i și e (textul nu 

este destul de mare pentru a putea face o distincție netă). La sigur, a ∈ {c, k}. Sunt 

patru opțiuni posibile, din care trei se elimină rapid. Rămâne de abordat a  c și e  

k. Vom nota cu litere mari caracterele din textul clar. Prin înlocuirea lui c cu A, a lui k 

cu E, textul devine:  

lqaEA sp gAxE aAa pAmgqb Eq ExA pEersmpqsb vE vsmgxEbA mEaApA 

tAaApbqlqs vE Agele Amtxq ms noAxgsb mbxAsp vE exsgE oxAbqsbAbE texbslE 

spAlbE gAxE AmgqpvEAq bxEgAbexslk gqxbslE xEtxEnEpbAq tEpbxq mbxAsps 

qp AfExbsmaEpb mqtAxAbex vAx lsatEvE pq bxErqsAq mA zsE txEA gqxsems psgs 

mA mE AmbEtbE mA AzlE aAxE lqgxq vE lA gEs gq gAxE fEpEAq sp gepbAgb. 

Cuvântul ExA de pe primul rând are caracterul din mijloc (x) de frecvență ridicată 

(27 de apariții). Deci el trebuie să corespundă unei litere frecvente din limba română și 

în plus să aibă semnificație semantică.  

Concluzie: acest cuvânt este ”ERA”. Deci R  x. Facem substituția si vom obține 

textul: 

lqaEA sp gARE aAa pAmgqb Eq ERA pEersmpqsb vE vsmgREbA mEaApA 

tAaApbqlqs vE Agele AmtRq ms noARgsb mbRAsp vE eRsgE oRAbqsbAbE teRbslE 

spAlbE gARE AmgqpvEAq bREgAbeRsleR gqRbslE REtREnEpbAq tEpbRq 

mbRAsps qp AfERbsmaEpb mqtARAbeR vAR lsatEvE pq bRErqsAq mA zsE tREA 

gqRsems psgs mA mE AmbEtbE mA AzlE aARE lqgRq vE lA gEs gq gARE fEpEAq 

sp gepbAgb. 

În acest text, cuvântul REtREnEpbAq are corespondent în limba română numai 

pe REPREZENTA {I, M, U}. De aici se obțin decriptările P  t, Z  n, N  p și T 

 b. Pentru ultimul caracter  q, nu facem deocamdată nici o opțune. Noul text va fi: 
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lqaEA sp gARE aAa NAmgqT Eq ERA NEersmNqsT vE vsmgRETA mEaANA 

PAaANTqlqs vE Agele AmPRq ms ZoARgsT mTRAsN vE eRsgE oRATqsTATE 

PeRTslE sNAlTE gARE AmgqNvEAq TREgATeRsleR gqRTslE REPREZENTAq 

PENTRq mTRAsNs qN AfERTsmaENT mqPARATeR vAR lsaPEvE Nq bRErqsAq 

mA zsE PREA gqRsems Nsgs mA mE AmTEPTE mA AzlE aARE lqgRq vE lA gEs 

gq gARE fENEAq sN geNTAgT. 

Acum lucrurile încep să se simplifice:  

cuvântul PENTRq este corect numai pentru U  q, AmTEPTE pentru S  m. 

Apoi din cuvântul NASgUT obținem C  g, din SUPARATeR obținem O  e, iar din 

fENEAU deduce V  f. Efectuând aceste substituții, vom obține următorul text: 

lUaEA sp CARE MAM NASCUT EU ERA NEOrsSNUsT DE vsSCRETA 

SEaANA PAaANTUlUs DE ACOlO ASPRU Ss ZoARCsT STRAsN vE ORsCE 

oRATUsTATE PORTslE sNAlTE CARE ASCUNvEAU TRECATORslOR CURTslE 

REPREZENTAU PENTRU STRAsNs UN AfERTsSaENT SUPARATOR vAR 

lsaPEvE NU bRErqsAU SA zsE PREA CURsOms NsCs SA SE ASTEPTE mA AzlE 

aARE lUCRU vE lA CEs CU CARE VENEAU sN CONTACT. 

Ultimele caractere se deduc imediat: L  l, M  a, B  r, I  s și D  v. În 

fine obținem:  

LUMEA IN CARE MAM NASCUT EU ERA NEOBISNUIT DE DISCRETA 

SEMANA PAMANTULUI DE ACOLO ASPRU SI ZGARCIT STRAIN DE ORICE 

GRATUITATE PORTILE INALTE CARE ASCUNDEAU TRECATORILOR 

CURTILE REPREZENTAU PENTRU STRAINI UN AVERTISMENT 

SUPARATOR DAR LIMPEDE NU TREBUIAU SA FIE PREA CURIOSI NICI SA 

SE ASTEPTE SA AFLE MARE LUCRU DE LA CEI CU CARE VENEAU IN 

CONTACT (textul provine din românul ”Viața ca o coridă” de Octavian Paler). 

Evident, că dacă se cunoștea sistemul de criptare (afin, Cezar etc.) criptanaliza se 

simplifică mult. 

Ne punem scopul în continuare să determinăm sistemul de criptare și cheia. Pentru 

aceasta alcătuim tabelul corespondenței obținute: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B C D E F G H I J K 

C R G V K Z O  S   

2 17 6 21 10 25 14  18   

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

L M N O P Q R S T 
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L A P E T  X M B 

11 0 15 4 19  23 12 1 

 

20 21 22 23 24 25 

U V W X Y Z 

Q F    N 

16 5    13 

Din cele obținute mai sus tragem concluzia, că sistemul de criptare la sigur nu este 

sistemul cavalerilor de Malta. De asemenea acest sistem nu este sistemul lui Polybios, 

deoarece fiecărei litere i se pune în corespondență numai o literă, iar în sistemul lui 

Polybios fiecărei litere i se pune în corespondență o pereche de litere sau cifre. 

Probabil, sistemul aplicat este un sistem a lui Cezar sau un sistem afin. Deoarece 

sistemul lui Cezar este un sistem particular al sistemului afin, putem presupune, că 

sistemul aplicat la criptare este un sistem afin. 

Cheia de criptare în sistemul afin are forma: ek(x) = ax + b (mod 26). Substituind 

primele două valori ale lui x și ek(x) din tabelul de mai sus obținem: 

ek(0) = a  0 + b = 2 (mod 26), de unde b = 2 și ek(1) = a  1 + 2 = 17, de unde a = 

15. Deci cheia de criptare este k = (15; 2). 

Literele H, J, K, Q, W, X și Y n-au făcut parte din textul interceptat. Însă cunoscând 

funcția de criptare noi cu ușurință obținem corespondențele: 

H  D, J  H, K  W, Q  I, W  U, X  J și Y  Y. 

În fine, obținem următorul tabel complet al corespondenței textului criptat: 

A B C D E F G H I J K 

C R G V K Z O D S H W 

 

L M N O P Q R S T 

L A P E T I X M B 

 

U V W X Y Z 

Q F U J Y N 

 

Următoarea dată, când se va intercepta alt text cu aceeași cheie k = (15; 2), noi 

vom putea cu ușurință să decriptăm mesajul, chiar dacă eventual el va conține și unele 

din literele care n-au participat la criptarea primului text. 
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Observație. Funcția de criptare poate fi aflată utilizând oricare două corespondențe din 

tabelul de mai sus, pur și simplu calculele vor fi mai voluminoase. De exemplu, dacă 

luăm corespondențele 0  2 și 11  11, atunci obținem b = 2 și 11 = 11  a + 2 (mod 

26). Deci din această ecuație trebuie să găsim un a întreg în Z26. Vom obține:  

11a = 9 – nu există a întreg;                       11a = 35 – nu există a întreg; 

11a = 61 – nu există a întreg;                     11a = 87 – nu există a întreg; 

11a = 113 – nu există a întreg;                   11a = 139 – nu există a întreg; 

11a = 165 – soluția ecuației este a = 15. 
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DEZVOLTAREA METODOLOGICĂ A UNEI LECȚII DE INFORMATICĂ 

PE TEMA „SISTEME DE NUMERAȚIE” 

ÎN CONTEXTUL UTILIZĂRII METODEI „FLIPPED CLASSROOM” 

Bilic Elena, doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol 

profesor de informatica ȘP nr.4, mun. Bălți 

Rezumat. În articolul dat sunt descrise avantejele și dejavantaje modelului „clasa inversată”. Sunt 

precizate rolurile profesorului și a elevului în procesul educativ organizat prin intermediu modelului 

„clasa inversată”. Este descris detaliat un proiect de lecție la informatică pe tema „Sisteme de 

numerație” în contextul utilizării metodei „flipped classroom”. 

Cuvinte cheie: e-learning, învățarea mixtă, proces educativ, modelul “clasa inversată”. 

Abstract. This article describes the advantages and disadvantages of the "flipped classroom" model. 

The roles of the teacher and the pupil of the educational process organized through the "flipped 

classroom" model are specified. It is described in detail a computer science lesson on "Numerical 

Systems" in the context of using the "flipped classroom" model. 

Keywords: e-learning, mixed learning, educational process, "flipped classroom" model. 

Principalele motoare ale schimbărilor în domeniul educației vocaționale sunt: 

progresul științific și tehnologic și dezvoltarea socio-economică a societății noastre. 

Aceste schimbări transformă lumea atât de repede încât, pentru a ține pasul cu 

schimbările, pentru a-ți atinge cu succes obiectivele și a fi un concurent demn de pe 

piața forței de muncă, trebuie să profiți cât mai mult de cunoștințele, aptitudinile și 

abilitățile tale profesionale. Pentru a face față acestor provocări, este nevoie să fie 

precizate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească participanții al procesul 

educațional - atât cei care predă, cât și cei care studiază. Exemplu de astfel de cerințe 

sunt standardele societății internaționale pentru promovarea tehnologiei în educație. În 

afară de aceasta, direcțiile naționale-strategice de dezvoltare a învățământului 

vocațional în Republica Moldova, prevede necesitatea modernizării întregului sistem 

de învățământ profesional. Conform acestei reforme, au fost efectuate modificări al 

curriculumului disciplinar la mai multe obiecte și  introducerea disciplinei TIC în 

procesul educațional, sporind astfel accesul la resursele educaționale online. În prezent, 

din cauza tendinței de a reduce numărul de ore de lucru în clasă, conform programei 

curriculare, devine clar că "rutina de predare" este inevitabilă și ar trebui să fie mutată 

în spațiul virtual.  

Pe baza provocărilor enumerate, în calitate de răspuns poate fi servit modelul 

"clasa inversată", care va face procesul educațional cât mai eficient și mai personalizat 

posibil. Acest model  face parte din tehnologia învățării mixte, în care învățarea elevilor 

se desfășoară atât în cadrul programelor cu instruirea tradițională, cât și cu ajutorul 

tehnologiilor online. Modelul "clasa inversată" este recomandat să fie utilizat dacă 
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elevii din clasă sunt la acelaș nivel în ceea ce privește caracteristicile lor psihologice, 

motivare, formarea competentei informaționale. Modelul dat constă în alternanța 

componentelor invămîntului tradițional și e-learning. Studierea conținutului  e-learning 

se desfășoară în afara școlii, profesorul oferă doar acces la resursele educaționale 

electronice pentru pregătirea teoretică preliminară a elevilor la domiciliu [1]. Esența 

acestui model de învățare mixtă constă în faptul de a atrage elevii la activitatea practică 

în sala de clasă, în loc de înregistrarea teoretică a prelegerilor în caiete. Implementarea 

acestei metode constă în schimbul cu locul a conținutului temelor pentru acasă și a 

temelor în sala de clasă. La efectuarea temelor pentru acasă elevii deseori întâlnesc 

diferite greutăți însă pentru depășirea lor ei au nevoie de anumite consultații care la 

momentul dat nu sunt disponibile, datorită acestui fapt elevilor le este mai ușor să copie 

de la un coleg de clasă. Din aceste considerente teoria lecției este oferită pentru 

studierea individuală, elevilor li se oferă acces la resursele educaționale în format 

electronic online [2, 3]. Acestea pot fi: un film de formare pe un subiect, prezentare 

electronică, harta cognitivă, imagine educațională, fișiere audio, cursuri electronice, 

web pagină, blog etc. La momentul actual rețeaua Internet dispune de o gamă largă de 

resurse educaționale electronice, permițând organizarea unei activități  de predare 

eficiente, pentru a crea motivația învățării necesare de elevi [4]. Resursele educaționale 

electronice deja existente, înainte de a le propune elevilor  ca temă pentru acasă trebuie 

să fie verificate, apoi pot fi nemijlocit utilizate. În sală de clasă, profesorul organizează 

activități practice pe tema studiată acasă de către elevi cu scopul consolidării 

cunoștințelor: rezolvarea problemelor, crearea de mini-proiecte, elaborarea 

algoritmilor, efectuarea lucrărilor de laborator  etc. Acest model de organizare al 

procesului educațional nu necesită zonarea clasei sau a facilităților suplimentare [5]. 

Profesorul de la sursa cunoașterii devine un intermediator, iar elevul de la consumator 

devine un participant activ al procesului educațional (vezi figura 1). 

Rolul profesorului ca un 
intermediator

Dirijează procesul de 
predare, practică situații de 

învățare

Demonstrează, publică, 
dezvoltă

Transmite cunoștințele

Rolul elevului ca un 
consumator

Partajează

Crează

Învață

 

Figura 1. Rolul profesorului și elevului în procesul educativ
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Prin implementarea la lecții a modelului "clasă inversată", crește proporția de 

responsabilitate a elevului, se stimulează dezvoltarea caracteristicilor și aptitudinilor 

personale de exemplu: responsabilitatea, inițiativa, activitatea, motivarea, 

autoorganizarea, gestionarea resurselor de timp etc. Punctele tari și puntele slabe 

modelului "clasă inversată" sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Punctele tari și punctele slabe a modelului „clasă inversată”  

Puntele tari Punctele slabe 

Elevul poate vizualiza calm și asculta 

sarcina, se poate întrerupe oriunde, sau poate 

repeta partea necesară a cursului video 

Un elev nu poate adresa direct profesorului 

o întrebare în timp ce vizionează o 

prelegere video 

Prelegeri video sunt disponibile pentru elevii 

absenți 

Nu toți elevii își fac temele 

Dacă un elev a uitat ceva, el poate 

întotdeauna să se întoarcă la materialul 

necesar 

Calculatorul trebuie să fie accesibil 

elevului, ceea ce nu este întotdeauna 

posibil 

Profesorul foate folosi materiale didactice 

existente sau poate crea proprii lecției 

electronice 

Medializarea lucrului frontal în clasă 

Atenția profesorului este concentrată asupra 

fiecărui elev 

Cei care nu au urmărit cursul video nu vor 

fi interesați de lecție 

O condiție prealabilă pentru implementarea acestui model este ca  fiecare elev să 

dispună de calculator cu acces la Internet. 

În calitatea de exemplu mai jos este prezentat un proiect de lecție pe tema 

”Sisteme de numerație”. 

Disciplina: Informatica 

Unitatea de învățare: Bazele aritmetice ale tehnicii de calcul 

Subiectul lecției: Sisteme de numerație 

Tipul lecției: predare-învăţare 

Scopul lecției: Dezvoltarea motivației și abilităților elevilor în domeniul informaticii 

bazate pe prezentarea informațiilor numerice prin intermediul sistemelor numerice; 

Competențe specifice: Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de bază din teoria 

informaţiei; descrierea formelor de reprezentare a sistemelor de numerație; 

 Obiective educaționale: 

a) cognitive:       

- să cunoască și să utilizeze corect noțiunea de informație; 

- să cunoască modalități de prezentare informației. 

b) afective: 

-să-şi integreze cunoştinţele în sistemul propriu de valori; 
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-sa manifeste interes şi perseverenţă în timpul orei. 

c) psihomotorii: 

- să-și folosească corect noțiunile teoretice însușite; 

- să identifice corect toate metodele de convertire a unui număr dintr-un sistem în 

altul. 

 Obiective operaționale: 

Elevii vor fi capabili: 

- să definească un sistem de numerație; 

- să enumere cîteva exemple de sisteme de numerație; 

- să descrie modalități de convertire a numerilor dintr-un sistem în altul; 

- să convertească numerele naturale în sistemul binar, octal, hexazecimal; 

- să rezolve cel puțin 4 din 6 exerciții propuse, fără ajutorul profesorului. 

Metode de învăţământ:  

Conversația, Metoda euristică, Demonstrarea, Conspecte de reper, Analiza, 

Comparația, Problematizarea, Observația independentă, Cercetarea în grup, 

Algoritmizarea, Exercițiul.  

Mijloace de învăţământ: 

 clasa de calculatoare; prezentări electronice; manualul; fişe cu probleme; 

instrumentul web 2.0 Stepik, Lerning Apps, Ease.ly, Google Forms. 

Desfăsurarea activității 

1. Evocare 

Elevilor le-a fost propus pentru acasă lucru desinăstătător să studiize următoarea 

lecție electronica, elaborată cu ajutorul instrumentului web 2.0 Stepik 

https://stepik.org/lesson/32871/step/1?unit=12660. 

În clasă elevilor li s-a propus să analizeze următoarea infografică (vezi figura 2): 

 

Figura 2. Prezentarea informației 
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Elevii trebuie să-și aducă aminte: de noțiunea „informație”, alfabet, de reguli de 

înscriere a numerilor, de modalitatea reprezentării datelor la calculator. 

2. Realizarea sensului 

Pentru verificarea cunștințelor accumulate de către elevi la studierea temei de acasă, li 

se propune un exercițiu creat în Learning Apps: 

https://learningapps.org/watch?v=pcwh59t0319.  

Elevilor li se cere să realizeze o descriere liberă a noțiuni „sisteme de numerație”. 

Profesorul prezintă tema și obiectivele lecției date. 

3. Reflectia 

Elevilor li se propune: vizionarea unor fragmente video didactice de pe pagina web 

https://stepik.org/lesson/32871/step/2?unit=12660 și analizarea exercițiilor rezolvate 

de pe adresa https://stepik.org/lesson/32872/step/2?unit=12661.  

După vizionarea acestor fragmente video, elevilor li se propune să rezolve exerciții de 

conversiunea numerilor dintr-un sistem în altul. 

4. Evaluare 

Elevii vor enumăra 5 exemple de utilizare a sistemelor de numerație în viața cotidiană. 

Ei vor realiza individual ex. 5 pag. 9. Clasa o vom împarți în echipe a câte 2 elevi. 

Fiecare echipă primește cîte o însărcinare individuală. Apoi se propune pentru 

rezolvarea unui rebus disponibil pe adresa:  

 https://learningapps.org/watch?v=phmiwvz3j19. 

5. Debrifarea lecției 

Profesorul apreciază participarea elevilor la lecţie care s-au evidenţiat în mod deosebit. 

Notează elevii. Organizează o discuție în comun, face estimări, efectuează un sondaj 

pe tema abordată folosind Google Forms: https://docs.google.com/ 

forms/d/e/1FAIpQLSeDHkvdD5nS6S0_b4FKrNnLv3C8mNpkte8oNmgchFIZeGXi5

A/viewform?usp=sf_link 

La lecție sunt utilizate următoarele forme de organizare a activităților elevilor: 

lucru în grup; lucru individual; discuții (despre cursul video vizionat); rezolvarea 

problemelor. O astfel de organizare a lecției, inversează metodele tradiționale de 

predare, realizând prezentarea materialului în afara sălii de clasă și transferând temele 

de acasă la lecție . Este foarte important, în acest caz, să fie oferite elevilor instrucțiuni 

clare cu privire la modul de a însuși temele [6;7]. După cum arată practică, în procesul 

educațional în care se utilizează modelul "clasă inversată", pentru studierea oricărui 

subiect, modul sau unitate, profesorul scutește un anumit număr de ore de studiu, 

datorită transferării lor pe surse electronice. 
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REPERE DIDACTICE PRIVIND STUDIEREA ALGORITMILOR 

CARE ȚIN DE AUTENTIFICARE ȘI SEMNĂTURILE DIGITALE 
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Chiriac Liubomir, dr. hab., prof. univ. 

Universitatea de Stat din Tiraspol  

1. Semnătura digitală o componentă fundamentală privind asigurarea 

activităților socio-economice din spațiul virtual  

În lumea modernă tot mai multe organizații publice, private, companii își 

transferă afacerile on line, adică în spațiu virtual. În contextul respectiv securitatea și 

credibilitatea  documentelor devin criterii obligatorii pentru asigurarea unei bune 

activități a instituțiilor respective. Astfel, pentru soluționarea problemelor respective 

a fost inventată și utilizată pe larg semnătura dijitală. Studenții de la specialitățile de 

economie și finanțe în procesul de predare-învățare a disciplinei ”Securitatea 

informațională” studiează semnătura digitală ca pe un mecanism care accelerează 

afacerile, asigură securitatea tranzacțiilor, integritatea datelor, economisesc costurile 

afacerilor și hărtia, este folosită pentru autentificarea la sisteme și aplicații. În caz de 

necesitate semnătura digitală poate fi utilizată de expeditor ori receptor pentru 

utilizarea pe cale legală a soluționării litijilor comerciale și economice.    

O semnătură digitală reprezintă un algoritm matematic care se utilizează pentru 

a demonstra autencitatea documentelor și mesajelor digitale. O semnătură digitală 

este o marcă de autentificare electronică, criptată pe informațiile digitale, cum ar fi 

mesajele de e-mail, macrocomenzile sau documentele electronice. Astfel, o 

semnătură digitală confirmă faptul că:  

a) mesajul a fost elaborat, creat de către un expeditor cunoscut (autentificare). 

b) expeditorul nu poate nega faptul că a expediat documentul (non-repudiere). 

c) conținutul mesajului nici într-un caz nu poate fi schimbat ori falsificat de când a 

fost semnat digital (integritate). 

d) în fișierele Word, Excel sau Power Point semnăturile care au mărci de timp de la 

un server securizat, în anumite circumstanțe, au validitatea unei legalizări 

(legalizarea).   

Pentru a dispune de asigurările respective, expeditorul trebuie să semneze digital 

conținutul utilizând o semnătură ce îndeplinește următoarele criterii: 

 semnătura digitală trebuie să fie validă. 

 certificatul asociat semnăturii digitale trebuie să fie neexpirat. 

 expeditorul, persoana fizică ori juridică care semnează, este credibilă. 
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Astfel, o semnătură confirmă faptul că informațiile provin de la semnatar și nu 

au fost alterate, de la semnare [1-8]. 

2. Aspecte didactice în desfășurarea lecțiilor practice privind studierea 

algoritimilor semnăturii digitale 

Matematicienii și criptografii americani Whitfield Diffie și Martin Hellman, în 

anul 1976 dezvoltă o tehnică revoluționară de distribuție a cheilor în sistemele 

criptografice. Algoritmul respectiv a fost publicat în faimosul articol ”Noi direcții în 

criptografie”. În premieră cercetătorii americani au introdus  noțiunea de schemă de 

semnătură digitală. Curând, după aceasta, informaticienii americani Ronald Rivest și 

Len Adleman în cooperare cu cercetătorul izrailean Adi Shamir au inventat 

algoritmul RSA pentru care în anul 2002 au primit premiul Turing. Primul pachet de 

software, lansat de compania americană IBM Lotus Notes, care funcționa în baza 

algoritmului RSA, a fost produs în anul 1989, a oferit în premieră semnătură digitală 

unui cerg larg de cosumatori [4-8].   

În procesul de predare-învățare al algoritmilor semnăturii digitale studenților  de 

la specialitățile economice în mod special sunt tratate  și dezvoltate, din mai multe 

puncte de vedere, următaorele aspecte fundamentale:  

 În calculator, semnătură digitală este reprezentată ca un şir de cifre binare. Șirul 

binar se obține prin intermediul unui set strict de reguli, inlusiv un set de 

parametri, în așa mod încât identitatea expeditorului și integritatea informației  

să poată fi oricând verificată.   

 Implementarea semnăturii digitale se face utilizând o metodă de criptare bazată 

pe următoarele mecanisme: există o pereche unică de chei, astfel încât o cheie 

este folosită pentru a genera semnătura, numită și cheie privată, iar alta pentru a 

verifica semnătura numită cheie publică. Aceasta tehnică de de criptare este 

cunoscută sub numele de Criptografia Cheii Publice.  

 În așa mod, semnătura digitală presupune realizarea următaorelor două procese: 

generarea semnăturii şi verificarea semnăturii. Pentru a crea semnătura se 

utilizează  o cheie privată. Controlul, verificarea semnăturii se face prin 

intermediul unei chei publice, care corespunde cheii private. Așa dar, fiecare 

utilizator face uz de o pereche de chei: una publică şi alta privată.  În general, 

cheile publice sunt cunoscute de publicul larg. 

 Partajarea cheilor private  nu se face niciodată. În contextul respectiv, oricând 

poate fi verificată semnătura expeditorului utilizâd cheia publică, în timp ce 

generarea semnăturii se efectuează doar de posesorul cheii private. 
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 Algoritmul care stabilește legătura dintre cheia publică și cea privată se 

stabilește în așa mod, încât să fie imposibil obținerea cheii de semnătură de la 

cheia de verificare. Infrastructura Cheii Publice (PKI) determină managementul 

şi facilitează distribuţia cheii. 

 Se punctează faptul că semnăturile digitale sunt adesea utilizate pentru punerea 

în aplicare așa numitelor semnături electronice. Semnătura electronică este un 

termen mai larg care se referă la orice date electronice care poartă intenția de 

semnătură. Însă, este important de menționat, că nu toate semnăturile electronice 

sunt și semnături digitale. 

După ce sunt clarificate aspectele teoretice punctate mai sus, ca regulă acest fapt 

se face la prelegeri, în procesul de realizare al laboratoarelor și lecțiilor practice sunt 

examinate mecanismele de creare și verificare a unei semnături digitale.  

În continuare, făcând referință la lecția “Algoritmii Hash și semnăturile digitale” 

din cadrul disciplinei "Securitatea informației" pentru viitorii licențiați în economie, 

vom examina procesul de creare și verificare a unei semnături digitale în 

conformitate cu sistemul de criptare El-Gamal și algoritmului Hash. 

Din punct de vedere didactic  se recomandă ca, la începutul lecțiilor practice, 

studenții să răspundă la următaorele întrebări: 

1) Ce înseamnă identificarea utilizatorului? Cum se realizează la modul practic 

acest proces? 

2) În ce constă esența algoritmului hash? 

3) Prin ce diferă semnătura digitală de cea obișnuită? În ce domenii se aplică 

semnătura digitală? 

4) Ce fel de chei sunt necesare pentru a genera și a verifica  semnnătura digitală? 

Care este interdependență intre ele? 

5) Care sunt beneficiile economice ale semnăturilor digitale. 

După actualizarea cunoștințelor, studenții sunt încurajați să se familiarizeze cu 

algoritmul de creare și verificare a semnăturii digitale folosind schema El-Gamal. 

Este necesar de punctat faptul că mărimea (volumul) semnăturii digitale ca regulă 

este comparabilă cu dimensiunea mesajului care trebuie transmis. Și încă un aspect de 

care trebuie să se țină cont: nu se semnează mesajul, dar funcția hash proprie. 

Ulterior se compară funcția hash care ține de mesajul recepționat cu funcția hash 

care se referă la mesajul decriptat. Se ia în considerare faptul că funcția hash are o 

lungime fixă. Receptorul calculează funcția hash care mai apoi se compară cu hash-ul 

primit. Aceasta permite calcularea rapidă semnăturii digitale. Dimensiunea acestei 

semnături va fi mică în comparație cu dimensiunea mesajului [8]. 
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3. Crearea unei semnături digitale conform algoritmului ElGamal 

Exemplu. Se cere de creat și de verificat o semnătură digitală pentru mesajul "ZKI" 

conform algoritmului El-Gamal. 

Soluție. Algoritmul crearei și verificarei semnăturei digitale se face în conformitate 

cu Figura 1. 

 

Figura 1. Algoritmul crearei și verificarei semnăturei digitale conform 

algoritmului El-Gamal 

Etapa I. Se crează un mesaj digest (eticeta) aplicând funcţia hash, adică se efectuează 

conversia mesajului in numere (1): 

 (1) 

Astfel, am determinat că m=7. 

Etapa II. Crearea unei semnături digitale: 

1) Alegem numerele prime p, g, x, (x – valoare secretă), care satisface condiția  

g < p și x < p: 

Admitem că p=11, g=7, x=5. 

2) Calculam valoarea y conform relației: 

Algoritmul verificarei semnăturei digitale 

 
Mesaj primit “ZKI” cu semnătura 

digitală (m,a,b) 
 

Calcularea mesaj digest (eticeta) 

m(“ZKI”) 
 

 

Verificarea semnăturei digitale 

 

 

Cheie publică 

(p,g,y) 

Dacă c1 = c2,  

semnătura este corectă  

Mesaj  

“ZKI”

 

Crearea unui mesaj digest (eticeta) 

m(“ZKI”) 

Calcularea unei semnături digitale 

     

 

 

Cheia privată 

x, k – valorile secrete  

Semnătura digitală 

(m,a,b) 

Algoritmul crearei semnăturei digitale 
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      (2) 

Astfel, obținem 

 . 

3) Astfel, obținem cheia publică (p,g,y) = (11,7,10). 

4) Alegem numărul secret k care satisface condiția c.m.m.d.c (k, p -1) =1.  

Deoarece c.m.m.d.c(3, 10) = 1, admitem că k=3. 

5) Calculam prima parte semnăturii digitale folosind relațiile de mai jos: 

       (3) 

Substiuind datele problemei obținem 

.  

6) Calculam a doua parte a semnăturii digitale folosind relația 

     (4) 

Substiuind datele de mai sus obținem 

. 

De unde determinăm că b=9. 

7) În așa mod obținem semnătura digitală a mesajului  

m= “ZKI”: (m,a,b) = (7,2,9). 

Etapa III: La această etapă vom arata cum poate fi verificată semnătura 

utilizând cheia publică: 

1) Determinăm  c1 în conformitate cu relația (5) de mai jos: 

      (5) 

Substituind datele obținem 

. 

2) Calculam c2 în conformitate cu relația  (6): 

       (6) 

Substituind datele obținem 

. 

3) Dacă c1 = c2, conchidem că semnătura este corectă. Deoarece  c1 = c2
 = 6, 

aceasta înseamnă că semnătura digitală din mesajul m = 7 nu este falsă. 

Concluzie. Prin intermediul procedurii de verificare s-a itentificat expeditorul care a 

creat semnatura digitală și s-a determinat că semnătura nu este falsă. 

Problemă propusă studenților. Se cere de creat și de verificat o semnătură digitală 

pentru mesajul "SECRET" conform algoritmului El-Gamal.  
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4. Sinteze și concluzii 

Securitatea informațiională a oricărui sistem este asigurată de o gamă largă de 

măsuri: juridice, organizaționale, morale și etice, tehnice și software. Criptografia în 

acest context joacă un rol important. Cu toate acestea, potrivit experților din 

domeniul securității informațiilor (Ferguson, Schneier), nu există sisteme informatice 

complet sigure. Și dacă societatea dorește să-și asigure viitorul digital, toată lumea ar 

trebui să înțeleagă realitățile și să devină mai bună [7, p.20]. 
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ALGORITMILOR HEAPSORT 

Bostan Marina, lector universitar 
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Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

1. Necesitatea studierii heap-urilor. Noțiuni fundamentale  

Situații practice impun în permanență selectarea dintr-o mulțime dinamică de 

valori pe acelea care satisfac anumitor condiții. O companie de exemplu, alege doar 

acele comenzi care sunt cele mai rentabile. Astfel, este necesar ca o structură de date 

dinamică adecvată să fie prelucrată iar informația solicitată să satisfacă anumitor 

criterii. Astfel de posbilități este oferită de o categorie de arbori binari numiți heap-

uri. Să examinăm acest tip de grafuri. 

Se numește arbore un graf neorientat care este conex și un conține cicluri. Printr-

un arbore binar vom înțelege un arbore cu rădăcină, în care fiecare nod are cel mult 

două noduri descendente: cel stâng și cel drept. 

Se numește arbore binar plin, un arbore binar unde pe fiecare nivel nivel 

, (h este înălțimea arborelui) are exact  noduri. 

Un arbore binar complet este un arbore binar care se obține dintr-un arbore binar 

plin, în care fiecare nivel , (h este înălțimea arborelui) are exact 

 noduri, iar de pe nivelul h, lipsesc  de noduri, fie primele din dreapta, fie 

primele din stânga. 

 

Figură 1. Exemplu de MaxHeap 
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Un heap este un arbore binar complet, cu următoarea proprietate, numită 

proprietate de heap: nodurile acestuia sunt poziționate într-o anumită ordine. 

Un MaxHeap este un arbore binar complet în care valoarea memoratã în orice 

nod al sãu este mai mare sau egalã decât valorile memorate în nodurile fii ai acestuia. 

Figura 1 prezintă exemplu de maxheap. 

Un MinHeap este un arbore binar complet în care valoarea memoratã în orice 

nod al sãu este mai micã sau egalã decât valorile memorate în nodurile fii ai acestuia. 

Figura 2 prezintă exemplu de minheap. 

 

Figură 2. Exemplu de MiniHeap 

Fiind un arbore binar complet, reprezentarea cea mai adecvată a unui Heap este 

prezentarea secvențială. Dacă Heap-ul are n noduri numerotate de la 1 la n, suficient 

să reținem valorile nodurilor într-un vector cu n elemente.  

Utilizând reprezentarea secvențială, defenițiile de MaxHeap și MinHeap pot fi 

reformulate: 

 Vectorul Hn formează un MaxHeap dacă , i=1,2, …, n. 

 Vectorul Hn formeazã un MinHeap , i=1,2, …, n. 

 Pentru heap-urile din figurile 1 și 2 prezentăm vectori: 

 și respectiv . 

 Vectorii heap au cel puțin două utilizări importante: 

1. (Max-Heap) o metodă eficientă de sortare „HeapSort”; 

2. (Min-Heap) o implementare eficientă pentru tipul „Coadă cu priorități”. 

Operațiile de introducere și de eliminare dintr-un heap necesită un timp de ordinul 

, dar citirea valorii minime (maxime) este O(1) și un depinde de mărimea sa 

[1-7]. 
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Operațiile de bază asupra unui heap sunt: 

 Transformarea heap după apariția unui nod care un este mai mare ca 

succesorii săi, pentru menținerea proprietății de heap (heapify); 

 Crearea unui heap dintr-un vector oarecare; 

 Extragere valoare maximă (minimă); 

 Inserare valoare nouă în heap, în poziția corespunzătoare; 

 Modificarea valorii dintr-o poziție dată. 

 

Problema 1. Să se examineze metoda HeapSort – sortare prin selecție directă. 

Soluționare. 

 Metoda de sortare prin selecţie directă se bazează pe selecţia repetată a ultimei 

chei dintre n elemente, apoi dintre n-1 elemente rămase, etc. 

 Pentru a găsi cea mai mică cheie dintre n elemente sunt necesare n-1 

comparaţii, apoi găsirea următoarei dintre n-1 elemente are nevoie de n-2 

comparaţii, etc. ⇒ n(n-1)/2 comparaţii. 

 Această sortare se poate îmbunătăţi prin reţinerea, de la fiecare scanare, de mai 

multă informaţie decât identificarea unui singur element, cel mai mic. 

 De exemplu, cu n/2 comparaţii se poate determina cheia mai mică pentru 

fiecare pereche de elemente dintre cele n elemente, apoi cu alte n/4 comparaţii se 

poate determina cheia cea mai mică pentru fiecare pereche ale cheilor determinate 

anterior, şi aşa mai departe. Astfel, cu n-1 comparaţii se poate construi arborele de 

selecţie. 

Descriem următorii paşi pentru o variantă de implementare a algoritmului Heap 

sort(ordonare crescătoare): 

 presupunem că vectorul formează un arbore binar, fiecare poziţie din vector 

reprezentând un nod, cu rădăcina pe poziţia 0(zero) şi cu fiecare nod k având 

copiii 2k+1 şi 2k+2(dacă nu există poziţia din vector cu indicele respectiv, atunci 

nu există nod copil ⇒ NULL); 

 formăm un max-heap cu aceeaşi reprezentare(pe vector, fără a construi altă 

structură pentru noduri); 

 extragem maximul din rădăcina heap-ului(poziţia 0 din vector) şi facem o 

interschimbare între poziţia maximului şi ultima poziţie din vector. Acum 

maximul se află pe poziţia dorită şi putem să-l excludem din heap. 

 repetăm paşii(refacem forma de heap, extragem noul maxim, reducem cu 1 

numărul de elemente nesortate), cât timp mai sunt elemente în heap. 

Definim următoarele două funcţii pentru a prezenta mai usor algoritmul Heap sort: 
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 funcţia „cerne“(asigură „cernerea“/„scurgerea“/„căderea“ nodului k până 

poziţia necesară pentru heap) - dacă nodul k nu are valoarea mai mare decât a 

copiilor lui(nu se păstrează relaţia de ordine a heap-ului), atunci nodul k va fi 

„cernut“ până va fi respectată relaţia. 

 funcţia „makeHeap“(formează max heap-ul) - funcţia cerne toate nodurile 

pentru a obţine un heap. 

3. Metodologia rezolvării problemelor privind construirea unui vector 

MaxHeap. Algoritmul heapsort 

Să examinăm următaorea problema: 

Problema 2. Se dă un vector de numere întregi: . Se cere de 

construit un vector maxheap și ulterior de ordonat crescător cu ajutorul algoritmului 

heapsort. 

Rezolvare. În continuare vom examina soluționarea unui exemplu prin două metode: 

lucrat manual și elaborând programe în Pascal și C++ [1]. 

Metoda 1. Vom găsi soluția lucrând manual exemplul conform algoritmului descris 

mai sus.  

 

Figură 2. Arborele binar complet 

Pasul 1. Organizăm elementele din vector într-un arbore binar complet: 

Observăm că arborele obținut un este un heap. 

Pasul 2. Formăm un maxheap prin interschimbarea elementelor: 

Arborele binar Vectorul H 

 

Analizăm elementele subarborelor. 

 
 0 1 2 3 4 5 

1 12 9 5 6 10 
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În subarborele stâng nu avem nimic de 

schimbat. 

0 1 2 3 4 5 

1 12 10 5 6 9 

 

 
 0 1 2 3 4 5 

1 12 10 5 6 9 

 

 

 
 0 1 2 3 4 5 

12 1 10 5 6 9 

 

Analizăm încă o dată subarborele stâng: 

 
 0 1 2 3 4 5 

12 1 10 5 6 9 

 

 

 
 0 1 2 3 4 5 

12 6 10 5 1 9 

 

În final am obținut un maxheap H și vectorul asociat acestuia. 

Pasul 3. Sortăm elementele vectorului obținut utilizând algoritmul heapsort: 

Vector Heap Interschimbare 

Elementul care 

se elimină 

(maximal) 

Vectorul sortat Comentarii 

12, 6, 10, 5, 1, 9 12↔9   Avem heap 

9, 6, 10, 5, 1, 12  12  Eliminăm el.12 

9, 6, 10, 5, 1 9↔10  12  

10, 6, 9, 5, 1 10↔1  12 Avem heap 

1, 6, 9, 5, 10  10 12 Eliminăm el.10 

1 

12 10 

5

1 

6

2 
9 

1 

12 10 

5

1 

6

2 
9 

12 

1 10 

5

1 

6

2 
9 

12 

1 10 

5

1 

6

2 
9 

12 

6 10 

5

1 

1

2 
9 

184



1, 6, 9, 5 1↔9  10, 12  

9, 6, 1, 5 9↔5  10, 12 Avem heap 

5, 6, 1, 9  9 10, 12 Eliminăm el.9 

5,6, 1 5↔6  9, 10, 12  

6, 5, 1 6↔1  9, 10, 12 Avem heap 

1, 5, 6  6 9, 10, 12 Eliminăm el.6 

1, 5 1↔5  6, 9, 10, 12  

5, 1 5↔1  6, 9, 10, 12 Avem heap 

1, 5  5 6, 9, 10, 12 Eliminăm el.5 

1  1 5, 6, 9, 10, 12 Eliminăm el.1 

   1, 5, 6, 9, 10, 12  

 Vectorul inițial  

 Vectoul sortat  

Metoda 2. Soluționarea prin intermediul programamelor Pascal și C++ 

Pascal C++ implementare 

Program Heap_Sort; 

type SArray = array of integer; 

var Asize,i: integer; A: SArray; 

procedure swap ( var a, b: integer ); 

//interschimbare 

var temp: integer; 

begin 

temp := a; 

a := b; 

b := temp; 

end; 

procedure siftDown ( var A: SArray; 

start, end_: integer ); 

//restabilirea proprietății heap 

var root, child: integer; 

begin 

root := start; 

while ( root * 2 + 1 <= end_ ) do begin  

child := root * 2 + 1; // left child 

if ( child < end_ ) and ( A[child] < A[child 

+ 1] ) then 

child := child + 1; // point to the right 

child instead 

if ( A[root] < A[child] ) then begin // out 

of max-heap order 

swap ( A[root], A[child] ); 

// C++ program for implementation of 

Heap Sort  

#include <iostream>  

using namespace std;  

  

// To heapify a subtree rooted with node i 

which is  

// an index in arr[]. n is size of heap  

void heapify(int arr[], int n, int i)  

{  

 int largest = i; // Initialize largest as root  

 int l = 2 * i + 1; // left = 2*i + 1  

 int r = 2 * i + 2; // right = 2*i + 2  

  

 // If left child is larger than root  

 if (l < n && arr[l] > arr[largest])  

 largest = l;  

  

 // If right child is larger than largest so far  

 if (r < n && arr[r] > arr[largest])  

 largest = r;  

  

 // If largest is not root  

 if (largest != i) {  

 swap(arr[i], arr[largest]);  
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root := child; end else break; end; 

end; 

procedure heapify ( var A: SArray; 

count: integer ); 

//formarea heap 

var start: integer; 

begin 

start := (count - 1) div 2; 

while ( start >= 0 ) do begin 

siftDown (A, start, count-1); 

start := start - 1; 

end; 

end; 

procedure heapSort( var A: SArray; n: 

integer ); 

//sortare heap 

var end_: integer; 

begin 

heapify ( A, n ); 

end_ := n - 1; 

while ( end_ > 0 ) do begin 

swap( A[end_], A[0]); 

end_ := end_ - 1; 

siftDown (A, 0, end_);end; 

end; 

Begin 

write ( 'Enter number of elements: ' ); 

readln ( Asize ); 

SetLength ( A, Asize ); 

for i := 0 to Asize-1 do 

begin 

 write('A', i, ']='); 

 readln(A[i]); 

end; 

//A[i] := random (100); 

for i := 0 to Asize-1 do begin 

write (A[i]); write (' '); 

end; 

writeln; 

heapSort ( A, Asize ); 

for i := 0 to Asize-1 do begin 

write (A[i]); write (' '); 

 // Recursively heapify the affected sub-

tree  

 heapify(arr, n, largest);  

 }  

}  

  

// main function to do heap sort  

void heapSort(int arr[], int n)  

{  

 // Build heap (rearrange array)  

 for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)  

 heapify(arr, n, i);  

  

 // One by one extract an element from 

heap  

 for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {  

 // Move current root to end  

 swap(arr[0], arr[i]);  

  

 // call max heapify on the reduced heap  

 heapify(arr, i, 0);  

 }  

}  

  

/* A utility function to print array of size n 

*/ 

void printArray(int arr[], int n)  

{  

 for (int i = 0; i < n; ++i)  

 cout << arr[i] << " ";  

 cout << "\n";  

}  

  

// Driver program  

int main()  

{  

 int arr[] = { 12, 6, 10, 5, 1, 9 };  

 int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);  

  

 heapSort(arr, n);  

  

 cout << "Sorted array is \n";  
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end; 

writeln; 

readln; 

end. 

 printArray(arr, n);  

} 

 

 

Mai jos sunt propuse probleme pentru rezolvare. 

Probleme 

1. La o competiție au participat n concurenți. Fiecare dintre ei a primit un număr de 

concurs de la 1 la n, astfel încât să un existe concurenți cu același număr. Din păcate, 

clasamentul final a fost pierdut, iar comisia își poate aduce aminte doar câteva relații 

între unii participanți ( de genul „participatul cu numărul 3 a ieșit înaintea celui cu 

numărul 5”). Fiind date numărul natural n și perechile ordonate de numere (x,y), 

unnde concurentul x a fost în clasament înaintea concurentului y, să se determine 

primul clasament în ordine lexicografică ce respecă relațiile pe care și le amintește 

comisia. (Olimpiada Națională de informatică, Bacău, România, 2001). 

2. Președintele unei țări este ales de Adunarea Generală din care fac parte n membri. 

Pentru a fi ales președintele trebuie să primească cel puțin 2/3 din voturile membrilor. 

Între anumiți membri ai Adunării generale există conflicte de interese. Doi membri 

aflați în conflicto de interese votează diferit. Fiind date numărul natural n și perechile 

de numere (x,y) unde membrii cu numărul de ordine x și y au conflicto de interese, să 

se verifice dacă este posibilă alegerea președintelui. 
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INSTRUMENTE DIDACTICE DIGITALE  

PENTRU ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 

Calalb Liliana, cercetător, proiectul EDUSCIENCE 

Legătura bidirecțională elev – profesor este elementul obligatoriu al oricărei 

strategii didactice. Conform teoriei Visible Teaching and Learning (VTL), predarea și 

învățarea nu trebuie să aibă loc cu ochii închiși – profesorul nu știe cum elevii au 

recepționat mesajul lui, iar elevii nu știu și nu înțeleg care sunt scopurile didactice ale 

lecției [1]. În cadrul teoriei VTL s-a analizat și s-a măsurat influența a peste 250 factori 

asupra succesului academic al elevilor. Din acești factori prezentăm câțiva care 

influențează direct feedbackul: 

 Presupunerea apriorică a profesorului despre capacitățile și potențialul elevului. 

Impact factor – 1.62 

 Cunoașterea instantanee și existența răspunsului elevilor la acțiunea didactică a 

profesorului. Impact factor – 1.29 

 Coordonarea dezbaterilor în cadrul grupurilor. Impact factor – 0.82 

 Instruirea mutuală. Impact factor – 0.74 

 Cunoașterea și asumarea de către elevi a criteriilor succesului. Impact factor – 0.7 

 Evaluarea formativă. Impact factor – 0.48 

 Chestionare. Impact factor – 0.48 

 Predarea centrată pe elev. Impact factor – 0.36 

 Învățarea problematizată. Impact factor – 0.26 

Pentru a oferi o idee despre valoarea acestor cifre, menționăm că dacă un profesor 

experimentat aplică permanent aceeași metodă sau procedeu didactic timp de doi ani, 

în una și aceeași clasă, atunci factorul de impact asupra succesului academic al elevilor 

este de cca 0,4. Adică, o strategie cu factorul de impact 0.8, fiind aplicată permanent, 

elevii fiind obișnuiți cu ea, va dubla reușita elevilor, iar o strategie cu factorul de impact 

1.2 – va tripla reușita academică [2]. În acest sens, o astfel de creștere este necesară, 

deoarece conform rapoartelor PISA în Republica Moldova există un singur elev din 

trei–patru clase cu înțelegere profundă a materiei studiate (high depth of knowledge), 

spre deosebire de Coreea de Sud cu patru astfel de elevi dintr-o singură clasă [3]. 

Anume aplicarea instrumentelor digitale oferă feedback instantaneu și permite 

profesorului să ia pulsul clasei în orice moment al lecției, devine necesitate evidentă 

pentru toți profesorii și învățătorii. La orice lecție, în orice clasă profesorul ar trebui să 

folosească un sistem digital de evaluare. Având un astfel de sistem, nu vom “avansa“ 

spre următorul subiect până când majoritatea elevilor vor înțelege noțiunea sau regula 
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nouă. Cunoașterea instantanee a efectului acțiunii didactice a profesorului asupra 

înțelegerii bune a materiei de către elevi este de trei ori mai valoroasă decât 

presupunerea că elevul ar fi reținut câte ceva (cunoașterea efectului – 1.29, 

presupunerea – 0.4) [4]. 

Datele cercetărilor arată că 75% din profesori ar dori să facă o verificare 

instantanee pentru a identifica percepția elevilor la fiecare discurs, 25 % din profesori 

– mai rar. Nu există profesori neinteresați de efectul discursului lor. De asemenea, 

100% din profesori afirmă că au curiozitatea să știe cât au asimilat elevii din materialul 

predat [5]. În același context, în cadrul unei chestionări digitale anonime 81,25% din 

profesorii, care au studiat sistemul de evaluare digitală, afirmă că acesta le-ar fi foarte 

util pentru activitatea lor didactică, iar 18,75% ar întâmpina dificultăți în a-l utiliza. Pe 

de altă parte, 63% din elevi se simt motivați, atenți și mai activi dacă știu că pe 

parcursul lecției profesorul va da teste formative, folosind sistemul de evaluare digitală, 

care exclude orice subiectivism în aprecierea cunoștințelor [6]. 

Folosirea permanentă în cadrul lecției a sistemului digital de evaluare, face ca 

profesorul să aplice și alte strategii didactice, nu neapărat legate de feedbackul direct. 

De exemplu, pentru o evaluare formativă eficientă suntem nevoiți să structurăm lecția 

pe secvențe, fiecare secvență corespunzând unei noțiuni noi. Dar aceasta se întâmplă 

în cadrul învățării prin investigație (inquiry-based learning), care printre strategiile 

didactice are unul din cei mai înalți factor de impact 0.75 ÷ 0.80 [7]. 

Sistemele de evaluare digitală asigură o receptivitate mai mare a elevilor față de 

predare și o înțelegere mai bună a subiectului predat, deoarece nici un elev din clasă 

nu se simte exclus sau neglijat (spre deosebire de cazul predării frontale când 

profesorul reușește să întrebe doar câțiva elevi). Plus la aceasta sistemul de evaluare 

asigură anonimatul răspunsului în cazul evaluării formative ad-hoc, ceea ce este foarte 

important pentru elevii mai puțin dotați, deoarece se exclude umilirea publică. Oricum, 

toate cercetările arată că aplicarea sistemului digital de evaluare conduce spre achiziții 

de învățare mai mari decât în cazul claselor fără sistem de evaluare [8]. Beneficiile sunt 

aduse anume de tandemul tehnologiei cu pedagogia constructivistă. Studiile arată că 

separat mijloacele TIC au un factor de impact până la 0.21, (chiar mai puțin decât 

folosirea lui PowerPoint – 0.26), în timp ce predarea centrată pe elev – 0.36. Astfel, 

sinergia între sistemul de evaluare digitală și pedagogie mărește factorul de impact 

asupra succesului academic al elevilor cu 23 puncte procentuale suplimentare – ceea 

ce este echivalent cu un an de muncă asiduă a unui profesor experimentat [2]. 

Trebuie de subliniat că sistemele de evaluare digitală în clasă asigură eficiența 

pentru o varietate largă de strategii pedagogic cum ar fi:  
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a) strategii bazate pe lucrul în grup; 

b) varierea gradului de anonimat la colectarea răspunsurilor; 

c) evaluare formativă; 

d) metoda schelelor (scaffolding).  

Sistemele digitale de evaluare se folosesc la toate vârstele școlare din spectrul K-

12 (de la școala primară până la liceu) și continuând cu universitatea pentru predarea 

tuturor disciplinelor (de la limba română și limbi străine, matematică, fizică, 

geografie). 

Alt beneficiu major adus de aplicarea constantă a sistemului de testare digitală 

este absența totală a subiectivismului în evaluările finale. Reușita elevului este 

calculată automat cu precizie de sutimi, iar fiecare elev are posibilitatea să rezolve 

testul în ritmul său propriu (self-paced polling). Astfel, utilizarea continuă a sistemului 

de evaluare digitală elimină subiectul contestațiilor din partea elevilor sau a părinților. 

Bineînțeles că sistemul de evaluare nu repară greșelile științifice sau formulările 

nefericite din test. 

Evaluarea digitală decurge off/online și permite profesorului să utilizeze diverși 

itemi:  

a) eseu,  

b) de asociere; 

c) de alternativă; 

d) răspunsuri scurte; 

e) răspunsuri numerice; 

f) răspunsuri demografice; 

g) evidențierea priorităților; 

h) variante multiple de răspuns; 

i) cu răspuns închis sau deschis. 

În funcție de gradul de dificultate, punctajul pentru fiecare subiect al testului poate 

fi adaptat din timp. Testele pot fi elaborate în funcție de specificul testului, temei, 

disciplinei, cu sau fără utilizarea modelului de elaborare existent (propus de 

dezvoltatorii softurilor pentru evaluări). Astfel, testele pot include:  

a) conținut multimedia de pe calculator sau Internet,  

b) informații din documente Word, PDF 

c) pagini de lucru elaborate individual, 

d) prezentări Power Point, 

e) enunțuri de tip oral. 

După modul de rezolvare pot fi propuse teste: 
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a) pe suport de hârtie cu variante individuale pentru fiecare elev;  

b) cu stabilirea unui cadru temporar – limitat în timp; 

c) în ritmul propriu al fiecărui elev; 

d) în ritm comun pentru toată clasa; 

e) în formă electronică.  

La închiderea testului, programul generează instantaneu:  

a) reușita pe test a clasei,  

b) reușita pe test a elevului, 

c) procentajul înțelegerii fiecărui subiect în parte. 

Pentru fiecare test profesorul poate stabili o grilă specifică de evaluare. Sistemul 

cumulează rezultatele testărilor efectuate într-o clasă pentru diverse perioade de timp. 

Astfel, oricare din respondenți va avea o dinamică a reușitei, stocată de softul de 

evaluare și exprimată procentual. Rezultatele iau formă electronică sau pe suport de 

hârtie. Evaluarea este posibilă chiar și în cazul unei pene de curent electric. 

Elevul de azi nu solicită ajutor în obținerea instantanee a informației, el preferă 

conținut multimedia în detrimentul manualelor. Azi ca niciodată predarea materiei noi 

tot mai mult se face cu utilizare multimedia. Tot prin multimedia poate fi realizat și 

profitul cognitiv al studentului și al elevului deopotrivă. Respondentul rămâne de unul 

singur față în față cu propriul bagaj de cunoștințe și deprinderi acumulate în procesul 

de învățare. În concluzie, sistemele digitale de evaluare ajută cadrul didactic oferindu-

i economie de timp în verificarea cunoștințelor și acumularea statisticilor despre 

reușite. 

 

Lucrarea de față este elaborată în cadrul proiectului instituțional 15817.06.10A 

EDUSCIENCE. 
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UTILIZAREA RESURSELOR WEB 2.0 ÎN PROCESUL  

DE PREDARE-EVALUARE LA DISCIPLINA INFORMATICA 

Cernei Adriana, magistru 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie,  

dar acel, care nu poate să înveţe, să se dezveţe şi să reînveţe”. 

(Alvin Toffler) 

Rezumat. O ascendență deosebită în ultimii 20 de ani, o constituie, globalizarea şi schimbările 

tehnologice – procesele ce stau la baza unei noi economii mondiale „pusă în mişcare de tehnologii, 

alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe” [1]. Răspândirea acestei noi economii globale 

are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Perioada de actualitate a 

informaţiei se micşorează continuu, iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. Sistemul 

educaţional nu mai poate fi axat doar, pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor 

spre elev într-o perioadă fixă de timp. În lume contemporană în care folosirea device-urilor mobile: 

telefoanelor, iPhonelor, tabletelor a devenit indispensabilă; lume în care elevii percep aceste 

instrumente ca o necesitate zilnică, de care nu se pot despărți pe parcursul zilei, nici chiar atunci 

când sunt în clasă, adulților, le revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să le folosească eficient în 

procesul instructiv-educativ. Materialul de față propune o abordare a procesului instructiv-educativ, 

din perspectiva e-learning-ului, utilizând Tehnologiile Informaționale și Comunicaționale, în 

particular a resurselor Web 2.0, care devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice și al 

părinților.  

Cuvinte-cheie: E-Learning, proces instructiv-educativ, instruire centrată pe cel ce învață, evaluare, 

instrumente Web 2.0. 

Abstract. A particular rise in the last 20 years is globalization and technological change - the 

processes underpinning a new global economy "driven by information-driven and knowledge-

driven technologies. The spread of this new global economy has major implications for the structure 

and purposes of educational institutions. Because the current information period is continuously 

decreasing and the degree of access to it increases exponentially, the educational system can no 

longer be focused on transmitting a rigid set of knowledge from the teacher to the student within a 

fixed period of time. This material proposes an approach to the educational process in high school 

from the perspective of e-learning, using Information and Communication Technologies, in 

particular Web 2.0 resources. 

Keywords: E-Learning, instructional-educational process, learner-centered training, evaluation, 

Web 2.0 tools. 

1. Necesitatea educației digitale în societatea informațională.  

La 24/09/2018 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei 

informaționale și a ecosistemului pentru inovarea digitală pe anii 2018-2023, unde 

este specificat faptul că: Republica Moldova, se confruntă cu o creştere a deficienţei 

de competenţe TIC şi cu un nivel scăzut al alfabetizării digitale. Aceste deficienţe au 

ca efect utilizarea insuficientă a beneficiilor oferite de societatea informaţională şi 
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chiar excluderea multor cetăţeni din societatea şi economia bazată pe TIC. Pe de altă 

parte, deşi dispun de calculatoare şi sânt utilizatori de Internet, foarte mulţi nu cunosc 

nici terminologia din domeniul TIC, nemaivorbind de utilizarea pe deplin a 

beneficiilor oferite de acestea. O mare parte a populaţiei Republicii Moldova nu 

dispune de competenţe şi cunoştinţe digitale, fapt ce diminuează posibilităţile 

valorificării oportunităţilor de  participare în economia digitală globală.  

Alfabetizarea digitală a populaţiei trebuie să fie fundamentată în primul rând în 

sistemul de învățământ general, iar ca acest lucru să fie posibil este necesar ca: 

1) curriculumul să fie ajustat la necesităţile societății informaționale bazate pe 

cunoaştere; 

2) cadrele didactice să fie instruite în aplicarea eficientă a TIC în procesul 

educaţional; 

3) tehnologia informaţiei și comunicației să fie integrată în procesul didactic; 

4) să fie create conţinuturilor educaţionale digitale, inclusiv pentru susţinerea 

învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Educaţia reprezintă prioritatea naţională în Republica Moldova. Aceasta 

constituie factorul fundamental în procesul transmiterii de cunoștințe, valori culturale, 

având impact considerabil în diverse sfere de activitate:  

1.  dezvoltarea resurselor uman; 

2.  în formarea conştiinţei, identităţii naţionale; 

3.  în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană; 

4. la crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei 

societăţi bazate pe competențe.  

Calitatea educaţiei determină, calitatea vieţii şi creează premise pentru realizarea 

deplină a capacităților fiecărui individ. Societatea contemporană se îndreaptă cu paşi 

rapizi spre o lume global informaţională, ceea ce necesită adaptarea la noile 

tehnologii a tuturor sectoarelor de activitate. O atenţie deosebită trebuie acordat 

instruirii, ca mijloc de pregătire, a tinerei generaţii, pentru a putea face faţă cerinţelor 

înalte impuse de societate. Anume în sistemul educațional tehnologiile informaționale 

și comunicaționale trebuie să se regăsească în cea mai mare măsură.  

Însă situația este alta, competenţele profesionale ale cadrelor didactice în 

instituţiile de învăţământ preuniversitar sânt învechite, persistând un nivel scăzut de 

„alfabetizare digitală” şi utilizare insuficientă a T.I.C. Din 92% de cadre didactice cu 

studii pedagogice, și doar 46,5% au studii superioare, ceea ce indică evidente 

probleme ce ţin de competenţele lor profesionale [2]. 
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Procesul de implementare TIC în sistemul educaţional din Republica Moldova 

se află la o etapă de tranziţie, tehnologiile informaţionale şi/sau informatica fiind 

studiate ca discipline distincte la toate treptele de învăţământ [3]. 

O modalitate eficientă de a îmbunătăţi procesul de instruire este prin utilizarea 

dispozitivelor de calcul şi a tehnologiei informaționale și comunicaţionale. Internetul 

şi Web-ul favorizează realizarea unui învățământ „altfel” decât învățământul 

tradițional. 

E-Learning-ul este procesul de învăţare, formare sau instruire prin mijloace 

electronice. E-learning implică utilizarea unui computer sau alt echipament digital (de 

exemplu, un telefon mobil) într-un mod special pentru a oferi formare sau materiale 

de studiu şi educaţionale [4]. Acest proces de instruire implică învățarea 

independentă, asistată de calculator sau alt dispozitiv electronic, bazându-se pe 

instrumente Web 2.0 care dezvoltă creativitatea, abilitățile de lucru cu calculatorul, 

elevul beneficiind de materiale didactice şi de sprijinul profesorului, doar în rol de 

îndrumător. Ideea fundamentală a Web-ului, este existența unui spaţiu virtual, unde 

oamenii pot comunica, prin partajarea cunoştinţelor, a experienței. Acest spațiul 

virtual nu este numai un mediu unde poți găsi informații, aici fiecare elev îşi poate 

pune propriile idei.  

 

Figura 1. Web – trecut, prezent și viitor 

La începutul dezvoltării sale, Web-ul este bazat pe situri statice, astăzi depozite 

de informaţii, fără interactivitate, informaţiile din cadrul lor nu pot fi partajate sau 

refolosite, aplicaţii închise, lipsite de flexibilitate. Web-ul a evoluat, (figura 1 și 2), și 

acum acesta oferă modalităţi de utilizare a tehnologiilor Web, având ca scop 
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dezvoltarea creativităţii, partajarea informaţiilor, şi - foarte important - colaborarea 

între utilizatori. Acesta oferă servicii, nu pachete software, care conduc la evoluţia 

comunităţilor bazate pe Web, aplicaţiile prezintă interes, deoarece prezintă 

interactivitate şi utilizabilitate crescută.  

 

Figura 2. De la un instrument personal (Web 1.0), Web-ul a evoluat către o 

platformă colectivă de lucru (Web 2.0) 

 

2. Resurse Web 2.0 folosite în procesul instructiv-educativ.  

Resursele Web 2.0 sunt considerate drept mecanism de sprijin pentru pregătirea 

şi realizarea materialelor didactice, evaluarea, analizarea evoluţiei elevilor, realizarea 

prezentărilor formative şi informative, realizarea orarului şi a calendarului de 

activităţi, dezvoltarea de proiecte în colaborare, cea mai mare parte dintre acestea 

fiind centrate pe elev. Web 2.0 se bazează pe încredere, dorinţa oamenilor de a se 

dezvolta prin dobândirea cunoștințelor și pe aplicaţiile Open Source. Pentru a putea 

obţine beneficii maxime în cadrul procesului de instruire, profesorul trebuie să 

cunoască şi să fie capabil să exploateze la potențial maxim aplicaţiile, serviciile şi 

tehnologiile Web 2.0. Toate aceste resurse Web, web-mixuri, wiki-uri, bloguri, reţele 

sociale, motoare de căutare specializate etc., pot fi extrem de utile dascălilor în 

procesul de instruire a elevilor, mai ales a liceenilor.  

În continuare vor fi prezentate câteva instrumente Web cu destinații diverse: 
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1. În procesul de predare: 

Un instrument Web care poate fi utilizat în procesul de predare sunt lecțiile 

video, de exemplu filmulețele pe Youtube, sau cele realizate cu ajutorul Make Movie. 

Acest tip de resursă Web este util în cazul în care elevul nu s-a clafiricat în întregime 

cu tema și poate apela la unele explicații cu ajutorul filmulețelor (figura 3). 

 

Figura 3. Video lecție pentru liceeni/începători, realizate de profesori de informatică 

Un alt instrument este platforma Padlet, (fost Wallwisher) este o aplicaţie online 

care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile pe un subiect comun pe 

un „avizier”. În „peretele” platformei Padlet au fost plasate materialele (figura 4), la 

disciplina Informatica, pentru toate clasele. Acest instrument poate fi folosit atât în 

procesul de predare, cât și cel de învățare și evaluare. În acest context pot fi plasate 

„pe perete”, materiale, care elevii le vor studia de sinestătător, ca mai apoi să 

realizeze oarecare sarcini și să le plaseze pe padlet sau să e expedieze utilizând poșta 

electronică. 

 

Figura 4. Materiale didactice pentru elevii L.T. Văratic, la disciplina Informatică 

și TIC, plasate pe Platforma Padlet 

Symbaloo este un produs necomercial, mediul constă din mai multe webmix-uri 

sau set de plăcuțe, numite și țigle (engl. title). Fiecare plăcuță este, de fapt, un link la 

un sit Symbaloo poate fi privit și ca un serviciu de marcare a resurselor: link-urile de 
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pe un webmix pot fi privite ca semne care orientează utilizatorii spre situri 

„recomandate” de specialiști, sau cele care îl interesează pe proprietar.  

Utilizând Symbaloo, profesorul de informatică, structurează informația aferentă 

disciplinei, în linkuri, care elevii le pot utiliza în procesul instructiv-educativ. Un 

exemplu elocvent de webmix pentru disciplina informatica, este prezentat în figura de 

mai jos, (figura 5). 

 

Figura 5. Web-mix-ul INFORMATICA, pe masa de lucru Symbaloo 

Figura 6: Secțiuni în cilindru, aplicații realizate în Geogebra 

2. În procesul de evaluare: 

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă fundamentală 

a procesului de instructiv-educativ. Evaluarea ne informează despre eficienţa 

strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare dar în acelaşi timp asupra corectitudinii 

stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc in 

rezultatele şcolare [5]. Pentru orele de evaluare profesorul poate utiliza instrumentele 

standard: teste elaborate personal sau din culegeri de probleme, fișe de lucru, 

proiecte, dar utile pot fi aplicațiile pentru elaborarea hărților conceptuale. Una din 

aceste aplicații este aplicația Cmap Tools (figura 7). 

 

Figura 7. Hartă conceptuală utila pentru recapitularea la capitolul Algoritmi și 

Executanți, realizată cu ajutorul instrumentului Web Cmap 
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Pentru crearea testelor de verificare a cunoştinţelor, se poate folosi resursele 

propuse de ProProfs. Instrumentul dat permite de a  crea gratuit teste, care se 

păstrează în banca de sarcini. Pentru teste se păstrează scorurile și se generează 

rapoarte. Crearea unui test este simplă. Există următoarele variante de întrebări: 

răspunsuri multiple, completare răspuns, sau răspuns tip eseu. În figura 8, este 

prezentă interfața unui test pentru clasa a VII-a, realizat cu ProProfs. 

 

Figura 8. Test sumativ la informatică, clasa a VII-a, realizat cu ajutorul 

instrumentului Web 2.0, ProProfs 

Un alt instrument de evaluare Web 2.0, folosit pentru a obține date instantanee 

de la elevi este Socrative. Cu ajutorul acestuia se pot crea diferite teste, variante 

multiple, adevărat / fals, sau teste cu răspuns scurt, rezultatele fiind afișate în timp 

real, apoi descărcate și se pot face rapoarte în funcție de clasa, întrebare sau elev. 

Aceste este un instrument simplu în utilizare, pentru a crea evaluări formative și 

pentru a obține rezultate în timp real. Pe lângă teste, cu Socrative, profesorii pot 

antrena clasa cu exerciții educaționale: chestionare, sondaje rapide, bilete de ieșire 

(pentru feedback-ul elevilor despre subiectul abordat și eficiența explicării ei). 

 

Figura 9. Test sumativ la informatică, clasa a XI-a, realizat cu ajutorul instrumentului 

Web 2.0, Socrative (interfața profesor) 
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Pentru realizarea testului elevii folosesc telefoanele mobile, accesând adresa 

electronică, https://b.socrative.com/login/student/, interfața pentru elevi (student). 

 

Figura 10. Test sumativ la informatică, clasa a XI-a, realizat cu ajutorul 

instrumentului Web 2.0, Socrative (interfața elev) 

Wordwall, un alt instrument Web 2.0, care poate fi folosit pentru a crea atât 

activități interactive, cât și activități imprimabile, majoritatea șabloanelor fiind 

disponibile în versiuni interactive. Conține mai multe tipuri de activități, care pot fi 

vizualizate în figura 11: 

 

Figura 11. Activități disponibile ale instrumentului Web 2.0, WordWall  
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Concluzii 

Actualmente, procesul de dezvoltare a sistemului de învăţământ este caracterizat 

prin: 

1. ascensiunea rolului tehnologiilor, prin care devin o componentă importantă a 

instruirii, cu un set valoros de resurse; 

2. instrumente didactice „noi”, adecvate, moderne pentru a sprijini un proces 

instructiv-educativ actual, eficient și de calitate. 

T.I.C., în particular instrumentele Web 2.0, oferă posibilitatea schimbării 

paradigmei educaţionale. Integrarea tehnologiei în instruire determină metodele şi 

tehnicile de lucru noi, prin folosirea internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor 

virtuale, a discuțiilor online, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită.  

În procesul instructiv-educativ, utilizarea T.I.C. poate facilita actul educaţional: 

1. Pentru elevii: 

1. Facilitează accesul independent la informație și educație; 

2. Instruirea sau îndeplinirea sarcinilor de învățare într-un ritm propriu; 

3. Utilizarea TIC-ului sporește motivația de instruire, încrederea în forțele 

proprii, școală, societate și dezvoltă creativitatea; 

4. Comunicare ușoară între elevi, cu semenii și profesorii;  

5. Atractivitatea materialelor didactice, prin îmbinarea imaginii cu sunetul etc.  

6. Stimularea cooperării și dialogului prin integrarea mediilor colaborative 

specifice Web 2.0; 

2. Pentru profesori: 

1. Utilizarea TIC, contribuie la dezvoltarea competențelor cadrului didactic; 

2. Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin crearea unei baze 

informaționale, care poate fi utilizată în continuare; 

3. Partajarea experiențelor acumulate - bloguri, Padlet, video; 

4. Schimbarea accentului dinspre predare spre învățare; 

5. Promovarea de muncă independentă, inventivitate și creativitatea; 

Utilizarea instrumentelor Web 2.0, stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv 

multiplu al elevilor (Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner), dezvoltă abilităţile 

necesare secolului XXI, contribuie la formarea perceperilor de gândire la nivel 

superior (Taxonomia lui Bloom) și orientează procesul de instruire către interesele 

elevilor (predare centrată pe elevi). 
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Rezumat: În articolul respectiv  sunt examinate opiniile și percepția studenților masteranzi în raport 
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în raport cu necesitatea pregătirii profesionale ale viitorilor specialiști în informatică prin prisma 

interconexiunii dintre informatica și algebra abstractă. 
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1. Importanța matematicii în procesul de pregătire a specialiștilor în 

informatică 

Unanim este recunoscut faptul că matematica joacă un rol decisiv în pregătirea 

profesională a viitorilor specialiști în informatică. Datorită conținutului său abstract 

rațional, matematica în prezent își găsește tot mai mult teren aplicativ în multiple 

ramuri ale informaticii. ”Matematizarea informaticii” se produce  în cele mai variate 

domenii ale informaticii moderne. Informatica, prin esența ei, folosește concepte, 

noțiuni, afirmații din matematică în general și algebra abstractă, în special, într-o 

multitudine de ramuri, precum: coduri, criptografie, tipuri abstracte de date, 

semantica limbajelor de programare, teoria recursiei, limbaje formale, etc.  

O bună înțelegere a conceptelor din domeniile informaticii menționate mai sus 

presupune o bună înțelegere a noțiunilor și afirmațiilor  din matematică care se 

utilizează pe larg la soluționarea problemelor din informatică. Interconexiunea dintre 

informatică și matematică este vitală pentru dezvoltarea noilor direcții a informaticii.  

În acest context, clarificarea opiniei studenților masteranzi de la specialitatea 

„Tehnologii informaționale în instruire” privind procesul de predare-învățare a 

matematicii  este importantă din mai multe puncte de vedere, precum, ar fi:  

evaluarea și reevaluarea programelor de studii; trasarea noilor obiective în pregătirea 

fundamentală a specialiștilor; identificarea punctelor slabe în procesul de pregătire a 

specialiștilor din domeniul informaticii; dezvoltarea de  noi competențe etc. [1-8].  

În acest scop, în lunile noiembrie, decembrie, 2018, a fost realizată o chestionare 

a studenților masteranzi de la anul I și II, rezultatele căreia sunt prezentate în acest 

studiu. Ținem să menționăm faptul că studenții masteranzi din anul I, în perioada 

respectivă, încă nu studiaseră cursul ”Structuri algebrice pe calculator”.  Acest fapt, 
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în opinia noastră, au influențat unele din răspunsurile la întrebările formulate în 

chestionar. 

2. Opiniile și percepția studenților vis-a-vis de nivelul de pregătire în 

informatică 

Vom scoate în evidență unele opinii ale studenților chestionați în raport cu 

nivelul lor de pregătire în domeniul informaticii. 

Astfel, la întrebarea „Ce priceperi, experiențe și calități ați dobândit în timpul 

studierii matematicii?”, studenții masteranzi au avut de selectat mai multe 

răspunsuri. În Tabelul 1 punctăm următoarele  rezultate:  

Tabelul 1. Distribuția comparativă a opțiunilor pe ani de studii 

Opțiuni Anul 1 (%) Anul 2 (%) Total (%) 

A. Am învățat să rezolv probleme creative; 50% 60% 55% 

B. Am învățat să lucrez în echipă, realizând 

sarcini comune cu colegii; 

42% 60% 50% 

C. Am învățat cum să iau decizii; 42% 70% 55% 

D. Pot folosi corect metodele și principiile 

speciale în rezolvarea problemelor de 

matematică; 

50% 60% 55% 

E. Recunosc principale clase/tipuri de probleme 

matematice și știu să selectez metodele și 

tehnicile adecvate pentru rezolvarea lor; 

17% 50% 32% 

F. Pot defini noțiuni, enunțuri despre rezultatele 

teoretice fundamentale și aplicarea acestora în 

rezolvare de probleme; 

33% 30% 32% 

G. Dificil de răspuns. 17% 10% 14% 

 

Conform tabelului de mai sus putem menționa faptul că mai mult de 50% din 

studenții masteranzi (anul I și II) susțin că au abilități și experiențe în raport cu 

afirmațiile  A, B, C, D.  

Totodată, observăm că procentajul studenților masteranzi de la anul II este mai 

avansat cu circa 10%, 18%, 28%, 10%, 33% respectiv cu fiecare din opțiunile A, B, 

C, D, E comparativ cu studenții masteranzi de la anul I. Studenții anului I, au 

înregistrat cel mai slab scor, circa 17%  la punctul E, ”recunosc principale clase/tipuri 

de probleme matematice și știu să selectez metodele și tehnicile adecvate pentru 

rezolvarea lor”.  

La întrebarea „Ați utilizat, implementat noțiunile din algebra abstractă la 

studierea unor compartimente din Informatică?” studenții masteranzi trebuiau să 
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selecteze una din următoarele 5 opțiuni: da; mai degrabă da decât nu; mai degrabă 

nu decât da; nu; dificil de răspuns. 

În tabelul de mai jos sunt reflectate rezultatele obținute. 

Tabelul 2. Distribuția comparativă a opțiunilor pe ani de studii 

Anul 1 (%) Anul 2 (%) Total (%) 
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17% 25% 33% 25%   60% 20% 20%     36% 23% 27% 14%   

Circa 42% (17% au răspuns da și 25% mai degrabă da) din respondenții anului 1 

de studii  afirmă că au utilizat noțiunile din algebra abstractă la studierea unor 

compartimente din Informatică. Iar circa 58% din masteranzii anului I susțin că nu au 

realizat acest lucru nici odată. La anul II este cu totul altă situație. Circa 80% din 

respondenții anului 2 de studiu afirmă că au folosit/implementat conceptele 

matematice la studierea informaticii și doar 20% din aceasta categoric au dat răspuns 

negativ. Diferența, dintre răspunsurile studenților anului I și II, poate fi explicată și 

prin faptul că studenții anului I, în perioada respectivă, încă nu au reușit să studieze 

cursul ”Structuri algebrice pe calculator”,  care clarifică multe noțiuni și concepte în 

acest sens.  

Răspunsurile la următoarea întrebarea „Ce subiecte / concepte studiate în cursul 

de Algebră cunoașteți?” sunt reflectate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3. Repartizarea opțiunilor pe ani de studii 

Opțiuni Anul 1 (%) Anul 2 (%) Total (%) 

Grupoid 42% 100% 68% 

Grup 50% 80% 64% 

Inele 67% 70% 68% 

Câmp 50% 60% 55% 

Extensii algebrice 17% 60% 36% 

Grupuri simetrice 25% 60% 41% 

Grupuri de permutări 58% 60% 59% 

Semigrup 42% 50% 45% 

Izomorfism 33% 50% 41% 

Omomorfism 8% 50% 27% 

Quasigroup 17% 80% 45% 

Buclă 25% 50% 36% 

Spații vectoriale 50% 30% 41% 

Conform datelor din Tabelul 3 se observă un decalaj substanțial dintre 

răspunsurile studenților Anului I și anului II referitor la cunoașterea noțiunilor și 
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conceptelor studiate în cursul de Algebră. Masteranzii anului II cunosc mult mai bine 

noțiunile fundamentale și datorită cursului ”Structuri Algebrice pe Calculator” prin 

intermediul căruia, sunt clarificate, explicate și implementate multe noțiuni și 

concepte matematice utilizând instrumentele din informatică și se demonstrează 

aplicabilitatea algoritmilor matematici la soluționarea problemelor practice din 

informatică.  

Răspunsurile la întrebarea „Indicați compartimente din Algebra abstractă care, 

după părerea dvs., sunt cele mai importante în pregătirea profesională a viitorului 

informatician” sunt indicate în tabelul 4. 

Tabelul 4. Repartizarea opțiunilor pe ani de studii 

Opțiuni Anul 1 (%) Anul 2 (%) Total (%) 

Algebra liniară cu aplicare 42% 90% 64% 

Algebra vectorială 33% 60% 45% 

Combinatorica 50% 70% 59% 

Teoria grupurilor 17% 50% 32% 

Logica matematică 92% 100% 95% 

Algebra booleană 33% 100% 64% 

Elemente din teoria numerelor 58% 80% 68% 

Inele 17% 40% 27% 

Câmpuri 17% 40% 27% 

Teoria grafurilor 75% 90% 82% 

Teoria mulțimilor 33% 50% 41% 

 

În conformitate cu tabelul de mai sus studenții masteranzii anului I și II optează, 

după priorități, pentru logica matematică (95%), teoria grafurilor (82%), elemente din 

teoria numerelor (68%), algebra booleană (64%), algebra liniară (64%) și 

combinatorica (59%).  În rest opțiunile sunt sub 50%. Totodată, menționăm faptul că  

există o diferență vizibilă între opțiunile masteranzilor anului I și II. Dacă ne referim 

la cel mai jos scor înregistrat, atunci punctăm faptul că studenții anului I nu văd 

necesitatea în pregătire profesională care se referă la studierea disciplinelor din 

algebra abstractă: teoria grupurilor, inele și câmpuri. În această situație pentru fiecare 

din disciplinele evidențiate au optat, ca importante în pregătirea profesională a 

viitorului informatician, circa 17% din studenții anului I și respectiv 50%, 40%, și 

40% din studenții anului II. 

Întrebarea „Cunoașteți despre aplicațiile în informatică ale următoarelor 

domenii?” include opțiunile: 1) teoria grupurilor; 2) teoria quasigrupurilor; 3) 
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omomorfismele și isomorfismele; 4) algebra vectorială; 5) teoria numerelor; 6) logica 

matematicii; 7) combinatorica; 8) inelele și corpuri; 9) matrici și determinanți. 

Din 100% masteranzi care și-au exprimat opiniile, s-au obținut rezultatele 

exprimate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 5. Repartizarea opțiunilor pe ani de studii 
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Astfel, circa 64% din, masteranzii anului I și II, cunosc despre aplicarea în 

informatică a disciplinei „logica matematicii”, 45% din masteranzi cunosc despre 

aplicarea domeniului „matrici și determinanți” și „teoria numerelor”, 41% cunosc 

despre aplicarea disciplinei „algebra vectorială” și „combinatorica”, 27% cunosc 

despre aplicabilitatea „Teoriei grupurilor” în informatică, 23% cunosc aplicarea 

compartimentelor „omomorfismele și isomorfismele” și „inelele și corpuri” și doar 

18% cunosc domeniile în care se aplică „teoria quasigrupurilor”. 
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La întrebarea „Cunoașteți folosirea teoriei grupurilor în criptografie?” din 

100% masteranzi, care și-au exprimat opiniile, 68% nu cunosc despre folosirea teoriei 

grupurilor în criptografie și doar 18% spun ferm că ei cunosc acest lucru.  

Luând în considerare cele punctate mai sus putem conchide faptul că 

masteranzii de la specialitatea „Tehnologii informaționale în instruire” sunt 

familiarizați insuficient, în mod special cei de la anul I, cu noțiunile și conceptele 

Algebrei abstracte care se folosesc în informatică. În contextul respectiv,  unitatea de 

curs ”Structuri Algebrice pe Calculator” este  importantă pentru clarificarea, 

studierea, însușirea, aplicarea în practică a noțiunilor respective de către viitorii 

specialiști în informatică. Constatările de mai sus ne vor ajuta în realizarea viitoarelor 

cercetări, atât din perspectivă practică, cât și teoretică privind recomandările didactice 

relevante în pregătirea specialiștilor calificați în informatică.   
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE ELABORARE A RESURSELOR 

EDUCAȚIONALE DIGITALE ÎN FORMAT VIDEO 

Gasnaș Ala, dr., lector univ. 

Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale, UST 

Rezumat. Un instrument foarte puternic în e-Learning sunt resursele video. Introducerea 

înregistrărilor video în șirul metodelor de predare au făcut ca  subiectele abstracte, care odată păreau 

dificile de învățat, să devină mult mai accesibile și mai ușor de înțeles. Influența înregistrărilor video 

asupra procesului de studiu este incontestabilă. În acest articol sunt elucidate unele dintre metodele 

și instrumentele de elaborare a resurselor educaționale în format video, care ar ajuta profesorii să 

răspundă provocării de a îmbunătăți modul de creare a informației video, utilizată și procesată de 

către tinerii de astăzi. 

Cuvinte cheie: tehnologii digitale, înregistrări video, instrumente video. 

 

METHODS AND TOOLS FOR DEVELOPING THE DIGITAL 

EDUCATIONAL RESOURCES IN VIDEO FORMAT 

 Abstract. A very powerful tool in e-Learning is video resources.The introduction of video in the 

range of teaching methods made the abstract subjects, which once seemed difficult to learn, become 

much more accessible and easier to understand. The influence of video on the study process is 

incontestable. The article outlines some of the methods and tools for developing educational video 

resources that would help teachers respond to the challenge of improving the creating way of video 

information used and processed by today's young people. 

Keywords: digital technologies, video resources, video tools. 

 

Introducere 

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale schimbă treptat conținutul 

noțiunii tradiționale de ”educație”. Astfel, abordarea educației centrată pe profesor nu 

mai este deja atât de relevantă, accentul punându-se pe învățarea centrată pe cursant. 

Această abordare le permite cursanților să gândească în afara tiparelor tradiționale. 

Tot mai actuală și mai populară devine educația online, care utilizează metode 

moderne de predare și permite folosirea timpului din clasă mai mult pentru discuții 

constructive și evaluări. Această abordare cere profesorilor să-și modernizeze metodele 

de predare prin înregistrări video, utilizând instrumentele necesare pentru crearea unor 

astfel de resurse. 

Cercetările în domeniu au arătat că 90% din informațiile transmise creierului sunt 

informații vizuale și sunt prelucrate în creier de 60.000 de ori mai rapid decât cele 

textuale. De asemenea, s-a constatat că cursanții preferă informația video, și nu cea 

prezentată sub formă de text. În plus, odată cu creșterea accesului la dispozitivele 
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electronice, cursanții își pot folosi telefonul sau laptopul oricând și oriunde pentru a 

urmări prelegerile [1].  

Așadar, utilizarea înregistrărilor video duce la: 

• folosirea diverselor stiluri de învățare: vizual, auditiv, verbal; 

• motivarea și captivarea cursanților, permițându-le să învețe în propriul ritm; 

• dispariția necesității predării repetate; 

• reliefarea creativității fiecărui cursant; 

• folosirea înregistrărilor video pentru aprecierea lucrului cursantului, în loc de 

aprecierea verbală; 

• revederea înregistrărilor video oricând și oriunde, în cazul absentării cursanților 

sau în timpul pregătirii pentru examen. 

Introducerea înregistrărilor video în șirul metodelor de predare are un impact 

major în procesul de studiu, și anume [2]:  

• Promovează învățarea independentă. Cursanții au rezultate mult mai bune 

atunci când înțeleg un concept de sine stătător. Astfel, urmărind prelegerile video, 

cursanții învață independent și pot crea ei înșiși înregistrări video, pentru a explica un 

subiect colegilor lor. Înregistrările video îi ajută pe cursanți să ”învețe prin practică” 

(”learn by doing”), iar datorită acestui fapt, se îmbunătățește capacitatea unui cursant 

de a-și aminti un anumit subiect. 

• Pregătește viitorul cursanților. Ei pot aplica în afara universității abilitățile 

obținute în crearea resurselor video. Utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi clipurile 

video din sala de clasă, amplifică abilitățile de învățare ale cursanților și sporește 

capacitatea de memorare. 

• Sporește implicarea cursanților în activitățile de clasă. Resursele video ajută 

la implicarea mult mai activă a cursanților în procesul educațional. La vizionarea 

resurselor video, ei devin mai atenți și se distrag mai puțin, memorând mai bine și pe 

un termen mai lung informația predată. 

• Facilitează colaborarea peer-to-peer (P2P). Înregistrările video în mare parte 

sunt activități de grup și le permit cursanților să-și ajute colegii, lucrând în colaborare. 

 

Metode și instrumente de elaborare a resurselor video 

Înregistrările video pot fi folosite pentru a introduce noi abilități, cunoștințe sau 

comportamente care trebuie învățate sau întărite. 

Există mai multe tipuri de înregistrări video, însă determinarea tipului care se 

potrivește cel mai bine cerințelor cursanților va ajuta la organizarea eficientă a 

conținutului înregistrării video. 
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Putem evidenția următoarele tipuri de înregistrări video [3]: 

• Video de ”bun venit”. Videoclipurile de întâmpinare sunt folosite pentru a 

prezenta cursanților informații despre curs și despre profesorul ce va ține acest curs. 

Aceste înregistrări pot fi publicate online, pentru a fi vizualizate înainte de curs, sau 

pot fi prezentate în sala de clasă. 

• Modelarea video – este o tehnică de instruire care ajută cursanții să 

dobândească noi abilități prin vizionarea în înregistrări a comportamentului, acțiunilor 

unui individ și imitarea ulterioară a acestui comportament sau acțiuni. Modelarea video 

poate fi utilizată pentru a preda abilități specifice, secvențe de joc, interacțiuni sociale. 

• Cursul video. Cursurile video sunt versiuni concentrate ale lecțiilor din clasă. 

Ele pot consta în oricare dintre următoarele elemente: clipuri scurte, capturi de ecran, 

imagini, diapozitive și înregistrări de voce. Acest tip de video instrucțional poate fi 

utilizat pentru a implementa modelul clasei inversate. 

• Tutorialul video. Tutorialele video sunt demonstrații detaliate care oferă 

cunoștințe de specialitate pe un anumit subiect, adesea înregistrate într-o serie de 

"sesiuni". Sunt înregistrări video care explică, pas cu pas, o anumită abilitate sau 

tehnică.  

În cele ce urmează, ne vom opri mai detaliat la tipul de înregistrare video cursul 

video. Acest tip de video poate avea mai multe subtipuri. Unele dintre acestea sunt [4]: 

 Prelegerea în timp real, care presupune transmiterea către cursanți a 

înregistrărilor efectuate în timpul prelegerilor. În acest caz, cursanții pot să întrerupă și 

să reia oricând înregistrarea. Astfel, ei vor folosi prelegerile înregistrate în funcție de 

ritmul și nevoile lor de învățare.  

Aceste înregistrări nu trebuie efectuate doar în sălile de clasă în timpul 

prelegerilor. Prelegerile pot fi înregistrate și în studio, fiind transmise apoi cursanților 

oricând și oriunde. Cu aceste prelegeri preînregistrate se poate menține lecția în 

desfășurare chiar și în absența profesorului. 

 Înregistrarea sau captura de ecran, care permite de înregistrat totul ce este 

afișat pe ecran cu sau fără sunet. În așa fel, apare posibilitatea de a crea miniprelegeri 

prin capturarea ecranului.  

Acest tip de înregistrare este foarte popular în rândul profesorilor. Odată cu 

apariția instrumentelor video bazate pe browser, pot fi create înregistrări profesionale, 

care vor fi distribuite instantaneu cursanților. Înregistrările sau capturile de ecran sunt 

create în special pentru conceptele greu de înțeles, astfel încât cursanții să le poată 

revedea de câte ori este nevoie.  
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 Prezentarea video. Prezentările video sunt o alegere bună în cazul în care 

se dorește creșterea ratei de implicare a cursanților în procesul de învățare. Abilitățile 

de prezentare și comunicare eficientă, pe care cursanții le dezvoltă în procesul de studii, 

sunt printre cele mai valoroase calități pe care le iau la locul de muncă. 

Înregistrarea prezentării video are următoarele beneficii pentru cursanți: 

 îi ajută să gândească creativ; 

 îi ajută să-și exprime verbal opinia; 

 îi ajută să depășească anxietatea de a vorbi în public. 

 Sarcina video. Utilizarea sarcinilor video ar duce treptat la dispariția noțiunii 

de ”temă pentru acasă”. Solicitând cursanților să-și îndeplinească sarcinile sub formă 

de înscrieri video, îi putem ajuta să pătrundă profund în esența unui subiect. Sarcinile 

video îi impun pe cursanți să colaboreze între ei, dezvoltându-le abilități de comunicare 

eficientă și demonstrând, în același timp, nivelul lor de cunoștințe. 

Tipurile de sarcini pe care le pot avea cursanții: 

 Căutarea pe web a înregistrărilor video care au aceeași tematică ca și subiectul 

discutat în clasă. 

 Crearea versiunii proprii a înregistrării video despre subiectul învățat. Această 

metodă impune cursanții să gândească creativ și să acumuleze cunoștințe variate despre 

un anumit subiect. 

 Crearea înregistrărilor video cu expunerea realizării sarcinilor individuale. În 

acest mod, cursanții vor învăța cum să utilizeze tehnologiile digitale pentru a-și 

prezenta gândurile originale. 

 Crearea înregistrărilor video cu solicitarea unor tematici care necesită 

explicări orale în locul tematicilor scrise. Aceste înregistrări ajută cursanții să devină 

comunicatori eficienți și îi pregătește pentru viața reală. 

Există o gamă largă de instrumente video disponibile publicului larg, care pot fi 

utilizate pentru a crea și a edita înregistrările video. Unele dintre aceste instrumente 

vor fi prezentate în continuare. 

Ezvid este un instrument gratuit de creare a înregistrărilor video, care permite de 

a captura tot ce apare pe ecranul computerului. Acest instrument asigură editarea 

videoclipurilor înregistrate, împărțirea înregistrărilor, inserarea textului și a sunetului 

și chiar desenarea direct pe ecran. Videoclipurile pot fi editate și salvate pentru o 

utilizare ulterioară sau pot fi încărcate direct pe YouTube [5, 6]. 

CamStudio este un program destul de simplu, care permite de a înregistra ecranul 

și sunetul și a realiza ieșiri în format AVI sau SWF. În acest program se pot face 

adnotări, cum ar fi inserările de text. De asemenea, oferă câteva opțiuni implicite pentru 
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cursor, cum ar fi ascuns sau evidențiat, care trebuie verificate cu atenție înainte de 

înregistrare. Sunt și câteva opțiuni video ce permit controlul compresiei, frecvența 

cadrelor, cu regret însă, acest program nu include posibilități de redactare [7]. 

Screenr este un program de înregistrare bazat pe web. Acesta permite captura de 

ecran prin conectarea la site-ul web făcând ”clic” pe butonul de înregistrare și 

păstrându-l deschis în timp ce este capturată activitatea pe ecran. Susține formatul 

PNG. Timpul maxim de înregistrare este de 5 minute pe înregistrare. Fișierele sunt 

salvate pe site. Când înregistrarea este finalizată, se va oferi un link ce poate fi partajat 

ușor prin e-mail sau poate fi încorporat pe site-uri web. Acest program este absolut 

gratuit, funcționează atât pe MAC, cât și pe PC și chiar pe iPhone [5]. 

Screencast-O-Matic este un instrument de screencast care posedă atât versiunea 

web, cât și cea de PC. Este ușor de utilizat, dispune de găzduire video gratuită și permite 

înregistrarea ecranului sau a ecranului și a camerei web, precum și folosirea 

microfonului pentru înregistrarea vocii. De asemenea, poate publica înregistrarea direct 

pe YouTube. Versiunile gratuite ale Screencast-O-Matic au caracteristici limitate. De 

exemplu, există o limită de timp de înregistrare de 15 minute, nu permite înregistrarea 

numai cu camera web și nu permite adnotări în timpul înregistrării [5]. 

Flixtime este un site gratuit unde utilizatorii pot crea videoclipuri personalizate de 

calitate, cu imagini, clipuri video și text. Cu acest instrument se poate crea, distribui și 

descărca gratuit un clip video de 60 de secunde. Flixtime utilizează un sistem 

AudioMicro pentru a oferi utilizatorilor o selecție de piese muzicale și efecte sonore. 

Toate producțiile video Flixtime pot fi utilizate atât pentru uz personal, cât și pentru uz 

comercial [7]. 

Animoto este un instrument cu ajutorul căruia fotografiile și clipurile video pot fi 

transformate în videoclipuri și în slideshow-uri. De asemenea, acesta oferă posibilitatea 

de a alege unul dintre stilurile video standardizate, de a adăuga muzică, text și de a le 

converti în videoclipuri [8]. Animoto este folosit în special pentru a crea anunțuri, 

postări sociale, buletine de știri. De asemenea, se pot crea fotoeseuri, portofolii sau alte 

proiecte. 

Hippo Video este un instrument video online care are grijă de întregul ciclu de 

viață al videoclipului – de la crearea, editarea, găzduirea, partajarea până la urmărirea 

lui. Acest program permite alegerea între camera web și înregistrarea ecranului, având 

și o opțiune audio pentru a începe înregistrarea. Totodată, există posibilitatea de a 

importa videoclipurile de oriunde doriți și de a le edita. Hippo Video are un editor video 

foarte rapid. Se pot adăuga: text, emoticoane și casete de text (callouts), pentru a oferi 

videoclipurilor mai mult context [9]. 
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PowToon este un software pentru crearea prezentărilor animate și videoclipurilor. 

Powtoon are template-uri gata, proiectate pentru demararea animației, alegerea și 

plasarea cărora se face prin glisare. De asemenea, acesta oferă posibilitatea de 

personalizare a template-urilor prin crearea propriilor imagini, a muzicii și vocii. În 

versiunea gratuită sunt accesibile caracteristicile de bază [10]. 

Concluzii 

Trebuie de menționat că adoptarea cu succes a tehnologiilor video în sala de clasă 

este un proces care necesită timp, o viziune clară a transformărilor din domeniul 

educației, o corelare adecvată cu curriculumul și cu metodologiile de alternativă, 

precum și implicarea activă și sprijinul reciproc al profesorilor, cursanților și 

administratorilor.  

Videoclipul ajută profesorii să răspundă provocării diferitelor stiluri de învățare 

și să îmbunătățească modul în care tinerii de astăzi accesează, absorb, interpretează, 

procesează și utilizează informațiile. Astfel, videoclipul devine un instrument esențial, 

care poate avea un impact puternic asupra memorării informațiilor de către cursanți, 

precum și asupra implicării lor active în procesul de studiu. 
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LUCRUL INDIVIDUAL AL ELEVILOR  

ÎN CONTEXTUL FORMĂRII COMPETENȚELOR INFORMAȚIONALE 

Gradinari Oxana, profesor de informatica 

ȘP nr.4, mun. Bălți 

Cele mai grandioase schimbări survin astăzi în domeniul tehnologiei 

informaționale. În tranziția la o societate informațională ia naștere un spațiu 

informațional unificat care iese dincolo de hotarele unui anume stat și pătrunde în 

toate sferele societății moderne. Cel mai important indicator al unei astfel de societăți 

este acela că toți membrii săi au aceleași drepturi și au oportunități egale să producă 

în mod liber și să primească în timp util orice informație care prezintă pentru ei 

interes, cu excepția cazurilor limitate de lege. 

Sociologul M. Castells a numit societatea modernă "o societate de rețea", nucleul 

acestei societăți reprezentându-l economia globală și informatizarea, "ambele 

funcționând ca un singur sistem în timp real și la scara întregii planete" [1]. 

Prioritatea informației în comparație cu alte valori și beneficii constă în 

dobândirea de către resursele informaționale a statutului de resurse strategice, statut 

determinat de faptul că în orice domeniu de activitate, inclusiv economic, politic, 

social, pedagogic, cei care au acces deplin la informație și mijloacele corespunzătoare 

de primire, prelucrare, distribuție, depozitare și utilizare a informației sunt cei care 

dețin controlul deplin asupra oricărei situații. 

Resursele informaționale reprezintă: 

 produsul activității intelectuale a societății;  

 stocurile de informații disponibile; 

 informațiile înregistrate pe orice tip de purtător de informație adecvat pentru 

conservarea și utilizarea acesteia. 

Factorul obiectiv de dezvoltare a elevului modern este formarea competenței 

sale informaționale ca abilitate de bază care asigură eficiența instruirii în cadrul 

orelor de studiu individual. 

Lucrul individual reprezintă etapa finală a tuturor tipurilor de activitate 

educațională și, conform lui Петровский А. В. [2], este supremul tip specific de 

activități educaționale. Nici un fel de cunoștințe, dacă acestea nu sunt aplicate în 

lucrul individual/ independent, nu pot deveni adevărată proprietate a omului. 

Conform opiniei general acceptate, lucrul individual este un concept complex și 

ambiguu, interpretat de toți cercetătorii și practicienii în moduri diferite: 
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Ivancov L. Formă de învățare individualizată și independentă, unde elevul 

își tratează propriul său stil de învățare, în dependență de 

motivația, nevoile proprii și interesele pe care le are [3, p. 

633]. 

Neacșu I. 

 

 

 

Volontir N. 

Un proces, complex, ce solicită din partea celui care învață 

implicare deplină și mobilizarea tuturor resurselor de care 

acesta dispune: cognitive, metacognitive, afective, 

motivaționale [4, p. 15]. 

Munca independentă care contribuie la consolidarea, 

recuperarea, aprofundarea cunoştinţelor; formarea capacităților 

intelectuale şi practice; amplificarea spiritului analitic şi critic; 

formarea competenței de cercetare științifică [5, p. 186]. 

Архангельский 

С. И. 

Căutarea independentă a informațiilor necesare, obținerea de 

noi cunoștințe și utilizarea lor pentru rezolvarea diferitor 

sarcini [6] 

Mai jos vom prezenta criteriile de clasificare a lucrului individual și tipurile 

acestuia (tab. 1). 

Tabelul 1. Clasificarea lucrului individual 

Autorul  Criteriul de 

clasificare  

Forme de lucrul individual  

Есипов Б. П. Destinația 

didactică 

 activități individuale privind dobândirea de noi 

cunoștințe și aplicare a lor; 

 repetarea și evaluarea cunoștințelor și 

aptitudinilor etc.  

Пидкасистый 

П. И. 

Nivelul activității 

cognitive 

 activități individuale de reproducere întocmai a 

acțiunilor după un model prestabilit; 

 activități individuale de reproducere cu variații; 

 activități individuale cu caracter euristic; 

 activități individuale cu caracter creativ. 

Шамова Т.И. Nivelul activității 

cognitive 

 activități individuale cu caracter de reproducere; 

 activități individuale cu elemente de căutare; 

 activități individuale cu caracter creativ (de 

cercetare). 

Малкин И. 

И. 

Natura activității 

cognitive 

 activități individuale cu caracter de reproducere: 

de antrenament, formative, de revizuire, de 

evaluare; 

 activități individuale de căutare/cunoaștere: de 
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pregătire, constatare, căutare euristică, căutare 

logică; 

 activități individuale de tip creativ: artistic, 

științific, tehnic; 

 activități individuale de tip educațional-practic: 

instructiv - practic, social – practic  

Sistematizarea de mai sus a lucrului individual este relevantă și pentru astfel de 

discipline cum ar fi informatica, geometria descriptivă, grafica inginerească. În tab. 2 

se prezintă varietățile lucrului individual în domeniul informaticii. 

Tabelul 2. Tipuri de activități individuale în domeniul informaticii 

Caracteristicile tipurilor de activități 

individuale  

Forme de implementare a activităților 

individuale în predarea informaticii 

Lucrul individual privind dobândirea de 

noi cunoștințe și dezvoltarea abilității de 

dobândire a cunoștințelor 

Lucrul cu manualele, literatura metodică și 

de referință; activitatea de cercetare; 

rezolvarea de probleme. 

Lucrul individual privind consolidarea 

cunoștințelor 

Lucrul cu literatura educațional-metodică; 

rezolvarea sarcinilor educaționale tipice. 

Lucrul individual privind dezvoltarea 

abilității de a aplica cunoștințele obținute 

în rezolvarea problemelor educaționale și 

practice 

Lucrul cu literatura educațională și 

metodică; rezolvarea de sarcini 

educaționale de complexitate variată, 

inclusiv sarcini combinate. 

Lucrul individual de natură creativă (sau 

cu elemente de creativitate) 

Activități de cercetare; rezolvarea 

problemelor de complexitate sporită. 

Conform concepției de abordare activă a personalității [7], procesul de învățare 

este o interacțiune subiect-subiect între profesor și elev, a cărui scop este de a crea o 

personalitate armonioasă, competentă și care se auto-instruiește continuu. În cadrul 

acestui proces profesorul nu doar transmite cunoștințe, ci organizează procesul de 

învățare, creează condiții pentru realizarea activităților de cunoaștere și a lucrului 

individual al elevilor. În consecință, lucrul individual al elevilor poate fi privit ca o 

activitate comună interconectată și interdependentă între profesori și elevi (tab. 3). 

Tabelul 3. Lucrul individual ca activitate comună a profesorului și a elevului 

Tipul 

activității 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Elaborarea 

reperelor  

Selectarea obiectivelor pentru lucrul individual, 

crearea de factori psihologici favorabili pentru 

lucrul independent. 

Familiarizarea cu 

obiectivele, pregătirea 

psihologică pentru 

lucrul independent. 
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Execuția Pregătirea materialului didactic: 

 selectarea materialului teoretic, structurarea 

acestuia, proiectarea sarcinilor care reflectă 

diferite tipuri de activități cognitive; elaborarea 

instrucțiunilor pentru rezolvarea sarcinilor; 

 selectarea formelor de prezentare a rapoartelor, 

volumului lucrărilor, termenelor de prezentare; 

 suport pedagogic pentru lucrul independent 

(definirea formei consultațiilor). 

Studierea 

instrucțiunilor pentru 

rezolvarea 

problemelor, stabilirea 

relațiilor între diferite 

concepte, noțiuni, 

generalizarea 

algoritmilor, 

identificarea soluțiilor 

alternative. 

Evaluarea Elaborarea unui sistem de evaluare; organizarea 

procesului de evaluare. 

Auto-evaluare, auto 

reglementare.  

În opinia cercetătorilor Матвейчук Л. В., Шапошникова Т. Л., Агибова И. М. 

și Куликова Т. А. optimizarea lucrului independent al elevilor este legată cu 

utilizarea mediul educațional informațional și de comunicare. Acest mediu asigură 

elevului libertatea de a alegere și a gestiona lucrul independent. Elevul poate opera cu 

o cantitate mare de informație, integrând-o în sistemul său de cunoștințe, poate 

automatiza prelucrarea ei, modela procese și petrece independent activități de 

învățare. În cazul auto-evaluării are loc corectarea la momentul oportun a procesului 

de autoinstruire. 

Bazând-se pe opiniile autorilor, numiți mai sus, se face posibilă dezvoltarea unui 

model al sistemului didactic al lucrului individual al elevilor în mediul educațional 

informațional și comunicațional (tab. 5). După cum se poate vedea din tabel, de la 

etapa de adaptare până la etapa finală de formare a abilității elevilor de a lucra 

individual crește gradul de independență și scade necesarul de asistență în procesul de 

lucru independent. Utilizarea în procesul educațional a mediilor informaționale și 

comunicaționale îi ajută pe elevi să se adapteze la cerințele educaționale curente, să 

eficientizeze procesul de lucru individual, să dezvolte capacitatea și nevoia de a lucra 

independent. 

Tabelul 5. Modelul sistemului didactic al lucrului independent al elevilor (LIE)  

în mediul educațional informațional și de comunicare (MEIC) 

Rezultat: 

Îmbunătățirea calității procesului educativ, dezvoltarea motivației interne și a gradul 

de independență, intensificarea activității cognitive a elevilor. 
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Solicită ajutor din 

partea profesorului 
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sarcina 
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Tehnolo

gii de 

rețea 

Folosite 

episodic 
Folosite sistematic Folosite activ 

Creativă 
Nivel 

reproductiv 

Nivel 

reconstructiv 
Nivel de căutare 

Reflexivă 

Lipsește dorința 

de a analiza 

progresul și 

rezultatul LI 

 

Elevul analizează 

rezultatele LI, 

tinde să-și 

îmbunătățească 

performanțele 

Caută creativ căi 

de îmbunătățire a 

LI 

Nivel Scăzut Mediu Optim 

Diagnosticarea autonomiei 
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La prelegere: rezumatul prelegerii, auto-

evaluarea interactivă, teleconferință.  

La lecția practică: studiu independent de 

caz, auto-evaluarea, evaluarea formativă, 

test, e-portofoliu. 

Mijloace de dezvoltare socio-

comunicativă: webinar, blog, e-seminar, 

blogging independent, moderator pe 

forumuri 

Profesor 

tutore 

Etapa de 

formare 

La prelegere: conspect de reper, auto-

evaluarea interactivă. 

La lecția practică: lucru independent 

asupra sarcinilor cu diferite tipuri de 

materiale informative, auto-evaluare, 

monitorizare, testare, e-portofoliu.  

Mijloace de dezvoltare socio-

comunicativă: turneu de căutare, studiu 

de caz 

Profesor 

coordonato

r-moderator 

Etapa de 

adaptare 

La prelegere: structurarea conținutului 

prelegerii, auto-evaluarea interactivă. 

La lecția practică: activități la modulul 

„Lucrul independent în MEIC”, auto-

evaluare, evaluare formativă.  

Mijloace de dezvoltare socio-

comunicativă: turneu de căutare, studiu 

de caz 

Profesor 

motivator 
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Scop: Formarea și dezvoltarea abilităților de dobândire a cunoștințelor noi, 

disponibilitatea de a le aplica pentru rezolvarea problemelor profesionale, obținerea 

experienței în planificarea și organizarea timpului de lucru 

Cererea socială: Formarea specialiștilor calificați, mobili, ce pot aplica tehnologiile 

informaționale, capabili să transforme cunoștințele dobândite în tehnologii 

inovatoare, pregătiți pentru dezvoltare profesională, educație și auto-educație 

continuă. 

 

În concluzie, se poate de menționat că din punctul de vedere al lui Ворошилова 

И. С., Везирова Т. Г., Изотова Л. Е., lucrul individual al elevilor este strâns legat, 

de alte componente ale procesului instructiv-educativ (tab. 6), ceea ce face posibilă 

implementarea didactică a potențialului acestuia.  

 

Tabelul 6. Relația dintre lucrul individual al elevilor și alte componente ale procesului educațional 

Componenta 

procesului 

instructiv-

educativ 

 

Relația sa cu lucrul individual al elevilor 

Lecții în clasă Contribuie la formarea unui sistem fundamental de cunoștințe 

și abilități care servește drept bază cognitivă (operațională) 

pentru dezvoltarea de noi abilități. 

Activități de 

studiu și cercetare 

ale elevilor 

Se desfășoară în mare parte în afara sălii de clasă. În plus, 

cunoștințele și abilitățile dezvoltate pe parcursul lucrului 

individual vor fi utilizate în cadrul activităților de cercetare. 

Lucrări de 

calificare 

Se efectuează exclusiv independent pentru a consolida 

cunoștințele și abilitățile dobândite. 

Sprijinul elevilor 

în 

autodeterminarea 

profesională. 

Se știe că acest sprijin este inseparabil legat de monitorizarea 

activităților educaționale și profesionale ale elevului, inclusiv 

monitorizarea lucrului individual al elevilor. Datorită 

monitorizării lucrului individual, este posibilă eliminarea 

golurilor din formarea profesională care împiedică alegerea 

căii de dezvoltare profesională a fiecărui elev. 
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ASPECTE METODICE PRIVIND STUDIEREA METODEI ITERATIVE 

JACOBI DE SOLUȚIONARE A ECUAȚIILOR LINIARE  

UTILIZÂND SOFTUL MAPLE 

Josu Natalia, dr., conf. univ. 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

1. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare  

Sistemele de ecuații liniare apar din problemele examinate atât în matematică cât 

și în procesul de cercetare în diverse ramuri ale științelor naturii. Cunoașterea 

metodelor de rezolvare a sistemelor respective reprezintă un avantaj pentru cei care 

cercetează și construiesc modele matematice și ulterior le aplică la rezolvarea unor 

probleme complexe.   

Un sistem de ecuații liniare poate fi scris sub una din formele: 
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, unde nnRA   

– o matrice reală cu n linii și n coloane, 
nRb  – un vector coloană cu n componente 

reale, ce reprezintă coloana termenilor liberi și vectorul necunoscutelor 
nRx .  

Metodele de rezolvare numerică a sistemelor de ecuații liniare, reprezentate astfel, se 

grupează în două categorii: metode directe și metode indirecte (iterative).  

Metodele directe constau în reducerea sistemului de ecuații liniare, într-un număr finit 

de etape, la un sistem echivalent ce poate fi direct soluționat prin substituție directă sau 

inversă. Aceste metode furnizează soluția exactă x a sistemului de ecuații liniare. 

Metodele iterative constau în construcția unui șir 
kx , 

nk Rx  , ,,2,1,0 k  

convergent către soluția exactă x a sistemului de ecuații liniare Ax = b. Stoparea 

procesului iterativ, adică trunchierea șirului 
kx  are loc la un anumit indice s, determinat 

pe parcursul calculului în dependență de precizia impusă, astfel încât termenul curent 
sx  să constituie o aproximație satisfăcătoare pentru soluția căutată [1,2]. 

2. Aspecte teoretice privind studierea metodei iterative Jacobi la soluționarea 

sistemelor de ecuații liniare 

În continuare vom examina metoda Jacobi care este un algoritm iterativ pentru 

determinarea soluțiilor unui sistem diagonal dominant al ecuațiilor liniare. Acest 

algoritm este o versiune a diagonalizării matricei prin transformarea Jacobi. Metoda 

este numită în cinstea celebrului matematician german Carl Gustav Jacob Jacobi 

(10.12. 1804 – 18.02.1851) care a descoperit metoda respectivă.  
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Se va examina sistemul )1(
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În continuare se va exprima 
1

x  din prima ecuație a sistemului (1), 
2

x din a doua etc. Ca 

rezultat se va obține un sistem de ecuații echivalent cu (1) și anume  
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Sistemul (4) se numește sistem adus la forma normală. Dacă se vor efectua notațiile 
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În calitate de vector inițial, de obicei, poate fi considerat vectorul 
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Condițiile de convergență a procesului iterative. Faptul că sistemul de ecuații liniare 

(1) a fost adus la forma normală (4) aceasta  încă nu înseamnă că procesul iterativ va 

converge cu siguranță. În acest sens este suficient să se îndeplinească măcar una din 

condițiile:  
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unde  este normă a matricei [4]. 

3. Implementarea soft-ului Maple la studierea metodei iterative Jacobi 

Problemă. Să se soluționeze sistemul de ecuații liniare 
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 prin 

metoda Jacobi, cu precizia 0.001, elaborând o procedură Maple. 

Mai jos a fost realizată o procedură Maple, cu numele MetodaJacobi, care 

primește ca date de intrare matricea A – matricea coeficienților de pe lângă necunoscute 

și vectorul b – ce reprezintă coloana termenilor liberi. În continuare se definește 

vectorul x0 ce definește aproximația inițială, după care se apelează procedura 

MetodaJacobi pentru matricea A, vectorul b, aproximația inițială și precizia cu care se 

va calcula soluția sistemului de ecuații. A fost ales un sistem de ecuații ce posedă soluții 

întregi, pentru a putea verifica corectitudinea acestora cu funcția standard linsolve.  
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Soluție. 

with(linalg): 

MetodaJacobi:=proc(a,b,x0,epsilon) 

local 

n,n1,ni,x1,x2,k,i,j,p,suma;n:=vectdim(x0); 

ni:=0; 

for i to n do 

suma:=0; 

for j to i-1 do 

suma:=suma+abs(a[i,j]) od; 

for j from i+1 to n do 

suma:=suma+abs(a[i,j]) od; 

if a[i,i]=0 then print(`Metoda nu se aplica`); 

RETURN(NULL) fi; 

suma:=suma/abs(a[i,i]); 

if ni<suma then ni:=suma fi; 

od; 

n1:=0; 

for j to n do 

suma:=0; 

for i to j-1 do 

suma:=suma+abs(a[i,j])/abs(a[i,i]) od; 

for i from j+1 to n do 

suma:=suma+abs(a[i,j])/abs(a[i,i]) od; 

if n1<suma then n1:=suma fi; 

od; 

if ni>n1 then ni:=n1 fi; 

if ni>=1 then print (`Metoda nu se 

aplica`); RETURN fi; 

k:=floor(ln(epsilon)/ln(ni))+1; 

x1:=vector(n); x2:=vector(n); 

for i to n do x1[i]:=x0[i] od; 

for p to k do 

for i to n do 

x2[i]:=b[i]; 

for j to i-1 do 

x2[i]:=x2[i]-a[i,j]*x1[j] od; 

for j from i+1 to n do 

x2[i]:=x2[i]-a[i,j]*x1[j] od; 

x2[i]:=x2[i]/a[i,i]; od; 

for i to n do x1[i]:=x2[i] od 

od; 

RETURN(evalm(x2)) 

end; 

 

Aplicând procedura elaborată obținem următarele rezultate: 

A:=matrix(3,3,[3,1,1,1,5,1,-1,1,8]); 

 

b:=vector([4,-2,14]); 

 

x0:=vector(3,[0,0,0]); 
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MetodaJacobi(A,b,x0,0.001); 

 

map(evalf,MetodaJacobi(A,b,x0,10^(-3))); 

 

Pentru a compara rezultatele alicăm funcția standard linsolve: 

linsolve(A,b); 

 

Sesizăm că rezultatele coincid. Algoritmul descris mai sus poate fi aplicat cu succes 

atât de studenți cât și de către profesori la studierea metodelor numerice. 
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ROBOTICA - O NOUĂ PARADIGMĂ INTERDISCIPLINARĂ 

ÎN EDUCAȚIA TINERII GENERAȚII  

Lupașco Natalia, dr., lector univ.  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

1. Studierea roboticii în școala –un imperativ al timpului 

Progresul ştiinţific şi tehnologic din ultimele decenii este indisolubil legat cu 

produse intelectuale, descoperiri si invenţii, obţinute ca urmare a inovaţiei. Rolul lor 

în economie creşte semnificativ zilnic. Crearea de produse competitive, care au un 

grad ridicat de utilizare intensivă a cunoaşterii şi inovării, este practic imposibilă fără 

utilizarea inovaţiilor, care ocupă un loc central în economia de piaţă modernă, din 

moment ce duce la crearea de noi necesităţi, reducerea costurilor de producţie, 

afluxul de investiţii.  

Unul dintre domeniile principale ale ştiinţei moderne aplicate este robotica, care 

se ocupă de crearea şi implementarea maşinilor automate humanoide, care pot facilita 

atât sfera industrială a vieţii, cât şi viaţa de zi cu zi [1]. Robotica de astăzi este o 

industrie destul de bine dezvoltată: un număr foarte mare de roboţi funcţionează în 

diferite întreprinderi, studiul spaţiului cosmic sau adâncimile subacvatice nu este 

complet fără utilizarea roboţilor manipulatori ai vehiculelor subacvatice sau de zbor 

cu un nivel ridicat de inteligenţă. În laboratoare, se creează un număr tot mai mare de 

roboţi pentru uz casnic, "maşinile inteligente" care înlocuiesc tot mai mult oamenii la 

locul de muncă. Numărul locurilor de muncă pentru oameni nu se micşorează, cum 

afirmă mas media, da din contra se măreşte, datorită faptului că roboţii trebuie 

proiectaţi, construiţi, programaţi, testaţi, supravegheaţi şi întreţinuţi. Toate aceste 

acţiuni presupun apariţia şi existenţa unor profesii bine plătite [1]. Respectiv la nivel 

mondial se fac eforturi în pregătirea acestor specialişti. 

 

2. Abordări didactice în studierea roboticii 

Republica Moldova din 2015 s-a aliniat tendinţei mondiale de studiere a robotii 

şi a elaborat curriculum la Robotică (curs opţional) [2] pentru clasele gimnaziale. 

Pentru clasele a IV-a a IX-a anul curent a fost elaborată curriculum la Educaţia 

tehnologică în care s-a introdus modulul opţional Robotica [3].  

Obiectivul principal al programului de Robotică este de a contribui la formarea 

elitei tehnice şi a unei societăţi moderne, o gândire progresivă în domeniul 

tehnologiilor avansate şi în viitor vor putea fi angajaţi în domenii STEM. Obiectivele 

programului: 
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 implicarea copiilor şi a tinerilor talentaţi în creativitatea ştiinţifică şi tehnică, 

oferind condiţiile pentru orientarea profesională timpurie; 

 asigurarea egalităţii, indiferent de vârstă, locul de reşedinţă şi sprijinul material, 

accesul participanţilor la programe la tehnologii de vârf, precum şi abilităţile 

practice de lucru cu produsele inovatoare, precum şi baza materială şi tehnică, 

educaţională şi metodologică necesară şi suportul organizaţional şi 

administrativ; 

 oferirea oportunităţilor copiilor şi tinerilor de a-şi realiza pe deplin potenţialul 

creativ, profesional şi personal prin sistemul de educaţie profesională şi 

dezvoltare profesională, ocuparea forţei de muncă şi promovarea spiritului 

antreprenorial în domeniul inovării şi a tehnologiilor înalte; 

 asigurarea posibilităţii de manifestare publică şi deschisă a calităţilor personale 

şi a aptitudinilor profesionale, precum şi asistenţa specifică printr-un sistem 

deschis şi transparent de evenimente sportive şi tehnice în domeniul inovării şi 

al tehnologiilor de vârf. 

Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca componentele elev/student – 

profesor – dotare cu tehnică şi tehnologii să fie de cea mai înaltă calitate. Dacă nu va 

fi dotată şcoala cu tehnică suficientă nu va fi posibilă o învăţare calitativă.  

În continuare, luând în considerare propria experiență în acest domeniu, vom 

puncta unele recomandări didactice privind îmbunătățirea procesului de studiere a 

roboticii în școala: 

 Analiza problemelor. La această etapă, profesorul trebuie să orienteze elevii la 

identificarea și ulterior la analiza problemelor care sunt aproape de interesul și 

preocupările lor. Să analizeze foarte bine condițiile și mediul în care va fi 

dezvoltată problema. Să înțeleagă și să formulize clar sarcina problemei. 

 Modelarea. Etapa respectivă presupune o pregătire profesională avansată și 

multilaterală din partea profesorului. Astfel, profesorul trebuie să pună un accent 

special în dezvoltarea unor calități care țin de imaginație, asamblare și 

construire, algoritmizare și programare. Pentru a dezvolta fiecare din aceste 

componente sunt necesare foarte multe exerciții speciale, bine gândite și 

încurajare permanentă din partea profesorului. Evident, aceste calități sunt 

cultivate în timp și rezultatul muncii nu se observă imediat.  

 Proiectarea. În procesul de proiectare elevii trebuie deprinși șă aibă o atitudine 

critică în raport cu propriile soluții și tot odată trebuie să fie pregătiți moral să 

poată revizui și îmbunătăți ideile formulate anterior. Astfel, evaluarea și 

autoevaluare devin calități decisive la realizarea cu success a proiectării.  
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 Algorimizarea și programarea. Din start elevii trebuie pregătiți, prin 

numeroase exerciții bine gândite din partea profesorului, să realizeze algoritmi 

liniari, ramificați și ciclici. După ce au însușit acești algoritmi, și au deja 

încredere în forțele proprii, se poate trece la elaborarea unor algoritmi mai 

complexi. Pentru a realiza programarea se recomanda utilizarea mediilor vizuale 

(grafice), adaptate la specificul modelelor de roboti, de exemplu, a celora de 

tipul LEGO Mindstorms EV3.  

În procesul de construcţie şi programarea a unui robot sunt implicați maxim 2-4 

elevi, pentru aceasta fiind necesar cel puțin un set de bază robotică. La momentul 

actual 112 şcoli din republică au fost dotate cu câte 6 seturi de roboţi Lego® 

Mindstorms® EV3 sau 5 kituri mBot de la MakeBlock.  

Profesorul care predă Robotica trebuie şi el bine instruit. Programe la nivel de 

stat care ar instrui calitativ profesorii sunt coordonate de Proiectul de Competitivitate 

din Moldova. Instruirile se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Studiere a 

Roboticii ”ROBOCLUB”, implementat cu susţinerea Agenţiei Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internaţională şi Guvernului Suediei. Programul ROBOCLUB se 

desfăşoară cu sprijinul şi sub patronajul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

al Republicii Moldova. 

Pentru stimularea copiilor în republică s-au lansat două concursuri FIRST 

LEGO League Moldova şi Sumobot Challenge Moldova, dar şi alte activităţi asociate 

roboticii [4].  

Activând în acest domeniu de 2 ani, primul an am lucrat cu 2 grupuri de elevi 

din clasa 7, al doilea un grup de copii de vârste diferite de la 6 la 12 ani, pot să 

specific nişte aspecte pozitive şi negative. Toţi copii, indiferent de vârstă, gen vin cu 

entuziasm la Robotică, fiecare din motivul lui, unii sunt captivaţi de construcţii, unora 

le place fizica şi înţeleg procesele fizice, unii sunt captivaţi de jocuri de calculator, de 

telefon şi aici se vor putea juca!, alţii vin pentru că cineva le-a povestit că este cool! 

Şi evident să nu uit şi de cei care părinţii vor copilul lor să ştie robotică indiferent de 

particularităţile de vârstă! Fetele sunt mai bune şi exacte la construcţii şi programe 

simple, dar dacă există vreo fată care a prins firul atunci ea mobilizează tot grupul, nu 

se plictisesc repede de la proiect. Băieţii sunt buni la programare şi la îmbunătăţirea 

construcţiei robotului, dar se plictisesc repede. Evident se iscă o problemă: cum 

motivăm aceşti copii să lucreze productiv la proiecte, să nu îşi piardă interesul (cam 

20% din copiii abandonează cercul de robotică când se începe programarea)? 

Şi aici deja intră în acţiune toată deschiderea, creativitatea şi entuziasmul 

profesorului. Zic deschidere, deoarece numai un profesor deschis pentru nou va 
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impulsiona copii spre a cunoaşte, iniţial îl vor reproduce apoi îl vor învăţa şi motiva 

spre noi deschideri. Un profesor creativ va condiţiona creativitatea şi perseverenţa 

copiilor şi va fi răsplătit cu aceiaşi condiţionare. Entuziasmul profesorului este 

bucuria şi exaltarea când îşi vede discipolii lucrând cu dăruire la proiecte. 

Robotica are un caracter interdisciplinar. Pentru a putea rezolva cu succes o 

sarcina de lucru sunt necesare cunostinte de matematica, fizica, biologie, inginerie si 

programare. Nu este suficient ca elevii sa aiba cunostinte teoretice, este foarte 

important ca ei sa poata aplica practic aceste cunostinte. În acest context se aplică 

noul concept STEM (science, technology, engineering, and mathematics) care 

desemnează un nou domeiu al educației, care ar trebui să pregătească tânara generație 

pentru profesiile de tehnologiile avansate. 
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PROBLEMATICA UTILIZĂRII RESURSELOR EDUCAȚIONALE 

DESCHISE ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE 

Nagoreanscaia Aliona, profesor de fizică și informatică 

CESPA, Bălți 

Noțiunea de resurse educaționale deschise a fost introdusă pentru prima dată în 

cadrul forumului UNESCO, 2002 de către Atkins, D.E., Brown , J.S., și Hammond, 

A.L, în raportul «The William and Flora Hewlett 20 Foundation», conform autorilor 

menționați resurse educaționale deschise – sunt materiale pentru învățare, predare, 

cercetare sau alte scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui 

liber, fără constrângeri – sau cu foarte puține restricții - legate de drepturile de autor) 

Pe lângă materialele propriu-zise, conceptul de Resurse Educaționale Deschise 

poate cuprinde și instrumente specializate precum software-ul necesar dezvoltării, 

folosirii și livrării materialelor educaționale, inclusiv cel necesar căutării și 

organizării conținutului, precum și comunitățile virtuale de învățare și instruire [3]. 

Noțiunea de resurse educaționale deschise este larg definită și include diverse 

tipuri de suporturi de învățare, de la materiale de curs, liste de referințe și liste de 

lecturi, experimente și demonstrații, până la programe școlare, curricule și ghiduri 

pentru învățători, dar și materiale educaționale cum ar fi articole, module, simulări 

disponibile în afara cursurilor. 

Implementarea resurselor educaționale deschise în procesul de instruire, este în 

concordanță cu Politicile naționale corelate cu implementarea Tehnologiilor 

Informaționale, inclusiv cu dezvoltarea competențelor digitale, elaborarea și 

implementarea conținuturilor educaționale digitale, descrise în Strategia de 

Dezvoltare a Educației pentru Anii 2014 – 2020 „Educaţia – 2020” [2].  

Conceptul de resurse educaționale deschise în Republica Moldova este 

implementat încă din anul 2016, în cadrul proiectului Educația deschisă aici și acum, 

care a derulat în II faze, scopul căruia a fost de a promova: (1) accesul publicului 

interesat (cadre didactice, cercetători etc.) la finanţare transparentă pentru crearea de 

resurse educaționale deschise şi (2) conceptul de resurse educaţionale deschise, prin 

conştientizare, susţinere, inițiere de parteneriat, ceea ce poate duce la asigurarea 

accesului la educaţie de calitate pentru toţi. Printre beneficiarii acțiunii se numără 

elevi, cadrele didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, 

ONG-uri etc. 

Obiectivele specifice: 

 Introducerea conceptului resurse educaționale deschise pe agenda publică; 
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 Facilitarea creării unei coaliţii resurse educaționale deschise în Republica 

Moldova; 

 Iniţierea campaniei de promovare a unor modificări în documentele reglatorii, 

importante pentru implementarea resurse educaționale deschise la nivel de 

politici publice [1]. 

În prezent, problema principală a cadrelor didactice în implementarea resurselor 

educaționale deschise, o reprezintă informarea insuficientă despre avantajele utilizării 

resurselor educaționale deschise. Anume acest fapt și face dificilă utilizarea 

resurselor educaționale deschise în procesul de instruire.  

O soluție parțială a problemei date ar putea fi crearea resurselor educaționale 

deschise integrate, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. 

Cel mai popular sistem integrat îl rerezintă comunitatea pentru resurse 

educaționale deschise (http://www.oercommons.org), în care sunt incluse cadre 

didactice din diverse trepte și instituții de învățământ unde ei pot prelua, posta 

materialele didactice elaborate. 

La momentul actual în Republica Moldova accesul la resurse educaționale 

deschise oferă următoarele site – uri web: 

1. http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/ 

2. https://teachme.ust.md/open-educational-resources/ 

3. www.ibn.idsi.md 

Pe aceste site-uri putem găsi diverse materiale didactice, articole, manuale, lecții 

on – line, pe care le putem utiliza în cadrul procesului de instruire, preluând sau 

adaptând materialele prezentate pentru contingentul de elevi, treapta de învățământ. 

Pentru studiul nivelului de implementare resurse educaționale deschise în 

procesul de instruire a fost lansat un chestionar la care au participat 60 de cadre 

didactice care predau disciplina informatica. În cadrul chestionarului au fost incluse 

un șir de întrebări, printre care a fost inclusă întrebarea: Ce circumstanțe (cauze) 

împiedică, în opinia D-stră, implementarea resurselor educaționale deschise în 

procesul de studii în ciclul preuniversitar? (vă rugăm să indicați cel puțin trei cauze) 

Cauzele indicate de cadrele didactice sunt:  

- adaptarea resurselor educaționale după necesitățile învățământului profesional 

tehnic – o bună parte din cadrele didactice au evidențiat faptul că le necesită 

mult timp pentru adaptarea resurselor educaționale pentru numărul de ore pentru 

disciplina Informatica (TIC), pentru specificul specialității studiate de către 

studenți; 
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- echipament multimedia – unii profesori totuși se ciocnesc cu problema 

insuficienței tehnicii digitale pentru a implementa resurse educaționale deschise 

în cadrul procesului de instruire, 

- timp – problema majoră cu care se confruntă cadrele didactice la momentul 

actual este lipsa de timp pentru elaborarea și adoptarea resurse educaționale 

deschise pentru diverse grupuri de studenți, grupuri de vârstă, stiluri de învățare, 

capacitățile și posibilitățile elevilor, capacitatea acestora de învățare ș perceperea 

materialului prezentat, 

- stilul de învățare a elevilor – de asemenea reprezintă o problemă destul de 

importantă cu care se confruntă cadrele didactice, deoarece fiecare elev este 

diferit și modul lui de a percepe informația este diferită, majoritatea preferând 

experiențe în care sunt active implicați, atunci când experiențele sunt ușor 

integrabile în viața cotidiană, precum și în viitor,  

- inhibare profesională – aplicând resurse educaționale deschise unii elevi se 

confruntă cu problema ca nu dispun de tehnologiile necesare sau au cunoștințe 

minime în exploatarea tehnicii de calcul, 

- necunoașterea avantajelor – unii profesori din lipsă de informație în privința 

noțiunii de resurse educaționale deschise, își formează o viziune incorectă care 

creează impedimente la promovarea și implementarea resurse educaționale 

deschise în procesul de instruire. 

- formarea insuficientă – unii profesori consideră că nu sunt pregătiți suficient ce 

ține de componenta digitală pentru elaborarea, adaptarea și aplicarea resurse 

educaționale deschise în procesul de instruire, 

- numărul mic de resurse educaționale deschise – analizând resurse educaționale 

deschise la nivel național se poate face concluzia că dezvoltarea resurse 

educaționale deschise se află la etapa incipientă, necătând la faptul că a fost 

implementat proiectul Educația Deschisă Aici și Acum numărul de cadre 

didactice implicate este destul de mic, 

- calitatea resurse educaționale deschise , fiecare cadru didactic care elaborează 

resurse educaționale deschise lucrează la nivel de contingentul de elevi cu care 

activează, luând în considerare faptul că contingentul este destul de variat 

resurse educaționale deschise de asemenea trebuie să fie variate, ceea ce nu se 

întâmpină în practica națională, 

- lipsa interesului unor cadre didactice – cadrele didactice nu sunt motivați pentru 

elaborarea resurse educaționale deschise de calitate înaltă, și nu sunt predispuși 

să împărtășească materialele didactice elaborate altor colegi, din diverse motive. 
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Analizând problemele cu care se confruntă cadrele didactice referitor la 

implementarea resurse educaționale deschise se pot formula următoarele concluzii: 

- Micșorarea numărului de ore la disciplinele de cultură generală în învățământul 

profesional tehnic duce la un șir de bariere cu care se confruntă profesorii pentru 

a preda materialul necesar la nivel necesar pentru elevi, 

- Dotarea cu tehnică digitală a cabinetelor și oferirea accesului la rețeaua Internet, 

- Crearea unei baze de date unice cu resurse educaționale deschise care va include 

toate resursele și toate disciplinele, unde cadrele didactice vor putea plasa 

materialele elaborate și selecta alte materiale după necesitate, 

- Elaborarea resurse educaționale deschise de diversă complexitate utilizând 

diverse metode de prezentare a materialului didactic, 

- Oferirea accesului la tehnica digitală în școli și în afara orelor de studiu pentru 

elevii/studenții care nu dispun de dispozitive necesare, 

- Petrecerea mai multor activități în scopul promovării și familiarizării 

profesorilor cu noțiunea de resurse educaționale deschise și a avantajelor 

acesteia, 

- Motivarea profesorilor pentru elaborarea resurse educaționale deschise utilizând 

diverse metode.  
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR COLABORATIVE  

LA VIITORII INFORMATICIENI 

Pavel Maria, dr., conf. univ. 

Pavel Dorin, dr., conf. univ. 

Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale, UST 

Mijloacele media de comunicare moderne axate pe Internet și serviciul www au 

condus către transformări mari în știință, tehnică și comerț, în modul oamenilor de a 

învăța, trăi, comunica, interacționa și a petrece timpul liber. Internetul centrează în 

jurul său și dirijează aproape toate activitățile vieții moderne. Sfera businessului este 

în continuă căutare de căi și mijloace inovative pentru a oferi serviciile lor prin 

intermediul avantajelor și oportunităților Internetului. Industria IT este una dintre cele 

mai profitabile sectoare economice din lume, datorită cererilor mari de pe piață dar și 

a inovațiilor permanente. Aceasta duce la o cerere enormă pe piața muncii pentru 

specialiști informaticieni așa ca: designeri de software, specialiști cu abilități în 

crearea aplicațiilor Internet-accesibile, programatori etc.  

Pentru obținerea unui post de tânăr programator candidații trebuie să întrunească 

un șir de abilități care pot fi clasificate în 2 categorii: abilități ce țin de programare 

(hard skills) și atribuții personale (soft skills). Dacă categoria hard skills este foarte 

diversă și depinde de domeniul de activitate (ce caută angajatorul), atunci partea de 

soft skills de cele mai multe ori se rezumă la: Comunicare eficientă; Capacitatea de a 

asimila rapid informații noi; Gândirea logică; Orientarea spre rezultate; Rezolvarea 

eficientă a problemelor etc. 

Marea majoritate a firmelor mari ce angajează specialiști IT așa ca: IBM, 

Amazone, Cebis int. și altele, menționează în lista de cerințe de angajare abilitățile 

înalte de comunicare, lucrul în echipă și chiar împărtășirea activă a cunoștințelor 

deținute cu colegii de echipă. 

Aceste competențe se dezvoltă prin proiecte din școală, facultate, programe de 

intership din perioada studiilor, proiecte pe cont propriu etc., ceea ce se raliază la 

instruirea colaborativă sau prin cooperare.  

Rezolvarea în perechi, în grupuri mici a sarcinilor înaintate de profesor va 

contribui la învățarea prin colaborare, care se evidențiază prin următoarele 

particularități [1]: 

- Interdependența obiectivelor, sarcinilor, resurselor și chiar 

recompenselor; 
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- Interacțiunea directă între studenți „față în față”; 

- Asumarea răspunderii individuale de către fiecare membru al grupului; 

- Relaționarea interpersonală și lucrul eficient în grup; 

- Analiza și evaluarea activității grupului. 

Studierea în colaborare este un demers important pentru dezvoltarea mai multor 

competențe interpersonale a viitorilor specialiști IT, precum ar fi: luarea deciziilor în 

echipă, spiritul de inițiativă, responsabilitatea colectivă, comunicarea eficientă, 

negocierea, soluționarea conflictelor, etc. Activitățile de colaborare presupun, 

împărtășirea sentimentului de responsabilitate de toți membrii echipei, dezvoltarea 

gândirii critice și totodată capacitatea de a reacționa constructiv la ideile, propunerile 

colegilor, pentru a reuși mobilizarea echipei în scopul soluționării obiectivului trasat.   

În cadrul cursurilor de specialitate viitorii informaticieni, de cele mai dese ori, 

își formează și dezvoltă competențe de programare prin metode individuale de lucru, 

datorită specificului de utilizare a unui calculator personal. Totuși programarea 

deseori oferă oportunități de învățare prin colaborare care contribuie la dezvoltarea 

unei comunicări eficiente în cadrul lucrului în echipă. Un astfel de exemplu ar putea 

oferi cursul Programarea în rețea, care se predă la anul II, semestrul III, la programul 

de formare Informatica. 

Specificul acestui curs se rezumă la studierea funcțiilor de comunicare în rețea 

între două procese axate pe modelul Client-Server. Procesul care activ cere inițierea 

comunicației cu un partener specificat printr-o adresă se identifică drept Client, iar 

procesul care pasiv așteaptă conectarea unui client se identifică drept Server [2]. Prin 

urmare, indiferent de tipul de comunicare ales: prin conexiune sau prin datagrame, 

programarea aplicațiilor Client-Server necesită elaborarea programului pentru 

algoritmul de comunicare a Serverului și a programului pentru algoritmul de 

comunicare a Clientului. Teoretic ambele programe pot fi rulate pe același calculator. 

Însă rularea acestora pe calculatoare diferite într-o rețea locală, la care lucrează 

studenții desemnați ca membri unui grup mic, va contribui la realizarea unor acțiuni 

colaborative de succesul cărora va depinde în mare măsură rezultatul final al sarcinii 

puse în fața grupului. Deci comunicarea se realizează în acest caz pe două nivele: la 

nivel hard (între două mașini); la nivel soft (între doi studenți). 

Amintim aici că Dicționarul enciclopedic de Comunicare și termeni asociați 

definește comunicarea ca „proces de transmitere de mesaje care încorporează 
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semnificații printr-unul sau mai multe canale” ce se realizează pe baza competențelor 

comunicative între emițător și receptor în raport cu un context specific [3]. În cazul 

programării în rețea atât serverul, cât și clientul pot avea rolul de emițător sau 

receptor la un moment dat, iar canalul de comunicare are la capetele sale așa numitele 

socket-uri. Un socket este creat la un capăt de către Server, cel ce trebuie să lanseze 

primul spre execuție programul, care în cazul comunicării prin conexiune poate fi ca 

în exemplul de mai jos (s-a utilizat limbajul C, sub Lunux): 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <netdb.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

int main(int argc, char* argv[]) { 

int sd, sd_cl, port, r; 

struct sockaddr_in adresa, adr_client; 

socklen_t adr_cl_v; 

char sir[100]; 

if (argc!=2){ fprintf(stderr, "Utilizare: srv port\n");  

return 1;} 

memset(&adresa, 0, sizeof(adresa)); 

adresa.sin_family = AF_INET; 

if (sscanf(argv[1], "%d", &port)!=1){ 

fprintf(stderr, "identificatorul portului  

trebuie sa fie un numar\n"); return 1; } 

adresa.sin_port=htons(port); 

adresa.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY); 

sd=socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0); 

if (bind(sd,(struct sockaddr*)&adresa, sizeof(adresa))==-1) 

{ perror("bind()"); 

return 1; } 

listen(sd, 1); 

adr_cl_v=sizeof(adr_client); 

sd_cl=accept(sd,(struct sockaddr*)&adr_client,&adr_cl_v); 

printf("client conectat de la %s: %d\n", 

  inet_ntoa(adr_client.sin_addr),ntohs(adr_client.sin_port)); 

close(sd); 

while ((r=recv(sd_c, sir, 100, 0))>0) { write(1,sir,r); } 

if (r= =-1){perror("recv()"); return 1; } 

send(sd_cl, "Salut!", 6, 0); 
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close(sd_cl); 

return 0;} 

Socketul de la celălalt capăt al clientului, care solicită activ inițierea unei 

comunicații cu serverul, poate fi creat cu ajutorul unui program ca în exemplu dat: 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <netdb.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

int main(int argc, char* argv[]) { 

int port, sd, r; 

struct hostent* nume_host; 

struct sockaddr_in adresa; 

char sir[100]; 

if (argc!=3){ 

fprintf(stderr, "Utilizare: client adresa port\n"); 

return 1;} 

memset(&adresa, 0, sizeof(adresa)); 

adresa.sin_family = AF_INET; 

if (sscanf(argv[2], "%d", &port) !=1){ 

fprintf(stderr,"identificatorul portului trebuie sa fie  

un numar\n"); 

return 1;} 

adresa.sin_port = htons(port); 

nume_host=gethostbyname(argv[1]); 

if (nume_host==0||nume_host->h_addrtype!=AF_INET|| 

nume_host->h_length<=0){ 

fprintf(stderr, "Nu se poate determina 

 adresa serverului\n"); 

return 1; } 

memcpy(&adresa.sin_addr, nume_host->h_addr_list[0], 4); 

sd=socket(PF_INET, SOCK_TREAM, 0); 

if (connect(sd,(struct sockaddr*)&adresa,sizeof(adresa))==-1) 

{ perror("connect()"); return 1; } 

send(sd, "Noroc!", 6, 0); 

shutdown(sd, SHUT_WR); 

while ((r=recv(sd, sir, 100, 0))>0){ 

write(1,sir,r); } 

if (r==-1){ 

perror("recv()"); 

return 1; } 
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close(sd); 

return 0;} 

Din exemplele de mai sus este evident că lansarea în execuție a fiecărui program 

va necesita introducerea în linia de comandă a argumentelor funcției main(), care 

trebuie să fie adresa locală sau de rețea a calculatorului cu care se va comunica și 

numărul portului respectiv. Acesta este un moment în care colaborarea între membrii 

grupului va apărea, în acest caz, la nivelul determinării și informării colegului de 

echipă a datelor respective. Prin urmare, în cadrul grupului de lucru activitatea de 

colaborarea se va evidenția la următoarele etape: 

- determinarea rolului inițial pentru fiecare student (cine va lansa programul 

pentru client și cine pentru server); 

- elaborarea și compilarea programelor; 

- determinarea informației inițiale necesare pentru argumentele funcției main() 

(adresa, portul); 

- lansarea în execuție a programelor (mai întâi serverul se lansează în așteptare, 

apoi se conectează clientul la server); 

- analiza rezultatelor obținute, 

- schimbarea rolurilor studenților și continuarea activității în consecutivitatea 

expusă, pentru acest rol (cine a lansat programul pentru client va continua 

pentru server și cine a lansat programul pentru server va continua pentru 

client). 

Acest exemplu este unul ilustrativ, dar programa de formare a viitorilor 

informaticieni conține un șir de cursuri ofertante pentru aplicarea metodelor 

colaborative de predare-învățare. 
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PROCESUL EDUCATIV CONTEMPORAN  

DIN PERSPECTIVA TEORIILOR ÎNVĂȚĂRII 

Peca Ludmila, doctorandă 

UPSC “Ion Creangă” 

Profesor în Tehnologii Informaționale, grad didactic Întâi 

Ne adaptăm cu greu noilor nevoi de învățare, iar teoriile vin și ele în urma 

schimbărilor care au loc. Cât de bine reușim să facem față noilor tendințe? Pe ce ne 

bazăm când alcătuim un program didactic? Urmărim tendințele și nevoile elevilor sau 

există un volum de informație pe care „trebuie” să-l predăm, indiferent dacă ne este 

sau nu util? 

Cunoaștem mai multe teorii ale învățării, apărute ca urmare a schimbărilor 

sociale și a creșterii nivelului educației în general. Aceste teorii mai degrabă se 

completează reciproc pentru a ne ajuta să percepem vastitatea și complexitatea 

fenomenului învățării, decât se contrazic. Toate au o valoare importantă în încercarea 

de a înțelege lucrurile, dar și în stimularea de apariție a noi aspecte și noi teorii. 

Teoriile noi apar pe baza celor vechi dar și aduc completări importante.  

Pentru că societatea ne bombardează pur și simplu cu informații, este necesar să 

creștem nivelul educației (modalitățile, utilitatea, perspectiva) nu volumul de 

informație pe care ne așteptăm ca un copil să-l acumuleze automat. Oricum suntem 

expuși la un volum de informație care depășește cu mult tot ce a existat până acum, 

dar oare ne este util să o memorăm? Oare pentru a ne adapta rapid, a învăța înseamnă 

doar a memora? Nu neg, memorarea are un rol important, dar cu siguranță nu este 

unica formă care ne poate ajuta și nu ne garantează supraviețuirea.  

Ca profesor din domeniul tehnologiilor informaționale, definesc învățarea ca 

acumulare de noi cunoștințe, depozitarea de foldere cu informație în memorie, 

foldere a căror conținut va fi activat în moment de necesitate. Învățarea ca generator 

de performanțe, e o precondiție pentru a ajunge la performanță: „nu orice performanță 

este un rezultat al învățării și nu orice învățare va avea ca rezultat o performanță 

observabilă.”(F. J. Landy,1987).  

Învățarea produce schimbări în cunoaștere și în comportament. Astfel se face 

diferența între teorii ale învățării de comportament și teorii ale învățării cognitive. 

În acest articol descriu câteva dintre cele mai importante teorii ale învățării și 

după care să vin cu argumente despre cum acestea ne ajută sau ne limitează în crearea 

programelor de învățământ, care vin în întâmpinarea nevoilor actuale. 

Modelul behaviorist (behavior- comportament) cuprinde câteva teorii ale 

învățării care au în comun rolul minim al elevului ca parte activă a procesului de 
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învățare. Reprezentanții acestor teorii sunt: I. V. Pavlov (Condiționarea clasică), Ed. 

Thorndike (Teoria conexionismului), B. F. Skinner (condiționarea operantă). A. 

Bandura (Învățarea socială sau Învățarea prin imitație) 

Teoria condiționării operante (B. F. Skinner) 

B. F. Skinner pornește de la teoria condiționării clasice a lui I. V. Pavlov 

(condiționarea fiind procesul de formare a unui reflex nou sau a unei legături 

temporare prin asocierea repetată a unui stimul necondiționat cu un stimul indiferent) 

și de la învățarea prin selecționare și asociere sub acțiunea legii efectului a lui 

Ed.L.Thorndike (acesta afirma că fenomenul învățării are la baza comportamentul de 

încercare și eroare). Încercările reușite fiind recompensate, ar duce la întărirea 

comportamentului care le-au produs. Altfel spus, legea efectului postulează că, dintr-

o varietate de răspunsuri posibile, organismul repetă doar pe acelea care au 

consecințe pozitive). Spre deosebire de psihologul rus, Skinner admite caracterul 

activ al învățării, individul inițiază comportamentul pentru a obține efectul dorit.  

Conceptele de „condiționare operantă” și „întărire”  

Oricare program de întărire are un efect diferit asupra procesului de învățare. 

Întărirea continuă produce cea mai rapidă învățare. Orice organism se află permanent 

în interacțiune cu mediul său înconjurător, răspunde unor solicitări (stimuli din 

mediu) ca rezultat avem o consecință, care are rol de a modifica tendința 

organismului de a repeta comportamentul în viitor (comportament întărit prin 

recompensă). Provocarea unui comportament prin relații de întărire poartă denumirea 

de „condiționare operantă”. Psihologul american vorbește despre două tipuri de 

întăritori: întăritorii primari, în care se includ întăritorii pozitivi (un stimul care va 

crește probabilitatea unui comportament de apropiere către ceva plăcut) și întăritorii 

negativi (stimul care va crește probabilitatea comportamentului de evitare/îndepărtare 

de la un stimul deranjant, neplăcut), iar pe de altă parte „întăritorii condiționați” 

(orice stimul poate deveni întăritor condiționat sau secundar, dacă este asociat în mod 

repetat cu un întăritor primar). În educație vedem asocierea, a instrui – a organiza 

condiții de întărire pentru ca elevii să învețe. 

Skinner afirmă că este deosebit de importantă relația temporală existentă între 

răspuns și întărirea răspunsului, pentru ca întăririle (pozitive sau negative) să 

funcționeze. În experimentele sale, Skinner a demonstrat că întărirea imediată este 

mai eficientă, comparativ cu cea întârziată. Cu cât intervalul de timp dintre răspunsul 

operant și întărire este mai mare, cu atât va fi mai mică intensitatea răspunsului. 
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Chiar dacă am abordat această teorie foarte pe scurt, aș vrea să aduc câteva 

argumente pro și contra, în ceea ce privește aplicabilitatea acesteia în perioada în care 

ne aflăm. 

• Utilitatea teoriei behavioriste și în acest caz a postulatelor skinneriene este în 

posibilitatea de a găsi cauzele comportamentelor în mediu, în interacțiunea cu mediul 

și a găsi acei întăritori care, o dată înlăturați vor avea ca efect scăderea în frecvență a 

comportamentului în sine. Deși nu în măsură totală, potrivit acestei teorii, 

comportamentul elevilor este controlabil atât timp cât putem influența întăritorii.  

• Un alt aspect pozitiv este că potrivit acestei teorii, putem măsura eficiența sau 

ineficiența unor întăriri, astfel mărind și mai mult controlul asupra apariției unui 

comportament sau altul. 

• Pe de altă parte limitele acestei teorii nu sunt puține: una dintre limite este rolul 

pasiv al elevului în proces, acesta este stimulat din afară și nu hotărăște ce învață, prin 

ce modalități învață, dacă are nevoie de acele cunoștințe în general. 

• O altă limită importantă este perspectiva simplistă a teoriei asupra motivației. 

Stimulii sunt văzuți ca plăcuți sau neplăcuți, ca și cum plăcerea este unicul motor care 

ne mișcă. Sunt de acord că pentru animale, ceea ce se întâmplă cu ele poate face parte 

din categoriile: plăcut/neplăcut, totuși suntem mai evoluați de atât, iar procesul de 

învățare, deși poate avea ca bază întăririle, este mult mai complex de atât.  

• În această teorie, noi oamenii, apărem mai degrabă ca niște roboței care nu au 

personalitate, care nu reușesc să ia hotărâri logice, superioare reacțiilor automate la 

anumiți stimuli.  

Ca orice teorie, aceasta a avut și are un rol important, în construirea unei viziuni 

asupra fenomenului atât de complex și vast al învățării. Totuși nu avem cum să ne 

limităm doar la ea pentru a înțelege lucrurile în profunzime. 

Modelul cognitivist cuprinde și acesta câteva teorii care se completează 

reciproc (W. Kohler – Învățarea prin intuiție. E. Tolman – Învățarea latenta. J. Piaget 

– Teoria psihogenezei cunoștințelor și a operațiilor intelectuale. J. Bruner - Teoria 

genetic-cognitivă și structurală. D.Ausubel - Teoria organizatorilor cognitivi și 

anticipativi de progres.) 

Teoria psihogenezei cunoștințelor și operațiilor intelectuale - J. Piaget 

Biolog și psiholog elvețian Jean Piaget, orientat spre cercetările de psihologie, 

cercetări care vizau problema învățării și dezvoltării copilului. Este recunoscut pentru 

elaborarea unui model deosebit de valoros al învățării și dezvoltării intelectuale a 

copilului. 
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Teoria sa pornește de la ideea conform căreia, dezvoltarea cognitivă are loc prin 

procesul de construire si dezvoltare a structurilor cognitive, a „hărților mintale”, 

scheme sau rețele de concepte la care individul face apel pentru a înțelege și 

reacționa față de experiențele pe care le are la interacțiunea cu mediul. Așadar, 

interacțiunea cu mediul este o forma de dezvoltare a inteligenței. Pe măsura 

intervenției asupra mediului schemele cognitive se multiplică și se modifică în mod 

continuu, pornind de la reflexe înnăscute și ajungând până la activități mintale foarte 

complexe. 

După Piaget, schemele sunt idei pe care le construim pentru a da sens 

interacțiunii noastre cu lumea, pentru a ne adapta mediului. Schemele sunt „foldere” 

în care „păstrăm” informație. Piaget considera că ideile, gândurile sunt de fapt acțiuni 

interiorizate; individul explorează și interacționează cu mediul său înconjurător și 

tocmai aceste interacțiuni fizice devin acțiuni internalizate - idei. În cazul care 

aplicarea schemelor existente devine imposibilă, se produce o stare mintala de 

instabilitate, numita de Piaget dezechilibru., stare neplăcută pentru individ, care se 

remediază prin procesul psihic de echilibrare. Situație care îl face pe individ să 

modifice/adapteze schemele prin asimilare și acomodare noii situații, proces de 

adaptare.  

În teoria sa, Piaget a identificat atât stadiile de dezvoltare a gândirii și 

inteligenței, cât și procesele care stau la baza acestei evoluții: 

1. Stadiul gândirii senzorio-motorii este prima perioadă a dezvoltării cognitive 

în care copilul organizează și interpretează informațiile din mediu prin intermediul 

organelor de simț.  

2. Stadiul gândirii preoperatorii - capacitatea de a utiliza limbajul, capacitatea 

de imitație și de angajare în jocuri simbolice. Când copilul începe să înțeleagă că 

există mai multe unghiuri de vedere spunem că acesta deține abilitatea cognitiva de 

decentrare.  

3. Stadiul operațiilor concrete - în această perioada copiii dobândesc operațiile 

mintale, copilul este deja capabil să efectueze operații reversibile, clasificări. Cu toate 

acestea, copilul are dificultăți în înțelegerea noțiunilor abstracte . 

4. Stadiul operațiilor formale - gândirea copilului este asemănătoare cu cea a 

unui adult, în sensul în care acesta devine capabil să opereze cu logica abstractă, să 

elaboreze raționamente ipotetico-deductive, să utilizeze noțiuni abstracte în gândire. 

Piaget a afirmat ca indivizii de pretutindeni parcurg aceste patru stadii, în 

aceeași ordine. 
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La fel ca și în modelul behaviorist, aș vrea să aduc unele beneficii dar și limite 

ale folosirii modelului cognitivist și în special Teoriei psihogenezei cunoștințelor și 

operațiilor intelectuale după Piaget. 

• Cel mai important atu al teoriei învățării lui Piaget este structurarea unor stadii 

de dezvoltare pe care putem să ne bazăm atunci când dorim să predăm ceva. Faptul 

că stadiul la care se află individul va influența foarte mult, ce alegem să predăm și 

mai ales cum facem acest lucru, a devenit posibil anume acestei teorii. 

• Copilul devine parte activă a învățării este încă un avantaj al teoriei. Învățarea 

prin descoperire (Piaget vorbește despre interiorizarea acțiunii) este o formă care, mai 

ales la copiii mai mici este una dintre principalele prin care copilul poate învăța.  

• Din perspectiva acestei teorii, elevul are nevoie de cunoaștere pentru a readuce 

în echilibru schemele existente cu lumea, el este motivat din interior și caută surse 

pentru a scăpa de disconfort. Profesorul doar facilitează interacțiunea acestuia cu 

exteriorul.  

Limitele acestei teorii pentru perioada actuală sunt: 

• Fiind o teorie cognitivistă, teoria piajetiană se limitează la operații cognitive, 

totuși acum știm că viața emoțională a indivizilor are un rol important în luarea 

deciziilor, calitatea vieții, adaptabilitate și multe alte aspecte.  

• Pe lângă interacțiunea cu mediul, oamenii interacționează inclusiv cu sine, cu 

diferite aspecte/părți ale proprii personalități. Felul în care NE percepem nu este mai 

puțin important în acest caz, iar schemele cognitive care ne reprezintă sunt flexibile 

dar schimbarea nu are loc în rezultatul asimilării și acomodării obișnuite. 

Modelul constructivist are și el câteva teorii sub umbrelă, totuși unele dintre 

ele se regăsesc așa cum veți observa ca fiind parte inclusiv din modelul cognitivist. 

(J. Piaget - Teoria psihogenezei cunoștințelor și operațiilor intelectuale. J. Bruner - 

Teoria genetic-cognitivă și structurală. L.S. Vagotski – Constructivismul social - 

Zona proximei dezvoltări.) 

Teoria genetic-cognitivă și structurală – J.S.Bruner 

Jerome Bruner este cunoscut și influent psiholog al secolului al XX-lea. A 

reprezentat una dintre figurile-importante ale „revoluții cognitive”, iar domeniul de 

influență este cel educațional. Jarome S. Bruner subliniază dependența dezvoltării 

intelectuale de mediul cultural, determinat de ceea ce poate oferi societatea ( mijloace 

de acțiune, de reprezentare imaginară și format de comunicare) A fost interesat de 

identificarea formei optime de învățare a elevilor și de dimensionarea practicilor 

educaționale. Acesta este motivul pentru care teoria lui Bruner asupra învățării, este 

de fapt, o teorie a instruirii.  

244



Privind dezvoltarea intelectuală, Bruner afirmă că, la baza constituirii 

conceptelor se află procesul de percepere. La fiecare stadiu de dezvoltare copilul are 

un mod individual de a vedea lumea și a și-o explica. De aici, avem că învățarea 

trebuie să se bazeze pe principiul ca orice noțiune poate fi prezentată corect potrivit 

modului lor de gândire. 

Ca aport în procesul dezvoltării și învățării, putem afirma că ideile lui sunt 

aproape de cele ale lui Piaget și Vîgotski. Asemeni lui Piaget, Bruner recunoaște rolul 

geneticii asupra dezvoltării cognitive. Similar cu psihologul elvețian, Bruner 

considera că procesul de dezvoltare a individului trebuie sa fie unul activ, că 

individul trebuie să-și dezvolte propria înțelegere asupra universului. Prin selectare și 

transformare a informației, cel ce este implicat în procesul de învățare, poate construi 

ipoteze și adoptă decizii bazându-se pe structurile cognitive proprii.  

În literatura lui Bruner și Vîgotski întâlnim termenul de rolul “limbajului în 

dezvoltare”, limbaj care reflectă și transformă experiența. Bruner evidențiază 

aspectul social al învățării. El lansează conceptul de „reciprocitate” definit ca „o 

nevoie umană profundă de a da o replică altcuiva și de a lucra împreună cu alții 

pentru atingerea unui obiectiv”. Reciprocitatea este un stimulent al învățării, în cazul 

care acțiunea este comună și necesară în interiorul unui grup (grupul are același 

interes comun), ca obiectiv obținerea unui rezultat pentru întreg grupul, atunci par sa 

existe procese care stimulează învățarea individuală și care conduc pe fiecare 

membru la o competență cerută de constituirea grupului.  

Jarome S. Bruner zice ca învățarea cuprinde trei procese: însușire de informații 

noi, implicarea cunoștințelor în rezolvarea de probleme și verificarea modului de 

prelucrare conform sarcinii. Fiecare temă studiată trece prin aceste trei procese 

menționate. Elementul de la care pornește învățarea este o structură, care va fi 

preluată și dezvoltată în procesul de instruire. Învățarea pe bază de structură dezvoltă 

două moduri de a gândi: gândirea intuitivă (sesizarea întregii probleme) și gândirea 

analitică (parcurgem fiecare pas al cunoașterii prin operații logice și exacte). (Ibidem, 

p. 78). „A învăța structural înseamnă a ajunge sa înțelegi relațiile dintre lucruri”. 

(Jerome S. Bruner, 1970). 

Bruner propune implicarea ambelor tipuri de gândire în procesul de învățare, dar 

insista de a se recurge mai întâi la gândirea intuitivă (prin problematizare, 

descoperire), după care acea soluție găsită să fie verificată analitic, așa creștem 

interesul intrinsec pentru temele studiate, dezvoltând atracția spre descoperire. Elevul 

trebuie activizat să participe în procesul de instruire, nu vom produce mici biblioteci, 

dar îl vom face să gândească, să se implice la procesul de creare a cunoștințelor. 
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Principalul scop al actului de învățare constă în aplicarea viitoare a acestor 

cunoștințe, există doua căi de a folosi în viitor rezultatele învățării: transferul specific 

(aplicarea celor învățate la sarcini asemănătoare) și transferul nespecific (o idee 

generală de răspuns). (Ibidem, p. 78). 

S-ar putea spune că și teoria lui Bruner, asemenea celei a lui Piaget, este o teorie 

a dezvoltării în stadii, totuși diferența majoră între cele două teorii consta în faptul că, 

în vreme ce Piaget consideră că gândirea logică este principala, iar cea abstractă este 

ultima fază a dezvoltării cognitive, Bruner susține că toate aceste modalități de 

reprezentare a realității sunt necesare adultului angajat într-un proces de rezolvare de 

probleme. Ca sinteză, Bruner arată că modalitatea de rezolvare a unei probleme nu 

este influențată de vârsta individului, pur si simplu sarcini diferite impun strategii de 

rezolvare diferite.  

La fel ca și în celelalte teorii, aceasta are și ea numeroase avantaje și dezavantaje 

în ceea ce privește aplicabilitatea în practică. 

• Importanța limbajului este unul din punctele cheie a teoriei lui Bruner, acesta 

recunoaște formarea limbajului ca fiind crucială în dezvoltare. Comunicarea prin 

simboluri, redarea în simboluri a conținutului logic este după părerea lui un indice 

important al nivelului de dezvoltare.  

• Contextul socio-cultural despre care vorbește Bruner pare să fie un alt punct 

forte în teoria acestuia. Într-adevăr nu putem să nu luăm în calcul acest factor, pe 

lângă cel biologic pe care îl ia în considerare autorul.  

Pe lângă multe concepte și idei utile pe care le putem concede din fiecare teorie, 

există și anumite limite, iar în aceasta observ următoarele: 

• Componența emoțională omisă din ecuație. Învățarea, în general a fost mult 

timp limitată la componențele cognitive și a fost uitat că gândirea și operațiile logice 

sunt relativ noi în istoria omenirii. Dezvoltarea are la bază o lungă perioadă în care 

creierul emoțional asigură supraviețuirea. Deciziile emoționale chiar și acum ne 

conduc în mare parte viața, chiar dacă nu vrem să recunoaștem asta.  

• Chiar dacă, Bruner ia în calcul autoinstruirea, acesta vorbește despre 

importanța prezenței profesorului. Cred că există aici o limită pentru timpurile 

noastre, asta pentru că ne dorim ca învățarea să fie din ce în ce mai puțin dependentă 

de un instructor, mai ales acum, când instruirea continuă devine indispensabilă. 

Responsabilitatea procesului, după Bruner, este mai degrabă a celui care îl 

organizează, aici nu aș fi decât parțial de acord. 

Sunt multe lucruri importante despre care nu am cum să scriu într-un singur 

articol, totuși am încercat să ating câteva aspecte pentru a încerca pe viitor să 
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acordăm atenția cuvenită schimbărilor rapizi care au loc în societate, în necesitățile 

diferite ale elevilor dar și în cererea mereu în schimbare asupra abilităților și 

cunoștințelor pe care aceștia ar trebui să le dețină. Pentru că nu se schimbă doar elevii 

(gândirea, mentalitatea, motivația, interesele acestora) ci și societatea înaintează 

anumite cerințe la care noi toți ar trebui să ne adaptăm. Teoriile învățării ne pot ajuta 

să înțelegem pe ce ne putem baza, totuși acestea ar trebui completate constant, 

modificate și adaptate și ele ca să ne fie de un real ajutor în provocările timpului. 
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Introducere 

La etapa actuală, în instituțiile de învățământ superior, problemă principala con-

stă în asigurarea calităţii învățământului, fenomen care se bazează pe analiza, evalua-

rea și luarea deciziilor corecte în ceea ce privește procesul de învăţământ, activitate în 

care sunt implicați atât profesorii, cât și studenţii. O altă problemă importantă este 

legată de adaptarea continuă la noile tendințe în ceea ce privește atât metodele inte-

ractive de instruire (MII), cât și tehnologiile informaţionale interactive (TII) de preda-

re-învățare-evaluare. 

Rolul profesorului nu mai este doar acela de a transmite informația către studenţi. 

Provocarea constă acum în captarea atenției acestora și menținerea concentrării lor pe par-

cursul întregii ore de curs. 

Implementarea corectă a procesului de la Bologna și obţinerea unor rezultate de ca-

litate poate fi asigurat prin  înţelegerea și aplicarea următoarelor opt principii ale calităţii: 

(a) orientarea spre beneficiarii activităţii didactice; (b) un bun management organizaţio-

nal la nivel de instituţie și sală de curs; (c) implicarea oamenilor; (d) abordarea procesua-

lă; (e) abordarea sistemică a managementului; (f) îmbunătăţirea continuă în urma autoe-

valuării corecte și a evaluării externe; (g) întemeierea deciziilor pe fapte; (h) stabilirea 

unor relaţii reciproc avantajoase cu părţile interesate [4]. 

Analiza procesului de învăţământ trebuie privită din trei perspective: 

1. Funcţională: Ce obiective se urmăresc? De ce? Spre ce se tinde? 

2. Structurală: Cine participă la desfăşurarea procesului educaţiei? Ce potenţial 

au cadrele didactice? Ce potenţial au studenţii? În ce condiţii se desfăşoară activita-

tea educativă? Ce resurse se utilizează? 

3. Operaţională: Cum se desfăşoară procesul de învăţământ? Cum se îmbină latu-

rile procesului de învăţământ? Ce metode interactive se utilizează? 
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Procesul de învăţământ constituie partea centrală a sistemului de învăţământ 

dintr-o instituție de învățământ atât universitară, cât și preuniversitară fiind forma cea 

mai înaltă de educaţie, instruire, formare, o activitate organizată cu o anumită grada-

re, sistematizare, cu un curriculum prelucrat după norme psiho-pedagogice și știinţi-

fice. 

În acest articol sunt prezentate diverse metode interactive de instruire vizavi de 

tehnologiile informaţionale interactive, utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea cursu-

lui TIC, de asemenea, sunt prezentate propuneri și sugestii de aplicare a acestora în 

practică. 

 

1. Metode moderne interactive utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea cursu-

lui TIC 

Metoda interactivă («Inter» – reciproc, «act» – a acționa) – presupune interacțiu-

nea, aflarea în regimul de dialog cu o altă persoană. Scopul metodelor interactive con-

stă în crearea condițiilor confortabile de instruire, în care studentul simte succesul, rea-

lizarea sa intelectuală, ceea ce face productiv însuși procesul de instruire, formarea pri-

ceperilor, deprinderilor și competențelor profesionale, crearea bazei pentru aplicarea 

competențelor dobândite în activitatea profesională [4]. 

Altfel spus, metodele interactive sunt orientate spre interacțiunea mai largă a 

studenților nu numai cu profesorul, dar şi cu studenţi, Fig.1. 

 

Figura 1. Metoda interactivă 

Metodele interactive stimulează implicarea activă a studentului în sarcina didac-

tică; stimulează iniţiativa; asigură o bună aplicare în practică a cunoştinţelor, a price-

perilor şi a deprinderilor; asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-

evaluare; valorifică şi stimulează potenţialul creativ, acţionează asupra gândirii critice 

a studenților; studenții devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; dezvoltă comunica-

rea liberă etc. 

Obiectivele metodelor interactive sunt următoarele: trezirea interesului la cei ca-

re învață; asimilarea efectivă a materiei de studiu; stabilirea interacțiunii între stu-
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denți, lucrul în echipe, toleranța față de orice punct de vedere propus, respectarea 

dreptului fiecăruia la opinia proprie.  

În cadrul unei lecții interactive, principiile sunt următoarele: ocupația nu este o 

lecție, ci lucrul în comun unde toți studenţii sunt egali; fiecare student are dreptul la 

opinia proprie; nu are loc critica directă a persoanei (numai ideea); toate cele expuse pe 

parcursul ocupației nu este un ghid de acțiune, ci o informație pentru gândire. 

O lecţie interactivă se predă după un algoritm bine gândit: 

1. Pregătirea lecției: profesorul selectează o temă, diverse situații, definiții, forma 

concretă a ocupației interactive. 

2. Introducere: anunță tema și a scopul lecției. 

3. Partea de bază: particularitățile părții de bază se determină de forma selectată a lecției 

interactive. 

4. Concluzii (reflexie): reflexia începe cu concentrarea studenţilor asupra aspectu-

lui emoțional, sentimentele cu care se confruntă aceştia pe parcursul lecției interacti-

ve. A doua etapa a analizei reflexive este notarea, după care urmează concluzii gene-

rale. 

Instruirea interactivă permite a rezolva simultan mai multe probleme, principala 

dintre care este dezvoltarea priceperilor și a deprinderilor de comunicare [4].  

Prin instruirea respectivă are loc contactul emoțional cu studenţii, se asigură pro-

blema educației, îi învață pe studenţi de a lucra și de a colabora în echipă, a asculta opi-

niile colegilor, asigură o motivație înaltă, calitate a cunoștințelor, creativitate și imagina-

ție, stimă reciprocă și democrație.  

Utilizarea metodelor interactive în procesul de instruire, după cum arată experien-

ța de lucru, ameliorează starea emoțională a studenţilor şi totodată oferă posibilitatea de 

a schimba modul de activitate al acestora. Printre acestea vom enumera următoarele 

metode interactive moderne: 

Masa rotundă  (discuții, dezbateri) care reprezintă o metodă de instruire activă, 

una dintre formele organizaționale a activităților de cunoaștere, care permite de a în-

tări materia anterior studiată, de a completa materia, de a forma deprinderi de rezol-

vare a problemelor etc. Sarcinile principale în organizarea unei Mese rotunde sunt: 

discutarea situațiilor de problemă referitor la o tema concretă; afișarea opiniilor, situ-

ațiilor cu utilizarea diverselor materiale intuitive; pregătirea intensivă pentru întreți-

nerea discuției, având opinia proprie, dovezi, argumente etc. 

Discuțiile (din latină discussio, înseamnă cercetare) reprezintă o dezbatere cu-

prinzătoare a problemei controversate într-o ședință publică, într-o conversație priva-

tă [2, 5]. Scopurile discuției pot fi diverse: instruire, training, stimularea creativității 
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etc. Cu alte cuvinte, discuția constă într-o dezbatere colectivă a unei întrebări, pro-

bleme sau compararea informației, ideilor, opiniilor și sugestiilor acestora. 

Brainstorming-ul este o metodă interactivă de stimulare a gândirii creatoare a stu-

denţilor, bazată pe emiterea liberă de idei pentru rezolvarea unei probleme. Oferă posi-

bilitatea de a-i pune pe studenți în situaţia de a se gândi asupra însărcinărilor din tema 

predată [2, 7]. În cadrul metodei respective studenţii propun diverse variante de rezol-

vare, apoi se selectează cele mai reușite, pe care aceştia le vor aplica în practică [1, 5]. 

Această metodă poate fi aplicată la unele teme, de exemplu: Calculatorul și să-

nătatea omului; Purtătorii externi de informație – avantaje și neajunsuri; Internet-ul în 

activitatea profesională a studentului; Virușii de calculator și securitatea informației 

la calculator; Tehnologii informaționale în activitatea viitorului specialist; Dreptul de 

autor asupra programelor pentru calculator, licența etc. Forma de realizare a brain-

storming-ului o alege profesorul. În acest scop, se recomandă utilizarea platformei de 

învățare MOODLE, la distanță, unde pentru fiecare unitate de curs poate fi creată o 

temă în cadrul forumului și discuțiile au loc în orice moment de timp. 

Jocul de afaceri și de rol – este o formă de recuperare a conținutului social și 

disciplinar a activității profesionale, modelarea sistemelor de relații, a diferitor condi-

ții ale activității profesionale caracteristice pentru tipul de practică respectiv. În ca-

drul acestei metode studenți pot simula o situație reală la locul viitor de muncă, ju-

când rolul de manager al întreprinderii respective sau un specialist care trebuie să so-

luționeze o problemă concretă [5].  

Această metodă poate fi aplicată la următoarele teme: Salvarea și imprimarea 

documentelor; Perfectarea documentului; Crearea și procesarea tabelelor și diagrame-

lor etc. 

Metoda proiectelor este o metodă interactivă de predare-învăţare-evaluare, care 

presupune o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru stu-

denți. 

În cadrul unității de curs TIC, metoda proiectelor permite realizarea învățării ba-

zate pe probleme, care activizează și aprofundează cunoașterea studentului, învață 

studentul să gândească și să activeze de sine stătător, să abordeze sistematic autoor-

ganizarea studentului, îi învăță lucrul colectiv, dezvoltă inițiativa creativă etc. Metoda 

proiectelor întotdeauna este orientată la activitatea de sine stătătoare a studenților, 

independentă, în perechi sau în echipă, care se efectuează pe parcursul unei perioade 

stabilite de către profesor [2, 7]. 

Tema de cercetare poate fi aleasă din unitatea de învăţare studiată. Studenții tre-

buie să formuleze împreună cu profesorul obiectivele respective și să colaboreze cu 
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acesta în procesul realizării proiectului. Şi la această metodă sunt teme specifice pro-

iectului din unităţile de învăţate studiate, ca exemplu: Perfectarea unui document 

complex; Perfectarea unui registru de calcul; Perfectarea unei prezentări electronice 

etc. 

Alte metode de predare, cât și metode de învățare interactive, aplicate în cadrul 

cursului, sunt expunerea sistematică a cunoștințelor (povestirea, prelegerea, tutoriale, 

lecții combinate, explicația, conversația, învățarea în grupuri mici, problematizarea, 

exercițiul etc.) prin prisma tehnologiilor interactive şi a softului educațional SMART 

Notebook.  

De asemenea, metodele de învățare (MOODLE, învățarea prim tutoriale, prin 

prezentări, prin proiecte, prin munca cu manualul, prin jocuri didactice, lucrând în 

echipă cu diferite nivele de competență, cu împărtăşirea experienţelor, prin colabora-

re) luate împreună cu metodele de predare au fost aplicate de autor cu scopul de a 

forma și dezvolta competențe digitale la studenți, care le ajută acestora să le aplice la 

gestionarea diverselor site-uri, diverselor documente complexe, la gestionarea bazelor 

de date etc. De asemenea, permit și dezvoltarea competenţelor de comunicare, pre-

cum și participarea activă, implicarea în realizarea sarcinilor de învăţare etc. 

Pentru a simplifica și facilita învățarea independentă a studenților a fost propus 

utilizarea acestui cursul electronic plasat pe platforma de învăţare MOODLE. Sunt 

descrie șase unități de învățare, în formă de text și imagini, însoțite de teste de evalua-

re curentă la fiecare unitate de învăţare, de asemenea și un test de evaluare sumativă 

pentru verificarea cunoștințelor, formarea și dezvoltarea competențelor digitale la 

studenţi la unitatea de curs TIC.  

 

2. Tehnologii informaționale interactive utilizate la predarea-învăţarea-

evaluarea cursului TIC 

Dezvoltarea rapidă a TII lasă amprentă pe cerinţele faţă de orice specialist, an-

gajat în orice domeniu de activitate umană, inclusiv pe cele din domeniul educaţional, 

din perspectiva a cel puţin două deziderate esenţiale: 

1.e necesar ca sistemul de învăţământ să-i înzestreze pe studenți cu abilităţi şi cu-

noştinţe necesare pentru a face faţă schimbărilor rapide care au loc astăzi, în orice do-

meniu de activitate umană;  

2. sursele trebuie să fie disponibile în orice loc, în orice moment şi să fie uşor de 

accesat.  

Cunoaştem că, eficacitatea rezolvării la calculator a unei probleme depinde, de 

rând cu alți factori, de tehnologia informaţională utilizată. Acestea contribuie din ce 
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în ce mai mult la dezvoltarea procesului de învăţământ, făcându-l mai accesibil, mai 

interesant şi mai captivant. 

Pentru ca o lecţie predată prin diverse metode interactive, să se desfășoare cu suc-

ces, depinde atât de formularea clară a problemei, cât şi de tehnologia informaţională 

utilizată pentru predarea acesteia. În acest scop, se utilizează cu succes următoarele TII: 

Prezentări electronice; Tabla interactivă; Softul educațional SMART Notebook etc. 

Cu referire la prezentările electronice este mult mai clar pentru profesori, deoa-

rece acestea se utilizează de ceva timp, pe când ce ţine de tabla interactivă și softul 

educațional SMART Notebook, se merită o atenție deosebită pentru cei care doresc să 

utilizeze aceste instrumente în activitatea sa, în scopul accentuării eficacității metode-

lor interactive de instruire. 

Prin intermediul tablei interactive şi a softului educațional SMART Notebook se 

demonstrează şi se rezolvă cu studenţii, diferite activităţi practice din materia studia-

tă, totodată evaluând nivelul de dobândire a competenţelor digitale ale acestora [6]. 

Pregătirea unei lecţii efective cu utilizarea TII necesită timp, din partea cadrului 

didactic se cer cunoştinţe specifice referitoare la softurile educaţionale ce presupune 

următoarele etape [4]: 

1. Identificarea temei, scopului și tipului lecției; 

2. Planificarea lecției pe intervale de timp pentru a atinge scopul propus; 

3. Realizarea etapelor, care necesită utilizarea instrumentelor respective; 

4. Se selectează mijloacele de creare a materialelor didactice interactive; 

5. Se cercetează oportunitatea aplicării lor în comparație cu mijloacele tradiționale; 

6. Materialele selectate se măsoară în timp, încât să nu să deregleze mersul lec-

ției, stipulat în punctul 2 și să corespundă normelor sanitare; 

7. Elaborarea proiectului lecției într-un soft specializat, de exemplu în SMART 

Notebook sau, în lipsa tablei interactive, în Prezi sau PowerPoint; 

8. Pregătirea din timp a studenților către percepția materialului lecției cu utiliza-

rea serviciilor Web; 

9. Desfăşurarea lecției. 

Prin conţinutul său şi activităţile de învăţare ale studenţilor, cursul TIC contribuie la 

dezvoltarea a mai multor competenţe generice, necesare specialistului în domeniul pro-

fesional: 

- capacitatea de a gestiona datele şi de a adapta mediul sistemului de operare; 

- capacitatea de a gestiona informaţii din domeniul profesional, utilizând resursele 

Internet-ului; 

253



- capacitatea de a elabora documente de orice complexitate din domeniul profesi-

onal, utilizând un procesor de texte; 

- capacitatea de a efectua calcul tabelar şi de a crea diagrame din domeniul profe-

sional, utilizând un procesor tabelar; 

- capacitatea de a elabora prezentări electronice din domeniul profesional, utili-

zând un procesor de prezentări etc. 

Cursul se predă având la bază modelul pedagogic de formare și dezvoltare a 

competențelor digitale axat pe implementarea tehnologiilor interactive. 

Este cunoscut faptul că, studenții sunt diferiți și aceste diferențe se fac simțite și 

în modul în care aceștia preferă să perceapă informația într-o anumită formă: text 

scris, imagine, video, audio etc. Pentru ca materialul să fie mai bine înțeles, se diver-

sifică modurile de prezentare a informației. Anume TII şi, în deosebi instrumentul 

didactic, profesional şi interactiv – tabla interactivă împreună cu softul educațional 

SMART Notebook, ne vine în ajutor să diversificăm modurile de prezentare a infor-

mației făcând predarea-învățarea-evaluarea materiei mult mai ușoară, înțeleasă, efici-

entă, transparentă și mult mai interactivă.  

Tabla interactivă este un instrument ușor de utilizat, care sporește implicarea 

studenților și transformă orele în adevărate experiențe interactive. Beneficiile utiliză-

rii tablei interactive în cadrul orelor sunt multiple, iar rezultatele se văd într-un timp 

scurt. 

Instrumentul didactic, profesional şi interactiv, de asemenea  şi softul educaţional 

SMART Notebook, precum şi metodele de elaborare a prezentărilor în această aplicaţie 

etc., sunt descrise detaliat în Ghidul metodic elaborat de autor [6]. 

Predarea-învăţarea-evaluarea la cursul TIC, prin prisma tablei interactive, are 

loc în felul următor: se elaborează prezentări cu diverse conținuturi în softul edu-

caţional SMART Notebook în care e posibil de efectuat diverse adnotări pe obiectele 

şi imaginile incluse în pagină, pe suprafaţa diverselor site-uri și chiar a secvențelor 

video. Prezentarea conţine diverse activități interactive cu diverse conţinuturi pentru 

o înțelegere mai bună a materiei, care se utiliza atât la predarea materiei, cât şi la eva-

luarea competenţelor digitale căpătate pe parcursul unei lecţii. În așa mod studentul 

participa la rezolvarea activităţilor interactive și demonstrează competenţele dobândi-

te pe parcursul orelor, astfel încât ceilalţi studenţi privesc cum se rezolvă activitatea, 

înţeleg, au posibilitatea de preluare a experienței colegilor care rezolvă activitatea la 

tabla interactivă.  
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Concluzii 

Utilizarea atât a MII, cât și a TII în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţi-

rea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o 

reală valoare activ-formativă asupra personalităţii studentului. 

MII pot fi utilizate la predarea a mai multor subiecte din cadrul unității de curs TIC 

şi același subiect poate fi predat utilizând diferite metode interactive. Cea mai efectivă 

metodă de lucru cu studenții, la această unitate de curs, este metoda proiectelor din motiv 

că dezvoltă competențe digitale. 

Softul educațional SMART Notebook oferă soluţii avansate care pot influenţa vi-

zibil mediul de lucru, transformându-l într-un mediu modern, eficient bazat pe interac-

tivitate şi creativitate. Predarea-învăţarea-evaluarea prin intermediul atât a MII, cât şi a 

TII asigură o creștere a motivației studenților, asigură cunoștințe trainice, creativitate și 

fantezie, comunicabilitate, implicarea activă a acestora în timpul orelor, spirit de echi-

pă, valoarea individualității, libertatea de exprimare etc. 
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ROLUL FORUMURILOR ASINCRONE ÎN DEZVOLTAREA 

COMPETENȚEI DE COMUNICARE 

Popovici Ilona, doctorand UST 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

Principala tendință a schimbărilor care au loc în prezent în sistemul de învățământ 

reflectă accentul pe valorile umaniste, cultura comunicativă, procesele de dezvoltare și 

auto-actualizare a personalității fiecărui participant în procesul educațional.  

Conform diferitor documente de politici educaționale, atât naționale, cât și 

internaționale, una din cerințele de bază a sistemului educațional este formarea și 

dezvoltarea competenței de comunicare și colaborare cu colegii, copiii de orice vârstă, 

adulții în procesul activității educaționale, sociale, de cercetare și de creație. 

Această competență se regăsește printre cele opt competențe-cheie recomandate 

de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene [7] și printre cele nouă 

competențe-cheie stabilite de Codul Educației al Republicii Moldova [1]. 

Rolul formării și dezvoltării competenței de comunicare a viitorilor specialiști îi 

revine fiecărui titular de curs organizat în mod tradițional sau online pe una din 

platformele educaționale. Dezvoltarea acestei competențe poate fi realizată prin 

discuții, reflecții, situații problemă, studii de caz, în cadrul lecțiilor tradiționale în sala 

de clasă sau online, prin utilizarea forumurilor educaționale asincrone. 

Astăzi mediile virtuale de e-Learning se dezvoltă foarte rapid, iar cursurile online 

cuprind o arie tot mai largă de domenii educaționale.  

În ultimii ani diferite instituții de învățământ superior din întreaga lume aplică cu 

succes instruirea mixtă, care combină metodele și formele tradiționale de instruire în 

sala de clasă cu instrumente și soluții de e-Learning [2, p. 10]. Astfel, forumul 

educațional asincron în instruirea mixtă este o activitate complementară altor metode 

și forme de învățământ (tabelul 1). El poate servi drept instrument de organizare a 

întregului proces educațional, mijloc de transmitere a fișierelor, avizier de anunțuri și 

spațiu de comunicare educațională cu ajutorul căruia poate fi formată și dezvoltată 

competența de comunicare la studenți. 

Tabelul 1. Forme de învățământ în instruirea mixtă 

Forma Avantaje Dezavantaje 

Lecții tradiționale 

în sala de clasă 

 Reacție de răspuns imediat al 

auditoriului; 

 Flexibilitate situațională. 

 Scump; 

 Dificil de a aduna studenții 

dispersați geografic; 

 Imposibilitatea 

individualizării tempo-ului și 

subiectelor de învățare. 

256



Teste electronice  Permit controlul nivelului 

cunoștințelor 

 Validitatea acestor teste nu 

este reglementată. 

Forum offline 

(asincron) 

 Comunicarea cu profesorul și 

cu alți studenți; 

 Individualizarea învățării. 

 Timp de reacție lung. 

Webinarii  Mai rapid și mai convenabil 

este să răspunzi oral în 15 

minute la întrebările 

studenților adresate în cadrul 

webinarului, decât să scrii 

detaliat despre acest lucru în 

forum a doua zi după postarea 

întrebării. 

 Este incomod de a reveni la 

materialul predat în webinar. 

Tutoriale video și 

audio 

 Servesc pentru demonstrare, 

claritate și învățare mai ușoară 

a materialului. 

 Crearea este costisitoare; 

 Selectarea este anevoioasă, 

iar uneori chiar imposibilă. 

 

Un proces educațional organizat pe principiile instruirii mixte în cadrul unei 

discipline va conține următoarele elemente (figura 1). 

 

Figura 1. Elementele procesului educațional 

Toate aceste elemente sunt reunite, de obicei, într-un sistem de management al 

învățării (LMS), de exemplu, platforma educațională Moodle, iar forumul educațional 

joacă un rol considerabil în menținerea interacțiunii continue dintre profesor (tutore) - 

studenți (cursanți) și studenți-studenți. Astfel că, se formează o comunitate de învățare 

a acestui curs. 
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Forumul educațional este foarte important pentru organizarea învățării continue a 

cursului, în special pentru educația adulților, deoarece comunitatea formată în el, prin 

existența sa, menține atât activitatea cognitivă a studenților, cât și motivația de învățare 

a cursului dat. Acest lucru se întâmplă datorită conștientizării faptului că studentul 

aparține unei comunități de învățare.  

Relațiile formate între participanții la forum respectă modelul educațional aplicat 

pe larg în e-Learning – modelul Community of Inquiry (CoI), descris în anul 2000 de 

către Garrison D. Randy, Anderson Terry și Archer Walter [6]. Acest model pune în 

evidență trei elemente esențiale: prezență cognitivă, socială și didactică (tabelul 2). 

Tabelul 2. Elementele modelului Community of Inquiry 

Prezență didactică 

(formare/instruire) 

Prezență cognitivă 

(cunoaștere) 

Prezență socială 

(comunicare/colaborare) 

 Este definită ca 

proiectarea, facilitarea și 

direcționarea proceselor 

cognitive și sociale în 

scopul realizării unor 

rezultate de învățare 

semnificative din punct 

de vedere personal și 

educațional [4, p. 5]. 

 Conține indicatorii: 

proiectare și organizare, 

facilitarea discursului și 

instruire directă [3, p. 

68]. 

 Rolul principal îi revine 

profesorului. 

 Continuitatea și 

multitudinea contactelor. 

 Este definită ca măsura în 

care participanții în orice 

configurație particulară a 

unei comunități de 

învățare sunt capabili de 

a construi sensuri printr-o 

comunicare susținută [5, 

p. 11]. 

 Conține indicatorii: 

eveniment declanșator, 

explorare, integrare și 

rezoluţie [3, p. 67-68]. 

 Constă din descoperirile 

studenților, abilitățile lor 

de a îmbina materialul 

studiat între el și de a 

aplica cunoștințele. 

 Formarea comunității 

persoanelor legate de 

experiențe comune de 

cunoaștere și de 

rezolvare a situațiilor 

problemă apărute pe 

parcursul studierii unui 

curs. 

 Este definită ca abilitatea 

studenților de a se 

identifica cu comunitatea 

(de exemplu, cursul de 

studiu), de a comunica în 

mod intenționat într-un 

mediu de încredere și de 

a dezvolta relații 

interpersonale prin 

proiectarea personalității 

lor [8, p. 53]. 

 Conține indicatorii: 

afirmații afective, 

comunicare deschisa și 

coeziune de grup [3, p. 

67]. 

 Procesele de formare și 

cunoaștere sunt mult mai 

efective dacă sunt 

însoțite la fiecare etapă 

de comunicare. 

 Atât comunicare 

profesor-student, cât și 

comunicare student-

student. 

În acest model educațional forumurile asincrone joacă un rol esențial, deoarece 

ele permit menținerea continuității învățării și interacțiunii profesor-student/student-

student, indiferent de localizarea geografică a lor și de restricțiile de timp [13, p. 402], 
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formarea culturii comunicative, stabilirea contactelor psihologice, dezvoltarea 

abilităților de lucru în echipă și de interacțiune cu oameni de diferite vărste, dezvoltarea 

inițiativei și a gândirii critice [12, p. 45]. Acest lucru se răsfrânge pozitiv asupra 

organizării procesului educațional și asimilării mai profunde a cursului. Ca urmare, 

crește considerabil progresul academic al studenților și se dezvoltă competența lor de 

comunicare. 

Forumul educațional, precum și comunitatea de învățare formată cu ajutorul lui, 

facilitează și accelerează stabilirea interacțiunii dintre profesor și studenți, precum și 

între studenții grupului. Cu ajutorul acestui spațiu comunicațional actorii procesului 

educațional pot schimba opinii, idei, reflecții, ceea ce permite autoinstruirea, creșterea 

personală și auto-realizarea creativă, crește stima de sine, se formează capacitatea de 

alegere a propriei traiectorii de învățare și responsabilitatea pentru alegerea efectuată, 

se dezvoltă abilitatea de a găsi soluții la problemele apărute și de a-și susține opiniile, 

se dezvoltă inteligența și creativitatea [12, p. 46]. Această comunitate apropie foarte 

mult profesorul de studenții săi, deoarece el nu mai este un observator extern, ci un 

membru activ al grupului, care participă în discuții, înțelege „limba” studenților săi, 

vede toate postările, îi încurajează și îi susține, este aproape de necesitățile lor, etc. 

Încă un argument pentru utilizarea forumurilor asincrone și, respectiv, a 

comunităților de învățare este că studentul inclus într-o astfel de comunitate are o 

motivație intrisecă mult mai puternică. Aceasta se datorează satisfacerii celor trei 

sentimente care, conform teoriei autodeterminării, sunt principalii factori ce stau la 

baza motivației intriseci și a bunăstării psihologice [9]. Aceste sentimente sunt: 

1. Sentimentul competenței – aspirația de a se simți o persoană de succes, competentă, 

ce face față activităților desfășurate [10, p. 38]. Acest sentiment de „Eu pot, eu am 

reușit, eu am rezolvat, eu am ajutat pe altul, etc.” oferă un puternic impuls pentru 

următorul pas în învățare. 

2. Sentimentul autonomiei – aspirația persoanei de a simți că poate efectua propria 

alegere și propria determinare a comportamentului. Acest sentiment include dorința 

de a-și controla personal propriile acțiuni și comportamente, de a fi inițiatorul lor 

independent. Sentimentul de a fi un subiect autonom al activității desfășurate nu 

înseamnă individualism sau independență completă de ceilalți oameni, ci înseamnă 

că acțiunile persoanei devin nu forțate, ci alese de subiect [10, p. 37-38]. În 

comunitatea de învățare (în forumul educațional) studentul singur hotărăște cât timp 

să facă parte din ea, sau cât timp să participe la discuția deschisă pe forum, la ce oră 

și din ce locație să acceseze forumul, cu cine din participanți să comunice, etc. 
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3. Sentimentul de apartenență la comunitate - dorința de a avea o legătură fiabilă cu 

oameni semnificativi, de a fi înțeles și acceptat de ei, de a avea o relație emoționanlă 

afectivă cu ei [10, p. 38]. Sentimentul de „Eu nu sunt singur, profesorul mă susține 

și mă ajută, mai sunt și alții ca mine care studiază acest curs, cu care pot comunica, 

cu care îmi pot împărtăși ideile și problemele, care mă vor ajuta în caz de nereușită, 

mă vor lăuda în cazul progresului, pe care și eu îi pot ajuta cu ceva, etc.” îi ridică 

foarte mult studentului motivația intrisecă și dorința de a învăța acest curs împreună 

cu această comunitate. 

Alte avantaje ale forumului educațional sunt: 

1. Extinderea spațiului de timp pentru oferirea răspunsului – studenții au posibilitatea 

de evitare a răspunsului imediat, pot vizualiza mesajele colegilor și răspunde 

asincron în orice moment de timp comod pentru ei, reflectând fără grabă asupra 

comentariilor colegilor și răspunsurilor sale. În acest caz ei își formulează mai 

corect ideile și analizează mai amănunțit situația prezentată, iar răspunsurile lor 

devin mai detaliate și mai extinse [13, p. 403]; 

2. Extinderea formelor de evaluare prin oferirea oportunității de evaluare reciprocă a 

membrilor grupului [11, p. 62]; 

3. Postare cronologică a mesajelor – permite urmărirea evoluției demersului didactic 

[14, p. 119]; 

4. Extinderea spațiului de acces nelimitat – forumul poate fi accesat în orice moment 

de timp, de pe orice dispozitiv și din orice locație în care este acces la Internet; 

5. Oferă posibilitatea de individualizare a comunicării și învățării – studentul singur 

decide tempoul învățării sau participării la forum, permite stabilirea exactă la fiecare 

student a abilităților de comunicare ce necesită un grad mai înalt de dezvoltare, 

diagnosticarea necesității dezvoltării acestor abilități și oferirea sarcinilor 

suplimentare individuale pentru dezvoltarea lor; 

6. Diminuează nervozitatea și anxietatea studenților față de profesor sau de grup; 

7. Exclude subiectivitatea în evaluare, etc. 

Astfel, concluzionând se poate spune că utilizarea pe scară largă, activă și 

eficientă a forumurilor asincrone în educație accelerează în mod semnificativ transferul 

de cunoștințe și experiență, profesională și socială, acumulată de profesor către 

studenții săi, îmbunătățește calitatea educației, intensifică dezvoltarea competenței de 

comunicare la studenți, formează cultura comunicativă, individualizează învățarea, 

dezvoltă creativitatea și gândirea critică, măresc motivația intrisecă. Toate acestea au 

impact pozitiv asupra activității studenților, dezvoltă autonomia lor educațională, oferă 

oportunități de autodezvoltare și contribuie la succesul lor în învățare. 
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CONSTATĂRI, PROBLEME ȘI SOLUȚII PRIVIND APLICAREA 

PLATFORMEI MOODLE LA TREAPTA PREUNIVERSITARĂ 

Slivca Alexei, master în științe ale educației  

Slivca Olesea, profesoară de limba și literatura română 

I.P.L.T Ion Luca Caragiale, Orhei 

Dezvoltarea rapidă a TIC în ultimele decenii a condus la restructurarea 

modulului clasic de a învăța, astfel la nivel mondial obervăm o tendință de 

digitalizare a învățământului în care rolul de intermediar al cadrului didactic își 

pierde din actualitate. Studiile recente realizate de OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) ne demonstrează că utilizarea TIC în educație 

contribuie la îmbunătățirea rezultatelor,iar utilizarea platformei Moodle ajută la 

construirea și managementul conținutului digital al cursurilor sau al altor categorii de 

resurse și activități proiectate în demersul educațional. De asemenea, Moodle oferă 

un set de componente și module, instrumente de comunicații, clasă virtuală și 

bibliotecă digitală ce permit administrarea, documentarea, urmărirea și monitorizarea 

programelor de instruire, a claselor, activității formatorilor sau a evenimentelor 

online care intervin într-un scenariu de curs. 

Procesul de învățare pe platforma Moodle se axează pe pe cele șapte principii 

prioritare în educație [1] deoarece oferă instrumente, aplicații și metode 

convenționale de predare-învățare-evaluare interactive. Moodle permite construirea 

unor site-uri care au un conţinut interactiv, atractiv şi cu o structură flexibilă în care 

elevii asociază internetul cu un veritabil profesor. 

Ținând cont de cele expuse mai sus este evident faptul că învățarea pe platforma 

Moodle oferă un șir de avantaje, cu toate acestea, la nivel mondial, inclusiv în 

Republica Moldova cadrele didactice preferă învățământul clasic, tradițional din două 

motive esențiale: 

 fie dintr-o reticență față de TIC și inovațiile în educație; 

 fie din cauza problemelor cu care se pot confrunta la etapa de creare, 

implimentare și gestionare a lecțiilor în mediul on-line; 

 fie din lipsa aptitudinilor și competențelor în domeniul TIC. 

În continuare vom analiza unele din problemele care pot apărea la realizarea 

unei lecții utilizând Moodle, identificând pentru fiecare din aceste probleme soluții 

viabile care pot fi implimentate de cadrele didactice în realizarea demersului 

pedagogic utilizând Moodle.  

Problema: Instalarea platformei Moodle necesită anumite pregătiri preliminare, 

atât hardware cât și software.  
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Chiar dacă Moodle este un program Open Source, ceea ce înseamnă ca oricine 

este liber să-l downloadeze gratis, să îl folosească, modifice şi chiar să-l distribuie, în 

realizarea demersului pedagogic propriu utilizând Moodle am parcurs următoarelor 

etape:  

 Obținerea unei adrese IP publice. 

  Hardware-Un server fizic sau virtual cu următoarele caracteristici tehnice 

minime:  

 Procesor 2.5 Ghz; 

 Memorie 1Gb RAM;  

 HDD – spatiu de stocare 1Gb (RAID 1);  

 Conexiune la rețea / internet;  

 Gestionarea propriului server și înregistrarea unui nume de domeniu pentru a 

accesa platforma Moodle.  

 Configurarea sistemului de operare cu serviciile necesare rulării platformei 

Moodle: instalarea și configurarea serviciului web – Apache, PHP și instalarea 

și configurarea serviciului pentru lucrul cu bazele de date – MySQL.  

 Descărcare - Pachetul Moodle se descarcă de la adresa 

http://download.moodle.org/ 

 pentru o instalare nouă se recomandă alegerea ultimei versiuni stabile 3.6+ [2].  

 Instalare - Dupa descărcarea arhivei Moodle se copiază conținutul arhivei în 

directorul radăcină am serverului web, astfel tot conținutul arhivei se va afla în 

directorul Moodle. Accesarea aplicației se va face dintr-un navigator web la 

adresa http://adresaserverului/moodle. 

Aceste etape, pentru cadrele didactice care nu au cunoștințe minime în 

administrarea și configurarea unui sistem sau rețea pot fi mai greu de realizat, astfel 

propunem soluții proprii care considerăm că vor facilita implimentarea platformei în 

realizarea conținuturilor propuse. 

Soluții: 

1. Instalarea Moodle ținând cont de Ghidul de administrare și evaluare [3] destinate 

persoanelor care au experiență în administrarea sistemelor informatice. 

2. Apelarea la companii specializate care oferă sisteme de învățare la cheie, 

personalizate in conformitate cu cerintele interne ale beneficiarilor. 

Problema: costuri de întreținere a domenului și a hostingului 

Ca și oricare website, Moodle nu poate fi accesat fără un nume de domeniu și un 

pachet de găzduire, fiind necesare ambele, pentru ca vizitatorii să poată vedea site-ul. 

264



În Republica Moldova aceste servicii sunt oferite contra cost de un șir de companii 

(Tabelul 1.1 ) 

Tabelul 1.1. Companii care prestează servicii de domeniu în republica Moldova 

Compania Preț domenii Preț hosting 

Molddata http://www.molddata.md 12 $-32 $/an 36 $/an 

Tophost http://tophost.md 8.95 $-39 $/an 28 $/an 

Host https://host.md/ 9.95 $-44.95 $/an 28 $/an 

 

Soluții: 

1. Datele statistice oferite de IDSI [4] (Institutul de Dezvoltare a Societăţii 

Informaţionale) prezintă că din cele 1447 instituții preuniversitare supuse 

monitorizării în anul 2013,248 de instituţii dețin o pagină web, sau 17.13% din 

numărul total (Figura 1.1). Dintre acestea, 101 instituţii deţin pagini web oficiale, 33 

instituţii deţin blog, 51 de instituţii deţin pagini pe alte site-uri sau bloguri ale altor 

autorităţi, restul instituţiilor având pagini web neactualizate, incomplete, 

nefuncţionale sau care se află în construcţie  

 

Figura 1.1. Pagini web ale instituțiilor preuniversitare din RM 

Deoarece Moodle poate rula ca un subdomeniu,este posibil întreținerea 

platformei fără a suporta costuri suplimentare. Pentru aceasta este necesar de a 

racorda platforma Moodle la site-ul instituției, astfel conform acestor date cel puțin 

152 de instituții preuniversitare vor putea beneficia de avantajele eLearning oferite de 

TIC prin intermediul Moodle. 

2. O altă soluție propusă de noi pentru a anula sursele financiare care le-ar putea 

achita cadrele didactice pentru întreținerea platformei o reprezintă serviciile oferite de 

portalul MoodleCloud. Portalul oferă gratuit un site Moodle în limita de 50 conturi de 

utilizator, un număr nelimitat de cursuri care pot fi create și o cotă de disc de 200 Mb 

[5]. Astfel, cadrele didactice pot crea, gestiona și monitoriza cursuri care vor 
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corespunde unităților de învățare la o disciplină de studiu pentru clasele X-XII pentru 

cel mult două clase (cu un efectiv de 50 elevi) (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Captură ecran-Platforma MoodleCloud 

Problema: Realizarea sarcinilor propuse și a testelor de evaluare pe platforma 

Moodle pot fi realizate doar online 

Moodle este destinat să susțină și să combine modul de predare clasic cu 

învățămîntul prin Internet, ca rezultat activităţile şi resursele puse la dispoziţia 

elevilor într-un curs sunt variate şi atractive. O caracteristică esențială a platformei 

este accesibilitate online, prin care se înţelege accesul la educaţie prin Internet în 

timp real, de oriunde şi oricând, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în care nu 

există dependenţă de timp. Această caracteristică generează însă probleme la 

realizarea sarcinilor și evaluării online a elevilor, astfel la deconectarea de pe 

platformă răspunsurile nesalvate nu vor fi trimise pentru a fi evaluate de către 

administratorii cursului. 

Soluții:  

1.Pentru evaluarea performanțelor elevilor, administratorii în crearea testelor vor 

utiliza patru opțiuni care care vor evita problema neevaluării sarcinilor odată cu 

deconectarea de pe platformă din cauza problemelor tehnice (întreruprea accesului la 

internet, deconectarea de la sursa de energie etc.):  

 Deschide testul (perioada de deschidere a testului) 

 Închide testul (perioada de închidere a testului) 

 Termen limită (pot fi alocate 45 minute, specific evaluării tradiționale) 

 Încercări permise (nelimitat, de la 1 la 10) 

2. Pentru evaluarea sarcinilor propuse (Tema pentru acasă, Activitate obligatorie) va 

fi selectată opțiunea de răspuns pentru o perioadă mai mare de timp (de regulă o 

săptămână) care cuprinde perioada dintre două teme studiate.  
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Problema: Promovarea exemplelor de bună practică tehnică, didactică și 

pedagogică. 

La etapa actuală, sistemul educațional este supus unui proces continuu al 

schimbărilor, în care o școală bună nu poate exista fără profesori de calitate. De 

aceea, considerăm că și platforma Moodle își menține activitatea datorită cadrelor 

didactice bine instruite capabile să facă față cerințelor unei educații de calitate în 

mediul on-line. Promovarea exemplelor de bună practică ținând cont de tendințele 

internaționale în acest domeniu poate fi realizat doar prin participarea sistematică a 

cadrelor didactice la sesiuni de informare și schimb de experiențe. 

Soluții: 

Participarea cadrelor didactice, a utilizatorilor și a dezvoltatorilor platformei 

Moodle în cadrul evenimentelor Moodle Moot organizate pentru a promova 

tehnologiile societăţii informaționale, proiectele de cercetare, utilizarea soluțiilor de 

e-Learning și management educaţional modern. Evenimentul este organizat anual 

începând cu 2010 în România și 2013 în Republica Moldova (vezi Tabelul 1.2) fiind 

axat pe patru domenii și cinci tematici importante (Figura 1.3) 

 

Figura 1.3. Domenii și tematici în cadrul evenimentului Moodle Moot 

Tabelul 1.2. Întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle Moot 

Organizatori 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

România 23-27 

august 

Arad 

22-26 

august 

Arad 

20-25 

august 

Arad 

19-24 

august, 

Brașov 

18-28 

august, 

Cluj-

Napoca 

17-21 

august, 

Constanța 

22-26 

august, 

Timișoara 

23-25 

august, 

București 

Republica 

Moldova 

   6 

aprilie, 

Bălți 

19-23 

mai, 

Chișinău 

30 martie-

03 aprilie, 

Chișinău 

04-08 

aprilie, 

Chișinău 

15-17.11 

Chișinău 
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Problema: riscul de fraudare a răspunsurilor 

În cadrul procesului educațional, elevii se află sub o permanentă presiune din 

cauza modului în care sunt evaluaţi. Iar această presiune poate duce la măsuri 

radicale din partea lor, cum ar fi plagiatul, copiatul la teste şi examene. Această 

problemă o atestăm și pe platforma Moodle la evaluarea răspunsurilor cerute de 

cadrele didactice.  

Soluții: 

1.Moodle a soluționat această problemă prin aplicațiile antiplagiat care ajută la 

prevenirea și combaterea fraudării răspunsurilor. Moodle oferă o varietate de astfel de 

aplicații(trimitere), toate fiind gratuite,ușor de utilizat și care acceptă fișiere de text în 

cele mai populare formate: .doc, .docx, odt, .html, .txt, .pdf și .rtf. Pentru identificarea 

originalității răspunsurilor primite din partea elevilor, cadrele didactice vor realiza 

următoarele etape: 

 Se descarca aplicația de pe https://moodle.org/plugins/?q=type:plagiarism  

 Se configurează setările implicite pentru a fi utilizate în cadrul temelor  

 Se verifică originalitatea răspunsurilor și se primește raportul în formatul .pdf 

2. Pentru a evita fraudarea răspunsurilor și copiatul la testele de evaluare este necesar 

de a formula sarcini care vor pune în evidență experiența elevului în cadrul temelor 

studiate prin intermediul instrumentelor oferite de Moodle. 
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GESTIONAREA LABORATOARELOR DE CALCULATOARE 

CU APLICAȚIA NETOPSCHOOL 

Vascan Teodora, dr., lector univ. 

Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale, UST 

Rezumat. NetOpSchool este soluția emblematică destinată gestionării laboratoarelor de 

calculatoare. Dezvoltat pentru profesori și instructori care folosesc calculatoarele în procesul de 

învățare, NetOpSchool dispune de instrumente puternice pentru pregătirea și dirijarea cursurilor, 

precum și pentru evaluarea cunoștințelor pe parcursul testării. În articol sunt enumerate și descrise 

principalele posibilități oferite de această aplicație așa ca: transferarea conținutului ecranului pe 

calculatoarele studenților; ghidarea studenților în timpul lucrului; monitorizarea utilizării 

programelor și site-urilor Web; distribuirea și colectarea fișierelor; crearea testelor și evaluarea 

cunoștințelor. 

Cuvinte cheie: NetOpSchool, gestionare, evaluare, distribuire fișiere. 

 

MANAGING COMPUTER LABS  

WITH THE NETOPSCHOOL APPLICATION 

Abstract. NetOpSchool is flagship solution for managing computer labs. Developed for teachers 

and instructors using computers in the learning process, NetOpSchool has powerful tools for 

preparing and conducting courses as well as evaluating knowledge during testing. The article lists 

and describes the main possibilities offered by this application such as: transferring screen content 

to students' computers; guiding students during work; monitoring the use of programs and Web 

sites; distributing and collecting files; creating tests and assessing knowledge. 

Keywords: NetOpSchool, management, evaluation, file distribution. 

 

Introducere 

NetOpSchool este dezvoltat de compania daneză Danware și a primit 

recunoaștere din partea centrelor educaționale din Europa și din SUA. Proiectat 

pentru a sprijini practic orice proces educațional realizat cu ajutorul computerelor, 

NetOpSchool a fost utilizată cu succes în școli, instituții de învățământ superior, 

centre educaționale nestatale și cursuri de perfecționare. Pentru a organiza cursuri și 

prezentări corporative, NetOpSchool este utilizată de multe companii mari. În plus, 

produsul poate fi folosit ca platformă pentru învățarea la distanță. 

NetOpSchool oferă profesorului ocazia de a ghida și de a ajuta elevii fără a se 

ridica de la locul său de muncă. Un proiector multimedia nu poate oferi același efect 

al demonstrațiilor precum NetOpSchool, care "proiectează" imaginea necesară direct 

pe monitorul ascultătorului. În plus, proiectorul și aranjamentul acestuia costă 

semnificativ mai mult decât prețul programului. Profesorul poate controla computerul 

elevului cu un singur clic pe butonul mouse-ului, ceea ce împiedică studentul să se 
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relaxeze și să facă alte lucruri. Timpul de studiu este astfel folosit mai rațional, iar 

diferite părți ale cursului sunt studiate în secvența necesară, fără returnări și repetări. 

O asistență mai detaliată privind utilizarea aplicației NetOpSchool poate fi găsită 

în sursele bibliografice [1] și [2]. 

 

Posibilitățile aplicației NetOpSchool 

 Demonstrații eficiente 

Conținutul ecranului este transmis către calculatoarele elevilor, inclusiv 

multimedia (audio și video). Demonstrarea materialelor educaționale direct pe 

computerul studenților înseamnă că fiecare dintre ei pot vedea totul cu cel mai mic 

detaliu și poate respecta instrucțiunile privind îndeplinirea sarcinilor. Implicit, 

tastatura și mouse-ul studenților sunt blocate în timpul demonstrațiilor, astfel contați 

pe toată atenția publicului. Cu toate acestea, profesorul are întotdeauna posibilitatea 

de a debloca computerele de clasă în caz de necesitate. Spre deosebire de multe alte 

produse, NetOpSchool dispune de capacități extinse pentru utilizarea conținutului 

multimedia în clasele dvs. Puteți transmite secvențe video către computerele 

studenților, în timp ce, în același timp, aveți întotdeauna control asupra redării. 

NetOpSchool acceptă următoarele formate: avi, mpg, mpeg și wmv. Lecțiile 

înregistrate, inclusiv video și audio, pot fi reluate, dacă este necesar.  Arsenalul 

instrumentelor NetOpSchool pentru difuzare permite demonstrații direct pe 

computerele studenților, eliminând astfel nevoia de a achiziționa echipamente de 

proiecție scumpe și oferind un "loc de primul rând" pentru toată lumea din sala de 

clasă. NetOpSchool poate fi, de asemenea, utilizată concomitent cu tablele interactive 

WhiteBoard. 

 Gestionarea acțiunilor studenților 

NetOpSchool permite monitorizarea progresului studenților și acordarea 

asistenței în caz de necesitate. Funcțiile de monitorizare și control de la distanță ale 

aplicației NetOpSchool oferă o ocazie de a organiza cursuri cu adevărat interactive, în 

care fiecare student primește o abordare individuală din partea profesorului. 

NetOpSchool permite profesorilor să vadă ecranele studenților, monitorizând astfel 

progresul acestora. Pot fi afișate ecranele tuturor computerelor dintr-o clasă ca 

imagini mici într-o singură fereastră (fig.1) sau pot fi selectate anumite computere 

pentru a afișa ecranele lor în modul ecran complet pe modul rotativ secvențial. Acest 

lucru facilitează identificarea studenților care nu pot face față anumitei sarcini sau 

necesită explicații suplimentare. Poate fi acordată asistență studenților, dacă este 

necesar, prin preluarea controlului asupra computerelor lor, de exemplu, pentru a 
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demonstra cum să îndeplinească anumite sarcini. Aveți control complet asupra 

tastaturii și mouse-ului de pe computerul la distanță, puteți chiar să reporniți 

calculatoarele dacă este necesar. 

Cu funcția de chat încorporată în NetOpSchool, se poate oferi consultanță 

individuală studenților fără a-i distrage pe ceilalți. Studenții pot solicita ajutor 

utilizând funcția NetOpSchool corespunzătoare. Pot fi utilizate chat text, voce și 

video. 

 

Figura 1. Afișarea ecranelor computerelor dintr-un laborator 

 Pregătirea de cursuri 

NetOpSchool ajută profesorii să se pregătească pentru cursuri, creând un plan 

interactiv de lecție și înregistrând clipuri video. Componenta NetOpTeacher poate fi 

scrisă pe o unitate flash USB detașabilă și poate funcționa fără instalare pe un 

computer de acasă. Spre deosebire de multe alte produse similare, NetOpSchool 

permite profesorilor să creeze planuri pentru cursurile viitoare pentru a automatiza 

lansarea anumitor sarcini, cum ar fi demonstrații sau teste. Un plan de lecție constă 

dintr-un set de acțiuni care se efectuează într-o anumită ordine, de exemplu 

demonstrații, pornirea unui chat, distribuirea sau colectarea de fișiere. NetOpSchool 

oferă ocazia de înregistrare a demonstrațiilor într-un videoclip pentru a reda acest 

videoclip din nou în timpul sesiunilor ulterioare.  

Cu NetOpSchool, aveți posibilitatea de a pregăti cursuri pe orice computer: la 

locul de muncă sau la domiciliu.  

 Controlul folosirii aplicațiilor și accesul la Internet 

Caracteristicile de politică permit profesorilor să determine care programe pot fi 

rulate de studenți și care site-uri web pot accesa în anumite momente. Mecanismul de 
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blocare a porturilor împiedică utilizarea neautorizată a programelor de mesagerie 

instantanee (ICQ, etc.). 

Profesorii au control complet asupra site-urilor pe care studenții din clasă le pot 

accesa. Politicile de acces pot fi aplicate fiecărui calculator sau tuturor computerelor 

unei clase și pot restricționa accesul atât la resurse specifice, cât și la toate resursele 

web. 

NetOpSchool permite stabilirea programelor ce pot rula pe computerele 

studenților la o anumită oră. Dacă este necesar ca studenții să lucreze cu programele 

Word, Excel sau alte programe, permiteți accesul la ele și dezactivați orice alte 

programe. Alternativ, puteți crea o politică standard care permite rularea tuturor 

programelor în afară de cele  excepționale, care sunt inacceptabile. 

Discuțiile și mesajele pot fi o problemă în timpul cursului, deoarece distrag 

atenția studenților. Ca alternativă la blocarea unei liste lungi de programe, puteți 

bloca porturile de comunicație utilizate în mod tradițional de acest tip de program. 

Politicile predefinite pentru utilizarea programelor și a site-urilor web pot fi 

aplicate direct în timpul sesiunii, de exemplu, dacă doriți să dezactivați sau să 

permiteți un anumit program. 

 Încurajarea muncii în echipă 

Funcțiile NetOpSchool, cum ar fi predarea cuvântului studentului, desfășurarea 

unui chat interactiv pentru întreaga clasă și împărțirea clasei în grupuri, cu un asistent 

de predare, fac posibilă împărtășirea abilităților de lucru în echipă. 

Schimbul de experiență între studenți este cel mai adesea o parte foarte utilă a 

procesului educațional. Posibilitatea ca studenții să-și demonstreze ecranul pe ecrane 

ale întregii clase mărește nivelul de motivare și adaugă o componentă interactivă la 

lecție. Cu ajutorul lui NetOpSchool, profesorul poate oferi temporar studenților o 

funcție de demonstrație, prin predarea cuvântului acestora. 

Camerele de chat și instrumentele de mesagerie sunt bine stabilite, iar astăzi 

utilizarea lor este complet justificată. Folosind NetOpSchool, profesorii pot crea 

camere de chat pentru ca studenţii să comunice între ei în timpul cursului. Aceste 

conversații sunt gestionate de profesori, cu excepția faptului că acceptă sunet și 

video. Mai ales util în cazul învățării unei limbi străine poate fi funcția de chat vocal. 

NetOpSchool permite crearea de conferințe vocale în care mulți participanți, având un 

microfon și căști, pot comunica între ei. Aceste funcții sunt de asemenea utile pentru 

învățământul la distanță. Divizarea clasei oferită de NetOpSchool oferă o oportunitate 

excelentă de a crea grupuri separate de studenți care lucrează la același proiect 

educațional. Atunci când o clasă este împărțită în grupuri, devine mai ușor pentru 
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profesor să gestioneze clasa. Dacă este necesar să se efectueze o demonstrație sau un 

test pentru un anumit grup, nu este necesar să se selecteze studenții separat, însă este 

suficient să selectați întregul grup. Astfel, grupurile oferă o oportunitate de a 

diferenția procesul educațional în raport cu studenții, pentru al diferenția în funcție de 

direcția sau nivelul de pregătire. În fiecare grup, puteți desemna un asistent din rândul 

studenților, care au cele mai multe oportunități de profesor. 

 Evaluarea cunoștințelor studenților 

Modulul de testare încorporat oferă oportunități mari de a crea o varietate de 

teste și de a le folosi pentru a testa cunoștințele studenților. 

Expertul pentru crearea testelor NetOpSchool simplifică foarte mult sarcina de a 

adăuga noi teste la sistem. Există posibilitatea de a alege dintr-o listă largă de tipuri 

de întrebări, de la cele cu opțiuni multiple la răspunsuri (eseuri) de formă liberă 

(fig.2). Trebuie doar selectat tipul de întrebare, textul și designul acesteia și să 

decideți în ce formă doriți să obțineți rezultatele testelor. 

 

Figura 2. Fereastra unui test cu toate tipurile de întrebări  

oferite de expertul de teste NetOpSchool 

Pentru a începe testarea, profesorul poate pur și simplu să tragă și să trimită 

testul dorit în interfața NetOpSchool la o clasă, un grup sau unui student individual. 

Testarea va începe automat pe calculatorul studenților, iar profesorul va deschide o 

fereastră în care este afișată starea curentă în timp real. Testarea este finalizată fie 

prin răspunsul la ultima întrebare, fie după ce a fost permisă difuzarea testului (dacă 

este specificat). 

În timpul testului, NetOpSchool calculează automat punctele câștigate de fiecare 

student (fig. 3). Putem alege să afișăm rezultatele studenților sau nu. NetOpSchool 

permite, de asemenea, să exportarea rezultatelor testelor într-un fișier de calcul 

tabelar sau în alte programe. 
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Pentru întrebările ce țin de instalarea și aplicarea posibilităților oferite de 

NetOpSchool poate fi accesat site-ul oficial al aplicației [3]. 

Costurile pentru această aplicație diferă în dependență de numărul de studenți. 

Orientativ prețurile pot fi consultate pe pagina web din sursa bibliografică [4]. 

 

 

Figura 3. Afișarea rezultatelor testului 

Concluzii 

O clasă modernă de calculatoare cu acces la Internet oferă multe oportunități 

pentru a învăța practic orice. Cu toate acestea, clasa de computere este mai dificil de 

gestionat decât una obișnuită. Nu numai că calculatoarele trebuie să fie întreținute, 

activate și deconectate, de asemenea, studenții sunt dispuși să fie distrași de site-urile 

de internet și jocurile pe calculator. Programul NetOpSchool este un ajutor 

indispensabil nu numai în monitorizarea studenților, ci și în gestionarea completă a 

clasei de calculatoare. 
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REFLECȚII PRIVIND PREDAREA CURSULUI INTELIGENȚA 

ARTIFICIALĂ LA STUDENȚI PRIN INTERMEDIUL TIC 

Vîșcu Irina, doctorand UST 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul 

Țările dezvoltate și în curs de dezvoltare au intrat într-o etapă acceptată pentru a 

fi numită "Societatea educațională" sau "Societatea informațională". În esență, aceste 

două denumiri sunt sinonime, deoarece fixează două circumstanțe conexe. Prima 

etapă este aceea că cunoștințele științifice, tehnologice și sociopolitice moderne 

exercită o influență tot mai mare asupra tuturor aspectelor ființei sociale. A doua 

etapă este crearea și producerea acestor cunoștințe, crește în mod constant rolul 

sistemelor de inteligență artificială (AI). 

În prezent, specialiștii ar fi bine să posede cunoștințe profunde în domeniul 

tehnologiilor informaționale și de comunicare. Soluțiile a numeroase probleme care 

au fost considerate în trecut greu de rezolvat, în prezent sunt implementate și 

rezolvate cu succes cu ajutorul TIC. 

Într-o instituție de învățământ superior, viitorii specialiști, dezvoltă competențe 

teoretice și practice în diferite domenii ale industriei TIC cum ar fi: informatizarea 

tehnologiilor în domeniul științei și educației, tehnologiile informației în domeniul 

învățământului superior etc. În zilele noastre nu este necesară doar posesarea 

informație, ci și capacitatea de a o aplica în diferite scopuri. 

Crearea inteligenței artificiale este una din sarcinile industriei IT. Rolul și scopul 

său esențial este de a facilita în mod semnificativ viața unui om.  

Sistemele și tehnologiile intelectuale sunt utilizate pentru a răspândi experiența 

profesională și a rezolva probleme complexe științifice, industriale și economice. 

Pentru prelucrarea și modelarea cunoștințelor, se utilizează modele speciale și se 

creează baze de cunoștințe. 

În domeniul informaticii, inteligența artificială, uneori numită inteligență a 

mașinilor, este inteligența demonstrată de mașini, spre deosebire de inteligența 

naturală posedată de oameni și de animale. Informatica definește cercetarea AI ca 

studiu al "agenților inteligenți": orice dispozitiv care percepe mediul său și posedă 

acțiuni care maximizează șansa de a-și atinge cu succes obiectivele [1]. Mai exact, 

Kaplan și Haenlein definesc AI ca fiind "abilitatea unui sistem de a interpreta corect 

datele externe, de a învăța de la astfel de date și de a utiliza cunoștințele obținute 

pentru atingerea obiectivele și sarcinile apărute" [2]. În mod colocvial, termenul 

"inteligență artificială" se aplică atunci când o mașină imită funcțiile "cognitive" pe 
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care oamenii le asociază cu acțiunile minții umane, precum "învățarea" și "rezolvarea 

problemelor". 

Bazele cercetării Inteligenței Artificiale, ca domeniu au fost puse în anul 1956, 

în timpul unui workshop la universitatea Dartmouth. R. Solomonoff, M. Minsky și J. 

McCarthy sunt cercetătorii ce au pus baza studiului inteligenței artificiale pentru 

următoarele decenii. 

  

Figura 1. Ariile tehnologice ale Inteligenței Artificiale 

Inteligența artificială este o direcție informatică, scopul său fiind de a dezvolta 

instrumente hardware și software care permit unui non-programator să stabilească 

sarcini și să le rezolve, care sunt de obicei considerate inteligente, comunicând cu 

calculatoarele pe un subset limitat de un limbaj [3]. Dezvoltarea și implementarea AI 

are loc în următoarele domenii: 

 Jocuri și creativitate. AI include sarcini intelectuale de joc - șah, dame etc. 

 Reprezentarea cunoștințelor și dezvoltarea sistemelor bazate pe cunoaștere este 

principalul obiectiv al inteligenței artificiale. Este asociat cu crearea de module 

de reprezentare a cunoștințelor, baze de cunoștințe, care includ modele și 

metode de extragere și structurare a cunoștințelor. 

 Software special. În această direcție sunt create limbaje speciale pentru 

rezolvarea sarcinilor non-computaționale: se creează pachete de aplicații care se 

concentrează pe dezvoltarea industrială a sistemelor inteligente sau a 

instrumentelor software de inteligență artificială. 

 Noi arhitecturi de calculatoare. Această direcție dezvoltă noi arhitecturi și 

soluții hardware, care, la rândul lor, vizează prelucrarea datelor simbolice și 

logice. 
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 Recunoașterea modelelor. Direcția stabilită inteligenței artificiale provine din 

însăși originea sa. Fiecărui obiect îi este atribuită o matrice de caracteristici prin 

care o recunoaște. 

 Dezvoltarea interfețelor de limbaj natural și traducere automată. Unul dintre 

cele mai populare subiecte de cercetare din domeniul inteligenței artificiale în 

anii 1950 a devenit traducerea automată. Primul program din acest domeniu a 

fost un traducător din limba engleză în limba rusă. 

 Roboții intelectuali. Ca exemplu, Google Asistent, Siri, Yandex Alice și 

Microsoft Cortana. 

 Învățarea și autoânvățarea. Această arie a inteligenței artificiale se dezvoltă cu 

pași rapizi și constituie modele, metode și algoritmi care vizează acumularea 

automată a cunoștințelor pe baza analizei și sintezei datelor. 

Invențiile umane în domeniul inteligenței artificiale se regăsesc zilnic. Cel mai 

cunoscut dintre ele este asistentul virtual al Apple Siri care ajută la comunicarea 

oamenilor între ei în jocurile video computerizate [4]. 

Într-adevăr, oamenii sunt deranjați de ideea unui profesor cu inteligență 

artificială, deoarece profesorii întruchipează o profesie în care, după cum mulți cred 

și consideră, este imposibil sau nu este necesar înlocuirea oamenilor cu roboți.  

Tehnologiile moderne, cum ar fi roboții de chat bazați pe inteligența artificială, 

învățarea automată și prelucrarea limbajului uman, pot îmbunătăți calitatea feedback-

ului în cadrul instituțiilor de învățământ superior. 

Asistenții virtuali. La Institutul de Tehnologie din Georgia, studenților lea 

plăcut foarte mult noului profesor asistent, Jill Watson, care a răspuns rapid și corect 

la întrebările studenților. Dar nici nu puteau să presupună că profesorul nu comunică 

cu ei, ci robotul dotat cu inteligență artificială. Botul însuși a fost echipat cu un sistem 

IBM-AI. Astfel de asistenți virtuali pot fi foarte folositori în domeniul educației. 

Chat campus. De exemplu, la Universitatea din Deakin din Australia, chat-ul 

campusului este bine dezvoltat. După finalizarea proiectului acesta va începe să 

informeze studenții despre viața instituției. În plus, va ajuta la găsirea sălilor de curs, 

să afle orarul cursurilor, să ofere informații profesorilor și studenților despre diferite 

subiecte, contacte din interiorul universității [5]. 

Învățarea adaptivă. Una dintre cele mai promițătoare posibilități de aplicare a 

inteligenței artificiale în educație. Cu această tehnologie va fi posibil să se 

monitorizeze succesul studenților care învață individual și să se ajusteze cursul pentru 

fiecare. Programul în sine va notifica profesorii despre materiale care sunt greu de 

înțeles de către un student. 
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Inteligența artificială utilizează indicatorii ce consider că ar fi metode eficiente 

de predare și îi ajută pe profesori să predea, să prezinte informații sau să ofere cursuri 

în cel mai bun mod posibil. Dacă, de exemplu, profesorul se abate de la subiectul 

lecției, AI îl poate determina să se întoarcă la subiect. Sau, tutorele vorbește prea 

repede, iar studentul își pierde interesul sau nu ține pasul cu el. În acest caz, AI va 

sfătui profesorul să încetinească, astfel încât studentul să poată ține pasul cu lecția 

predată. 

Cu toate acestea, oamenii de știință și cercetătorii din acest domeniu nu consider 

și nu cred că acest software, chiar și cu dezvoltarea sa completă, va înlocui profesorii, 

iar din punctul lor de vedere, IA are un mare potențial pentru o îmbunătățire radicală 

a practicii didactice existente. 

Experimentele privind implementarea unor astfel de programe în procesul de 

învățare conservator au fost realizate de multe companii de tehnologii avansate. Cu 

toate acestea, pe piața încă dominată de viziunea educației High-Tech ca o distanță 

simplă, păstrând paradigma cursului liniar: cursurile online. 

Una dintre puținele platforme care permite creatorilor de cursuri online să 

utilizeze capabilitățile tehnologiilor adaptive care utilizează inteligența artificială este 

Stepik.  

Elementele tehnologiilor adaptive sunt de asemenea utilizate în astfel de proiecte 

pentru studenți, ca și în logică, unde sunt oferite programe de dezvoltare a gândirii 

logice, în cadrul proiectului de elaborare a evaluărilor și examenelor. 

Experimentele privind introducerea tehnologiilor adaptive în formarea viitorilor 

specialiști se desfășoară în proiecte comerciale în domeniul HR. Până în prezent, pe 

piața mondială programele și softwarele Competentum, Ispring, E-mba sunt cele mai 

vizibile [6].  

Cu toate calitățile pozitive, există dezavantaje semnificative ale domeniului 

inteligenței artificiale: 

 Oamenii de știință au ajuns la concluzia că omenirea ar trebui să conșientizeze 

faptul că ar putea pierde în curând locurile de muncă. Unii experți sugerează că 

succesul extraordinar în domeniul AI și al automatizării poate duce la faptul că 

mulți oameni își pierd locul de muncă, deoarece aceștea sunt înlocuiți cu 

mașinile inteligente. 

 De fiecare dată când o persoană accesează o rețea socială, acesta interacționează 

inconștient cu IA. Inteligența artificială oferă recomandări bazate pe ceea ce ar 

putea fi interesant pentru utilizator. Aceast lucru îngrijorează faptul că mașina 

începe să culeagă tot felul de informații, interese și hobby-urile oamenilor. 
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Dezvoltarea acestei funcții va juca un rol important pentru oameni, fie îi va oferi 

o interacțiune pozitivă sau negativă cu IA, ceea ce va facilita retragerea omului 

din rețelele sociale și din mediul virtual. 

În țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, numărul specialiștilor care primesc 

cunoștințe în învățământul superior modern datărită dezvoltării rapide, a domeniul 

inteligenței artificiale care se utilizează în practica de predare a diferitelor discipline 

este mare. Conștiința socială îmbogățită în acest mod influențează intens toate 

segmentele vieții sociale și nu ar fi o exagerare să spunem că rolul determinativ al 

conștiinței publice în funcționarea și dezvoltarea societății moderne este în continuă 

creștere [6]. 

Nu un ultim rol este jucat de realizările din domeniul AI, pe care se construiesc 

și se perfecționează tehnologiile educaționale moderne și metodele multidisciplinare 

ale educație [7]. 

 

Concluzii 

Tehnologiile intelectuale dezvăluie, fără îndoială, noi modalități de îmbunătățire 

a calității serviciilor educaționale în condițiile societății informaționale moderne. 

Datorită introducerii unor noi instrumente de tehnologie a informației, se oferă o 

abordare individuală față de studenți. Analiza inteligentă a soluțiilor cu feedback 

interactiv poate economisi în mod semnificativ timpul profesorului, tehnologia de 

selecție a modelelor studenților, luând în considerare caracteristicile individuale ale 

acestora, ne permite să consolidăm aspectele manageriale și de comunicare ale 

procesului educațional. Sistemele expert cu elemente de inteligență artificială nu 

înlocuiesc un specialist, ci sunt doar un instrument în mâinile sale. 

Ritmul, imprevizibilitatea evenimentelor și schimbările din mediul extern fac ca 

o persoană modernă să asimileze cantități mari și tot mai mari de informații, pentru 

care diverse generații de computere personale și sisteme informatice sunt folosite 

pentru a se înlocui reciproc. Toate aceste atribute ale societății informaționale și ale 

economiei informaționale necesită de la viitoarea formare profesională a cadrelor 

didactice, de mobilitate intelectuală ridicată, capacitatea de a naviga rapid într-un 

mediu profesional și de fluxuri informaționale în schimbare dinamică, de a lua decizii 

calificate, de a schimba situația. 

Utilizarea capacilităților sistemelor de inteligență artificială constituie premisele 

fundamentale pentru organizarea procesului de auto-învățare, promovează 

intelectualizarea activităților de învățare, dezvoltă capacitatea de a extrage 

independent cunoștințele, inițiază dezvoltarea gândirii analitice, formarea elementelor 
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de gândire teoretică. Educația se axează în principal pe dezvoltarea abilităților 

cognitive și creative ale individului. 

 

Bibliografie 

1. Russell S. J., Norvig P. 2003. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd 

ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 

2. Kaplan A., Haenlein M. Siri, Siri in my Hand, who is the Fairest in the Land? 

On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial Intelligence. 

Business Horizons, 62(1), 2019. 

3. https://imworld.ro/inteligenta-artificiala-definitie-tipuri-de-ai-cum-invata-si-ce-

aplicatii-are/. 

4. Майстренко А.В., Майстренко Н.В. Информационные технологии в 

науке, образовании и инженерной графики. Тамбов: Издательство ТГТУ, 

2012. 95 с. 

5. https://hype.ru/@id2544/kak-iskusstvennyy-intellekt-mozhet-primenyatsya-v-

obrazovanii-l33yteq4. 

6. http://robotoved.ru/ai_education_russia/  

7. Баррат Дж. Последнее изобретение человечества: Искусственный 

интеллект и конец эры Homo sapiens. Пер. с англ. М.: Альпина нон-

фикшн, 2015. 304 с. 

8. https://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-obrazovanie-i-iskusstvennyy-intellekt-

eyforiya-i-alarmizm. 

 

280

https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_J._Russell
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Norvig
http://aima.cs.berkeley.edu/


METODE ŞI TEHNICI INTERACTIVE 

ÎN PREDAREA INFORMATICII 

Zaim Sofia, profesor de informatică, grad didactic superior 

Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” 

Societatea în care trăim se află într-o continuă schimbare, tehnologia digitală 

transformă fiecare aspect al vieţii umane. Mediul informaţional ce ne înconjoară cere, pe 

de-o parte, idei noi, cunoştinţe noi, iar, pe de altă parte, mijloace şi metode noi de 

obţinere în mod accelerat a cunoştinţelor şi de formare a modului nou de gândire a 

personalităţii. Aceste deziderate pun în faţa pedagogilor sarcina de a pregăti generaţia 

tânără pentru un viitor într-o societate dominată de calculatoare, utilizând cele mai 

avansate şi eficiente tehnologii educaţionale.  

Interactivitatea presupune atât cooperarea cât şi competiţia, ambele implicând un 

anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu comportamentul individual. Interacţiunea 

stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru 

autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare.  

Unele metode şi tehnici interactive de grup pot fi încadrate în scenariile lecţiilor 

tradiţionale, altele necesită forme netradiţionale (nestandarde) de lecţii, cum ar fi 

conferinţa, seminar-dispută, colocviu, competiţie etc. În continuare sunt prezentate 

descrierile succinte şi exemple de aplicare a unor metode, care pot fi utilizate cu 

succes de către profesorii de informatică atât în cadrul instruirii formale cât şi a celei 

nonformale.  

Tehnica Floarea de nufăr (Lotus) 

Această tehnică presupune 

deducerea de conexiuni între idei, 

concepte, pornind de la o temă centrală. 

În jurul problemei centrale se 

construiesc 8 idei secundare, asemeni 

petalelor florii de nufăr, urmând ca apoi 

ele să devină la rândul lor teme centrale 

pentru alte 8 flori de nufăr, în jurul lor 

construindu-se câte alte 8 noi idei 

secundare. Astfel, pornind de la o temă 

centrală, sunt generate noi teme de 

studiu pentru care trebuiesc dezvoltate 

conexiuni şi concepte noi. 

 

 

 

Tema 

 centrală 

A 

E 

B 

F 

C 

G 

D 

H 
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Etapele tehnicii Floarea de nufăr: 

 Construirea diagramei Lotus (vezi schema). 

 Scrierea temei centrale în mijlocul diagramei. 

 Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema centrală. Acestea 

se trec în cele 8 „petale” (cercuri) ce înconjoară tema centrală, de la A la H, în 

sensul acelor ceasornicului, mai întâi A, B, C, D, apoi E, F, G, H. 

 Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte 8 cadrane 

(„flori de nufăr”). 

 Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi consemnarea 

lor în diagramă. Se completează în acest mod cât mai multe „flori de nufăr”. 

 Etapa evaluării ideilor. Se analizează diagramele şi se apreciază rezultatele din 

punct de vedere calitativ şi cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi 

aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile viitoare [1]. 

Exemplu de aplicare a tehnicii Lotus 

Clasa: a IX-a  

Tipul lecţiei: Lecţie de sistematizare şi recapitulare  

Obiectul de studiu: Limbajul de programare Pascal 

Tema lecţiei: Tipuri de date simple 

La tema dată poate fi aplicat cu succes un Lotus în grup, dar cu numărul de 

petale modificat – în loc de 8 se vor lua 6. 

Etapele metodei: 

 Profesorul anunţă tema centrală: Tipuri de date simple. 

 Pe baza dialogului desfăşurat între elevi şi profesor se vor completa cele 6 idei 

secundare ale temei centrale – 6 tipuri de date simple: integer, real, boolean, char, 

enumerare, subdomeniu. 

Ideile secundare se trec în diagramă. 

 Colectivul se împarte apoi în 6 grupe de câte 2, 3 sau 4  elevi fiecare, în funcţie 

de numărul de elevi.  

 Ideile secundare devin teme centrale pentru fiecare din cele 6 grupuri 

constituite. Astfel, fiecare grup lucrează independent, la dezvoltarea uneia dintre ele, 

exerciţiu creator la care participă toţi membrii grupului.  

De exemplu: grupul 1 are de găsit 6 idei pentru tema Tipul de date integer. Aceste 

idei (sau teme ce vor fi desfăşurate în continuare) ar putea fi: 1. Mulţimea valorilor, 

2. Mulţimea operaţiilor, 3. Funcţii cu argument de tip integer, 4. Funcţii cu 

rezultat de tip integer, 5. Particularităţile tipului, 6. Probleme cu acest tip de date. 
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Cele 6 idei elaborate vor constitui teme centrale pentru dezvoltarea altor 6 flori de 

nufăr. Procesul poate fi continuat până când „se termină” ideile. 

În mod similar celelalte grupuri vor trata temele lor. 

 Prezentarea în faţa colectivului a rezultatelor fiecărui grup în parte. 

Completarea diagramei pe baza ideilor expuse de fiecare grup şi a discuţiilor purtate 

între membrii grupurilor în scopul clarificării şi corectării. 

 Evaluarea muncii colaborative în grup, aprecierea participării şi folosirea 

rezultatelor obţinute în activităţile următoare. 

Metoda Brainstorming 

Brainstorming-ul este o metodă de dezvoltare de idei ce rezultă din discuţiile 

purtate între mai mulţi participanţi. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea 

celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Această metodă este 

caracterizată printr-o evaluare amânată, ca rezultat, participanţii sunt eliberaţi de 

orice constrângeri, comunică într-o atmosferă neinhibatoare, îşi dau frâu liber 

imaginaţiei şi vin cu idei neobişnuite şi originale. 

 Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup de maxim 30 de persoane, de 

preferinţă omogen din punct de vedere al pregătirii, sub coordonarea unui moderator, 

care îndeplineşte rolul de animator şi mediator [2].  

Exemple de aplicare a metodei Brainstorming 

1. Această metodă poate fi aplicată cu greu în cadrul unei lecţii tradiţionale, chiar 

şi în cazul unei clase omogene. Un brainstorming poate fi desfăşurat cu succes la o 

lecţie-dispută, având, ca exemplu, tema „Omul şi calculatorul – soluţii pentru viitor 

în vederea utilizării calculatorului doar spre binele omului”. 

2. Un alt exemplu de aplicare al metodei ar fi în cadrul şedinţelor cercului de 

programare. Elevilor li se propune enunţul unei probleme cu un grad mai ridicat de 

dificultate, care poate fi divizată în mai multe subprobleme şi care admite mai multe 

variante de rezolvare. Participanţii la activitate divizează algoritmul în subalgoritmi, 

vin cu idei cât mai originale de rezolvare. Profesorul coordonează discuţia, 

stimulează elevii să aprecieze variantele lor de soluţionare şi cele a colegilor, să 

unească cei mai reuşiţi subalgoritmi într-un algoritm de rezolvare a problemei, lăsând 

pentru lucru individual elaborarea programului. Profesorul poate la ultima etapă să 

modifice condiţiile, impunând unele restricţii sau adăugând unele puncte de rezolvat.  

Tehnica 6/3/5 şi metoda Philips 6/6 

Tehnica 6/3/5 este o tehnică asemănătoare brainstorming-ului. Ideile se scriu pe 

foi care circulă între participanţi şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting. 

Tehnica se numeşte 6/3/5 pentru că există: 6 membri în grupul de lucru, care notează 
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pe o foaie de hârtie câte 3 soluţii fiecare, la o problemă dată, timp de 5 minute 

(însumând 108 răspunsuri, în 30 de minute, în fiecare grup). 

Metodă Philips 6/6 este similară tehnicii 6/3/5, dar se caracterizează prin 6 

participanţi şi 6 minute pentru elaborarea soluţiilor. 

Etapele metodei: 

 Constituirea grupurilor de câte 6 (4 membri, 1 secretar, 1 conducător de grup) – 

secretarul are şi funcţia de a nota ideile colegilor săi, iar conducătorul de grup 

dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă concluziile. 

 Înmânarea problemei/temei ce urmează a fi dezbătută şi motivarea importanţei 

acesteia. 

 Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, în cadrul fiecărui grup timp de 6 minute. 

 Colectarea soluţiilor elaborate – conducătorii grupurilor expun ideile la care au 

ajuns sau le predau în scris profesorului. 

 Discuţia colectivă urmată de decizia colectivă cu privire la soluţia finală, pe baza 

ierarhizării variantelor pe tablă. 

 Încheierea discuţiei – profesorul prezintă concluziile privind desfăşurarea 

activităţii şi a eficienţei demersurilor întreprinse [3]. 

Exemplu de aplicare a metodei Philips 6/6 

Clasa: a X-a  

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor 

Obiectul de studiu: Limbajul de programare Pascal  

Tema lecţiei: Aplicarea tipului de date String la rezolvarea problemelor 

Etapele lecţiei: 

I etapă. Această lecţie ar putea începe cu reactualizarea cunoştinţelor însuşite 

anterior, elevii fiind stimulaţi să-şi amintească funcţiile şi procedurile tipului de date 

Şir de caractere. 

Etapa a II-a. După prima etapă se poate trece la rezolvarea problemelor-model şi 

rezolvarea problemelor cu condiţii schimbate – primele fiind rezolvate şi discutate 

împreună cu profesorul la tablă, iar cele din urmă – în mod individual sau în perechi 

la calculatoare. 

Etapa a III-a. La această etapă poate fi utilizată metoda Philips 6/6:  

 elevii sunt grupaţi câte 6, fiecare grup îşi alege „secretarul” şi „conducătorul”; 

 profesorul le împarte câte o foaie şi le explică sarcina: fiecare echipă  trebuie să 

alcătuiască timp de 6 minute 2 probleme la rezolvarea cărora ar fi nevoie de 

utilizat cât mai multe (ideal – toate) funcţii şi proceduri ale tipului String; 
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 elevii lucrează în grup, secretarul notează problemele elaborate, conducătorul 

dirijează discuţia şi urmăreşte să fie propuse pentru utilizare toate funcţiile şi 

procedurile; 

 după 6 minute profesorul strânge foile; 

 dacă această metodă se utilizează spre sfârşitul lecţiei (aşa ca în exemplul dat), 

atunci analiza lucrului poate fi făcută la lecţia următoare; dacă timp este destul, se 

trece la discuţia colectivă a problemelor propuse, se aleg cele mai interesante 

probleme şi se rezolvă la calculator [3]. 

Investigaţiile efectuate şi experimentul pedagogic demonstrează efectul pozitiv 

al îmbinării metodelor clasice cu cele moderne, a activităţilor de învăţare 

independentă cu cele de învăţare în grup. Pledând pentru o instruire interactivă, aplic 

metodele şi tehnicile interactive de grup în cadrul diverselor activităţi pedagogice: 

lecţii tradiţionale, lecţii netradiţionale, şedinţe ale cercului de programare, în 

activitatea sa de formator. Motivaţia aplicării acestor metode în diferite cazuri este 

diferită. La unele lecţii se creează grupuri de învăţare ad-hoc pentru a le oferi elevilor 

posibilitatea să aplice şi să demonstreze ce au însuşit sau cu scopul de a schimba 

forma de organizare a colectivului în vederea creşterii motivaţiei şi captării atenţiei. 

În alte cazuri se aplică metode, care necesită o colaborare mai îndelungată a 

membrilor grupurilor, şi prin care, tot odată, se încurajează elevii la angajarea în 

activităţi de învăţare mai complexe şi mai creative, care duc la diversificarea 

cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor exersate. Utilizarea metodelor şi tehnicilor 

interactive de grup, o parte din care au fost descrise, oferă avantajul de a proiecta 

strategii didactice eficiente, coerente cu obiectivele educaţionale fixate. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

Лупашку Светлана, докторант ТГУ 

Комратский Государственный Университет 

Современные реалии диктуют новые подходы к организации учебного 

процесса и к проверке знаний. Для того, чтоб сделать интересным не только 

процесс обучения, но и контроль знаний надо использовать новые формы и 

подходы. Какие можно использовать возможности для организации и проверки 

знаний, кроме опросов у доски, традиционной финальной контрольной работы, 

традиционной самостоятельной работы?  

Одна из форм проведения опроса – это использование ресурса Plickers. При 

опросе используются индивидуальные карточки с QR-кодом. На карточке есть 

номер соответствующий ученику и возможность выбора ответа из четырех 

вариантов: А или В, С или Д (рис.1). Вопросы могут демонстрироваться на 

экране, зачитаны преподавателем или распечатаны. 

 

Рисунок 1. Карточка для ответов с ресурса Plickers 

Учитель считывает ответы подключенным к интернету мобильным 

телефоном, на экране которого сразу отображаются правильные и неверные 

ответы. 

Проведение опросов такого вида может осуществляться на различных 

этапах урока: при повторении материала в начале урока, при закреплении 

материала в конце урока, при проведении рефлексии.  

Для опроса доступны типы вопросов с одним правильным ответом, вопросы 

типа верно/неверно и вопросы, которые не имеют правильных ответов, а служат 

для того, чтоб узнать мнение аудитории. После проведения на своих занятиях 

такого рода опросов можно сделать выводы, что для внедрения мобильного 

опроса не требуется специальной подготовки учащихся, в первый опрос они 

включаются буквально за 1-2 минуту. Для этого достаточно включить вопрос 

типа «Какой сегодня день недели» и дать на выбор дни, или «На каком уроке мы 

сейчас находимся?». После этого можно уже проводить полноценный опрос. 
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Интересно проводить опрос «На вылет»: задавать вопросы, и ученики, давшие 

неправильный ответ выбывают из опроса, до конца доходят только те, кто дает 

все правильные ответы. Развивается «спортивный» интерес к предмету, 

исключаются подсказки друг-другу. 

Преимущества такой формы контроля в том, что происходит моментальный 

анализ ответов, в режиме реального времени видно, кто отвечает правильно, 

можно быстро узнать мнение по интересующему вопросу. 

 

Рисунок 2. Опрос по математике. Типы вопросов «Верно/неверно» 

 

 

Рисунок 3. Рефлексия на уроке информатики 

 

 

Рисунок 4. Отчет Plickers-опроса по классу 

Из опыта проведения такого опроса стоит отметить повышение интереса 

учащихся к новой форме контроля. Им интересен процесс опроса, любопытно, 
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что происходит на экране телефона, интересны действия учителя, который 

может сразу комментировать их ответы. 

Еще одна возможность использовать преподавателем мобильный телефон 

для контроля знаний – это использовать мобильное приложение ZipGrade. Оно 

позволяет быстро сканировать бумажные варианты ответов на контрольные 

вопросы, значительно экономит время на массовую проверку самостоятельных 

и контрольных тестовых работ. 

Для проведения теста нужны бумажные бланки (рис. 5) и традиционные 

вопросы теста с выбором ответа. На бланках учащиеся заполняют свою фамилию 

и закрашивают правильные варианты ответов. Затем преподаватель сканирует 

бланки и на экране телефона отображаются правильные 

(зеленые)/неправильные(красные) ответы и количество заработанных баллов 

(рис.6) 

 
 

Рисунок 5. Бланк для ответов Рисунок 6. Отсканированный и 

проверенный бланк с ответами 

Проверку можно осуществлять при ученике, или отдельно от него. Также 

результат можно посмотреть в виде отчета 

 

Рисунок 7. Проверка результатов 

Для проведения проверки интернет не требуется. На сайте ресурса ZipGrade 

можно просмотреть все проводимые тесты по группам и отчеты по результатам 

тестирования. 
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Рисунок 8. Анализ результатов тестирования 

Выводы 

На сегодняшний день существует большое разнообразие ресурсов и 

технологий для ведения образовательного процесса. У преподавателя есть 

возможность выбора подходящих для него технологий. Описанные выше 

технологии просты в использовании и значительно экономят время на проверку 

и не требуют дополнительных временных затрат на организацию опросов и 

проведения контроля, поэтому могут применяться на занятиях по любой 

дисциплине. Внесение разнообразия повышает интерес к изучаемому предмету, 

повышает авторитет преподавателя. 
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ОЦЕНИВАНИЕ В ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LMS MOODLE 

Попиль Генадий, мастер информатики, препод. каф. ИТМФ 

Комратский государственный университет 

Annotation. In this article discusses the use of LMS in the process of evaluation of computer 

science in schools, as well as the experience of using LMS in Comrat Theoretic Lyceum. 

Keywords: LMS Moodle, evaluation, testing. 

Инновационные тенденции, характерные для современного образования, 

затрагивают не только образовательный процесс, но и контрольно-оценочную 

систему, выдвигая повышенные требования к ее эффективности. 

Сложности выработки четких индивидуальных критериев оценки -чисто 

технические, и от правильного выбора форм и методов контроля, наглядности и 

бесспорности классификации знаний учеников по уровням-отметкам напрямую 

зависит успех преподавателя. Владение историей развития педагогического 

контроля позволяет опереться на многовековой опыт и выбрать те формы 

работы, которые наиболее подходят преподавателю, совпадают с его 

темпераментом и стилем, соответствуют предмету. 

Современные тенденции организации учебного процесса предполагают его 

большую доступность и открытость для учащихся. Для преподавателей 

предлагается большое количество онлайн ресурсов для проведения уроков 

разнообразных форм. Созданная в Facebook группа „Platforme educaṭionale 

online pentru cadre didactice” имеет почти 4 500 участников, большинство из 

которых учителя школ, заинтересованные в изучении современных способов 

повышения познавательной активности у учеников. Приведем один из 

примеров. 

Одним из факторов отвлечения учеников на уроках является наличие у них 

смартфонов, которые подключены к интернету либо посредством Wi-Fi либо 

мобильного оператора. При этом сообщения социальных сетей или 

мессенжеров отвлекают учащихся. Если преподаватель будет использовать 

сервис Kahoot.it то этот фактор можно обратить на пользу уроку. 

Kahoot! представляет собой игровую обучающую платформу, 

используемую в качестве образовательной технологии в школах. Обучающие 

игры «Kahoots» являются викториной-тестом со множеством выборов, которые 

позволяют генерировать пользователей и доступны через веб-браузер. 

Организовать компактное и доступное хранение материалов курса 

позволяют системы управления обучением (Learning management system, LMS). 
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Одной из наиболее используемых на сегодняшний день систем управления 

обучением является MOODLE. 

Система Moodle позволяет использовать различные формы 

самостоятельной работы лицеистов: диалог, обсуждение проблем в 

интерактивном режиме, подготовка творческих работ, тестирование и др. 

Ценным моментом является проявление возможности личностно-

ориентированного подхода к учащимся, посредством вариативности и гибкости 

изучения содержания на основе индивидуального темпа. 

На базе Комратского теоретического лицея им. Г.А. Гайдаржи проводится 

экстеримент по использованию LMS Moodle при оценивании учащихся 

лицейских классов по информатике. Доступ к серверу Moodle любезно 

предоставил Комратский Госуниверситет.  

Основным средством контроля результатов дистанционного обучения 

являются тесты. Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов 

(специальной базе данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно 

наполнить банк данных вопросами для этого теста. В Moodle разделены 

понятия банк тестовых вопросов и тест. Банк тестовых вопросов содержит все 

вопросы данного курса, позволяет структурировать и управлять большим 

количеством вопросов, предоставляет возможность доступа к вопросам из 

опубликованных категорий других курсов. Тест является элементом, с которым 

непосредственно работает ученик, и содержит конкретный набор тестовых 

заданий. 

 

Рисунок 1. Пример создания банка вопросов 
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После того как у вас накопились вопросы в разделе «Банк вопросов» 

можно создать тест. Каждый тест может иметь свои настройки. 

В разделе «Оценка» можно указать количество попыток прохождения 

теста и метод оценивания данных попыток. 

В разделе «Расположение» указываем, как будут появляться вопросы: либо 

в строго указанной последовательности, либо «Случайное перемешивание». А 

так же, сколько вопросов будет видеть на одной странице тестируемый. 

В разделе «Свойства вопроса» указываем, будут ли перемешиваться 

варианты предлагаемых ответов и сможет ли тестируемый, в случае 

неуверенности пропустить вопрос и вернуться к нему позже. 

В разделе «Настройки просмотра» настраиваем, что сможет видеть 

тестируемый во время и по окончании теста 

В разделе «Отображение» указываем количество десятичных знаков 

оценки. 

 

Рисунок 2. Страница доступа к тестам по информатике 

После прохождения теста ученик сразу видит свою оценку, а 

преподаватель видит как ученик проходил тест на какие вопросы дал 

неправильный ответ, что плохо усвоил, так же сразу выводится средняя оценка 

успеваемости класса. По результатам прохождения тестов строится График 
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количества студентов, получивших оценки в диапазонах с интервалом в 0,5 

балла. Если ученику дается возможность пройти тест еще раз, то это позволяет 

ему провести самостоятельно работу над ошибками и улучшить свой результат. 

 Преимущества оценивания с помощью LMS перед традиционным 

оцениванием заключается, прежде всего в том, что ученик проходит 

тестирование в любое удобное для него время. Ученик и учитель уверены в 

отсутствии субъективизма при выставлении оценки. А так же учитель не тратит 

время на оценивание и подсчет среднего итога класса. 

 

Рисунок 4. Результаты тестирования 

Из всего этого можно сделать вывод что: 

Автоматизированная система мониторинга нужна ученику для того, чтобы 

понимать, на какую оценку он выходит и/или какие результаты обучения ему 

еще надо достигнуть (какие задания выполнить) для того, чтобы получить 

желаемую оценку.  

Автоматизированная система мониторинга нужна преподавателю для того, 

чтобы:  

 оценить вовлеченность учеников в процесс обучения, 

 оценить информативность и надежность системы оценивания на курсе, 
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 оценить степень сформированности заявленных компетенций 

 спрогнозировать итоговые результаты. 
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Общество в современном мире предъявляет новые требования к 

специалистам, начинающим свою трудовую деятельность. Появляется 

необходимость в высококультурных членах общества, способных четко 

мыслить, полноценно логически рассуждать и ясно излагать свои мысли. В 

настоящее время специальности, которые предлагаются выпускникам учебных 

заведений, становятся все более интеллектоемкими. 

На сегодняшний день, когда объем информации растёт с огромной 

скоростью учебное заведение должно дать обучающимся инструменты 

оперативного поиска, анализа и обработки информации для принятия решений, 

а также научить их выделять наиболее важные признаки предметов, 

анализировать, находить закономерности, искать аналоги, обобщать, 

самостоятельно ставить и формулировать задачу, находить оптимальные 

способы её решения. Математизация знаний, их отрыв от наглядности 

увеличивает значимость логического мышления. А в самой математике, как 

отметил А.Ф. Лосев, "если мышление функционирует, - математика создается; и 

если оно прекращается, прекращается математика. В математике или есть 

мышление, тогда она - математика; или нет, тогда падает и математика" [3]. 

Изучение дисциплины "Информатика и ИКТ", а в частности овладения 

начальными навыками программирования способствует развитию логического 

мышления и таких его компонентов, как анализ, синтез и т.д. В ходе 

программирования обучающееся сталкиваются с необходимостью выстраивать 

математические модели решаемых задач, планировать последовательность 

выполняемых действий в вычислительном процессе, а также уметь находить и 

устранять логические ошибки в алгоритмах. Поэтому, задача развития 

логического мышления обучающихся является одной из основных задач, 

стоящих перед дидактикой. Это объясняет огромный интерес философов, 

педагогов, психологов, методистов к данной проблеме. 

Результаты исследований, посвященные анализу мышления, его развития у 

учащихся содержится в современной философской и психолого-педагогической 

литературе. Так в работе Ж.М. Абдильдина и К.А. Абишева [1] исследуется 

логический строй мышления при осуществлении практической деятельности. 

Значимость данного исследования в том, что оно доказывает, что стиль 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

ИНФОРМАТИКИ 

Степанов Захар, докторант 

Тираспольский государственный университет 
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мышления, логическое содержание категорий тесно связаны с практикой, и 

меняются в зависимости от развития человека. 

Нами было проведено исследование с целью показать зависимость развития 

логического мышления и уровня усвоения программного материала по 

дисциплине «Информатика и ИКТ». Студентам двух академических групп 

первого курса было предложено выполнить тест на выявление уровня 

логического мышления М. Вайноровского [2]. Для выполнения данного теста не 

требуются математические знания. В тесте не предусмотрено никаких метафор, 

все слова необходимо толковать буквально. Предложения строятся не по 

законам математической логике, а по правилам грамматики Русского языка. В 

тесте используются вымышленные слова с целью оценивания способности 

тестируемых к логическому мышлению, отстраняя испытуемых от знаний 

окружающего мира. Тест содержит 30 вопросов, к каждому вопросу предложено 

выбрать единственный верный из трех вариантов ответов. 

Результаты теста показали, что в первой группе из двенадцати человек три 

(25%) человека набрали 6-13 баллов, что интерпретируется как отсутствие 

логического мышления или нежелании проходить тест и выбор ответов был 

произведен случайным образом. Во второй группе из одиннадцати человек такой 

результат показал один студент (9%). От 14 до 19 баллов, что показывает 

недостаточный уровень развития логического мышления, набрало в первой 

группе пятеро студентов (42%), а во второй шестеро (55%). Хороший уровень 

развития логического мышления показали студенты, набравшие 20-25 баллов. 

Таких студентов в первой и второй группах было по три человека (25% и 27% 

соответственно). Высокий уровень логического мышления показало по одному 

студенту каждой группы (8% и 9% соответственно), набравшие 26-30 баллов. 

Также этим студентам было решить по пять задач логических. Задания у 

студентов были однотипны. Со всеми заданиями справилось в обеих группах по 

одному человеку (8% и 9% соответственно). С четырьмя заданиями справилось 

в первой группе три студента (25%), а во второй – два (18%). С тремя заданиями 

справилось в первой группе шесть человек (50%), а во второй – семь (64%). С 

двумя и меньшим количеством заданий справилось в первой группе двое 

студентов (17%), а во второй – один (9%). Результаты второго задания 

подтвердили уровень развития логического мышления, выявленный с помощью 

теста М. Вайноровского (рисунок 1). Как видим из данных, представленных на 

диаграмме, уровень логического мышления студентов первого курса в обеих 

группах примерно одинаковый.  
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Так же мы 

проанализировали 

уровень усвоения 

программного 

материала по 

дисциплине 

«Информатика и ИКТ» 

при поступлении. 

(рисунок 2). 

Как видно из 

данных диаграмм 

рисунков 1 и 2 уровень 

логического мышления и 

успеваемости по 

дисциплине Информатика 

взаимосвязаны. 

Данные этого 

исследование показали, 

что логическое мышление 

у обеих групп находятся 

на одинаковом уровне, а 

также, что этот уровень 

недостаточно высокий, 

что показывает 

необходимость целенаправленно работать над повышением уровня их 

логического мышления средствами информатики.  
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METODICA UTILIZĂRII SOFT-URILOR EDUCAȚIONALE 

LA LECȚIILE DE FIZICĂ 

Bibic Alexandru, profesor de fizică/informatică 

Colegiul de Medicină din Cahul 

Informatizarea învățământului atât la nivel mondial cât și în Republica Moldova 

reprezintă o realitate a zilei de astăzi. Reieșind din problema principală care se află 

permanent în vizorul cercetătorilor în domeniul didacticii fizicii, calitatea 

învățământului la fizică, se evidențiază necesitatea introducerii în mediul educațional 

a unui instrument de predare care să implice activ cei doi actori ai procesului de 

instruire: profesor și elev. 

Una dintre metodele didactice moderne, ce influențează la maximum calitatea 

instruirii, în general, și a instruirii la fizică, în particular, este instruirea asistată de 

calculator. Diferitele viziuni asupra esenței acestei metode didactice (S.Cristea, 

T.Bounegru etc.) pot fi sintetizate în aspect aplicativ astfel: instruirea asistată de 

calculator reprezintă promovarea procesului educaţional în toate aspectele lui cu 

ajutorul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale moderne . 

Cel mai important component al instruirii asistate de calculator sunt programele 

specializate, aşa - zisele software-uri educaţionale. Software-ul educaţional reprezintă 

un program special elaborat pentru promovarea procesului educaţional la o anumită 

disciplină de studiu. În funcţie de sarcina didactică preponderentă, software-urile 

educaţionale se clasifică astfel: programe de instruire interactivă; programe de 

exersare (trening); programe de simulare; programe de evaluare; jocuri didactice 

automatizate.  

Primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai 

mult pe învăţare prin verificarea cunoştinţelor. În ultimii ani însă au aparut software-

uri complexe, care încurajează construcţia activă a cunoştinţelor, asigură context 

semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia, eliberează elevul de multe 

activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală asemănătoare celei depuse de 

adulţi în procesul muncii.  

În pofida existenţei unor cercetări, care abordează într-o măsură mai profundă 

sau mai superficială problema utilizării eficiente a software-urilor educaționale în 

studierea unor discipline şcolare, inclusiv la fizică, în Republica Moldova ea rămîne 

un domeniu mai puţin explorat.  

Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi 

comunicării nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte 

tipuri de sisteme educaţionale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un 
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nou spectru de performanţe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în cultură 

şi civilizaţie. 

Acomodarea încă din şcoală cu noile tehnologii influenţează formarea 

intelectuală a elevilor în următoarele direcţii: 

a) Stimularea interesului faţă de nou  

b) Stimularea imaginaţiei 

c) Dezvoltarea unei gândiri logice 

d) Pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese în evoluţia lor, unele experienţe 

greu accesibile laboratoarelor şcolare. 

e) Se poate optimiza randamentul predării prin prezentarea cu ajutorul ecranului a 

unei largi varietăţi de exemple sau modele asociate unei secvenţe de 

lecţie.Aceasta conduce la stimularea inventivităţii şi aplicativităţii, a spiritului 

participativ şi anticipativ al celui care învaţă. 

f) Formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul autoeducaţiei. 

g) Elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului 

determinate de factorii de mediu. 

h) Rezultatele şi progresele obţinute beneficiază de o apreciere obiectivă. 

Una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este 

calitatea interacţiunii cu elevul; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. O 

altă caracteristică este flexibilitatea. Modul în care este proiectat softul cu care va 

interacţiona elevul, va evidenţia o individualizare a parcursului în raport cu reacţiile 

elevului, cu posibilităţile de relevare a dificultăţilor în parcurgerea programului şi de 

reglare a instruirii. Din acest punct de vedere unele soft-uri sunt centrate pe elev 

(cuprind şi sarcinile de lucru care să asigure învăţarea), altele sunt centrate pe 

profesor (prezintă conţinuturile, dar nu-şi propun şi exersarea). 

În comparaţie cu alte metode, învăţarea asistată de calculator prezintă o serie de 

avantaje cum ar fi: 

- sprijină şi facilitează procesul de învăţare; 

- încurajează construcţia activă a cunoştinţelor; 

- asigură contexte semnificative pentru învăţare; 

- stimulează creativitatea şi competitivitatea, dar şi lucrul în echipă; 

- promovează reflecţia; 

- stimulează activitatea intelectuală şi dezvoltarea de competenţe; 

- informaţia este receptată şi asimilată mult mai eficient; 

- procesul de învăţare devine dinamic, intuitiv şi participativ; 

- creşte calitatea actului pedagogic; 
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- eliberează elevul de multe activităţi de rutină; 

- reduce timpul de studiu; 

- substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat; 

- modifică atitudinea faţă de calculator ca instrument de lucru. 

Societatea informatizată a ultimilor ani a impus utilizarea calculatorului în 

procesul didactic. Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de 

învăţământ de bază în procesul didactic modern. Asistarea procesului de învăţământ 

cu calculatorul presupune: predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe, 

aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe, verificarea automată a unei 

lecţii sau a unui grup de lecţii, verificarea automată a unei discipline şcolare sau a 

unei anumite programe şcolare. Calculatorul – componenta hardware este utilizat ca 

suport tehnic, iar softul – componenta software este utilizat ca suport informaţional. 

Profesorul se bazează în general în activitatea sa, pe patru operaţii fundamentale: 

definirea obiectivelor pedagogice în corelare cu competenţele specifice, proiectarea 

activităţilor cu stabilirea strategiilor, aplicarea metodologiei şi asigurarea evaluării 

activităţii didactice. În concordanţă cu aceste activităţi, atunci când se utilizează soft-

uri, profesorul parcurge următoarele etape: 

1. Stabilirea/evaluarea necesarului de cunoştinţe şi deprinderi. 

2. Fixarea obiectivelor/ţintelor de atins în concordanţă cu competenţele iniţiale ale 

elevului; elevii vor fi informaţi cu privire la aceste obiective şi cu modalităţile 

de atingere ale acestora. Pe parcursul desfăşurării activităţilor există posibilitatea 

definirii unor noi obiective, care de asemenea. Se aduc la cunoştinţa elevilor. 

3. Raportat la cunoştinţele care trebuie acumulate, elevul este supus unei testări a 

nivelului iniţial de cunoştinţe. 

4. În funcţie de capacităţile elevilor se vor stabili mijloacele şi activităţile care se 

vor desfăşura; de asemenea, se vor stabili strategiile didactice care să asigure 

atingerea obiectivelor. 

5. Evaluarea este atent şi sistematic planificată, urmărind acumularea cunoştinţelor 

raportat la obiectivele stabilite. Evaluarea este bazată pe criterii clar definite 

oferind posibilitatea unei evaluări obiective. 

6. Revizuirea procesului de instruire se face pe baza evaluării datelor , ca un proces 

de rutină absolut necesar. În aceiaşi etapă are loc şi revizuirea materialelor şi a 

activităţilor, cu corectarea eventualelor erori intervenite pe parcursul instruirii. 

Fiecare profesor care utilizează soft-uri îşi adaptează propriile strategii în funcţie 

de disciplina pe care o predă şi în funcţie de aplicaţiile şi mijloacele pe care le 

utilizează la un moment dat. 

301



Tipurile de aplicaţii specifice sunt: 

1. Tutorialele sau lecţiile interactive ghidate sunt alcătuite din prezentări şi ghiduri 

de prezentare a anumitor aplicaţii, cu aceste neefectuându-se exerciţii practice şi 

nici nu se aplică nici un tip de test. Acestea sunt indicate în etapa de prezentare 

şi ghidare a activităţii de instruire.  

2. Exerciţii practice (drill and practice): constau în executarea de către elevi a unor 

sarcini practice în scopul aplicării cunoştinţelor la soluţionarea unor probleme 

practice, sau în vederea însuşirii unor deprinderi (pentru o anumită profesiune de 

exemplu). Există exerciţii practice de următoarele tipuri: aplicaţii obişnuite, 

aplicaţii de proiectare, aplicaţii de execuţie, construcţie, producţie sau fabricaţie 

şi creaţie. 

3. Simulări şi experimente: prin simulare se încearcă reproducerea unor fenomene, 

procese sau situaţii reale. Elevii interacţionează cu programul de instruire în 

mod similar cu modul de interacţiune al unui operator cu un sistem real, într-un 

mod simplificat. Simularea este bazată pe analogia cu sistemul real. Simulările 

conţin prezentarea iniţială a fenomenului, procesului sau situaţiei reale, ghidează 

activitatea elevului, oferă situaţii practice pe care elevul trebuie să le rezolve şi 

eventual, poate atesta nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe care elevul le posedă 

după parcurgerea programului de instruire.  

4. Jocuri pentru instruire: jocurile sunt predominate de activităţi de simulare; 

elevul este pus în faţa unor situaţii problemă pe care trebuie să le rezolve cu 

ajutorul unor reguli şi prin diferite modalităţi de acţiune care să vizeze atingerea 

scopurilor. În derularea jocului elevul trebuie să aibă posibilitatea să se 

corecteze atunci când greşeşte, atenţionat fiind că a greşit.  

5. Teste pedagogice: sunt poate categoria cea mai des întâlnită, fie independente, 

fie ca parte integrantă a unor aplicaţii complexe. Specificitatea lor depinde de 

mai mulţi factori: momentul testării, scopul testării, tipologia acţiunii (feed-back 

sau nu). Interpretarea rezultatelor la aceste teste poate determina fie un pronostic 

al reuşitei, fie un inventar al achiziţiilor, fie un diagnostic de stabilire a unor 

dificultăţi cu menţionarea sursei acestor dificultăţi.  

Atributele mediului de învăţare cu ajutorul soft-urilor educaționale, enumerate 

mai sus, nu sunt mai puţin atribute ale situaţiilor de instruire tradiţională, însă, 

datorită caracterului de noutate al contextului în care se desfăşoară instruirea şi 

datorită potenţialului noilor tehnologii de a crea un mediu atractiv şi bogat în resurse, 

aceste caracteristici capătă noi valenţe pentru cei care învaţă şi constituie nucleul tare 
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al unui program de eLearning eficient. Spre exemplu, caracteristicile unui program de 

elearning sunt enumerate după cum urmează:  

• include conţinut relevant pentru obiectivele învăţării;  

• face apel la diverse metode de instruire, precum exemplificarea şi activităţile 

practice, pentru a susţine învăţarea;  

• utilizează elemente multimedia – text, imagini, animaţie, fişiere audio, filme – 

ca suport pentru accesibilizarea conţinutului şi pentru diversificarea metodelor 

de instruire;  

• construieşte cunoaştere şi dezvoltă competenţe în relaţie directă cu obiectivele 

individuale ale celui care învaţă, constituind o soluţie pentru parcursuri de 

învăţare personalizate. 

Învăţământul asistat de calculator poate să ajute elevul să înveţe, să gândească 

mai bine, să îşi dezvolte creativitatea, să înveţe cum să dobândească cunoştinţele şi 

profesiile pentru a fi mai culţi, mai buni, mai creativi. Aceasta, deoarece îmbinarea 

armonioasă a inteligenţei umane cu inteligenţa arificială a calculatorului se 

transformă într-o resursă intelectuală deosebită pentru generarea de noi idei, soluţii, 

tehnologii etc., care să ducă la ridicarea performanţelor învăţării şi a profesiunilor. În 

plus, elevul este informat asupra rezultatelor muncii sale, ceea ce favorizează 

progresul la învăţătură. Activitatea fiecărui elev se desfăşoară în ritmul propriu. Este 

adevărat că acest avantaj are şi reversul său, în sensul că o individualizare excesivă ar 

duce la negarea dialogului elev-profesor, şi ar izola actul de învăţare de contextul său 

psihosocial, ceea ce ar slăbi influenţa climatului colectiv de muncă, ar fi puţin 

favorabilă integrării în grupul social. Instruirea asistată de calculator presupune o 

investigaţie atentă, complexă, întreprinsă la confluenţa învăţământului tradiţional cu 

calculatoarele electronice – fenomenul născut ca o consecinţă directă a revoluţiei 

ştiinţifico-tehnice contemporane ce-şi pune amprenta noului, eficienţei şi utilităţii în 

majoritatea sferelor de activitate umană. Utilizarea calculatorului în sistemul 

educaţional a devenit o practică firească mai ales din considerente de creştere 

explozivă a câtorva elemente definitorii, cum ar fi: volumul cunoştinţelor de asimilat, 

necesitatea unei mai flexibile organizări şi sistematizări a acestor cunoştinţe, nevoia 

unei mai rapide, dar în acelaşi timp atente şi amănunţite evaluări, necesitatea unei 

restructurări în ceea ce priveşte sistemul de gestiune a procesului de învăţământ. 

Privind instruirea asistată de calculator trebuie să menţionăm câteva dintre „punctele 

tari” ale acesteia: 

- existenţa unui ritm de lucru propriu, independent; 

- posibilitatea lucrului diferenţiat, în fiecare moment al instruirii; 
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- caracterul activ al învăţării; 

- dezvoltarea creativităţii elevilor; 

- existenţa feedbackului permanent vis-a-vis de activitatea elevului, precum şi 

câteva „puncte slabe”: 

- dificultăţile de accesare şi de selecţie a informaţiei din punctul de vedere a 

corectitudinii acesteia; 

- determinarea confuziei între lumea reală şi lumea virtuală şi facilitarea 

accesului elevului la informaţie eronată uneori chiar cu un caracter negativ; 

- tendinţa de înlocuire a proceselor fireşti de socializare şi de lucru în grup cu 

cele online;  

- dezvoltarea unui atracţii către mediile virtuale nevalidate, incerte, îndoielnice. 

Avantajul folosirii soft-ului la fizică rezidă, aşa cum rezultă din harta 

intercorelării competenţelor, în domeniul acţional precum şi al instrumentelor utile 

unei mai bune atingeri a competenţelor la disciplina fizică. Folosirea soft-lui la fizică 

poate fi împărţită în două mari categorii: 

- folosirea soft-lui pentru prezentarea rezultatelor învăţării, inclusiv în domeniul 

evaluării; 

- integrarea unor instrumente avansate în preluarea şi prelucrarea datelor 

experimentale care să determine creşterea atractivităţii disciplinei prin 

apropierea de demersul cercetării ştiinţifice concrete şi prin stimularea predării 

bazate pe dovezi experimentale. 

Dintre avantajele folosirii soft-lui la disciplina fizică putem enumera: 

- prelucrare statistică rapidă şi după criterii diferite a diverselor rezultate şi date 

care intervin în experimente sau probleme; 

- accesul rapid la date şi reordonarea lor sintetică după diverse necesităţi; 

- suprapunerea unor efecte; 

- prezentarea simultană a situaţiei fizice din sistemul de referinţă al 

laboratorului; 

- suplimentarea informaţiei cu detalii la cerere;  

- actualizarea rapidă a unor date cu ilustrările necesare etc. 

Toate acestea constituie o gamă largă de facilităţi cu mare încărcătură didactică, 

ce situează calculatorul pe primul loc printre mijloacele de învăţămînt la fizică. Atât 

orele de curs cât şi cele de laborator, testele de evaluare a cunoştinţelor se pot face 

uşor şi eficient folosind tehnica de calcul – resursele hardware şi software. Pot fi 

propuse proiecte pe diferite teme din fizică, se pot modela experimente virtuale şi se 

pot realiza filme legate de aplicaţiile fenomenelor fizice. Poate fi încurajată învăţarea 
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prin cercetare, proiectare, construcţie, experimentare şi reproiectare. Elevii pot 

proiecta modelul unui dispozitiv cu ajutorul calculatorului, îl vor construi, îl vor 

supune încercărilor măsurând mărimi fizice specifice pe care le vor prelucra. 

Utilizarea soft-lui la fizică îi va forma pe elevi ca viitori specialişti în domeniul 

ştiinţific. Elevii vor fi capabili să poată utiliza tehnologii moderne în viaţa de zi cu zi, 

vor şti să prelucreze date experimentale utilizând competenţele dobândite; vor putea 

să reprezinte grafic mărimile fizice măsurate experimental în funcţie de diverşi 

parametrii care variază şi să interpreteze rezultatele obţinute.  

Principalul dezavantaj al TIC la disciplina fizică îl poate consitui pericolul 

renunţării la efectuarea experimentului clasic şi înlocuirea acestuia cu experimentul 

virtual.  

În rezultatul utilizării ICT în cadrul lecţiilor de fizică sau formulat următoarele 

concluzii şi obţinute următoarele rezultate: 

 în contextul reformei învăţămîntului naţional este necesară implementarea 

noilor tehnologii didactice, centrate pe elev; 

 necesitatea pregătirii profesorilor în vederea utilizătii corecte ale TIC în 

procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 utilizarea motivată pedagogic lecţiile cu utilizarea ICT, 

 necesitatea politicii de informatizare a învăţămîntului la nivel de stat, pentru a 

putea realiza obiectivele procesului educaţional contemporan. 

Fizica este o disciplină prin excelenţă experimentală, în consecinţă 

implementarea soft-ului în curriculumul disciplinei reprezintă o modalitate eficientă 

de dezvoltare a cmpetenţelor generale şi specifice presupuse de predarea fizicii.  

Metodele tradiţionale de educare nu mai furnizează profesorilor aptitudinile 

necesare pentru a-i învăţa pe elevi cum să supravieţuiască economic pe piaţa muncii 

în ziua de azi.  

Profesorii trebuie să-i înveţe pe elevi să aplice strategii pentru rezolvarea 

problemelor şi să folosească mijloacele adecvate pentru a învăţa, colabora şi 

comunica. Profesorii trebuie să fie pregătiţi să informeze elevii în legătură cu 

avantajele pe care tehnologia le poate aduce.  

Legăturile cu lumea reală, sursele primare de informare şi mijloacele sofisticate 

de adunare a datelor sunt doar câteva din resursele care permit profesorilor să 

furnizeze oportunităţi inimaginabile pentru înţelegerea conceptuală. 
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ROBOTICA – LIANTUL DINTRE TEORIE ȘI EXPERIMENT  

ÎN PREDAREA FIZICII 

Bocancea Viorel, dr., conf. univ., UST 

Balmuș Olga, profesor de fizică și robotică educațională 

Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă” or. Ialoveni 

În scopul motivării învățării fizicii și dezvoltării învățământului axat pe 

competențe, care contribuie la formarea și dezvoltarea personalității elevului, 

profesorii în cadrul lecțiilor, au oportunitatea de a realiza orientarea de perspectivă 

către integrarea profesională a elevului. Motivarea elevilor să înveţe, să înțeleagă și 

să iubească fizica poate fi realizată din perspectiva orientării acestora spre profesiile 

inginerești, în deosebi legate de dezvoltarea continuă a tehnologiilor moderne în 

diversele domenii ale vieții [6]. 

Robotica este un domeniu fascinant, interdisciplinar, care prezintă un interes 

deosebit în ultimul timp. Învăţarea şi robotica alcătuiesc o combinaţie atractivă. 

Cercetătorii arată cum condiţiile în care învaţă elevii, ca şi subiectele studiate, îi 

stimulează pe aceştia în mod personal. Ceea ce învaţă constituie o provocare, pe care 

ei o acceptă în măsura în care temele de studiu sunt pe măsura nivelului lor de 

dezvoltare, de asemenea, dacă utilizează materiale care dau ocazii să se facă legatura 

dintre teorie și experiment. O soluţie pentru învățarea activă, ca proces de construcţie 

efectivă, unde accentul cade pe acţiunea practică ar fi introducerea în programa 

școlară studierea fizicii asistată de roboți, un exemplu fiind roboții de tip Lego 

Mindstorms EV3. Kiturile utilizate în robotica modernă, ca de exemplu Lego 

Mindstorm EV3, dau elevilor ocazia să proiecteze şi să execute artefacte interactive 

care utilizează instrumente de orientaţie tehnică, inclusiv angrenaje, motoare şi 

senzori [4], astfel, cercetând în mod activ, prin intermediul creării unor experimente 

prin joc. Roboţii încurajează elevii să gândească creativ, să analizeze situaţii şi să 

folosească gândirea critică în rezolvarea problemelor din lumea reală. Prezintă interes 

utilizarea acestor dispozitive în procesul de învățământ la fizică. Unul din domeniile 

de utilizare a roboților este experimentul fizic școlar. Un exemplu poate fi 

demonstrarea mișcării rectilinii în clasa a VII-a. 

 

Fig. 1. Mișcarea rectilinie uniformă a căruciorului 
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În manualul școlar de fizică [1] la studiul mișcării rectilinie uniforme este 

propus următorul experiment (fig. 1). 

Căruciorul este pus în mișcare de către un motor electric, axul căruia înfășoară firul 

legat de cărucior. Despre caracterul uniform al mișcării se poate afirma în baza 

distanțelor egale la care se află picăturile de lichid colorat (fig. 1 b), picurate la 

intervale egale de timp din vasul instalat pe cărucior (fig. 1 a). În baza acestui 

experiment se dă definiția mișcării uniforme ”Mișcarea în care mobilul parcurge 

distanţe egale în orice intervale egale de timp se numește mișcare uniformă”. Deși 

experimentul descris stă la baza formării conceptului de mișcare uniformă, realizarea 

acestuia în practică este dificilă din cauza lipsei utilajului necesar. Ca urmare 

experimentul, de regulă nu se demonstrează la lecții, servind mai degrabă prilej 

pentru un experiment imaginat. O soluție ar fi demonstrarea unui experiment virtual, 

simulat la calculator (fig. 2). 

 

Fig. 2. Simularea la calculator a experimentului  

ce demonstrează mișcarea rectilinie uniformă 

Latura pozitivă a simulării constă în evidențierea trăsăturilor distinctive ale 

mișcării (intervalele de timp egale la care cad picăturile, distanțele egale parcurse de 

cărucior), precum și repetarea experimentului de câte ori este necesar. Evident că nici 

o simulare nu poate fi mai convingătoare decât un experiment real. Aceasta poate 

completa experimentul real la faza fixării cunoștințelor. 

În instituțiile dotate cu roboți LEGO® MINDSTORMS® EV3 acest experiment 

se poate demonstra cu dispozitivul reprezentat în fig. 3. Robotul este dotat cu două 

motoare de tracțiune și un motor, instalat cu axul în sensul mișcării, de care este fixat 

un marker. Viteza mișcării robotului, durata mișcării și viteza de rotație a celui de-al 

treilea motor pot fi reglate. În rezultatul mișcării robotului, markerul descrie pe o 

fășie de hârtie linii, aflate la distanțe egale. Acest fapt confirmă caracterul uniform al 

mișcării. 

Robotul este programat în programul Lego Mindstorms Education. Programul 

pentru demonstrarea mișcării uniforme este reprezentat în fig. 4. 
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Fig. 3. Robot LEGO® MINDSTORMS® EV3, (LM EV3) asamblat pentru 

demonstrarea mișcării uniforme 

 

Fig. 4. Programul pentru demonstrarea mișcării uniforme 

Am putea enumera și alte concepte care pot fi predate cu ajutorul acestui tip de 

roboți, cum ar fi : în clasa a VI-a – inerția: deasupra robotului de amplasează diferite 

obiecte, robotul este pus să se miște din loc cu viteză mare, se fac observații, după 

care, se realizează același experiment dar mișcarea începe lin, robotul frânează brusc, 

iarăși se fac observații. În clasa a VII-a la tema Poziția unui corp în spațiu- pot fi 

explicate coordonatele polare, unde robotul va determina poziția diferitor obiecte din 

jurul său, iar pe ecran vor afișate distanța până la obiectul sesizat de robot, precum și 

unghiul față de poziția de start a robotului. Tot în clasa a VII-a, precum și în clasa a 

X-a, în cadrul temei Forța de frecare - putem folosi roboții LM EV3 pentru a explica 

cum depinde valoarea forței de frecare de natura suprafeței de contact: initial robotul 

se deplasează în condiții normale între două puncte A și B, când ajunge în puctul B 

frânează brusc, după care roțile robotului se ung cu ulei alimentar și este pus să 

execute aceeași mișcare. În vederea formării și dezvoltării competențelor și a 

comportamentului responsabil la elevi, în traficul rutier și în caz de situații 

excepționale [6], se analizează distanța de frânare în cele două cazuri, se formulează 

concluzii și se aduc exemple de situații similare din viața de zi cu zi. Un alt concept 

care este dificil de a-l interpreta experimental la treapta de liceu este Mișcarea 

neuniformă. Accelerația, iarăși prin intermediul roboților de tip LM EV3 avem 

posibilitatea de a programa un robot să execute o mișcare accelerată și încetinită, 

elevii observând în timp real cum se comportă robotul.Tot la treapta de liceu avem 

oportunitatea de a demonstra Legea conservării impulsului mecanic. Ciocniri. Din 

experiența personală la această temă mă bazam mai mult pe imaginația elevilor, 

deseori observând că elevii întâmpină dificultăți la scrierea matematică a acestei legi, 
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mai ales la rezolvarea problemelor. Folosirea roboților LegoMindstorms EV3 la 

treapta de liceu a determinat o atenție sporită a elevilor față de diciplina Fizica. La 

predarea temei Mișcarea oscilatorie putem explica și demonstra în același timp 

conceptele de oscilație întreținută și oscilație amortizată. Șirul experimentelor care 

pot fi demonstrate în timp real elevilor atât la treapta de gimnaziu cât și  liceu ar 

putea continua: Mișcarea curbilinie, unde elevii ar avea optunitatea să determine 

experimental în cadrul lecției conceptele de înălțime maximă de zbor, bătaie, 

cunoscând viteza inițială și unghiul de lansare, caracteristici care pot fi programate să 

fie executate de roboții de tip Lego Mindstorms EV3, la fel pot fi explicate și 

demonstrate nu doar pe planșe noțiuni ca: culori complemetare, folosind senzorii de 

culoare care pot fi atașați acestui tip de robot, la fel se poate demonstra care este 

principiul de funcționare a radarului, robotul fiind dotat cu ecran unde sunt afișate 

diferiți parametri necesari în procesul de predare a fizicii. În treapta de gimnaziu 

putem explica și demonstra  mecanismele simple, deoarece kiturile Lego Mindstorms 

EV3 au în dotare și piese suplimentare cu ajurorul cărora putem executa diferite 

construcții interesante.  

 Realizarea experimentelor cu ajutorul roboților au următoarele avantaje: 

- implicarea elevilor în proiectarea, asamblarea și programarea roboților; 

- motivarea elevilor la studiul unui experiment demonstrat cu ajutorul robotului; 

- reglarea mai simplă și mai variată a parametrilor; 

- activitățile didactice devin interesante și captivante; 

- sporirea interesului față de diciplina Fizica; 

- asigurarea orientării de perspectivă către integrarea profesională a elevului. 
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UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAȚIONALE  

ÎN PROCESUL EVALUĂRII COMPETENȚELOR SPECIFICE  

LA FIZICĂ, TREAPTA LICEALĂ 

Bulhac Ludmila, profesor de fizică 

Cecalev Elena, profesor de fizică 

IPLT „Liviu Deleanu” 

Educaţia trebuie să răspundă imperativelor timpului și operativ la provocările 

tehnologiilor informaţionale. S-a stabilit că numărul şi intensitatea cercetărilor 

referitoare la utilizarea TIC în diferite ţări este direct proporţională cu gradul de 

informatizare a procesului de învăţămînt şi gradul de pregătire a cadrelor didactice 

pentru a aplica calculatorul în procesul de predare/evaluare a cunoștințelor. 

Utilizarea tehnologiei informaţionale și comunicaţională la disciplinele școlare 

constituie un răspuns la imperativul timpului și nevoia de diversificare a procesului 

de predare-învățare-evaluare la orele de fizică petrecute în sala de clasă, şi în afara 

şcolii în pregătirea individuală a elevilor şi cadrelor didactice pentru un proces 

educațional modern. 

Experții au remarcat că TIC au un potențial educativ foarte mare în evaluarea 

rezultatelor școlare la disciplinile școlare, deci și la fizică. 

Evoluţia concepţiilor despre evaluarea rezultatelor şcolare parcurge, la sfârşitul 

secolului XX, momentele trecerii de la „cultura testării” la „cultura evaluării”, adică 

de la „măsurare” la evaluare „autentică”. Evaluarea nu mai este considerată doar o 

Instruirea asistată de calculator permite realizarea unei educaţii bazate pe 

profilul intelectual al elevului. Pune elevul în situaţii de interacţiune şi comunicare 

rapidă, realizate într-un mediu care permite o difuzare masivă a conţinuturilor şi o 

flexibilitate a timpului prin îmbinarea mijloacelor de comunicare sincrone cu cele 

asincrone. In cazul unei instruiri asistate de calculator, interactivitatea este 

generalizată, oferind celui care învaţă un feedback permanent, deoarece se produc 

efecte vizibile şi imediate pe ecranul calculatorului [21]. Postările comentariilor,

 reflecțiilor, completarea chestionarelor electronice și a testelor pe bloguri sau grupuri

 în rețelele de socializare, așa ca https://www.facebook.com, sunt o dovadă că elevii

 au formate competențe digitale. 

Fizica este considerată de mulţi elevi o disciplină "dificilă", deoarece majoritatea 

din ei au deseori dificultăţi în vizualizarea situaţiilor şi a fenomenelor fizice, 

înțelegerea acestor fenomene, realizarea experimentelor și rezolvarea problemelor și 

a situațiilor semnificative. Nu toţi elevii pot să-şi construiască mental situaţiile fizice 

date, şi atunci rezultatele lor sunt modeste [5]. 
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modalitate de control, finalizată potenţial cu sancţiuni. Ea este concepută drept parte 

integrantă a întregului proces de instruire, şi nu etapă separată a acestuia. În acest nou 

context, rolul evaluării este de a sprijini învăţarea şi predarea, fără a le “distorsiona 

Modelul evaluării autentice propune deplasarea accentului de la evaluarea 

rezultatelor finale ale învăţării, la procesul de invăţare. Conţinutul său evoluează de la 

rezolvarea de probleme/utilizarea unor algoritmi, la formularea de probleme, la a 

evalua alternative, a găsi noi răspunsuri la diferite probleme. Este o modalitate de a 

sprijini/transforma procesul de predare-invăţare, motiv pentru care este deseori 

numită „evaluare pentru învăţare”. Principalele caracteristici ale acestei noi 

concepţii despre evaluarea rezultatelor elevilor sunt prezentate în cele ce urmează: 

 evaluarea trebuie să fie reprezentativă pentru performanţele elevilor; elevii 

realizează experimente, nu memorează informaţia; sarcinile sunt contextualizate, 

complexe; presupune metacogniţie; oferă posibilitatea exprimării stilului de 

invăţare al elevului, aptitudinilor şi intereselor sale, ca sursă de dezvoltare a 

competenţelor şi de identificare a punctelor forte; 

 criteriile de evaluare pun accent pe esenţial; elevii cunosc sarcinile şi criteriile 

de evaluare, ştiu ce competenţe trebuie să demonstreze. Este o evaluare holistă, 

care promovează principiul conform căruia „întregul este mai important de cât 

partea”;  

 rolul important al autoevaluării: elevii îşi analizează rezultatele, le compară, îşi 

revizuiesc strategia de învăţare.  

 creează elevilor sentimentul că munca lor este importantă, şi nu doar rezultatele 

finale.  

O caracteristică importantă a evaluării autentice este integrarea sa în curriculum, 

astfel încât să devină dificil de delimitat de instruire. Aceasta nu este doar o evaluare 

comprehensivă, ci o modalitate de a sprijini/transforma procesul de predare-invăţare 

(spre deosebire de teste, care nu sprijină invăţarea şi predarea). 

Modelul evaluării autentice încurajează crearea unui climat de învăţare 

securizant, centrat pe valori şi relaţii democratice. Elevii sunt evaluaţi în mediul 

obişnuit de învăţare, prin sarcini contextualizate:realizează experimente, elaborează 

proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi 

probe de evaluare. Rezultatele evaluării trebuie să fie utile dezvoltării viitoare a 

elevilor. Efectele stresante ale evaluării sunt astfel reduse. Ei ştiu „la ce să se 

aştepte”, nu sunt luaţi prin surprindere. Cunosc sarcinile şi criteriile de evaluare şi ce 

competenţe trebuie să demonstreze. Modelul evaluării autentice încurajează 

dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare ale elevilor. Este important ca aceştia să 
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inţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra 

performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. 

Evaluarea obiectivă, corectă, responsabilă, competentă trebuie să dezvolte 

(formeze) la elevi capacităţile de autoevaluare (autocontrol şi autoapreciere). Acest 

deziderat se realizează când elevii sunt conştientizaţi de cantitatea şi calitatea 

cunoştinţelor lor, de nivelul şi performanţelor obţinute, de capacităţile intelectuale şi 

profesionale, după caz, dovedite la evaluare. Evaluarea trebuie să fie însoţită de 

fenomenul de feedback, care, după caz, să asigure corecţiile necesare. 

De aceea, înainte de acordarea notelor este necesar să se omologheze ceea ce 

este mediocru şi ceea ce este greşit, nesatisfăcător în răspunsurile lor scrise, orale sau 

practice -după caz. Obiectivitatea şi validitatea notelor dezvoltă capacitatea de 

autoevaluare, de autoreglaj. 

Evaluarea asistată de calculator - EAC crează premise pentru о evaluare 

modernă, obiectivă şi presupune existenţa unor programe care să testeze cunoştinţele 

elevilor şi să evalueze răspunsurile acestora. 

Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită 

pentru a evalua abilități cognitive și practice. Abilitățile cognitive și cunoștințele sunt 

evaluare cu ajutorul aplicațiilor software de tip „e-testing”, pe cînd abilitățile practice 

sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a software-urilor de tip simulare. 

Un sistem de e-testing cuprinde două componente principale: un motor de 

evaluare programat (software); o bancă de itemi. 

Din punct de vedere al structurii întrebărilor itemii pot fi: 1. închişi (de tip 

corect/greşit, adevărat/fals, da/nu, cu alegere multiple şi cei de tip pereche); 2. 

deschişi (desenele lacunare, propoziţiile lacunare, eseurile). 

După locul de desfăşurare, EAC se poate realiza: 

 în clasă, fiind inclusă în programului obişnuit de instruire - se utilizează 

îndeosebi testele de progres 

 în laboratoare speciale - testele sunt sumative şi conţin un număr mare de itemi. 

Profesorul centralizează rezultatele (de ex. ре о foaie de calcul Excel), sau le 

printează. Se realizează un feed-back automat pentru utilizatori. 

  Online - unde locul de desfasurare poate fi acasă, la școală, oriunde există un 

calculator cu acces la internet. 

Modalitatea cea mai des întâlnită de susținere a unui examen online este prin 

intermediul testelor de tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da” / 

„nu” („adevarat” / „fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de 

raspuns dintre mai multe posibile (teste de tip single choice sau multiple choice). 

313



Fără a pune accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit о evaluare cu 

un nivel înalt de obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline. În ceea ce privește 

evaluarea testelor, menționăm mai jos câteva modalități de evaluare automată a 

testelor de tip chestionar: 

 Cuantificarea numărului de răspunsuri corecte din numărul total de întrebări; 

  Căutarea părților greșite dintr-un răspuns (penalizarea - cu un punctaj negativ - 

a fiecărei erori din cadrul răspunsului); 

 Căutarea părților corecte dintr-un răspuns (punctarea fiecărui răspuns parțial 

corect); 

  Combinată: punctarea părților corecte din răspuns și depunctarea celor 

incorecte; 

 Statistică: acordarea unui punctaj pozitiv sau negativ la fiecare întrebare, în 

funcție de proporția de răspunsuri corecte / greșite. 

Un sistem de evaluare online poate permite ca testul să fie susținut simultan de 

toți elevii sau fiecare elev să-și activeze examinarea / sesiunea de testare după ce și-a 

indeplinit anumite teme prealabile obligatorii.  

E-testing poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 

examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de 

asimilare a cunoştinţelor, feed-back operativ, comunicarea cu cei examinaţi etc. 

Testarea electronică poate fi efectuată la cerere, în mod repetat, încurajând 

învăţarea prin repetarea subiectelor evidenţiate de testare ca fiind deficitare; permite 

monitorizarea rapidă a progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci 

de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni copierile la 

examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, 

acoperind mai bine materia studiată. 

Printre dezavantajele examinării asistate de calculator vom menţiona: limitarea 

posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare și recunoaștere; 

costuri ridicate în faza iniţială; cunoștinţe suplimentare în zona de informatică; 

limitările sistemelor computerizate privind itemii deschisi şi altele. 

Drept urmare, evaluarea automată este recomandată doar pentru unele 

discipline, la altele fiind necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. 

Însă acestea sunt dificultăți de moment, căci în societatea informaţională modernă 

toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor de 

inteligență artificială, de testare adaptive etc. va face posibilă administrarea de 

calculator şi a răspunsurilor la itemi deschiși.  

Există însă si dezavantaje, sau limite. Sistemele de evaluare digitale sunt 
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costisitoare din punct de vedere a implementării și nu se prestează tuturor tipurilor de 

evaluare / examinare, în primul rând prin faptul că nu pot evalua răspunsuri deschise. 

Costul cel mai mare nu este însă cel tehnic, ci este acela de a produce și crea itemi de 

evaluare de calitate. 

Principalele avantaje ale EAC: •Obiectivitatea evaluării rezultatelor şcolare;        

• Feed-back rapid atât pentru elev cât şi pentru profesor; • Oferă posibilitatea unei 

diagnoze; • Elevii îşi expun în mod independent cunoştinţele; • Metodă rapidă şi 

eficientă de evaluare; • Permite adaptarea testelor la nivelul intelectual al elevilor;      

• Dispar emoţiile. 

Principalele limite ale EAC: • Necesitatea existenţei bazei materiale; • Există 

pericolul fraudei. 

Evaluarea rezultatelor învățării trebuie să aibă în vedere contribuția acestor 

rezultate la dezvoltarea competențelor-cheie propuse. Din acest motiv, instrumentele 

utilizate trebuie să permită atât evaluarea cunoștințelor dobândite cît și gradul de 

realizare a deprinderilor/abilităților urmărite. Atitudinile formate prin realizarea 

sarcinilor de învățare sunt apreciate calitativ de profesor și corectate în permanență 

prin demersul didactic, rămânând, chiar dacă nu pot fi cuantificate prin note, rezultate 

urmărite prin toate sarcinile de învățare. 

La implementarea testului pe calculator trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele 

elemente: modul de reprezentare vizuală a testului pe ecran; modul de operare 

(funcţionare a testului), opţiunile instructorului; opţiunile cursantului; procedurile de 

rezolvare sigură a unor probleme neprevăzute etc. 

Scopul testului este de a evalua și a atesta cunoștințe esențiale însușite de elev 

după parcurgerea unui conținut educațional. Printre calitățile generale ale testului 

electronic putem menţiona: fidelitatea, validitatea, interpretabilitatea, gradul de 

predictibilitate al testului. 

Evaluarea în cadrul produselor educaționale (softuri) 

Majoritatea produselor de tip software educaționale abordează, pe lângă 

predarea unor concepte și a unor informații, și fixarea precum și evaluarea 

cunoștințelor dobândite. 

Unele produse de acest gen propun chiar de la începutul modulului de predare (a 

lecției) un set de itemi prin care evaluează de fapt dacă elevul posedă cunștințele 

necesare pentru a-și însuși noile informații (teste pre-rechizite sau predictive). În 

funcție de performanța obținută de elev la aceste teste pre-rechizite, va permite (sau 

nu) accesul către conținutul nou. 

După parcurgerea noțiunilor noi urmează un alt set de exerciții, pentru 
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consolidare. Acești itemi pot fi de mai multe tipuri:  Single-choice; Multiple-choice; 

Adevarat / fals, Da / nu; Potrivire de elemente; Completarea răspunsului de la 

tastatură; Stabilire de corespondențe între seturi de liste; Desenarea unor figuri 

geometrice; Colorarea anumitor porțiuni dintr-un desen dat; Ordonarea anumitor 

elemente; Drag & drop. 

La finalul unui capitol / lecție din cadrul unui produs de tip software educațional 

există de obicei și un test de evaluare, care cuprinde mai mulți itemi organizați pe 

nivele de dificultate. Rezultatele testului de evaluare de la finalul capitolului 

demonstrează gradul de însușire și înțelegere a cunoștințelor abordate în acel capitol. 

În ultimii 10 ani am observat o scădere semnificativă în motivația elevilor mei 

pentru învățare, precum și în capacitatea lor de a fi atenți, de a rămâne concentrați pe 

durata realizării sarcinilor, constatare pe care o împărtășesc majoritatea cadrelor 

didactice cu care interacționez sub diverse forme. Unii sunt de părere că revoluția 

digitală este de vină. Explozia tehnologiei din ultimii ani face imperativ necesară 

menținerea cadrelor didactice în pas cu evoluția acesteia, să țină pasul cu lumea în 

schimbare, să reducă decalajul digital dintre viața elevilor din afara orelor de curs și 

procesul educațional. Conștiente de acest fapt, am parcurs în ultimii ani mai multe 

cursuri de formare continuă pe tema utilizării tehnologiilor în scop educațional și am 

urmat în vara acestui an cursul Technology Enhanced Learning furnizat de Executive 

Training Institute din St. Julians, Malta. 

Mindomo este un instrument perfect pentru a fi utilizat după predarea unei lecții 

sau a unei unități care va ajuta elevii să înțeleagă și să memoreze mai ușor materialul 

lor de învățare. Pentru a crea o diagramă (mind map), ei au nevoie să analizeze 

informația, să identifice conceptele cheie și să realizeze conexiunile dintre ele. În 

timp ce vor lucra în grup, vor face schimb de cunoștințe și vor învăța unii de la alții. 

Pentru a distribui sarcina de a crea diagrama, profesorul stabilește un titlu și o 

descriere unde furnizează instrucțiuni cu privire la completarea sarcinii (pe ce trebuie 

să se concentreze, cum să-și structureze diagrama, dacă este nevoie să folosească 

imagini sau filme).  

Voki este un instrument educațional care permite utilizatorilor să-și creeze 

propriul personaj vorbitor. Este un instrument creativ, ușor de realizat, care ajută în 

motivarea elevilor, îmbunătățește înțelegerea lecțiilor și participarea elevilor. Câteva 

idei de a implementa acest instrument ar fi: pentru citirea unui eseu, după cercetarea 

activității unor persoane celebre elevii ar putea crea avatare care să le semene pentru 

a prezenta informații referitoare la faptele care le-au făcut celebre în istorie, la 

început de an școlar avatarele ar semănă cu elevii care doresc să se prezinte clasei, 
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elevii ar putea crea avatare Voki pentru a convinge publicul să acționeze, dacă doresc 

să vândă un produs sau să le voteze candidatura etc. 

Un WebQuest este un format de lecție orientat către investigație în care 

majoritatea informațiilor cu care lucrează elevii provin de pe Internet. Acestea pot fi 

create folosind diverse programe, inclusiv un document simplu de procesare de text, 

care include link-uri către site-uri web. Un WebQuest se distinge de alte cercetări 

bazate pe Internet prin trei caracteristici: se realizează în sala de clasă, se pune 

accentul pe gândirea de nivel superior (analiză, creativitate, critică) și nu doar pe 

achiziția de informații și profesorul selectează sursele, punând accent pe utilizarea 

informațiilor mai mult decât pe colectarea lor. Deși există WebQuest individual, cele 

mai multe se bazează pe lucrul în grup, cu sarcina împărțită în roluri. Un WebQuest 

are șase părți principale: introducere, sarcină, proces, resurse, evaluare și concluzie.  

Softul Hot Potatoes include șase aplicații care permit crearea de exerciții 

interactive de tip mai multe variante de răspuns, răspuns scurt, cuvinte amestecate, 

cuvinte încrucișate, de asociere și de completare pentru World Wide Web. Este un 

software gratuit care poate fi folosit în orice scop și în orice proiect se dorește.  

Tehnologia în sine nu va schimba motivația și atitudinea elevilor în învățare, dar 

modul în care ea este integrată în procesul educativ, o poate face.  

În evaluarea competențelor specifice la fizică se poate de utilizat teste create cu 

ajutorul aplicației TESTMOZ. Acest generator de teste, a fost creat de Matt Johnson, 

un student de la Universitatea de Stat din Washington, Vancouver: Testmoz. 

Testmoz este o aplicatie simpla care te ajuta să creezi și să administrezi teste cu 

multiple variante de raspuns online. Testmoz ofera o adresa unica pentru testele pe 

care le creezi. Iti da si un "pass code" pe care il dai elevilor / studentilor. Ca 

administrator al testelor puteti vedea in timp real cine a completat testul si cite 

raspunsuri sint corecte. 

Punctele tari a serviciului Testmoz: 

1. Aspect profesional. Are o interfață simplă și prietenoasă. 

2. Pentru crearea sau parcurgerea testului nu este nevoie de înregistrare. 

3. Oferă rapoarte detaliate. Avem posibilitatea sa vedem statistica răspunsurilor 

elevilor si sa exportam datele in format CSV. 

4. Fără publicitate nedorita. Pe pagina testmoz.com nu găsim publicitate. 

5. Parolă protejată.  

Evaluarea la clasă se poate face obiectiv, într-un timp scurt, utilizând teste cu 

itemi obiectivi sau semiobiectivi de pe platforma INSAM și Formulare Google. 

Aceste instrumente pot fi utilizate de către elevi în propria pregătire, pentru 
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autoevaluare atât la lecții cât și acasă. Pentru pregătirea profundă și formarea de 

competențe, este util și interactiv de propus elevilor jocuri didactice online de pe 

diferite softuri educaționale. Unul din softurile educaționale, care poate fi utilizat 

pentru studierea fizicii prin intermediul jocului didactic online este: 

http://learningapps.org/.  

În concluzie putem afirma:  

1. Utilizarea TIC-ului în procesul de instruire la fizică prezintă căi eficiente de 

asimilare a cunoştinţelor la nivel cognitiv, de formare a abilităţilor la nivel 

aplicativ, de cultivare a atitudinilor şi de formare a competenţelor la nivel 

integrator, creativ, de evaluare eficientă a formării competențelor și a 

randamentului școlar. 

2. În cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare utilizarea softurilor 

educaționale și a laboratorului virtual reprezintă o modalitate eficientă de 

dezvoltare intelectuală a personalităţii elevului şi orientează spre formarea 

competenţelor specifice fizicii. 

3. Utilizarea TIC-ului la orele de fizică au demonstrat eficienţă formativă prin 

creşterea reuşitei şcolare la elevi 

4. Predarea–învăţarea-evaluarea disciplinei şcolare Fizica prin utilizarea softurilor 

educaționale și a laboratorului virtual au demonstrat că acestea stimulează 

interesul şi motivaţia elevilor la treapta liceală de învăţământ. 
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CELE MAI EFICIENTE ZECE STRATEGII DIDACTICE 

Calalb Mihail, dr., conf. univ. 

Catedra Fizică Teoretică și Experimentală, UST 

Metodele inovative de predare sunt o componentă de bază a profesionalismului 

cadrului didactic. Inovarea în predare este un proces permanent de soluționare 

profesionistă a problemelor didactice și mai puțin aplicarea din când în când de către 

unii profesori a unor metode noi pentru ei. 

Pedagogiile inovative trebuie să fie construite pe aptitudinile naturale de 

învățare ale elevilor. În formarea competențelor pentru secolul XXI orice pedagogie 

inovativă se va baza pe astfel de calități naturale ale elevilor cum ar fi curiozitatea, 

creativitatea, colaborarea în cadrul jocului. 

În această comunicare scurtă vom descrie zece strategii didactice, majoritatea – 

de predare, câteva – de învățare. În cadrul teoriei de Visible Teaching and Learning a 

fost măsurată eficiența acestor strategii prin impactul lor asupra succesului academic 

al elevilor [1]. După scara de la 0 la 1 aceste strategii au factorul de impact între 0,76 

(a zecea strategie) și 1,62 (prima strategie descrisă aici). 

1. Presupunerea apriorică a profesorului privind capacitățile unui elev 

sau a unui grup de elevi este factorul cel mai puternic din rândul strategiilor didactice, 

care influențează atât succesul academic al elevilor cât și alegerea unor anumite 

metode de predare sau de interogare folosite în clasă [2]. 

2. Feedback-ul. Al doilea factor este în ce măsură metoda sau procedeul 

didactic folosește feedback-ul, adică cunoașterea de către profesor a reacției și a 

răspunsului elevilor la intervenția sa. Ajustarea instantanee în timpul lecției a 

demersului didactic mărește eficiența lui, învățarea fiind un proces continuu și 

permanent, la fiecare lecție. 

3. Asumarea de către elevi a obiectivelor învățării. Deseori doar 

profesorul este unica persoană din clasă ce înțelege care este scopul activității 

elevilor, elevii nefiind în stare să facă deosebire între activitatea propriu – zisă și 

scopul ei didactic. Astfel, strategiile de predare care direcționează atent elevii spre 

înțelegerea ce anume ei vor învăța sunt valoroase anume prin impactul asupra 

învățării [3]. 

4. Metoda mozaicului (jigsaw method) este altă strategie eficientă de 

predare. Prezentăm succint caracteristicile de bază ale acestei metode, care cuprinde: 

i) lucrul în grupuri eterogene de elevi; ii) fiecare grup are un lider – inițial cel mai în 

vârstă elev propus de profesor; iii) lecția nouă este împărțită în 4-5 secvențe, așa încât 

elevii vor asimila tot atâtea noțiuni noi; iv) fiecare elev este însărcinat să învețe o 
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noțiune nouă, neavând acces la celelalte noțiuni; v) se rezervă timp suficient ca 

fiecare elev să-și citească pentru sine cel puțin de două ori bucata lui de text; vi) din 

elevii care au învățat același subiect se formează ”grupuri de experți” și acestor 

grupuri li se alocă timp pentru a discuta subiectul; vii) elevii revin la grupurile lor; 

viii) fiecare elev își prezintă tema colegilor din grupul său, iar ceilalți elevi îi pun 

întrebări; ix) profesorul urmărește procesul discuțiilor din grupuri și, dacă e necesar, 

intervine; x) lecția se termină cu testare. Pentru eficiența metodei e necesar ca elevii 

să fie obișnuiți cu ea, astfel ei vor înțelege sensul și utilitatea jocului [4]. 

5. Sprijinirea pe cunoștințele anterioare ale elevilor este a cincea ca 

eficiență strategie de predare. Conform teoriei schemelor lui Piaget, atunci când 

copilul cunoaște lumea, el își formează o schemă de conectare a lucrurilor noi la cele 

deja cunoscute. Înțelegem mai bine o noțiune sau un lucru nou dacă îl putem raporta 

la ceva deja existent în conștiința noastră. De exemplu, lucrul acesta se întâmplă când 

citim un text nou. Anume conexiunea între cunoașterea anterioară și informația nouă 

asigură înțelegerea de către elevi a textului sau a discursului profesorului. Primul 

lucru pe care trebuie să-l facă profesorul pentru a activa cunoașterea anterioară a 

elevilor este punerea întrebărilor înainte de citire/studiere, în timpul studierii, și – 

după [5].  

6. Transferul de cunoaștere este similar factorului precedent. Dar, dacă 

bazarea pe cunoștințele anterioare poate fi privită ca o acțiune pe verticală de la 

simplu la compus, atunci transferul de cunoaștere are loc pe orizontală, deoarece este 

vorba despre aplicarea în contextul dat la ce s-a învățat în alt context, nu neapărat mai 

simplu. De obicei, în contextul nou se cere un mix de cunoștințe și deprinderi 

obținute într-o serie de contexte anterioare. De fapt, aici am descris procesul de 

învățare pe parcursul vieții. Așa cum transferul de învățare se sprijină pe 

metacogniție, e important ca în clasă elevii să conștientizeze și să realizeze când are 

loc un proces de transfer al învățării. Esența transferului învățării nu este aplicarea 

cunoștințelor în alt context, dar formarea, dezvoltarea și aplicarea a aptitudinilor de 

gândire și a modalităților de învățare. În școala de azi învățăm elevul să învețe [6]. 

7. Instruirea mutuală. Căutarea de către elev a ajutorului din partea 

colegilor săi este a șaptea strategie (în materie de efect asupra succesului academic al 

elevilor) și de asemenea se bazează pe metacogniție și învățarea auto-gestionată. Un 

exemplu de strategie didactică cu implicarea colegilor este instruirea mutuală (peer 

instruction), când elevilor li se oferă timp (cca 3 min) pentru a discuta asupra 

variantelor de răspuns la întrebarea pusă de profesor. În timpul discuțiilor, în cadrul 

grupurilor mici sau în perechi, elevii ajung la înțelegerea profundă a noțiunii, legității 
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sau regulii noi. De asemenea, urmărirea discuțiilor și a argumentelor aduse de elevi în 

cadrul dezbaterilor este benefică pentru profesor în înțelegerea modului cum 

raționează elevii, cum percep ei noțiunea nouă reieșind din cunoștințele și experiența 

anterioară. Astfel predarea se transformă într-un proces iterativ, îmbunătățindu-se de 

la an la an [7]. 

8. Metoda schelelor (scaffolding), poate fi numită și metoda șantierului. 

Atunci când elevii trec la un subiect nou, profesorul folosește metode de predare 

variate care să motiveze învățarea elevilor. În cazul metodei schelelor acei care 

muncesc pe șantierul clasei sunt elevii, iar profesorul este doar dirigintele de șantier. 

Construirea casei cunoștințelor este rezultatul muncii intense în clasă a tuturor 

elevilor. Vom enumera câteva componente de bază a metodei schelelor. Cum ar fi: i) 

activarea cunoștințelor anterioare prin conectarea necunoscutului cu cunoscutul – 

pentru a reduce din anxietatea elevilor; ii) motivarea elevilor reieșind din curiozitatea 

lor naturală; iii) reducerea unei sarcini complexe la câteva sarcini mai accesibile; iv) 

prezentarea unui exemplu de rezultat similar înainte de acțiunea de cercetare a 

elevilor; v) modelarea procesului de cercetare prin gândirea în glas în cadrul 

grupului; vi) oferirea de sfaturi, indicii sau soluții parțiale; vii) aplicarea regulilor 

mnemonice, care deseori ajută la înțelegerea profundă a materiei; viii) folosirea 

materialelor ilustrative contribuie la asimilarea informației noi; ix) ghidarea 

studenților în formularea prezicerilor referitor la ceea ce se va întâmpla în cadrul 

experienței sau situației cercetate; x) modelarea teoretică și discutarea asupra 

modelului înainte de a efectua experiența sau cercetarea. Pentru această strategie este 

foarte important asimilarea vocabularului de termeni științifici noi pentru elevi. În 

timpul discuțiilor din cadrul cercetării și a dezbaterilor asupra rezultatelor obținute 

elevii sunt încurajați să folosească vocabularul științific învățat recent. Astfel, metoda 

schelelor se bazează pe trei piloni: a) cunoștințele anterioare, b) materialele ilustrative 

(deseori virtuale), c) accentul pe vocabular [8]. 

9. Practica deliberată (deliberate practice). Autorul metodei este Anders 

Ericsson. Strategia aceasta se referă la modul de învățare a elevului. Esența acestei 

metode constă în identificarea pentru fiecare elev în parte a celor mai eficiente 

strategii de învățare, care real funcționează în practică. La bază acestei strategi stă 

ideea că printr-o îndrumare corectă, monitorizare și susținere a actului de învățare a 

elevului se poate nu doar de transmis o sumă de cunoștințe, dar forma talentul lui și 

realiza mai mult decât s-ar părea că e posibil. Sunt comune cazurile când programul 

școlar este supraîncărcat, elevii au multe teme și sarcini pe acasă și, chiar dacă învață 

până seara târziu, rezultatul nu este vizibil. Practica deliberată este învățare focalizată 
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spre scop, care identifică și pune accentul doar pe acele practici de învățare care s-au 

dovedit eficiente pentru un elev anume. Prezentăm mai jos ce ar trebui să conțină 

învățarea deliberată: i) orice sesiune de învățare e formată din 45 minute lucru și 15 – 

repaos; ii) alternarea subiectelor sau a sarcinilor de studiu (schimbarea ocupațiilor – 

cea mai bună odihnă); iii) amintirea și reproducerea a ceea ce s-a învățat fără 

folosirea notițelor, manualului sau conspectului; iv) pentru a depozita materialul nou 

– învățat în memoria de lungă durată el se reproduce de cel puțin patru ori (în acest 

scop ne construim un orar al sesiunilor de reproducere); v) nu doar întrebăm elevul 

despre ce el a învățat azi la școală, dar îl rugăm să reproducă pe o foaie curată 

noțiunile principale, vi) învățarea e structurată pe obiective mici, specifice, tangibile, 

măsurabile. Adică nu învățăm fizica în general, dar, de exemplu, acum încercăm să 

înțelegem noțiunea de viteză medie [9].  

10. Planificarea actului didactic. S-ar părea că este aplicată în mod 

obligatoriu de către toți profesorii. În această comunicare scurtă vom sublinia succint 

cum se face planificarea în cadrul conceptului de predare și învățare vizibilă (visible 

teaching and learning), care presupune că obiectivele predării trebuie să fie vizibile 

pentru elevi, iar procesul și rezultatul învățării elevilor să fie vizibil pentru profesor. 

Astfel, predarea vizibilă presupune: i) obiectivul învățării este cunoscut și asumat de 

către fiecare elev; ii) criteriile de succes sunt clare pentru toți elevii și ei răspund 

pozitiv la provocarea de învățare; iii) profesorul planifică lecția astfel ca el să 

gestioneze, să mențină și să stăpânească intențiile de învățare ale elevilor; iv) căutarea 

permanentă a feedback-ului din partea elevilor dar și oferirea feedback-ului elevilor 

(nu predăm în neștire și nu învățăm în neștire); v) ajustarea continuă a predării în 

funcție de feedback. Aici sunt importante două momente: a) provocarea intelectuală, 

care trebuie să fie destul de înaltă pentru a putea motiva elevii și a aduce o schimbare 

în gândirea lor și b) feedback-ul, deoarece când nivelul provocării intelectuale este 

înalt, elevii au nevoie de feedback ca suport din partea profesorului. Dar pentru a 

oferi acest feedback profesorul trebuie la rândul său să știe cum decurge învățarea 

elevilor. Astfel legătura bidirecțională elev – profesor poate fi asemănată unui 

oscilator armonic. Vorbim despre un parteneriat pozitiv elev – profesor în calitate de 

precondiție obligatorie a unui act eficient de predare – învățare [10]. 

 

Lucrarea de față este elaborată în cadrul proiectului instituțional 15817.06.10A 

EDUSCIENCE. 
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LEGEA INDUCȚIEI ELECTROMAGNETICE ÎNTRE FORMAL ȘI CORECT 

Cârlig Sergiu, dr., cercetător șt. superior 

Liceul Aristotel, Institutul de Fizică Aplicată 

Cîrlig Cornelia, profesor școlar 

Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim 

Rezumat. în această lucrare este prezentată o problemă propusă la Olimpiada Municipală la Fizică, 

ediția 2019. Este analizată o situație capcană când aplicarea formală a legii Faraday, duce la un 

rezultat greșit. Rezultatul final al problemei, pare contraintuitiv la o prima abordare, dar are o 

explicație firească dacă se face o analiză simplă. Lucrarea este destinată elevilor claselor superioare 

sau profesorilor de fizică pentru documentare și utilizare în cadrul orelor de rezolvare a problemelor 

la capitolul „Electromagnetism”. 

Cuvinte cheie: Legea Faraday, inducție electromagnetică, probleme-capcană. 

 

Legea inducției electromagnetice, în dependență de competențele matematice 

ale elevilor poate fi formulată atât în formă diferențială, cât și ca raport al variațiilor 

mărimilor implicate: 

i

d

dt



            (1) 

i
t




 


..,         (2) 

unde i este tensiunea de inducție,   este fluxul magnetic prin conturul dat, iar t  

este variabila timpului. 

Evident relațiile (1) și (2) nu sunt echivalente, ultima acceptată în calitate de 

compromis, în cazul când se renunță la utilizarea derivatelor. Deși derivatele sunt 

studiate încă în clasa a XI-ea, în manualele de fizică acestea se regăsesc doar în 

capitolul „Elemente de teorie a relativității restrânse” și la „Legea dezintegrării 

radioactive” [1, pg 69-79,  108]. Atât la „Legea inducției electromagnetice”, cât și la 

deducerea tensiunii curentului alternativ, s-a renunțat la scrierea sub forma (1). În 

ultimul caz în loc de o relație pentru tensiunea generată de un cadru care se rotește în 

câmp magnetic, obținută simplu și elegant prin derivare, sunt prezentate explicații 

lungi (o pagină!), intricate, care, de regulă, sunt ignorate de către elevi. Aparatul 

matematic sofisticat niciodată nu trebuie să excludă sau să formalizeze explicația 

fenomenului fizic, dar, în viziunea noastră, daca aparatul matematic permite o 

simplificare / abstractizare a fenomenului, acesta trebuie utilizat. Deși explicații 

pertinente ale fenomenului generării tem sunt expuse în [1, pg.19-20], uneori elevii 

aplică formal expresia (1), obținând rezultatele eronate. În [2] sunt propuse mai multe 

probleme a căror soluții corecte se obțin prin aplicarea raționamentelor despre 
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dinamica electronilor, și nu obligatoriu legate de aplicarea legii inducției 

electromagnetice. Problemele 11.76-11.78 sau 11.87 din culegerea menționată, sunt 

exemple excelente pentru a explica fenomenul inducției atât la nivel microscopic, cât 

și la nivel macroscopic, utilizând relațiile (1) sau (2). 

Prezentăm un exemplu-capcană al unei probleme, propuse la etapa Municipală a 

Olimpiadei de Fizică în Chișinău 2019 la clasa a XII-ea.[3] 

 

Dintr-un conductor cu rezistivitatea   și aria secțiunii transversale 
0

S  a 

fost confecționat un dreptunghi cu laturile ,a b. Paralel cu latura AB, cu 

lungimea a, se mișcă o 

bară confecționată din 

același conductor cu 

viteza constantă v , de 

la un capăt al 

dreptunghiului la 

celălalt. Bara este 

conectată la o baterie 

ideală cu tem  . Perpendicular pe planul figurii poate să acționeze un câmp 

magnetic omogen de inducție B , doar în interiorul dreptunghiului. Determinați 

căldura degajată pe latura AB 

1. în lipsa câmpului magnetic; 

2. în prezența câmpului 

magnetic; 

 

Rezolvare: 

1.  Vom reprezenta 

schema circuitului electric. Așa 

cum fiecare latură a conductorului 

are o rezistență proporțională 

lungimii conductorului, acestea 

sunt reprezentate separat. Rezistențele implicate sunt:  

0

a
R

S
           (3) 

1

0 0

x vt
R

S S
   ,       (4) 
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unde s-a ținut cont că x este distanța parcursă de bara mobilă, măsurată de la 

latura AB. Bara parcurge latura b în timpul 
b

v
  . 

În lipsa câmpului magnetic curentul care trece prin latura AB (rezistența R) este 

determinat de tem a sursei conectate la bara mobilă: 

1
2

I
R R





,        (5) 

iar puterea degajată în această este: 
2P I R           (6) 

Astfel căldura degajată pe latura AB este 

 

2

0

0 2
......

bS
Q Pdt

a b v

 


  

 .     (7) 

Aici căldura degajată nu poate fi calculată ca produsul Q P , deoarece 

puterea electrică variază cu timpul, determinată de creșterea rezistenței R1 și scăderea 

curentului prin acesta. 

O altă greșeală frecvent întâlnită în soluțiile propuse de elevii participanți la 

Olimpiadă este legată de utilizarea incorectă a formulei pentru căldura degajată: 

2U
Q

R
 ,          (8) 

considerând greșit că U  . 

Această ultimă cale de soluționare a problemei este posibilă (dar nu este mai 

simplă!), daca se scrie corect căderea de tensiune pe latura AB:  

1
2U I R          (9) 

2. În prezența câmpului magnetic prin bara în mișcare apare un curent 

determinat de forța Lorentz care acționează asupra electronilor. Acest curent poate fi 

echivalat de prezența unei surse i cu polaritatea identică cu a sursei exterioare 

DOAR în bara în mișcare.  

Fluxul magnetic al câmpului, care acționează doar în interiorul cadrului 

dreptunghiular, este: 

,BS Bax Bavt           (10) 

Astfel tem de inducție este: 

,i Bav             (11) 

Scriind regula 2 a lui Kirchhoff pentru conturul 
1 1

R R R      avem: 

 1 1
2I R R   ,        (12) 
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unde curentul I1 este curentul prin conturul menționat și expresia pentru acesta 

coincide cu (5). Prin urmare curentul (respectiv, cantitatea de căldură degajată) prin 

latura AB NU se modifică față de cazul 1! 

Relația finală pentru căldura degajată este: 

 

2

0

2

bS
Q

a b v







        (13) 

La analiza rezultatului apare firesc întrebarea de ce sursa de tem de inducție nu 

modifică curentul prin latura AB, indiferent de valoarea acesteia? Răspunsul este 

simplu, daca analizăm circuitul în ansamblu: curentul determinat de tem de inducție 

circulă prin bateria ideală  . Obținerea soluției corecte nu necesită analiza părții 

drepte a circuitului (față de bara mobilă). 

Rezolvarea corectă a problemei a fost posibilă doar analizând fenomenul de 

deplasare a sarcinilor electrice în bara mobilă. O soluție eronată (obținută de mai 

mulți elevi) a rezultat din aplicarea formală a legii (2), considerând sursa tem de 

inducție înseriată în conturul RAB - R1  - R - R1 - RAB, pe una dintre laturile R1 sau RAB. 

Curentul ar fi fost suplimentat de aportul tem de inducție, ceea ce ar fi schimbat 

formal în ecuația (13) 
i    . Această soluție este corectă pentru altă problemă 

– când sursa tem   este plasată în interiorul barei mobile, iar semnul dintre termeni 

depinde de polaritatea conectării sursei externe. O altă 

greșeală tipică a fost întâlnită în lucrările mai multor elevi 

participanți la Olimpiada de Fizică. Aceștia au considerat 

inducerea unor tem de inducție în ambele părți ale 

cadrului rectangular, iar unii, „mai creativi”, au sumat 

curenții „produși” de aceste surse în latura AB. Această 

greșeală este cauzată de aplicarea formală a legii inducției 

electromagnetice . 

O întrebare paradox-capcană este legată și de lucrul 

forței Lorentz. Pe de o parte lucrul forței Lorentz, care 

este perpendiculară pe viteză este nul, pe de altă parte, 

forța Lorentz duce la deplasarea sarcinilor, crearea unui 

curent și degajare de căldură pe bara mobilă, deci 

efectuarea unui lucru! Explicația este legată de analiza 

mișcării electronilor într-o bară mobilă. Într-adevăr, forța Lorentz acționează asupra 

electronului în mișcare, a cărui viteză este suma vectorială a două componente: viteza 

v  a barei mobile și viteza u  a electronului față de bară [4]. Astfel forța Lorentz se 
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descompune în două componente 
LF  de-a lungul vitezei u , și componenta LF


, de-a 

lungul vitezei v . Forța externă care separă sarcinile este componenta paralelă a forței 

Lorentz, iar lucrul mecanic efectuat de aceasta este 

0
cos cosLL F a qv B a qvBa    . Astfel diferența de potențial la capetele 

barei este i

L
Bva

q
   , în concordanță cu relația (11). 

În concluzie, există uneori mai multe metode de soluționare a unei probleme 

concrete, iar aplicarea inteligentă a fiecărei metode trebuie să ducă la același rezultat. 

Totodată înlocuirea formală a ecuațiilor, fără o analiză adecvată a situației concrete 

duce, în mod inevitabil și regretabil la erori. Rezolvarea problemelor cu grad sporit de 

dificultate crește gradul de competență și capacitatea analitică a rezolvitorilor, iar 

includerea unor elemente din aceste probleme în diferite etape ale lecțiilor este doar 

benefică. 
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CONCURSURILE DE FIZICĂ DE ALTERNATIVĂ – O MODALITATE DE 

PREGĂTIRE EFICIENTĂ A ELEVILOR DE OLIMPIADA NAȚIONALĂ  

ȘI INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ 

Chiriac Sergiu, profesor de fizică 

LT „Gaudeamus”, or. Chișinău 

Burleai Valeriu, profesor de fizică 

LT „Orizont”, or. Chișinău 

Din anul 2010, în fiecare an, cu o întrerupere în nul 2017, Liceele Teoretice 

„Gaudeamus„ și „Orizont” organizează un eveniment deosebit și important pentru 

amatorii de fizică din Republica Moldova. Concursul Republican de alternativă de 

fizică teoretică şi experimentală „GALILEO”. În decembrie 2018 a avut loc ediția a 

VIII-a. Această activitate grandioasă era coordonată în fiecare an de către MECC al 

RM.  

Inițial acest concurs a avut mai multe obiective: 

1. Promovarea fizicii ca disciplină curriculară la nivel municipal; 

2. Implicarea a cât mai mulți elevi din ciclul gimnazial în concursuri de 

amploare (începând cu cei mai mici – clasa a VI-a); 

3. Promovarea experimentului ca parte integrată a fizicii. 

Comitetul organizatoric a obținut rezultate remarcabile în organizarea 

concursului. Încă de la prima ediție, datorită colaborării personale a organizatorilor și 

a colegilor din republică la concurs au participat și elevi din Soroca, Ialoveni, 

Strășeni. Ulterior, la următoarele ediții pentru elaborarea sarcinilor au fost implicați și 

alți profesori: Beleaeva Svetlana, Cârlig Sergiu, Ciuvaga Victor, Doroș Dorin, Cușnir 

Vasile, Spînu Vasile ș.a., de asemenea, olimpici seniori din lotul restrâns și lărgit.  

Tradițional, „Galileo” a propus pentru elevii claselor a VI-a - a X-a subiecte 

originale, cu un nivel sporit de dificultate care solicită și un efort creativ.  

   

Cât de banal n-ar părea, scopul principal al acestui concurs a fost reuniunea 

oamenilor cu un interes comun, indiferent de limba de instruire, ocupație principală, 
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vârsta sau locul de trai. Absolut toți participanții Concursului Republican „Galileo”, 

indiferent de locul sau premiu obținut au făcut încă un pas înainte, spre a descoperi 

tainele fizicii.  

Modul de organizare și desfășurare a concursului 

Se formează o echipă de lucru, care constă din profesori: președintele etapei 

teoretice Burleai Valeriu, președintele etapei experimentale Chiriac Sergiu. Fiecare 

formează o echipă din profesori care elaborează subiectele și baremele. La etapa 

teoretică clasa X-a, IX-a și a VIII-a sunt implicați nouă profesori, câte unul la fiecare 

subiect. La clasele VI-a și a VII-a sunt implicați în jur de 12-24 elevi olimpici din 

clasele superioare (9-12) sub coordonarea președintelui părții teoretice. La verificarea 

probelor nemijlocit sunt implicați autorii subiectelor. La etapa practică echipa constă 

din 5 profesori, fiecare elaborează proba pentru o clasă cu barem și pregătește utilajul 

respectiv. Proba teoretică constă din 3 subiecte a câte 10 puncte fiecare, astfel 30 de 

puncte, durează 3-4 ore. Proba practică 20 de puncte subiectul, durează 2-3 ore. În 

total ambele probe au 50 puncte, exact sistema de la IPHO (Olimpiada Internațională 

de Fizică). Autorii sunt rugați cu 1-2 luni înainte să facă probele și sunt colectate de 

către președinți. 

Anunțul concursului se face pe blogul fizicamd.wordpress.com cu aproximativ o 

lună înainte. În anunț se plasează: invitația, exemplu de ofertă pentru completare, 

programul concursului, breviarul tematic. Breviarul tematic este o listă unde sunt 

indicate temele pe care trebuie să cunoască elevul pentru concursul respectiv, atât la 

teorie cât și practic. În fiecare an numărul de participanți a variat în limitele 200-300. 

Participă elevi și din suburbii, mai ales Soroca, Strășeni, Râșcani și alte. 

Concursul deobicei se desfășoară sâmbăta a doua săptămână din decembrie, 

dimineața este deschiderea pe la orele 8:00, apoi proba teoretică la 9:00-12:00 în 

incinta liceului „Orizont, Ciocana”, după care o pauză de o oră și urmează proba 

experimentală la „Gaudeamus” de la 13:00-15:00. Apoi elevii pot privi soluțiile 

tuturor probelor pe internet și în holul liceului. 

Specificul problemelor la etapa teoretică sunt faptul căci se propun situații din 

viața reală unde elevul trebuie să folosească cunoștințele acumulate la disciplina 

fizică și să soluționeze. Elevii sunt puși în situații de aplicație a cunoștințelor în 

situații de viață reale. Fiecare problemă conține mai multe subpuncte și în ordine 

crescătoare a gradului de dificultate. 

La etapa experimentală sunt acceptați toți elevii, întru-cât în țară nu se 

desfășoară etapa experimentală, decât la clasele a IX-a – XII-a republica, unii elevi au 

posibilitate să participe pentru prima dată la probă practică.  
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Probele se desfășoară în aceeași zi, cu pauza de masă între ele. Acest fapt este 

greu, dar mai optimal de realizat, întru-cît sunt copii din suburbii și nu stă problema 

cazării.  

Verificarea probelor se efectuează după amează în aceeași zi, deobicei sâmbătă, 

sau duminica dimineață mai continuă. Duminică după masă are loc festivitatea de 

premiere. Premiile constau din diplome și bani în depăndență de locul ocupat. 

Locurile se oferă mai multe și mențiuni în dependență de punctaj se distribuie locurile 

de cître comisia de organizare. Este important de remarcat faptul căci toată 

informația: probele, pozele, anunțurile, rezultatele, statisticile sunt plasate pe internet. 

Elevii pot urmări toate edițiile trecute și în felul acesta să se pregătească efectiv și 

individual în baza probelor și baremelor amănunțite de pe blog. După analiza tuturor 

rezultatelor se formează și o statistică pe licee, prin care putem urmări o performanță 

și evoluție a fiecărei instituții în parte. 

Este o tradiție ca la acest concurs să fie prezenți: directorii instituțiilor 

organizatoare, profesori sau rectori universitari, inspectori și metodiști municipali, 

precum și profesorii antrenori și însoțitori.  

Exemplu de subiecte la etapa teoretică: 
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Exemplu de statistică: 

 

În anul următor primei ediții „Galileo” la liceul „N. Iorga” a fost organizat și 

prima ediție a concursului de fizică teoretică „M. Marinciuc”, ca mai apoi la liceul 

„Orizont” – Durlești să fie concursului de fizică teoretică „Impuls”.  

Evenimentele date dau posibilitate elevilor să fie permanent în activitate de 

concurență, să capete experiența participării la olimpiade. Nimeni nu poate contesta 

faptul că pentru a obține o victorie la o olimpiadă școlară nu sunt de ajuns numai 

cunoștințele, abilitățile de a rezolva probleme mai complicate, pentru aceasta este 

nevoie și se experiența de participare la concursuri. Astfel, dacă facem retrospectiva 

concursurilor pentru disciplina „Fizica” obținem un tablou bine aranjat cronologic de 

pregătire a elevilor pentru concursurile organizate de AEC, MECC RM: 

Noiembrie – „M. Marinciuc”; 

Decembrie – „Galileo”; 

Ianuarie – olimpiada de fizică de sector; 

Februarie – olimpiada municipală (etapa teoretică); 

Martie – olimpiada municipală (etapa experimentală); 

Martie – olimpiada municipală la științe; 

Aprilie – olimpiada republicană de fizică. 

Mai – „Impuls” 

Deoarece concursurile de alternativă „Galileo”, „M. Marinciuc”, „Impuls” au 

devenit de amploare republicană, se observă că elevii – amatori de fizică, au 

posibilitate de a fi antrenați și pregătiți pe tot parcursul anului școlar. 
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Despre rezultatele acestor elevi la concursurile municipale și republicane se 

poate afla din sursele oficiale. Noi însă în acest articol ne vom opri la o simplă 

statistică comparativă a performanțelor elevilor la concursurile de alternativă și cele 

internaționale.  

Numele 

elevului 

Galileo Olimpiada internațională 

2012/III 2014/IV 2014/V 2015/VI 2016  

Clasa Loc Clasa Loc Clasa Loc Clasa Loc Clasa Loc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Don 

Otilia 
7 3     10 2        Menț.  

Dimitriu 

Eugen 
7 1 9 2 10 2          Menț.  

Vizitiv 

Gleb 
9 1           Bronz Bronz Argint   

Colibaba 

Nicoleta 
9 1         Bronz Argint Argint     

Purice 

Dinu 
11 1           Bronz     

Tontici 

Sabina 
    9 3           Bronz 

Serețeanu 

Daniel 
        9 2      Menț. Bronz 

 

Lista aceasta poate fi prelungită. Aici sunt aduse rezultatele elevilor noștri numai 

de la olimpiada internațională. Dacă includeam rezultatele de la olimpiadele naționale 

și concursurile din România, atunci era necesar de mai mult spațiu. 

Datele acestea demonstrează necesitatea organizării acestor concursuri. Și este 

regretabil faptul că nu prea sunt astfel de manifestări și la celelalte discipline de 

studiu. Nu credem că în municipiul Chișinău sau în republică nu există profesori 

entuziaști, care ar putea organiza așa evenimente, atunci care este motivul lipsei 

concursurilor de alternativă la informatică, limbă engleză, franceză, română, biologie, 

chimie șa. Noi am organizat concursul „Galileo” numai în baza dorințelor, poate 

ambițiilor proprii, și nu ne-am gândit la un câștig personal. Tot așa au formulat 

sarcini și verificat lucrările toți profesorii de fizică implicați în concurs. La momentul 

actual organizarea unui astfel de eveniment poate fi în baza proiectelor, care 

presupune și o remunerare materială. Ori nu declară fiecare profesor la catedră că 

sarcina primordială a noastră, a învățătorilor, este de a descoperi, susține și promova 

elevii cu o gândire deosebită, elevii cu dorință de muncă, elevii talentați. Folosindu-

ne de ocazia acestui articol am vrea să abordăm și o altă problemă pe care o 

considerăm importantă în promovarea spiritului olimpic la elevi, îndeosebi la cei 

mici, din gimnaziu. Sarcina ar fi dezvoltarea motivației la elevi. Noi toți declarăm că 

tindem și promovăm valorile europene, mondiale, dar în realitate ne folosim de 

regulile vechi, sovietice. Încă din secolul trecut s-a stabilit că rezultatele la olimpiade 

să nu depășească un anumit număr de locuri. Adică: un loc I, două locuri II, trei 
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locuri trei și patru mențiuni. Dar cine a hotărât acest lucru? Noi ne mișcăm după 

inerție încă de pe timpul Uniunii Sovetice. A fost o perioadă când fizicienii din 

municipiul Chișinău au încălcat regulamentul, pentru ce au fost și mustrați de către 

șefi. În acest caz au fost oferite mai multe locuri , mențiuni și respectiv diplome 

elevilor din gimnaziu, în deosebi elevilor din clasele a VI-a și a VII-a. Dar asta a fost 

posibil numai până când nu s-au introdus premiile bănești pentru elevi și profesori. 

Experiența arată că toate lucrurile frumoase sunt ponegrite atunci când apar banii. Vă 

asigurăm că pentru elevii din clasele de gimnaziu diploma nu este mai puțin 

importantă ca pemiul bănesc. Anul acesta este și mai „bine”. Elevii din gimnaziu au 

fost scoși din concurs, a rămas numai clasa a IX-a, „așa este REGULAMENTUL”. 

Dar cum să dezvoltăm interesul, spiritul de concurență pentru cei din a IX-a, dacă nu 

începem cu cei din a VI-a? 

De ce nu ne putem folosi de practica internațională la acordarea locurilor și 

premiilor: 

1. Se va calcula punctajul mediu la primii trei concurenți, și aceasta corespunde cu 

100%; 

2. Locul I sau medalia de aur se acordă celor care au acumulat mai mult de 90%; 

3. Locul II sau medalia de argint se acordă celor care au acumulat mai mult de 

80%; 

4. Locul III sau medalia de bronz se acordă celor care au acumulat mai mult de 

70%; 

5. Mențiuni se acordă celor care au acumulat mai mult de 60%. 

 

Folosindu-ne de această metodologie, acceptată de toată lumea, am readuce în 

corespondență „REGULAMENTELE” noastre cu cele internaționale am câștiga 

recunoștința, bucuria elevilor și am obține o motivație în plus ca elevii să participe la 

consursurile pe discipline. Ca rezultat au decâștigat toți: părinții, elevii, profesorii și 

de ce nu Statul Republica Moldova, care va folosi elevii de astăzi în viitorul nu chiar 

tare îndepărtat. 
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REBUSUL, TESTUL GRILĂ, GHICITORILE IMAGINE  

CA METODE DE ACTIVIZARE A PROCESULUI DE CUNOAŞTERE  

LA LECŢIILE DE FIZICĂ 

Guţuleac Dumitru, profesor de fizică 

Gimnaziul Petrunea, raionul Glodeni 

Elevilor le este plictisitor atunci când li se propune să răspundă frontal la 

întrebări şi de aceea pentru a interesa elevii, în cadrul etapelor de evaluare li se pot 

propune diferite careuri, integrame sau rebusuri. Deoarece acum este la modă 

rezolvarea diferitor integrame, elevii se vor încadra mai activ în astfel de activităţi 

propuse de profesor, ca mai apoi şi individual acasă să compună astfel de careuri, 

rebusuri, integrame. Mai jos vă propun câteva careuri care pot fi utilizate în ciclul 

gimnazial. 

 

1. Rebusuri 

Un rebus de unsprezece cuvinte pentru clasa a VI-a la capitolul 

„Proprietăţile fizice de bază ale substanţei” (Fig. 1) 

Întrebări: 

1. Substanţe ale căror molecule sunt compuse din atomi diferiţi. 

2. Proprietatea corpului de aşi păstra starea de repaos sau de mişcare rectilinie. 

3. Starea de agregare a corpului care îşi păstrează şi forma şi volumul. 

4. A măsura înseamnă a ....... cu etalonul. 

5. Operaţia prin care se măsoară masa unui corp. 

6. Raportul dintre masa 

corpului şi volumul lui. 

7. Cea mai mică particulă a 

substanţei care are toate 

proprietăţile acestei 

substanţe. 

8. În limba greacă înseamnă 

indivizibil. 

9. Starea de agregare a 

vaporilor de apă.  

10.  Instrument pentru 

măsurarea masei corpurilor. 

11. Unitatea de măsură a 

masei în SI. 
Fig. 1. Exemplu de rebus pentru clasa a VI-a  

la capitolul „Proprietăţile fizice de bază ale substanţei” 
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Fig. 2. Exemplu de rebus de zece cuvinte pentru clasa 

VI la capitolul „Temperatura.Termometrul” 

Fig. 3.  Exemplu de rebus pentru clasa VII la 

capitolul „Mişcare şi repaus”   

Exemplu de rebus de zece cuvinte pentru clasa VI la capitolul  

„Temperatura. Termometrul” (Fig. 2) 

Întrebări: 

1. Creşterea dimensiunilor corpului la încălzire. 

2. Micşorarea dimensiunilor corpului la răcire. 

3. Temperatura se măsoară în ....... 

4. Care mărime fizică se măsoară cu termometrul? 

5. A cui temperatură o 

măsoară termometrul de 

lîngă fereastră? 

6. Cum se numeşte 

termometrul utilizat în 

medicină? 

7. Dilatării se supun solidele, 

lichidele şi ...... . 

8. Ce fel de termometru 

folosiţi în cadrul lecţiilor? 

9. Starea în care corpurile 

aduse în contact au aceeaşi 

temperatură. 

10. Cine a inventat scara centizimală ? 

 

Exemplu de rebus de unsprezece cuvinte pentru clasa VII  la capitolul 

„Mişcare şi repaus”   (Fig. 3) 

Întrebări: 

1. Fenomenul păstrării vitezei corpului în 

lipsa unor acţiuni din partea altor corpuri. 

2. Proprietatea corpului de a se opune 

modificări vitezei. 

3. Forţa este o mărime fizică ....... . 

4. Forţa cu care un corp acţionează asupra 

suportului sau suspensiei datorită 

atracţiei pămîntului. 

5. Forţa ce se opune mişcării unui corp pe 
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suprafaţa altuia se numeşte forţă de ...... . 

6. Instrument pentru măsurarea forţei. 

7. Cu el se măsoară masa corpurilor. 

8. Mărime fizică care caracterizează interacţiunea dintre corpuri. 

9. Constantă elastică sau ...... . 

10. Forţa elastică este direct proporţională cu ..... . 

11. Unitate de măsură a forţei în SI. 

12. Dispozitiv care are menirea de a transforma forţa de frecare de alunecare în forţă 

de frecare de rostogolire. 

 

2. Ghicitorile imagine 

Un alt fel de rebusuri sau ghicitori pe care vi le propun sunt „Ghicitorile 

imagine” aici condiţia fiind următoarea: Prima literă din denumirea primului obiect 

este prima literă din denumirea cuvântului ce trebuieşte găsit. A doua literă din 

denumirea obiectului doi este a doua literă din denumirea cuvântului ce trebueşte 

găsit. A treia literă din denumirea obiectului trei este a  treia literă din denumirea 

cuvântului ce trebueşte găsit. Şi aşa mai departe.  

 

Spre exemplu pentru a determina denumirea temei noi eu voi folosi desenul 

alăturat. Elevii ar trebui să găsească cuvîntul „Forţa”: F- fîntînă, o -  poartă, r – 

gard, t – portiţă, a – cumpănă.  
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Este nevoie să stabiliţi unităţile de măsură a unor mărimi fizice studiate în 

capitolul „Fenomene electrice” în clasa VIII. 

Răspunsurile ar fi: 1. Volt, 2. Amper. 

 

Pentru clasele mai mici VI, VII le propun o ghicitoare mai simplă. Din primele 

litere ale denumirii acestor veţuitoare ei vor alcătui trei cuvinte care vor constitui 

denumirea temei de astăzi. 

Răspunsul ar fi: Forţa de greutate 

Pentru a determina tema nouă le propun să răspundă la ghicitoarea imagine: 

Le propun două rînduri cu imaginile unor obiecte. Din primele litere ale denumirii 

acestor obiecte ei vor alcătui trei cuvintecare vor constitui denumirea temei de astăzi.  
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Răspunsul ar fi: Mecanisme simple. 

 

3. Testul grilă 

Un rol foarte important în procesul educaţional îl are evaluarea şi autoevaluarea 

formativă. Evaluarea este un proces foarte dificil deoarece nu există un 

„Cunoştinţemetru” cu care am putea „măsura”, evalua obiectiv cunoştinţele fiecărui 

elev la o etapă sau alta a procesului educaţional. Şi mai greu le vine profesorilor să 

efectuieze calitativ evaluarea formativă, datorită faptului că în clasă sunt mulţi elevi 

şi timpul unei lecţii este limitat.  

Mai jos vă propun modelul a nişte teste-grilă care le va da posibilitatea atât 

elevilor cât şi profesorilor într-un timp scurt să-şi evalueze cunoștințele obținute. 

Aceste teste reprezintă niște întrebări cu mai multe variante de răspuns. Sub fiecare 

răspuns este înscris un cuvânt arbitrar. Răspunzând corect la aceste întrebări din 

cuvintele de sub răspunsurile corecte elevii vor putea alcătui o frază compusă din 

zece cuvinte. Clar că fraza din timp este alcătuită de profesor şi cuvintele necesare 

sunt plasate sub răspunsurile corecte. La etapa inițială de utilizare a acestor teste 

profesorul le va propune câteva modele iar mai apoi elevii individual acasă vor 

alcătui astfel de teste astfel rezolvând problema insuficienței de timp şi material 

didactic. 

Testul următor poate fi folosit în clasa VI la etapa de actualizare a cunoștințelor 

la predarea temei “Temperatura. Termometrul” 

Întrebările: 

1. Urmărirea atentă a fenomenelor o numim….. 

2. Orice mărime fizică este caracterizată de denumire, …,unitate de măsură, 

formulă de calcul, instrument de măsurare. 

3. Provocarea intenționată a unui fenomen pentru a fi studiat  …. 

4. Unitatea de măsură a masei corpurilor în SI ….. 

5. Toate corpurile sunt alcătuite din …. 

6. Corpul care îşi păstrează volumul şi nu-şi păstrează forma….. 
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7. Instrument pentru măsurarea densităţii lichidelor… 

8. Între moleculele substanţei există …. 

9. A măsura o mărime fizică înseamnă a o compara cu …. 

10.Unitatea de măsură a forţei în SI…. 

Variantele de răspuns: 

Nr. într A B C 

 

1 

Experiment Raţionament Observare 

Marţi Joi Astăzi 

 

2 

Simbol Proprietate Formă 

La Din Loc 

 

3 

Observare Experiment Fizică 

Lucrul Lecţia Tema 

 

4 

Newton Metru Kilogramul 

Din Sat De 

 

5 

Aur Substanţă Nisip 

Bolid Fizică Raţionament 

 

6 

Lichid Gaz Solid 

Vom Veţi Voi 

 

7 

Densimol Densitanţă Densimetru 

Citi Scrie Studia 

 

8 

Spaţii Gaz Lichide 

Tema Titlul Paragraful 

 

9 

Etalomul Etalonul Etaclonul 

Rece Temperatura Căldura 

 

10 

Metru Secunda Newton 

Dinamometru Densimetru Termometrul 

Fraza căutată va fi: „Astăzi la lecţia de fizică vom studia tema temperatura, 

termometrul”. 

Următorul test se va folosi în cadrul lecţiei de consolidare a cunoştinţelor la 

capitolul „Forţa” în clasa VII în timpul bilanţului. 

Întrebările: 

1. 1.Unitatea de măsură a forţei în SI este… 

2. Pentru măsurarea masei se foloseşte … 

3. Forţa de greutate se deosebeşte de greutatea corpului prin … . 

4. Constanta forţei de greutate la suprafaţa Pământului are valoarea … 

5. Forţa este mărime fizică ce caracterizează … 

6. Constanta elastică o putem determina din expresia ….. 

7. Forţa de frecare este orientată în sens …  mişcării. 
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8. Sub acţiunea forţei elastice îşi revin la forma iniţială corpurile deformate …. 

9. Instrumentul de măsurare a forţei se numeşte … . 

10. Pentru micşorarea forţei de frecare se folosesc substanţe …. 

Variantele de răspuns: 

Nr. într A B C 

1 
Newton khilogram Metru 

Mulţumesc Tuturor Elevilor 

2 
Dinamometru Balanţă Vitezometru 

Celorlalţi Mult Şi 

3 
Punct de aplicaţie Direcţie Sens 

Tuturor Oaspeţi Pentru 

4 
1,6 N/kg 6,67 N/kg 9,81 N/kg 

Şi Răbdare Pentru 

5 
Inerţia interacţiune Greutatea 

Înţelegere Participarea Momentul 

6 
K=F/l K=l/F K=Fl 

Activă Iniţial Vine 

7 
Direct Opus Vertical 

Odată La Fizica 

8 
Plastic Electric Elastic 

Masa Curent Lecţia 

9 
Cîntar Metru Dinamometru 

Inerţie Succes De 

10 
lubrifiante deodorante antiderapante 

Astăzi Activa Cultivare 

Fraza căutată va fi: „Mulțumesc mult tuturor pentru participarea activă la 

lecţia de astăzi”. 
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«Dacă îmi spui o să uit, 

dacă îmi arăți o să țin minte, 

dar dacă mă implici o să înțeleg.» 

Odată cu educarea tinerei generații, școlii îi revine sarcina ca prin abordări 

diferite să stimuleze creativitatea elevilor. Participarea lor activă la propria formare 

poate avea mai multe forme. Utilizarea metodelor interactive de predare-învățare-

evaluare în activitatea didactică contribuie la îmbunătățirea calității procesului 

instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ și o reală valoare activ-

formativă asupra personalității elevului, ele provoacă dezvoltarea imaginației 

creatoare, a creativității elevilor.  

În procesului instructiv-educativ creativitatea este strâns legată de modul flexibil 

și inventiv de găsire a soluțiilor pentru diferite probleme și de aplicare a lor practică 

în viața reală, de originalitatea soluțiilor noi și neobișnuite, de modul de abordare a 

problemelor din puncte de vedere diferite. Societatea din sec. XX1 în care trăim se 

află în continuă evoluție și transformare, copiii pe care urmează să îi instruim sunt tot 

mai diferiți și au acces la cât mai multe surse de informații. De aceea, rolul cadrului 

didactic este acela de a stârni în permanență interesul copilului și de a-i menține 

dorința de descoperire și de învățare. Imaginația și creativitatea sunt calități necesare 

unui cadru didactic deoarece acesta trebuie sa găsească mereu soluția cea mai 

potrivită, mijloace de motivare și de captarea a atenției tot mai noi și mai diferite și 

trebuie să aibă capacitatea de a adapta anumite metode în funcție de particularitățile 

de vârstă, de personalitate și de nivelul de cunoștințe ale celor educați. Acest lucru nu 

reprezintă deloc o misiune ușoară, dat fiind și faptul că în societatea actuală are loc 

un proces dinamic de dezvoltare însă, trebuie să ne bucurăm și să profităm de 

resursele pe care educația modernă ni le pune la dispoziție și să răspundem nevoilor 

acesteia.  

Desfășurarea procesului de învățământ și rezultatele obținute depind de 

metodele și tehnologiile educaționale utilizate. Marii pedagogi au evidențiat faptul că 

folosindu-se metode și tehnologiile educaționale diferite se obțin diferențe esențiale 

în pregătirea elevilor, că însușirea unor noi cunoștințe sau comportamente se poate 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVULUI LA FIZICĂ PRIN 

UTILIZAREA MEDIULUI VIRTUAL INTERACTIV ”MAKEY MAKEY” 

Iftodi Irina, profesor școlar 

L.T. ,,M. Eminescu”, or. Leova 

Postolachi Igor, dr., conf. univ. UST 

Postolachi Valentina, dr., conf. univ. UST 
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realiza mai ușor sau mai greu, în funcție de și tehnologiile educaționale utilizate. 

Profesorul, cunoscând varietatea și tehnologiile educaționale, particularitățile elevilor 

cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acționeze pentru a-

și valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuși un creator al strategiilor, și 

tehnologiile educaționale și procedeelor didactice. Creativitatea elevilor din 

învățământul preuniversitar este o premisă esențială și necesară pentru activitatea de 

creație autentică a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces 

de valorificare a resurselor existente și consolidate pe parcursul formării individului, 

în care școala are un rol hotărâtor. Prin lecțiile de fizică elevilor li se poate dezvolta 

potențialul creativ prin introducerea unui program creativ, prin utilizarea unor metode 

și procedee didactice activ – participative, prin folosirea unui material didactic bogat 

și atractiv.  

În continuare prezentăm un exemplu de utilizare a mediilor virtuale în studiul 

mișcării mobilului în spațiu (cl. VII). Ca mediu virtual a fost utilizată platforma 

https://makeymakey.com/ [1].  

Makey Makey este un set de invenții pentru secolul 21 deoarece se crede că 

toată lumea este creativă, inventivă și imaginativă și că toată lumea poate crea un 

viitor care să schimbe lumea. Platforma Makey Makey a fost creată pentru a face 

kituri de invenții ușor de folosit de către elevi, care să le aprindă curiozitatea, să le 

provoace capacitatea de rezolvare a problemelor și să promoveze creativitatea. 

Cu ajutorul Makey Makey, obiectele de zi cu zi sunt transformate în ”touch pad-

uri”, care permit elevilor să interacționeze cu calculatoarele ca instrumente creative. 

Calculatorul devine o extensie a creativității lor, favorizând jocul și descoperirea 

imaginativă. Ecranul calculatorului, care mult timp, adesea servea ca ”bâta” părinților 

și profesorilor, devine o suprafață de  joc destinată pentru descoperire și invenție  [1]. 

"Makey Makey" permite  elevilor de a-și crea propriile tastaturi ("Ma-Key"). 

Tastatura obișnuită și plictisitoare este înlocuită cu diferite obiecte care pot realiza 

tăvăli de panificație, banane și chiar plante în ghivece – și multe altele! Când elevii 

își creează propria metodă de interfața cu calculatorul, se înlătură barierele din calea 

învățării și creației. Învățarea interactivă și autentică are loc indiferent dacă elevii 

programează pe ”Scratch”, joacă ”Pacman” sau lucrează cu software-ul muzical, 

deoarece ei sunt ghidați de interesele și pasiunea lor. 

Makey Makey face parte dintr-un ”downshift” creativ și tehnologic în care 

electronicele foarte inteligente sunt simplificate pentru a face lumea manipulabilă de 

către oamenii obișnuiți în moduri accesibile numai dezvoltatorilor. Inima lui Makey 

Makey este placa de circuite care se conectează la un computer printr-un cablu USB. 
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Circuite de construcție care pot fi folosit ca un joystick sau tastatură, permite 

utilizatorilor fără experiență de codificare să utilizeze Makey Makey pentru a învăța, 

a experimenta și a inventa. 

Makey Makey este folosită de educatorii și din întreaga lume (peste 30 de țări!) 

Pentru a preda fizica, pentru a dezvolta abilitățile de proiectare și realizare a unor 

sarcini, care dezvoltă creativitatea. Profesorii aproape din fiecare domeniu au folosit 

cu succes Makey Makey pentru a îmbunătăți și aprofunda experiența de învățare în 

clasă. Mulți dintre acești profesori fac parte dintr-o rețea de educatori inspirați la 

nivel mondial, care împărtășesc strategiile lor de predare în forumul moderat de 

educatori Makey Makey. 

Pentru tema ”Descrierea mișcării mecanice. Viteza” [2], au fost stabilite 

următoarele OBIECTIVE: 

 Să caracterizeze mișcarea corpurilor; 

 Să utilizeze corect termenii specifici lecției de fizică și informatică; 

 Să investigheze experimental mișcarea mobilului cu ajutorul echipamentului 

”MAKEY MAKEY”; 

 Să elaboreze un program în ”Scrath” care va afișa viteza și timpul de deplasare 

ale mobilului” 

 Să rezolve diferite situații problemă din viața reală referitor la mișcarea 

mecanică; 

TERMENI CHEIE: mișcare - repaus; traiectorie - distanță parcursă; mobil - viteză –

inerție. 

Probleme-întrebări. 

Problema nr.1. Alege răspunsul corect: 

Corpul fâță de care determinăm în fiecare moment poziția altui corp este:  

 mobil;  corp de referință;  bornă kilometrică. 

Problema nr.2. Tu ești șoferul unui autobuz , la prima stație urcă 23 de călători ,la a 

doua stație coboară 5 călători și urcă 10, la următoarea stație coboară jumătate din 

călătorii râmași și urcă 2 călători. Câți călători au rămas în autobuz? 

Instrumente de măsură a vitezei:  

Direct:  Vitezometrul     Radarul 
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Instrumente de măsură a vitezei  

Indirect: ruletă (riglă) + ceas (cronometru) 

   

Investigarea experimentală a mișcării mobilului cu ajutorul echipamentului 

”MAKEY MAKEY”: 

 

Pasul 2: 

 

Pasul 3. Elaborarea unui program în ”Scrath” care va afișa viteza și timpul de 

deplasare ale mobilului”.  

PASUL1 GOOGLE MAKEYMAKEY

https://makeymake
y.com/

(OFICIAL SITE)

APPS Scrath

DESCHIDEM 
ECHIPAMENTUL 

URMĂM 
INSTRUCȚIUNILE 
DE CONECTARE

URMĂM  
INDICAȚIILE 

PROFESORULUI
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Tehnologiile digitale interactive pot fi instrumente pe care profesorii le 

utilizează pentru ca lecțiile să devină mai interesante, să ajute elevii să realizeze 

judecăți de valoare, să-i sprijine în înțelegerea conținuturilor pe care să fie capabili să 

le aplice in viața reală. Este foarte important în predarea fizicii ca elevii să 

conștientizeze faptul că aceste științe au aplicații practice in viața cotidiană. 

Exemple de viteze: 

creșterea ierbii 0.0000001 m/s 

melc  0.001 m/s 

biciclist 5.6 m/s 

rândunică 88 m/s 

sunet 340 m/s 

avion cu reacție 400m/s 

racheta 10 000 m/s 

lumina 300 000 m/s 

Studiu de caz; Fișa 1 

 De ce este periculos ca automobilele să circule cu viteze mari? 

 Ce rol are centura de siguranță?  

Fișa 2             

 Ce proprietate este pusă în evidență  în următoarele versuri din poezia ,,Nunta 

Zamfirei” de George Coșbuc: 

,, ... Sunt grei bătrânii de pornit, Dar de-i pornești sunt greu de-oprit...” 

a) Vârsta; b) Viteza;  c) Inerția;  d) Accelerația;   

Fișa 3: 

 De ce nu se poate traversa strada în fugă în fața autovehiculelor? 
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Tehnologiile digitale interactive de joc creează deprinderi, facilitează învățarea 

în ritm propriu, stimulează cooperarea, creativitatea și pot fi abordate din punctul de 

vedere al diferitelor stiluri de învățare.  

Prin tehnologiile digitale interactive de grup, copiii își exersează capacitatea de a 

selecta, de a combina și de a învăța lucruri de care vor avea nevoie în viața de școlar 

și de adult. Efortul copiilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor 

psihice de cunoaștere. Tehnologiile digitale interactive de grup stimulează 

creativitatea, comunicarea, activitatea tuturor copiilor și formarea de capacități ca: 

spiritul critic, independentă în gândire și acțiune, găsirea unor idei creative îndrăznețe 

de rezolvare a sarcinilor de învățare. Specific tehnologiilor digitale interactive de 

grup este faptul că ele promovează interacțiunea dintre mințile participanților, dintre 

personalitățile lor, ducând la o învățare mai activă și cu rezultate evidente. 

Ce au câștigat elevii prin folosirea tehnologiile digitale interactive in lecțiile de 

fizică?  

 Dorința de perfecționare;  

 Posibilitatea de a înțelege unde au greșit și de a-și corecta greșelile; 

 Au învățat să abordeze corect subiecte dintr-un anumit domeniu; 

 Sa facă observații în cunoștință de cauză; 

 Au învățat că pentru realizarea unor sarcini de grup au nevoie unii de alții; 

Concluzii: Activitățile didactice bazate pe tehnicile moderne de predare-învățare-

evaluare reprezintă pentru studiul fizicii contextul cel mai favorabil familiarizării 

elevilor cu specificul gândirii fizice și a metodei științifice de investigare a realității. 

Aceste activități moderne favorizează aprofundarea cunoștințelor propuse de 

curricumul școlar la fizică, de manualele școlare și asigură deschideri 

interdisciplinare. Ele generează motivația intrinsecă, diminuează presiunea generată 

de personalitatea profesorului și îi determină chiar și pe elevii cei mai reticenți să 

participe la construirea propriei cunoașteri la fizică. În plus, prin deprinderile pe care 

le dobândesc elevii își construiesc o gândire științifică corectă, se familiarizează cu 

învățarea auto dirijată, își formează personalitatea, manifestă o conduită civică 

corectă și își schimbă abordarea asupra învățării.  
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APLICAREA TEHNICILOR DE LUCRU INTERACTIVE 

ÎN CADRUL ORELOR DE FIZICĂ  

Lupașco Eleonora, profesoară de fizică, grad didactic I 

IPLT ”Mihai Viteazul”, municipiul Chișinău 

”Nimeni nu va putea instrui și educa eficient  

un copil, dacă nu-și va preciza ce așteaptă  

societatea de mâine de la acesta ca adult.”  

(R. Dottreus) 

Procesul educațional este un proces de conectare a noului la ceea ce este deja 

cunoscut. Atunci când planificăm a forma competențe, gândim în primul rând, la 

condițiile prealabile, care vor asigura calitatea procesului. Suntem implicați în crearea 

unei școli noi, inovativ-modernă, cu un sistem de învățământ deschis pentru 

performanțe. Actualmente în toate domeniile vieții sociale se produc un șir de 

schimbări ce sunt determinate de dezvoltarea tehnologică, fenomenul globalizării și, 

nu în ultimul rând, de criza globală care a afectat sistemul economic, cultural, 

spiritual și educațional. Pentru a face față provocărilor prezentului, cât și așteptărilor 

viitorului, specialiștii din domeniul educațional încă de la sfârșitul secolului XX sunt 

preocupați de căutarea a acelor competențe, care vor ajuta generația tânără să se 

integreze cu succes în viața socială. 

În Raportul Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI către 

UNESCO ”Educația: Comoara ascunsă” din 2000 au fost formulați ”Cei patru piloni” 

ai educației pe care trebuie să se bazeze învățămîntul în mileniul III: 

1.  A învăța să cunoști; 

2. A învăța să fii; 

3. A învăța să acționezi; 

4.  A învăța să conviețuiești. 

Ulterior aproape toate statele europene în cadrul reformelor curriculare și-au 

orientat practica educațională de la acumularea cunoștințelor spre formarea 

competențelor de lungă durată, care oferă tinerilor posibilitatea reală de integrare 

socială, inclusiv posibilitatea de a acumula independent, nestingherit informațiile 

necesare. Instruirea competitivă făcută corect va permite sporirea calității [4, p. 19]. 

Acestea au determinat în esență competențele fundamentale globale. Este 

adevărat că acela care învață trebuie să-și construiască cunoașterea prin intermediul 

propriei înțelegeri și că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai 

puțin adevărat că această construcție personală este favorizată de interacțiunea cu 

alții, care, la rândul lor învață. Altfel spus, dacă elevii își construiesc cunoașterea 
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proprie, nu înseamnă că fac aceasta singuri, izolați. Să nu uităm că omul e o ființă 

fundamental socială. Promovarea învățării active presupune și încurajarea 

partenerilor în învățare. În fapt, adevărata învățare aceea care permite transferul 

achizițiilor în contexte noi, este nu doar simplu activă (individual activă), ci 

interactivă! [5, p. 10]. 

Instruirea interactivă este asociată cu un tip superior de învățare, care permit 

elevilor să reflecteze asupra propriei cunoașteri și asupra modalităților de cunoaștere, 

să se întrebe, să discute, să asculte, să întrebe, să scrie, să citească, să rezolve, să 

cerceteze, să propună, să descopere, să problematizeze ș. a. m. d. [3, pag. 85]. 

La învățarea interactivă sunt angajate ”capacități productiv-creative, operațiile 

de gândire și de imaginație, [se] apelează la structurile mentale-structurile operatorii 

și structurile cognitive de care dispune și de care el se folosește ca de niște 

instrumente în susținerea unei noi învățări” [6, p. 70]. 

Aspectul social al învățării a fost reliefat de Jerome Bruner încă în anii ’60. El 

avansează conceptul de reciprocitate devenit ca ”O nevoie umană, profundă, de a da o 

replică altcuiva și de a lucra împreună cu alții pentru atingerea unui obiectiv” [1, p. 

15]. Reciprocitatea este un stimulent al învățării: ”Când acțiunea comună este 

necesară, când reciprocitatea este activată în cadrul unui grup în vederea obținerii 

unui rezultat atunci par să existe procese care stimulează învățarea individuală și care 

conduc pe fiecare la o competență cerută de construirea grupului” [1, p. 18]. 

Aplicarea tehnicilor interactive la orele de fizică duce la educarea la elevi a 

dragostei pentru munca intelectuală și spiritul de echipă, de competitivitate sănătoasă, 

ceea ce este foarte important, după părerea mea pentru cetățeanul de mâine. 

Realizarea de conexiuni între ceea ce se predă în clase și viața de zi cu zi, la 

dezvoltarea interesului și implicarea neîntreruptă prin interactivitate, la 

individualizarea învățăturii active, asigurându-se un permanent feedback, organizarea 

rațională a activității elevilor. 

 Profesorul jucând rolul de organizator al condițiilor de învățare, de îndrumător 

și animator, ce catalizează energiile elevilor. Profesorul pendulează între diferite 

roluri asumate, în schema [2, p. 113] de mai jos este arătat un registru variat de 

asemenea roluri. Gradul de activizare a elevilor, cât și multitudinea interacțiunilor din 

clasă crește de la stânga la dreapta.  
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Fig. 1. Gradul de activizare a elevilor  

în dependență de rolurile asumate de profesor 

 Metodele interactive au drept rezultat educarea autodisciplinei și a efortului 

voluntar, promovează interesul, activitatea spontană, munca independentă, 

diminuarea distanței dintre profesor și elev, îmbină cooperarea de competiție, 

dezvoltându-se spiritul de echipă, toleranță și ajutor reciproc, facilitează apropierea 

elevului de viața reală și de eventualele probleme cu care se poate confrunta. 

Totodată, tehnicile interactive stimulează investigația științifică, permit îmbinarea 

celor trei forme de organizare a procesului de învățare în grup, individuală, în 

perechi; asigură învățarea conștientă. 

 Dezavantajele utilizării tehnicilor interactive sunt: 

- grupuri numeroase de elevi, deoarece pot degenera în dezordine, amuzament gratuit;  

- unii lideri pot monopoliza dezbaterea; 

- nu toți elevii au abilități de cooperare, unii se pot implica superficial. 

 În cele ce urmează, mă voi referi la câteva tehnici pe care le folosesc la lecțiile 

de fizică: 

 Tehnica ”Știu-Vreau să știu-Am învățat”(Know-What to know-Learned-

K-W-L) [3, p. 407] - o tehnică potrivită pentru subiecte deja familiare elevilor, 

începe cu evocarea și se soldează cu reflecția. Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă 

se trece în revistă ceea ce deja elevii știu despre o anumită temă și apoi se formulează 

întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în lecție. Pentru folosirea acestei 

metodei parcurgem următoarele etape: 

1. Le cerem la început elevilor să formeze perechi și să facă o listă cu ceea ce știu 

despre tema ce urmează a fi discutată, în acest timp, construiesc pe tablă un tabel cu 

următoarele coloane: 

  

Controlează ROLURILE PROFESORULUI Facilitează 

controlor participant inițiator corector organizator tutore resursă 

Activitatea elevului și numărul interacțiunilor 

-         +     +++ 
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Tabelul 1. Tehnica ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT [5, p. 25] 

ȘTIU (S) 

Ce credem că știm? 

VREAU SĂ ȘTIU (V) 

Ce vrem să știm? 

AM ÎNVĂȚAT (Î) 

Ce am învățat? 

   

2. Cer apoi câtorva perechi să spună celorlalți ce au scris pe liste și să noteze lucrurile 

cu care toată lumea este de acord în coloana din stânga. 

3. În continuare îi ajut să formuleze întrebări despre lucrurile care nu sunt siguri. 

Notăm aceste întrebări în coloana din mijloc. 

4. Le cer elevilor să citească subiectul lecției.  

5. După lectura textului, revenim asupra întrebărilor pe care le-au formulat înainte de 

a citi în coloane ”Vreau să știu”. Observ la care întrebări s-au găsit răspunsuri în text 

și le trec în coloana ”Am învățat”. 

 Tehnica ”Cubul” [7, p. 131]  (descrie, compară, asociază, analizează, aplică, 

argumentează) – este una de examinare a subiectului, de organizarea a cunoștințelor 

privind un subiect. Cubul are 6 fețe toate egale ca dimensiuni și importanță, iar 

căderea oricăreia transformă cubul în altceva. Metoda presupune explorarea unui 

subiect, a unei situații din mai multe perspective, permițând abordarea complexă și 

integratoare a unei teme. Metoda cubului poate fi aplicată individual, în perechi sau 

în grupuri mici pentru abordarea și tratarea complexă din perspective multiple sau 

integratoare, a unei anumite situații, respectând o ordine care coincide cu nivelurile 

taxonomice formulate de Bloom. 

Tabelul 2. Instrucțiuni/ sarcini de lucru în aplicarea metodelor de lucru [3, p. 405] 

Instrucțiunea/ sarcina de 

lucru de pe fața cubului 

Sarcina de lucru pe care o presupune 

Descrie! ”Cum arată?” 

Compară! ”Cu cine/cu ce seamănă și de cine/ de ce diferă?” 

Asociază! ”La ce te face să te gândești?” 

Aplică! ”Cum poate fi folosit?” 

Analizează! ”Din ce este făcut? Ce conține? Ce presupune?” 

Argumentează pro sau contra! ”Este bun sau rău, dorit sau nedorit? De ce?” 

 Tehnica poate fi utilizată la o lecție de recapitulare a materiei unui 

compartiment sau a unei unități de învățare [8, p. 39]. 

 Tehnica ”RAI” (răspunde, argumentează, interoghează). Ea exersează 

abilitățile de a formula diferite tipuri de întrebări, de a dezvolta atenția, gândirea. 

Elevii din clasă sunt ridicați toți în picioare, ca să formeze un cerc. Elevul care aruncă 

mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde, la tema studiată, iar cel care o 

prinde răspunde și transmite mingea colegului, adresându-i altă întrebare. 
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 Tehnica ”Mozaic”[7, p. 169] – tehnică de instruire reciprocă prin care se 

obține dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, poate fi utilizată cu succes la 

studiul instrumentelor optice în clasa a IX-a. Fiecare grup inițial învață cîte un 

instrument optic. La formarea grupurilor inițiale se ține cont de capacitățile elevilor. 

În grupul care va studia lupa se vor selecta elevii cu capacități mai modeste, iar elevii 

dotați vor studia aparatul de proiecție [9, p. 29]. 

 Tehnica ”Proiectul” [3, p. 188] – reprezintă o lucrare scrisă care are la bază o 

cercetare teoretică amplă și de durată în care elevul poate avea consultări cu cadrul 

didactic. Realizarea unui proiect implică două dimensiuni importante, colectarea 

datelor și realizarea unor produse finale. La fizică drept exemplu de situație de 

învățare bazată pe proiect este la tema ”Aplicații ale undelor electromagnetice” în 

clasa a XI-a. Elevii au clasificat undele în dependență de frecvență și efectul asupra 

mediului, au identificat sursele de unde electromagnetice, au elaborate produse finale: 

postere, colecții de imagini pentru descrierea unor aplicații practice, au comunicat în 

cadrul grupelor. 

 Tehnica ”Ciorchinele” reprezintă o variantă neliniară a brainstorming, care 

stimulează gândirea divergentă, în vederea stabilirii de conexiuni și (inter)relații între 

idei, precum și în vederea identificării unor idei noi a unor sensuri și semnificații 

originale cu privire la un subiect sau temă dată; ea poate fi utilizată atât individual cât 

și în grup. Metoda se poate utiliza mai ales la etapa de reactualizare a structurilor 

învățate anterior sau în etapa de evocare, elevii fiind puşi în situaţia de a stabili 

conexiuni între elementele studiate, de a se implica activ în procesul de gândire. În 

centru se notează conceptul de referinţă, apoi se trasează sateliţi cu conceptele conexe 

şi de la fiecare ideie derivată. Realizarea ciorchinelui presupune comparaţii, 

raţionamente, clasificări, ierahizări, de exemplu în clasa a XII-a ( profil real) la 

subiectul lecției : ”Modele de atom”, în timpul evocării, analizei, sintezei, elevii vor fi 

capabili să reprezinte schematic modelele de atomi cunoscute, anul descoperirii 

acestor modele, structura și dimensiunile atomilor. Scop: exersarea gândirii libere şi 

structurarea informaţiilor într-o formă de organizare grafică accesibilă. Puncte tari: 

rapiditate şi eficienţă în prezentarea unui volum de cunoştinţe, informaţii; corelarea 

cunoştinţelor, ierarhizarea şi sistematizarea lor, oferă un cadru pentru idei, 

sistematizarea  ideilor grupului; sunt stimulate capacităţi cognitive: argumentare, 

analiză şi sinteză, reflexive şi asociere; mijloc de conştientizare a unor cunoştinţe, 

corelaţii.  

 

 

353



 

Fig. 2. Alcătuirea ciorchinelui pentru modelele de atomi 

În urma aplicării tehnicilor interactive elevii au beneficiat de următoarele: a 

crescut motivația pentru studierea fizicii; se implică activ în procesul de învățare, s-au 

dezvoltat abilitățile de colaborare; crește nivelul de satisfacție al părinților în raport 

cu calitatea predării disciplinei. 

O școală nu este bună prin ceea ce crede ea; o școală este bună dacă lumea crede 

asta. Învățământul actual are nevoie de ”profesori foarte buni” capabili să ofere o 

educație de calitate.  

Tot mai des îmi pun întrebarea ce fel de educație poate ajuta elevul pentru a 

reuși în era informației și a inovării: 

- curiozitatea, adică obiceiul de a pune întrebări bune și dorința de a ajunge la o 

înțelegere mai profundă, 

- colaborarea, care începe prin a asculta și a învăța de la alții, 

Sarcina electrica pozitivă a atomului, necesară pentru a echilibra 

sarcina negativă a electronilor, trebuie repartizată uniform 
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Thomson 
1903 

Modele de atom 
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al lui Bohr 

1911 
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atomului este 

concentrată într-un 

volum foarte mic, 
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E=hvmn= Em – En 

Atomii şi sistemele 

atomice se pot găsi 

timp indelungat numai 

în stări bine 

determinate, numite 

stări staţionare 

Dimensiunile 

atomului constituie 

cca. 10-8 cm 

1913 
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- gândirea asociativă sau integrativă, 

- înclinația către acțiune și experimente. 

 Dorește-ți succesul și nu perfecțiunea, nu renunța la dreptul tău de a greși 

pentru că atunci îți vei pierde abilitatea de a învăța lucruri noi și de a înainta în viață. 
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REALIZAREA TRANSDISCIPLINARITĂȚII  

PRIN INTERMEDIUL JOCULUI DIDACTIC LA ORELE DE FIZICĂ 

Macaria Elena, profesoară de fizică, grad didactic întâi 

I.P.L.T. „D. Cantemir”, or. Cantemir 

Istoria transdisciplinarității este relativ recentă. 1970 - prima schiţă fiind 

datorată lucrărilor lui Jean Piaget, Edgar Morin ș.a. Din 1980, transdisciplinaritatea 

intră cu prioritate şi în câmpul de cercetare al oamenilor de ştiinţă, îndeosebi al 

fizicienilor, pentru ca în 1987 să se înfiinţeze la Paris Centrul Internaţional de 

Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET), al cărui preşedinte este savantul român 

Basarab Nicolescu, fizician teoretician la Centrul Internaţional de Cercetări Ştiinţifice 

al Universităţii din Paris. 

Transdisciplinaritatea este ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi 

înăuntrul şi dincolo de orice disciplină. Transdisciplinaritatea devine astfel şansa 

noastră extraordinară de-a dovedi că ştim să fim, ştiind să-i învăţăm pe elevi să 

înveţe, să facă, să trăiască împreună cu ceilalţi, să fie fericiţi [1].  

Dinamica socială a ultimelor decenii aduce in faţa lumii contemporane o serie de 

provocări faţă de care profesorul nu poate ramâne indiferent. Competenţele, valorile 

şi atitudinile de care au nevoie elevii noştri pentru reuşita personală şi socială nu pot 

fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare separate una de alta. 

Problema care se pune este aceea a depăşirii frontierelor rigide dintre disciplinele de 

studiu, a deplasării accentului spre conştientizare, cooperare, gândire critică şi 

creativă, spre adaptabilitate şi interpretarea lumii mereu in schimbare. Rezolvarea 

problemei nu rezidă numai in schimbari de curriculum, ci mai ales in schimbari 

referitoare la implementarea lui. Cheia succesului se află şi la profesori şi constă în 

proiectarea, organizarea şi realizarea unui demers didactic în, între și dincolo de orice 

disciplină - abordare transdiciplinară a invăţării. 

Demersul transdisciplinar al unei lecții se abordează în același mod ca și cel al 

unei lecții obișnuite. Trebuie să fie reflectat caracterul integrat al abordărilor și 

interacțiunile dintre diverse discipline (stabilite de către profesor), fără a evidenția 

aceste discipline ca etape/ secvențe instrucționale. Antetul proiectului unei lecții 

transdisciplinare se deosebește de antetul unei lecții tradiționale prin următoarele 

două aspecte:  

• unitățile de competențe se selectează nu doar din curriculumul disciplinei 

respective, dar și din curricula disciplinelor integrate în lecția dată;  

• obiectivele lecției trebuie să reflecte caracterul integrativ transdisciplinar al 

demersului didactic. 
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Dar dacă nu se urmărește ca scop în sine o lecție transdisciplinară, nu e 

obligatoriu de a face modificări la demesul didactic, rămânând a fi unul obișnuit după 

cadrul ERRE sau conform modelului Gagne. 

Abordarea transdisciplinară a fizicii în liceu se impune din mai multe 

imperative: liceanul de astăzi , cetăţeanul de mâne, trebuie să fie cu ,,spirit de 

inițiativă, capabil de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și 

competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și 

acțiune..” [2], capabil să facă faţă provocărilor cotidiene, să se poată adapta “din 

mers” să fie capabil de a se recalifica. În acest context, calificarea disciplinară nu 

mai este suficientă omului modern pentru a face faţă evoluţiei societăţii, a stiinţei, 

tehnicii şi tehnologiei. Deaceea depinde de noi, profesorii, să facem învățământul 

(inclusiv fizica) cât mai plăcut și atractiv elevilor noştri. Una din metodele care 

rezolvă, deși nu absolut, problema transdisciplinarității consider că este jocul 

didactic. 

Varietatea de jocuri didactice oferă elevului posibilitatea de a se autocorecta sub 

supravegherea profesorului, să-şi măsoare propriul efort depus într-un timp 

determinat. 

Nu există un hotar vizibil intre fizică şi matematică când e vorba de probleme. 

Rezolvarea de probleme cere de la elevi o implicare a tuturor tipurilor de gândire. 

Deaceea utilizând probleme „nestandard”, ca element de joc didactic, în calitate de 

energizant la etapa de evocare, sau pentru schimbarea dominantei atunci când simt că 

pierd atenția elevilor, consider că realizez la un nivel apreciabil tansdisciplinaritatea 

dintre fizică şi matematică. De exemplu: La rezolvarea problemei: Se dau 10 gramezi 

de câte 10 monede, fiecare monedă cântarind 10 grame. Una dintre cele 10 gramezi 

este plina de monede false cântarind 11 grame fiecare. Având la dispozitie un cântar 

digital, foarte sensibil, cum se poate afla care gramadă este plină cu monede false, 

dintr-o singura cântărire ? sunt necesare cunoştinţe despre şiruri, suma primilor n 

termini ai unei progresii aritmetice, iar la rezolvarea problemei: un soldat, plecând la 

război, lasă testament soţiei însărcinate cu următoarea condiţie: dacă naşte băiat 2/3 

din avere să rămână băiatului iar 1/3 soţiei, dacă naşte fată, 1/3 fetei, 2/3 soţiei. S-au 

născut gemeni, fată şi băiat. Cum vom repartiza moştenirea, respectând condiţiile 

testamentului? se cer cunoştinţe despre fracţii. Iar problema: Acum este 11 noaptea. 

Afară e frig, e urât şi plouă. Ce credeţi, peste 72 de ore vremea se va schimba, va fi 

frumoasă cu soare ? cere cunoştinţe de la geografie. Tot cunoştinţe din geografie 

avem nevoie şi la întrebarea: De ce după pinul de Alepo poţi întotdeauna determina 

punctele cardinale?  
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În cadrul jocului-concurs „CE? UNDE? CÂND?” folosesc întrebări cu tangenţe 

la informatică, biologie, istorie, chimie ş.a. Acest fapt „provoacă” interes, trezeşte 

ambiţia şi hazardul elevilor. Se implică nu numai cei pasionaţi de fizică, ci toţi. 

Exemple:  

1) Odată un om şi-a traumat cutia toracică. Auzind de proprietăţile “miraculoase” 

pe atunci, obişnuite acum, a descoperirii fizicianului X, l-a rugat politicos să-i 

trimită şi lui în plic câteva…. Descoperitorul, amabil la rândul său, i-a spus că 

e mai lesne să i se trimită cutia toracică, decât ceea ce descoperise el. Despre ce 

descoperire este vorba? (Despre razele Roentghen);  

2) Denumirea cărui motor de căutare pe Internet provine de la denumirea unui 

număr foarte mare? (Google, numărul este ”googol”, reprezentând 10100);  

3) Principala intrare în oraș, poarta zeiței Iștar, era acoperită cu ceramică 

smălțuită de culoare albastră. În acest oraş a fost introdusă pentru prima dată 

divizarea timpului în săptămâni. Numiți orașul. (Babilon);  

4) La început această energie a fost folosită pentru mărunţirea grăunțelor în 

antichitate și în evul mediu în Franța și Anglia. Un impuls pentru valorificarea 

și impulsionarea cercetărilor in acest tip de energie a fost dat de criza petrolului 

din anii 70. Despre ce tip de energie se vorbeşte? (Energia eoliană).  

Răspunsul la aceste intrebări necesită și cunoștințe de istorie, geografie, 

informatică. Acest tip de joc se poate realiza nu numai în cadrul orelor extracurs, ci și 

a celor de recapitulare, de totalizare a unui modul. 

Utilizând jocul realizez legătura dintre chimie, biologie, geografie, istorie, 

l.română, ș.a utilizănd pentru corectitudina formulării întrebărilor nu numai 

manualele dar și DEX-ul.  

Tabelul nr. 1. Întrebări pentru jocul “Cutia magică”  

Nr. 

or 

Obiectul 

din cutie 

Tema 

lecţiei 

Transdis

ciplinarit

ate  

Întrebarea 

1 Busola Cîmpul 

magnetic 

 Fizică, 

Geografie 

Instrument de măsură, bazat pe cuplul 

de forțe exercitat asupra unui ac 

magnetic. De acest obiect a fost intrigat 

încă din copilărie și Albert Einștein.  

2 Foarfece Statica. 

Echilibru 

de rotaţie. 

Istoria  

Ed. 

Fizică, 

Zoologie  

Pârghie de gradul I, folosită din pruncie 

până la adânci bătrâneţe. Este inventat 

de Leonardo Da Vinci. Săritură care se 

execută ridicând picioarele unul după 

altul. Picioarele de dinainte ale racului. 
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3 Rădăcina 

unei 

plante 

oarecare. 

Tuburi 

capilare. 

Legea lui 

jurin  

Biologia; 

Limba 

română; 

Matemati

ca.  

Canal sau conduct natural care se 

găsește în diferite țesuturi și organe prin 

care circulă apă, aer… Partea care 

fixează dinții sau firele de păr în țesut. 

Element ireductibil din punct de vedere 

al unui cuvânt; Soluție a unei ecuații 

algebrice.  

4 Aer  Corpuri 

gazoase  

Chimia; 

Biologia, 

Geografia; 

L. română  

Pot fi comprimat până la presiuni foarte 

mari și folosit în industrie și la un gen 

de arme sportive. În componența mea, în 

afară de componenții principali, mai pot 

întra și hidrogenul sulfurat și amoniac, 

în locurile în care putrezesc resturi 

organice; monoxid de carbon și dioxid 

de sulf în zonele puternic industrializate. 

La română: Înfățișare, aspect, expresie, 

mină. 

5 O pastilă 

de 

naftalină  

Stări de 

agregare. 

Proprietă-

țile 

cristalelor. 

Chimie 

Biologie 

 

 

Hidrocarbură aromatică, cu două nuclee 

benzenice condensate, cristalină, 

lucioasă, albă, cu miros pătrunzător. 

Insecticid, folosit la conservarea 

blănurilor și a marterialelor textile. Are 

o proprietate comună cu gheața, iodul... 

 

Un alt tip de joc utilizat este și jocul sub formă de conferință. Pentru pregătirea 

acestul joc se implică mai mult elevii. Tematicile alese trebuie să fie actuale, cu 

informație suficientă, utilă, variată. Exemplu de conferință este prezentat în tabelul 

nr. 2. 

Tabelul nr. 2. Exemplu de conferință 

Energia ucigașă 

Tipul jocului  Cercetare. Descoperire. Comunicare 

Tematici acoperite  Tipurile de energie. Protecția mediului. 

Transdisciplinaritate Biologie- energia în sistemele biologice, în corpul uman 

Chimie – energia chimică, nucleară 

Geografie – energia eoliană, geotermală… 

Fizică – energia mecanică, electric, nucleară 

Nivel de dificultate  Mediu 

Dimensiunea grupului Toată clasa de elevi. 
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Timp necesar dependență de 

tipul de activitate ales: lecție 

sau măsură extracurs). 

Pregătire 2-3 ore individual în prealabil 

Organizare și petrecere- 45-60 minute. 

Materiale necesare Literatură în domeniu, internetul 

Regulile jocului  Fiecare jucător trebuie să aleagă cite un domeniu de 

utilizare a enerjiei și să se grupeze în echipe pentru 

prelucrarea, compilarea informației. 

Pregătire   Fiecare echipă va avea un timp de câteva minute 

depregătire a discursului, de delegare a celui ce va lua 

cuvântul… 

 Obiectivele jocului (din 

perspectiva cunoștințelor, 

abilităților și atitudinilor) 

Implicându-se în joc, participanții vor fi capabili:  

 să realizeze prezentări orale interesante;  

 să facă analogii originale; 

  să se exprime în mod convingător; 

Întrebări de reflecție și 

evaluare 

De ce energia ucugașă? Care energie e ucigașă? Cum 

ucide? A fost greu să identificați momentele importante 

de utilizare a energiei în viață? A fost greu de identificat 

care energie e mai ecologică în utilizare? Ați fost 

surprinși de evenimentele relatate de ceilalți? Sunteţi 

familiari cu celelalte evenimente spuse? ș.a. 

Recomandări pentru 

facilitatori 

Puteți exemplifica câteva exemple, pentru a da încredere 

grupului, pornind de la cele mai simple, la momente 

deosebit de dificile sau. Nu forţaţi participanții să 

împărtășească mai mult decât se simt confortabil, aceștia 

se vor deschide pe măsura ce va crește încrederea în 

grup. 

Referințe bibliografice (sau 

web) 

Manualele. Internetul. 

Fișe de lucru  Notițele pregătite în prealabil. 

Valori promovate  Respectarea regulilor civice, Autocontrol, Corectitudine, 

Asumarea responsabilității. Protecția mediului ș.a.  

 

Abordarea inter şi transdisciplinară a fizicii are ca scop tocmai înţelegerea lumii 

prezente, care nu se poate realiza prin studiul separat, fără să se realizeze conexiuni şi 

legături între diverse discipline. Utilizarea jocului didactic rezolvă, uneori parţial, 

această problemă. 

În concluzie evidențiez unele caracteristici ale jocului didactic în cadrul orelor 

cu elemente de transdisciplinaritate şi argumente pentru integrarea lor: 

- - valoarea pedagogică a temelor transdisciplinare oferă elevilor posibilitatea de 

a se exprima; 
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- - maximizeazarea probabilității ca fiecare elev să înveţe în ritm propriu şi să fie 

evaluat în raport cu performanţa sa anterioară; 

- oferirea posibilității elevilor de a se manifesta plenar în domeniile în care 

capacităţiile lor sunt cele mai evidente; 

- situarea elevului în miezul acţiunii, rezervându-i un rol activ şi principal: să 

imagineze, să construiască pe plan mental, să investigheze, să exploreze, să 

creeze, să transpună în practică, să găsească mijloace şi resurse de traducere în 

fapt a ceea ce a prefigurat; 

- cultivarea cooperării şi nu a competiţiei; 

- punerea elevilor într-o situaţie autentică de rezolvare a unei sarcini concrete cu 

o finalitate reală. 
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FIZICA ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI 

Mihai Mihaela, profesor de fizică 

Școala Profesională Lespezi, Jud. Iași, România 

Fizica este știință care studiază proprietățile și structura materiei, formele de 

mișcare ale acesteia, precum și transformările lor reciproce.  

Fizica este una dintre cele mai fundamentale discipline științifice, iar scopul său 

principal este de a înțelege cum se comportă universul.  

Cu ajutorul ei pot fi explicate orice alte fenomene întâlnite în alte științe ale 

naturii cum ar fi chimia sau biologia.  

Descoperirile în fizică ajung de cele mai multe ori să fie folosite în sectorul 

tehnologic, și uneori influențează matematica sau filozofia.  

De exemplu, înțelegerea mai profundă a electromagnetismului a avut drept 

rezultat răspândirea aparatelor pe bază de curent electric: televizoare, computere, 

electrocasnice etc. 

Descoperirile din termodinamică au dus la dezvoltarea transportului motorizat, 

iar descoperirile din mecanică au dus la dezvoltarea calculului infinitezimal, chimiei 

cuantice și folosirii unor instrumente precum microscopul electronic. 

Cercetarea este divizată în patru subdomenii: fizica materiei condensate, fizica 

atomică, moleculară și optică, fizica energiei înalte, fizica astronomică și astrofizică. 

Fizica școlară este derivata din fizica știință dar se deosebește de aceasta nu 

numai prin gradul de aprofundare ci și prin faptul că elevul își însușește ceea ce fizica 

ca știință a achiziționat prin căutări laborioase și de durată. 

Fizica școlară condensează cunoștințele de bază, le prelucrează didactic și le 

face accesibile elevilor, astfel încât să se realizeze un transfer optim de cunoștințe 

elevilor în domeniul fizicii. 

Didactica studiază procesul de învățământ urmărind dezvoltarea armonioasă a 

personalității elevului în concordanță cu idealul educațional și cu sarcinile sociale ale 

epocii respective.  

Metodica predării fizicii este o particularizare a didacticii la cazul studiului 

fizicii, scopul cel mai important al metodicii predării fizicii rămâne îmbunătățirea 

modalităților de transmitere a cunoștințelor de fizica, urmărind participarea conștientă 

a elevilor la procesul de instruire și autoinstruire. 

Fizica are o mare aplicabilitate în viața cotidiana, dar și în dezvoltarea 

profesională a elevilor. 
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Noțiunile dobândite la disciplina fizică îi ajuta să-și explice anumite fenomene 

din natură , să se ferească de cele dăunătoare, iar pe altele să le folosească în ajutorul 

lor. Enumerăm câteva dintre ele: 

Fulgerul, tunetul, micile pocnituri ale hainelor din lâna, atunci când ne 

dezbrăcăm; 

De ce iese praful din lucruri atunci când le scuturam; 

Deplasarea obiectelor grele folosind sistemul de pârghii sau scripeți; 

Folosirea forței de frecare în ajutorul nostru: frâna de la bicicletă cea de la tren 

cea de la mașină și importanța lor; 

Mărirea coeficientului de frecare la alunecare în cazul roților mașinii (anvelope 

de iarnă), a încălțămintei și efectul acestuia; 

Micșorarea vitezei unui autovehicul la intrarea într-o curba și explicarea 

fenomenului și conștientizarea pericolului vitezei mari; 

Schimbarea siguranței fuzibile, cum se efectuează și care este rolul ei; 

Ocolirea conductoarelor electrice căzute la pământ (pericol de electrocutare); 

Folosirea obiectelor electrocasnice, conectarea acestora la rețeaua de curent 

electric numai cu mâinile uscate, și scoaterea corectă a acestora din prize; 

Folosirea corectă a ochelarilor și rolul lor; 

Înghețarea apei, mărirea volumului acesteia și rolul ei distructiv. 

Prima concluzie care se desprinde este aceea că fizica este prezentă zilnic în 

viața noastră. În multe situații necunoașterea legilor fizicii poate fi fatală. 

Tehnologiile educaționale pot fi clasificate după obiectivele pedagogice, care au 

fost puse la baza realizării lor: tehnologii de instruire, tehnologii de educare, 

tehnologii de dezvoltare, tehnologii de evaluare, tehnologii de diagnosticare. 

Utilizarea tehnologiilor moderne pot fi utilizate în: 

- implementarea unui sistem unic de mijloace programate de calcul și de 

comunicații compatibile, care se utilizează în sistemul de învățământ; 

- conectarea organizațiilor de instruire la o rețea unica digitala; 

- formarea unui mediu informațional unic de instruire continuă cu crearea 

bazelor de date pentru diferite discipline de studiu și pregătirii speciale care ar 

include in sine documente metodice, enciclopedii, manuale și mijloace 

speciale, care ar susține procesul de instruire; 

- modernizarea mijloacelor instrumentale ale instruirii continue, orientate spre 

însușirea materiei și obținerea deprinderilor stabile. 

Este necesar de a ridica statutul unui manual electronic și a altor mijloace de 

instruire, egalându-le cu mijloacele tradiționale de instruire.  
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Programele de pregătire a profesorilor de specialități diferite trebuie să planifice 

pregătirea lor obligatorie în domeniul utilizării noilor tehnologii informaționale și 

formarea la ei a deprinderilor de lucru la calculator. 

În procesul informatizării învățământului este necesară dezvoltarea evolutivă a 

metodologiei ale instruirii, posibilitatea demonstrării ilustrative și dinamice a 

informației cu utilizarea imaginilor și sunetului. 

Însușirea unei culturi informaționale noi într-o măsură considerabilă poate fi 

realizată pe contul introducerii tehnologiilor informaționale în procesul de 

învățământ, administrarea lui și în viața cotidiană . 

Există un sistem destul de dezvoltat de tehnologii informaționale de bază cum ar 

fi: tehnologii de prelucrare a informației grafice, a informației textuale, a datelor 

numerice, tehnologii de păstrare, tehnologii de comunicare.  

Unele tehnologii existente pot susține efectiv procesul de studiu, altele - permit 

elaborarea destul de simplă a manualelor electronice și a altor materiale didactice, o a 

treia parte este foarte utilă în studiul independent a materiei de studiu recomandate și 

în obținerea unor informații suplimentare la tema indicată.  

În rezultatul utilizării noilor tehnologii informaționale se creează noi posibilități 

în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării 

materialelor didactice computerizate, care pot fi: 

- manuale electronice, care reprezintă o expunere textuală a materiei cu un 

număr mare de ilustrații, care pot fi instalate pe server și transmise prin rețea; 

- -manuale electronice, executate pe CD-uri; 

- sisteme moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare științifică; 

- sisteme virtuale, în care elevul devine element al modelului computațional, 

care reflecta lumea reală; 

- sisteme de instruire la distanță. 

Fizica ne oferă posibilitatea să răspundem la întrebări remarcabile precum cele 

de mai sus. Cunoașterea reprezintă, de asemenea, putere: printr-o mai bună înțelegere 

a acestor legi ne putem îmbunătăți modul în care interacționăm cu mediul nostru 

înconjurător şi, de asemenea, modul prin care putem valorifica resursele din acesta. 

Exemplu tranzistorul şi dioda, care sunt utilizate în ceasurile electronice, 

calculatoare, stimulatoare cardiace, aparate auditive, telefoane celulare, sistemul de 

poziționare global GPS, radiouri, calculatoare şi diode emițătoare de lumină. 

Fizica este disciplina care a definit viziunea științifică modernă. Aceasta ne ajută 

să înțelegem lumea în aspectele sale fundamentale. 
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Diversele aplicații ale laserului includ cititoare de coduri de bare, micro-

intervenții chirurgicale la ochi, unități optice pentru discuri compacte ce permit 

citirea şi înregistrarea informațiilor digitale, fibre optice (pentru telecomunicații și 

proceduri medicale), imprimante laser, fabricarea semiconductorilor, holografie şi, 

probabil, aplicația cu cel mai mare potențial de utilizare, fuziunea nucleară. 

Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) este utilizată, de asemenea, în 

prezent în mod curent pentru a identifica diverși compuși atât din chimie, cât şi din 

biologie şi ea a fost vitală pentru identificarea tumorilor din organism prin 

intermediul metodelor neinvazive, pentru a studia activitatea cerebrală şi pentru a 

înțelege circulația sângelui prin organism. Prin aplicarea noilor cunoștințe din fizică 

alături de cele din inginerie şi medicină se vor putea înregistra noi progrese în ceea ce 

privește gestionarea datelor, realizarea de materiale biomedicale, obținerea unor noi 

tipuri de imagistici, proteze medicale şi modelarea cu ajutorul supercomputerelor a 

celulelor şi țesuturilor.  
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE  

ÎN PROCESUL DE PREDARE- ÎNVĂȚARE-EVALUARE LA FIZICĂ 

Petruşca Elena, profesor de fizică 

Petruşca Andrei, profesor de fizică 

IPLT „Natalia Dadiani” 

Bocancea Viorel, dr., conf. univ., UST 

Utilizarea noilor tehnologii informaţionale poate avea un rol semnificativ în 

racordarea sistemului de învăţământ la cerinţele societăţii informaţionale bazate pe 

cunoaştere. TIC asigură un şir de instrumente şi metode care permit trecerea de la un 

mediu de învăţare centrat pe profesor la un mediu colaborativ, interactiv, centrat pe 

procesul de învăţare.  

Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe 

dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şi 

informală. Şcoala modernă, are ca scop primordial oferirea tinerilor în formare, 

competenţele necesare activităţilor lor ulterioare, elevii să obţină rezultate cât mai 

bune, să fie deschişi spre cunoaştere.  

Scopul introducerii competenţelor TIC este acela al îmbunătăţirii actului 

didactic prin adaptarea lui fiecărei discipline la cerinţele societăţii informaţionale. 

Competenţele TIC pot fi dezvoltate prin activităţi specifice cu suportul noilor 

tehnologii, realizate în cadrul lecţiilor la fizică. Se recomandă o serie de categorii de 

activităţi precum: 

 utilizarea pachetelor software generice: aplicaţii de editare de texte, programe 

pentru grafică, programe pentru realizarea de prezentări etc; 

 utilizarea softului educaţional pentru învăţare interactivă, pentru simulări şi 

pentru diverse operaţii cu conţinutul ştiinţific; 

 utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă şi asincronă pentru colaborare 

online şi pentru schimb de informaţii (email, forum, mesagerie, audio- şi video-

conferinţe); 

 utilizarea Internetului ca resursă de informare şi pentru cercetare. 

 Mulți profesori recurg la experimentul virtual, experiment realizat cu ajutorul 

calculatorului, folosind programe speciale de simulare a unor fenomene.  

 Este foarte important să li se ofere elevilor, studenților o imagine reală sau o 

simulare computerizată care să-i ajute în înţelegerea conceptelor fizice. Ei vor putea 

cunoaşte şi înţelege mai bine unele fenomene fizice, având direct acces la imagini sau 

animaţii în care este reprezentată structura şi modul de funcţionare al unui anumit 

produs al tehnicii. (de ex. proiecţia schemei, explicarea de către profesor în prima 
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fază a părţilor componente. Elevul, studentul folosind competenţele TIC, poate 

identifica schema unui anumit produs al tehnicii, părţile componente ale acestuia, 

modul de funcţionare şi de folosire al acestuia. 

 Conceptele, pricipiile fizicii pot fi mult mai uşor explicate de către profesor, 

apoi înţelese, identificate şi explicate de către elev și student folosind elemente 

software. Elevul poate explica fenomene fizice chiar prin intermediul unor produse 

proprii realizate, precum înregistrări video, audio, prezentări etc.  

Softuri și platforme educaționale în predarea fizicii 

 Informatizarea învăţământului poate permite vizualizări ale realităţii studiate de 

natură grafică, audio-vizuală etc., poate să ofere situaţii de simulare de procese, chiar 

ale realităţii virtuale în spaţiu tridimensional, poate favoriza prelucrarea, 

sistematizarea şi stocarea informaţiilor.  

Softurile și platformele educaținale se utilizează în următoarele scopuri: 

 Modelarea unor fenomene fizice şi a funcţionării unor aparate.  

 Realizarea experimentelor în laboratoare virtuale; 

 Prelucrarea datelor experimentale.  

 Colectarea informaţiilor. 

 Prezentarea informaţiilor.  

 Tehnoredactarea documentelor. 

Instrumentele TIC (resurse hardware şi software) favorizează dezvoltarea 

competenţelor din programele şcolare ale disciplinei fizică.  

Softuri educaţionale accesibile online 

Dacă avem o conexiune suficient de bună la Internet, putem cu ajutorul unui 

videoproiector să inserăm în lecţii secvenţe sugestive care pot completa sau chiar 

înlocui experimentele de laborator, în situaţia când acestea nu se pot realiza în mediul 

real.  

Simulările computerizate asociate cu problemele practice sunt interesante, 

deoarece majoritatea lor le permit elevilor să controleze unul sau mai mulţi parametri 

relevanţi. Ex. funcţionarea unui reactor nuclear, mişcarea planetelor şi sateliţilor 

artificiali, funcţionarea unui laser, etc. Rezultatul este că procesul de învăţare şi de 

înţelegere este mult mai rapid deoarece: 

 animaţia permite elevilor înţegelerea mult mai uşoară a fenomenelor fizice; 

 circuitele şi dispozitivele din laborator nu se distrug; 

 soft-urile încurajează creativitatea şi corespund necesităţilor programei de 

studiu; 
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 face plăcută învăţarea unor lecţii din capitolele de Mecanică (cinematică, 

elasticitate, unde mecanice, acustică), Electricitate, Electronică. 

Utilizând software-urile educaţionale, elevii pot vizualiza etapă cu etapă 

dinamica experimentului studiat. 

Simularea software a fenomenelor fizice prezintă avantaje certe în procesul 

instructiv, permițând repetarea experimentului, vizualizări şi modificări ale 

parametrilor, uneori la limita posibilităţii, reprezentări grafice asociate etc. Cum altfel 

ar putea fi înţelese fenomenele la scară subatomică sau cosmică, cele foarte rapide 

sau foarte lente, efectele unor câmpuri sau radiaţii invizibile, cum ar putea fi realizate 

experimentele costisitoare sau periculoase, cum ar putea fi reluate experimentele cu 

rezultate catastrofice? 

Există o gamă variată de simulări de fizică. Prezentăm câteva exemple de site-

uri care pot fi accesate.  

Simulări ale unor experimente de fizică, chimie şi biologie, grupate în cadrul 

unor laboratoare virtuale, se pot accesa numai online la adresa http://escoala.edu.ro.  

 

Simulările au instrumente de lucru intuitive, care îi permit utilizatorului să 

interacţioneze cu aplicaţia, modificând parametrii fizici de interes sau modul de 

afişare a informaţiilor. 

Există multe resurse disponibile de vizualizare a simulării unor fenomene fizice. 

O gamă variată de simulări de fizică se pot accesa online sau descărca pentru utilizare 

offline (sub formă de arhivă Java) de la adresa http://phet.colorado.edu/. 

 

Fig. 1. Pagina de start pentru laborator virtual Fig. 2. Pagină de lucrare de laborator virtual 

Fig. 1.3. Simulare phet.colorado Fig. 1.4. Simulare phet.colorado  
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La adresa http://www.walter-fendt.de/ph14ro/ sunt disponibile online şi pentru 

descărcare o serie de simulări de fenomene fizice traduse în limba română, care 

permit modificări de parametri şi selectarea mărimilor fizice afişate. 

Animaţii interactive care simulează fenomene fizice se pot accesa online la 

adresa http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/. Se pot modifica 

parametrii fizici şi mărimile de interes afişate. 

Exemple de simulări ce pot fi folosite online sau care se pot descărca sunt 

disponibile şi la adresa http://www.um.es/fem/EjsWiki/. Tot aici sunt disponibile 

tutoriale pentru cei interesaţi în realizarea unor simulări proprii. 

 

La adresa 

http://www.animations.physics.unsw.ed

u.au/ se pot accesa online sau descărca 

animaţii multimedia comentate pentru 

diferite fenomene fizice. Se pot stabili 

interactiv ordinea şi modul de 

vizualizare al materialelor.  

Animaţii multimedia sunt disponibile online şi pentru descărcare la adresa 

http://www.edumedia-share.com  

Există multe alte resurse disponibile de vizualizare a simulării unor fenomene 

fizice. Profesorul este cel care va decide, pentru fiecare caz în parte, ce secvenţă este 

potrivită pentru activitatea didactică respectivă.  

Platforme de învăţare 

Fig. 4. Simulare sciences.univ-nantes. Fig. 3. Simulare walter-fendt. 

Fig.5. Simulare animations.physics. Fig.6. http://www.um.es/fem/EjsWiki 

Fig.7. Simulare edumedia-share. 
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Indiferent care ar fi această platformă, avantajele folosirii sunt multiple. 

Profesorul poate să îşi creeze propriul curs, utilizînd manuale alternative, în sensul de 

preluare din fiecare a temelor cu nivelul cel mai bun de realizare, la care mai poate 

adăuga contribuţii personale. El poate provoca elevii să contribuie la realizarea 

acestui curs cu materiale proprii sau preluate din diverse surse media.  

Platforma AeL 

Această platformă funcţionează offline. AeL este cea mai utilă platformă pentru 

profesori și elevi, din punct de vedere a resurselor şi specificităţii. Sunt create 

aplicaţii pentru toate disciplinele de studiu, inclusiv pentru fizică. Sistemul necesită 

resurse suficiente (server corespunzător, reţea funcţională, software întreţinut atât pe 

partea de server cât şi pe cea de client, utilizare adecvată). Lecţiile din AeL sunt 

foarte utile, mai ales prin prisma aplicaţiilor folosite. Astfel, sunt foarte multe 

animaţii, sugestive pentru modelarea unor fenomene, foi de calcul pentru verificarea 

legilor fizice, prezentări teoretice.  

Lecţiile sunt extrem de utile, pentru şcolile care nu dispun de materiale didactice 

şi pentru lecţiile unde modelarea este sigura posibilitate de a prezenta un fenomen.  

Pentru susţinerea unei lecţii este necesară îndeplinirea următoarelor pre-condiţii:  

- lecţia care urmează a fi predată trebuie să fie creată în prealabil;  

- ora trebuie să fie prevăzută în orar - sala de clasă trebuie să fie configurată; 

- elevii, studenții şi profesorul trebuie să aibă conturi de utilizatori pentru 

autentificarea în sistem. 

Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, se poate trece la derularea efectivă a 

lecţiei. Profesorul are posibilitatea de a urmări ecranul elevului de la distanţă. Pentru 

a urmări ecranul elevului, se accesează pictograma corespunzătoare acestuia în sala 

de clasă, fapt care se poate materializa într-o evaluare, cel puţin parţială. În urma 

acestei operaţii se va deschide o fereastră nouă în care este afişată imaginea de pe 

monitorul elevului. 

Platforma are o bibliotecă cu multe facilităţi. AeL dispune de un sistem de 

directoare folosite drept suport pentru gestionarea resurselor. Utilizatorii autorizaţi au 

posibilitatea de a schimba structura informaţiei, prin adăugarea, modificarea sau 

ştergerea unor directoare, culegeri, teste sau probleme.  

Conţinutul didactic se împarte în două categorii:  

- materiale didactice pentru asimilarea cunoştinţelor;  

- teste pentru verificarea cunoştinţelor.  

Cele două categorii de mai sus reprezintă unităţile de bază ("atomii") cu care 

operează sistemul AeL. Ele sunt organizate în grupuri numite mai departe lecţii. O 

370



lecţie este o colecţie de referinţe către elemente mai mici AeL (teste sau materiale). 

Materialele şi testele sunt create şi folosite de profesor pentru susţinerea orei de curs 

şi reprezintă unitatăţile minimale pentru care este posibil exportul de conţinut 

educaţional. 

Platfoma MOODLE 

MOODLE sau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment – 

denumeşte o platformă de instruire dinamică dezvoltată multimodular sub un mediu 

orientat obiect. Altfel spus, Moodle este un sistem de management al cursurilor 

(Course Management System – CMS), un pachet software creat pentru a ajuta 

profesorii să realizeze cursuri de calitate online şi să coordoneze rezultatele celor ce 

învaţă. Astfel de sisteme sunt uneori numite Learning Management Systems (LMS) 

(Sisteme de coordonare/ management a învăţării), Virtual Learning Environments 

(VLE) (Medii de învăţare virtuală) si Learning Content Management Systems 

(LCMS) (Sisteme de management al conţinutului de învăţare). Utilizatorii au nevoie 

doar de un browser (e.g., IE, Firefox, Safari) pentru a participa la un curs in Moodle. 

Moodle este un program Open Source, ceea ce înseamnă ca oricine este liber să-l 

downloadeze gratis, să îl folosească, modifice şi chiar să-l distribuie (în termenii 

licenţei generale publice GNU - General Public License). Moodle rulează fără 

modificări pe platforme Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware şi orice alt 

sistem care suporta PHP, incluzând majoritatea furnizorilor de web (cei de găzduiesc 

paginile web). Informaţia este stocată într-o singură baza de date: MySQL si 

PostgreSQL sunt cele mai bine suportate, dar poate fi folosit şi cu Oracle, Access, 

Interbase, ODBC şi altele. Moodle a fost tradus în peste 75 de limbi. Se poate 

modifica limba accesând meniul drop-down din dreapta paginii. Evident, şi aici 

putem crea cursuri, regulile generale fiind aproximativ aceleaşi pentru toate 

platformele. 

Crearea unui curs nou pe platforma Moodle înseamnă adăugarea lui în lista de 

cursuri deja existente cu numele complet, devenind astfel accesibil atât de către 

instructori cât şi de către cursanţi. Acest lucru se face de către administratorul 

platformei Moodle prin validarea cererii de creare a cursului. După crearea cursului, 

instructorul trebuie să schimbe proprietăţile caracteristice (setările/configurările) 

cursului nou creat. 

După ce a fost completat formularul de identificare a cursului se apasă butonul 

”Save changes” din josul paginii şi cererea va fi transmisă administratorului Moodle. 

După ce cursul va fi validat de către acesta, se va putea vedea în lista de cursuri şi va 

putea fi modificat în funcţie de dorinţele autorului. 

371



Cursurile elaborate pot fi structurate pe teme, lecţii sau unităţi de învăţare, în 

funcţie de proiectarea făcută de autor şi se vor afişa aşa cum solicită acesta. 

Moodle permite încărcarea de resurse în curs, crearea unei legături către un fişier 

sau către o pagină web externă, introducerea unei etichete care să conţină instrucţiuni 

şi informaţii suplimentare referitoare la o secţiune a cursului. Pentru a încărca şi 

organiza resurse şi pentru a crea şi edita o pagină text poate fi folosit editorul text. 

Evident, Moodle permite, pe lângă administrarea resurselor digitale, comunicare şi 

interactivitate, muncă cooperativă pe texte, evaluarea contribuţiilor şi răspunsurilor 

de la fiecare elev. Forumurile pot fi adaptate cerinţelor specifice cursului. Astfel 

instructorul poate specifica dacă toţi cursanţii vor primi toate mesajele prin mail şi 

cum pot fi aceştia activi pe forum. Forumul poate avea deci fie caracterul unui 

avizier, fie cel al unui forum cu moderator, fie forum deschis. 

După crearea forumului, acesta va deveni vizibil în dreptul lecţiei unde a fost 

creat şi poate fi recunoscut după simbolul din figura următoare. 

Platforma INSAM 

A fost realizată în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene şi este 

destinat evaluării şi autoevaluării elevilor. Proiectul INSAM (Instrumente digitale de 

ameliorare a calitatii evaluarii in invățământul preuniversitar) are ca obiectiv 

dezvoltarea implementarea de instrumente și mecanisme digitale de imbunătățire a 

proceselor evaluative și de autopoziționare/ autoevaluare a elevilor din invățământul 

preuniversitar liceal. 

Platforma de testare online este accesibilă la adresa 

https://insam.softwin.ro/insam/ şi are posibilitatea de a aplica testele deja existente, 

de a crea propriile teste folosind itemii existenţi sau de a crea proprii itemi de 

evaluare. Pentru disciplina fizică sunt definite circa 400 de teste şi peste 11200 itemi 

de evaluare ce acoperă toate competenţele şi unităţile de conţinut studiate.  

Pe baza unor criterii se caută itemii care urmează să intre în alcătuirea testelor. 

Platforma are mecanisme ce permit aplicarea şi notarea itemilor de evaluare 

obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi şi oferă statistici asupra rezultatelor obţinute. 

Alături de pachetul Microsoft Office, profesorul de fizică are la dispoziţie o 

multime de aplicaţii/programe free, cu ajutorul cărora poate să prelucreze, să 

vizioneze, să prezinte rezultatele unor experimente, imagini (foto şi/sau video) care să 

faciliteze înţelegerea şi fixarea unor noţiuni legate de materia predată la clasă sau cea 

dată spre studiu individual. 
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METODOLOGIA UTILIZĂRII PASCO SPARK  

ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE LA FIZICĂ 

Petruşca Andrei, profesor de fizică 

Petruşca Elena, profesor de fizică 

IPLT „Natalia Dadiani” 

Postolachi Igor, dr., conf. univ., UST 

Instrumentarul performant şi tehnologiile avansate puse la dispoziţia instituţiilor 

de învăţământ contribuie la îmbunătățirea procesului de instruire, stimulează 

capacitatea de învăţare a elevilor şi dezvoltarea abilităţilor transferabile, precum 

soluţionarea problemelor, îmbunătățește gândirea critică şi gândirea reflexivă. 

Utilizând laboratorul digital PASCO SPARC, am observat eficienţa acestuia în 

procesul de instruire şi investigare experimentală la fizică, datorită metodelor 

moderne şi interactive de măsurare şi prelucrare a datelor. Prelucrarea automată a 

măsurărilor, obţinute prin utilizarea laboratorului digital cu pierderi minime de timp 

la măsurări și calcule. Putem considera că aceasta este un mare plus al acestui 

laborator, deoarece majorăm numărul de măsurări, ceea ce sporeşte eficienţa 

investigaţiilor.  

Profesorii de fizică, se străduie să includă în limitele posibile Laboratorul digital 

PASCO SPARC în procesul de instruire. Astfel el a fost utilizat în cadrul lecțiilor în 

clasele gimnaziale și liceale la demonstrarea experimentelor, lucrărilor de laborator și 

lucrărilor practice. 

Utilizarea PASCO SPARK la clasele de gimnaziu 

La studiul capitolului „Oscilaţii şi unde mecanice” în clasele a VIII-a, 

dispozitivul PASCO SPARK îl utilizăm cu succes în procesul de predare-învăţare la 

studiul temelor „Mişcarea oscilatorie, pendulul gravitaţional”, „Mişcarea 

ondulatorie”. În cadrul lecţiei am măsurat perioada de oscilaţie a pendulului 

gravitaţional utilizând cronometrul şi paralel dispozitivul digital PASCO SPARK, 

unde elevii au putut compara rezultatele măsurărilor apreciind incertitudinea pe de o 

parte, iar pe de altă parte au observat economia de timp la efectuarea măsurărilor.  

La lucrarea de laborator „Determinarea perioadei şi frecvenţei oscilaţiilor 

pendulului gravitaţional, dispozitivul PASCO SPARK îl utilizăm în același mod ca şi 

în cadrul lecţiilor precedente.  

În capitolul II „Fenomene termice” la temele „Energia internă a corpului”, 

„Modificarea energiei interne a corpurilor. Cantitatea de căldură” şi „Transformarea 

stărilor de agregare ale substanţelor-procese termice”, am utilizat senzorul de 

temperatură PS-2186 conectat la dispozitivul digital PASCO SPARK, unde elevii au 
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văzut nu numai cum poate fi măsurată temperatura cu o precizie mai înaltă, dar şi 

cum poate fi obţinut în mod digital graficul dependenței temperaturii de timp.  

Am utilizat cu succes dispozitivul PASCO SPARK şi la studiul „Fenomenelor 

electrice”, capitolul III. Conectând senzorul PS-2115 la dispozitivul digital PASCO 

SPARK ne oferă posibilitatea de a măsura simultan şi cu mare precizie intensitatea 

curentului şi tensiunea electrică. A fost utilizat și la demonstrarea legii lui Ohm 

pentru o porţiune de circuit. În cazul conectării la dispozitivul digital PASCO 

SPARK a  senzorului intensitate - tensiune PS-2115 şi senzorului temperatură PS-

2186 măsurăm simultan intensitatea curentului şi temperatura. Această conexiune ne 

oferă posibilitatea de a studia experimental Legea lui Joule.  

La studiul temelor „Forţa electromagnetică” şi „Electromagneţi. Motoare 

electrice” din capitolul IV, e suficient doar de conectat  senzorul de forţă PS-2104 şi  

senzorul de câmp magnetic PS-2112 la dispozitivul digital PASCO SPARK, obținând 

posibilitatea studiului experimental a dependenţei forţei electromagnetice de inducţia 

câmpului magnetic, iar dependenţa forţei electromagnetice de intensitatea curentului 

poate fi studiată, doar numai înlocuind senzorul de câmp magnetic PS-2112 cu 

senzorul de intensitate-tensiune PS-2115.  

În clasa a IX-a mai mult au fost utilizate softurile şi platformele educaţionale. 

Utilizarea PASCO SPARK în clasele de liceu 

În clasele liceale dispozitivul digital PASCO SPARK îl utilizăm de la începutul 

anului de studiu în cl. X-a la studiul capitolului „Cinematica”, unde demonstrăm în 

cadrul lecţiei mişcările rectilinii uniforme şi neuniforme ale corpurilor conectând la 

dispozitivul digital PASCO SPARK senzorul de mişcare PS-2103A. La capitolul 

„Principiile dinamicii” se utilizează acest laborator la predarea temelor ”Principiul 

fundamental al dinamicii”, „Forţa elastică. Mişcarea sub acţiunea forţei elastice”, 

„Forţa de frecare. Mişcarea în prezenţa forţei de frecare”, unde sunt utilizaţi senzorii 

de forţă tipul cărora au fost menţionat anterior. 

Menţionăm, că la tema „Forţa de frecare. Mişcarea în prezenţa forţei de frecare” 

e posibil de demonstrat şi de măsurat forţa de frecare statică şi forţa de frecare 

cinetică. La predarea temelor „Echilibrul de translaţie” şi „Momentul forţei. 

Echilibrul de rotaţie al rigidului” din capitolul III „Elemente de statică” de asemenea 

cu succes folosim sensorii de forţă şi dispozitivul PASCO SPARK. E posibil de 

utilizat dispozitivul digital PASCO SPARK cu senzorii de forţă la capitolul V 

„Oscilaţii şi unde”. la tema „Legea mişcării oscilatorii armonice”, unde foarte simplu 

demonstrăm şi rapid convingem elevii prin intermediul experimentului, că oscilaţiile 

pendulului gravitaţional şi oscilaţiile pendulului elastic au loc după legea sinusului 
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sau a cosinusului. Utilizând dispozitivul digital PASCO SPARK, foarte simplu se 

demonstrează legile: Boyle-Mariotte, Gay-Lussac şi Charles din tema 

„Transformările simple ale gazului ideal” (capitolul „Fizica moleculară”); la tema 

„Fenomene superficiale” demonstrăm elevilor experimentul demonstrativ cu 

existenţa forţei de tensiune superficială şi măsurarea exactă a ei utilizând  senzorul de 

forţă conectat la dispozitivul digital PASCO SPARK şi finalizăm cu determinarea 

coeficientului de tensiune superficială a apei. Dispozitivul digital PASCO SPARK îl 

folosim şi la predarea temelor: „Legea lui Ohm pentru o porțiune omogenă de circuit. 

Rezistenţa electrică” (capitolul „Curentul electric staţionar”), „Curentul electric în 

semiconductoare” şi „Curentul electric în electroliţi”(capitolul „Curentul electric în 

diferite medii”).  

Un alt exemplu de aplicare în cadrul lecţiei a dispozitivul digital PASCO 

SPARK este la tema: „Transfomarile simple ale gazului”, clasa XI-a. După ce 

efectuăm verificarea temei de acasă, analitic din ecuaţia de stare a gazului ideal 

deducem legea lui Boyle-Mariotte, după care continuăm cu verificarea experimentală 

a legii lui Boyle-Mariotte utilizând utilajul clasic si dispozitivul digital PASCO 

SPARK în ansamblu cu  senzorul de presiune conectat la o seringă de volum mai 

mare (utilajul este pregătit din timp). Doi elevi sunt trecuţi la masa de lucru a 

profesorului pentru a efectua experimentul utilizând utilajul clasic. Elevilor le 

explicăm cerinţele și condiţiile necesare pentru efectuarea corectă a experimentului. 

Unul din elevi modifică lent volumul gazului din cilindrul ondulat alt elev scrie pe 

tablă valorile modificării volumului gazului şi valorile presiunii de pe manometrul 

tehnic conectat la cilindrul ondulat. In baza valorilor măsurărilor se verifică legea lui 

Boyle-Mariotte. După ei sunt invitați alţi doi elevi. In dependenţă de situaţie, se 

explică dacă este necesar ceea ce nu este clar elevilor după care urmează efectuarea 

experimentului utilizând dispozitivul digital PASCO SPARK. Unul dintre elevi 

modifică lent volumul de aer din interiorul seringii simultan, transmiţând valorile 

volumului gazului celuilalt elev care le scrie pe tablă. Valorile presiunii se iau din 

graficul presiunii de pe tabla interactivă Smart. In baza rezultatelor obţinute se 

verifică legea lui Boyle-Mariotte. Urmează compararea rezultatelor obţinute utilizând 

utilajul clasic si dispozitivul digital PASCO SPARC. Elevii observă prioritatea 

dispozitivului digital PASCO SPARK. Din ecuaţia de stare a gazului ideal, elevii 

deduc legea lui Charles, după ce urmează verificarea experimentală a ei. Doi elevi 

sunt trecuţi la masa de lucru a profesorului pentru a efectua experimentul pentru 

verificarea legii lui Chearles, utilizând utilajul clasic. Elevilor le explic cerinţele si 

condiţiile necesare pentru efectuarea corectă a experimentului. Pentru o valoare 
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invariabilă a volumului de gaz din interiorul cilindrului ondulat se măsoară presiunea 

utilizând manometrul tehnic conectat la cilindrul ondulat si temperatura, după care 

cilindrul ondulat este introdus in vasul cu apă fierbinte si la echilibru termic se 

măsoară din nou presiunea si temperatura gazului. In baza rezultatelor obţinute se 

verifică legea lui Charles. Alţi doi elevi verifică legea lui Charles utilizând 

dispozitivul digital PASCO SPARK la care sunt conectaţi senzorii de presiune si 

temperatură. Pentru o anumită valoare a volumului de gaz din interiorul seringii 

(cilindrul din interiorul seringei este fixat), se masoară presiunea si temperatura 

gazului, după care seringa este introdusa in vasul cu apă. La echilibru termic se 

măsoară presiunea si temperatura gazului. In baza rezultatelor obţinute se verifică 

legea lui Charles. Urmează compararea rezultatelor obţinute utilizând utilajul clasic si 

dispozitivul digital PASCO SPARK. Elevii observă prioritatea dispozitivului digital 

PASCO SPARK.  

Laboratorul digital PASCO SPARK poate fi utilizat la experiment demonstrativ 

la predarea temei „Fenomene superficiale”. După ce efectuăm verificarea temei de 

acasă la tema precedentă continuăm cu un şir de exemple prin care convingem elevii 

că la suprafaţa liberă a lichidului sunt prezente forţe, care se manifestă la suprafaţa de 

separaţie lichid-solid, lichid-lichid şi lichid - gaz, şi anume la aceste suprafeţe de 

separaţie lichidele se caracterizează prin fenomene calitativ noi, numite forțe de 

tensiune superficiale. Ajungem la etapa lecţiei, unde se studiază coeficientul de 

tensiune superficială, verificăm experimental că forţa de tensiune superficială ce 

acţionează pe o unitate de lungime a conturului suprafeţei libere a lichidului, rămâne 

invariabilă indiferent de lungimea conturului. Pentru aceasta din timp se 

confecţionează cercuri din sârmă cu perimetre diferite dar cunoscute, după care 

explicăm cerinţele pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru a efectua corect 

măsurările. Elevii trec pe rând şi măsoară forţa superficială utilizând  senzorul de 

forţă şi dispozitivul digital PASCO SPARC conectat la tabla interactivă Smart. 

Urmează calculul coeficientului de tensiune superficială. Elevii efectuează măsurări 

ale forţei de tensiune superficiale tot cu aceste cercuri utilizând dinamometre şcolare, 

se efectuează calculele coeficientului de tensiune superficială şi compară valoarea 

medie a coeficientului de tensiune superficială obţinută cu utilizarea dispozitivului 

PASCO SPARK şi utilajul şcolar. În cadrul acestei lecţii, de asemenea se verifică 

dependenţa coeficientului de tensiune superficială de temperatura lichidului, utilizând 

numai dispozitivul digital PASCO SPARK, deoarece din rezultatele precedente şi 

comparaţiile efectuate elevii înţeleg că nu mai este necesar de repetat experimentul cu 

utilajul şcolar.  
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După cum ştim o problemă importantă şi nerezolvată până în prezent sunt 

lucrările de laborator în clasele de liceu cu profil real, care trebuie efectuate la finele 

anului de studii. Având la dispoziţie Laboratorul digital PASCO SPARC parţial 

această problemă poate fi rezolvată neutilizând un număr mare de aparate şi 

instrumente de măsurare. Ca de exemplu lucrarea de laborator „Studiul pendulului 

elastic” (clasa X-a), capitolul „Oscilaţii şi unde”. 

Utilizarea Laboratorului Digital şi tablei interactive SMART la efectuarea 

lucrărilor de laborator o realizăm în felul următor: clasa este împărţită în grupuri mici 

de 3-4 elevi, un grup efectuiază experimentul cu pendulul elastic suspendând un corp 

de o anumită masă, proiectându-se pe tablă oscilaţiile obţinute, alt grup modifică 

masa corpului etc.  

Lucrările de laborator la finele anului, pot fi efectuate cu conexiunea a două 

resorturi cu constante elastice diferite în serie și în paralel. În aşa mod pot fi efectuate 

şi alte experimente demonstrative cât şi lucrări de laborator în clasele gimnaziale şi 

liceale. Prezentăm o lucrare de laborator cu utilizarea laboratorului digital PASCO-

SPARC în clasa XI-a (profil real și umanist). 

Lucrare de laborator  

Tema: Determinarea rezistenţei interne şi a tensiunii electromotoare a unei surse de 

tensiune 

Scopul lucrării: Studiul experimental al legii lui Ohm pentru un circuit simplu şi 

măsurarea t.e.m. şi a rezistenţei interne a unei surse de tensiune. 

Aparate şi materiale: Bloc de alimentare, reostat, ampermetru, voltmetru, 

întrerupător, fire de conexiune, senzor curent-tensiune PS-2115, dispozitiv digital 

PASCO-SPARC, tabla interactivă.  

Consideraţii teoretice 

Voltmetrul şcolar posedă rezistenţa internă de 6,2 kΩ, rezistenţa blocului de 

alimentare şcolar este de ordinul (0,8 ... 0,9) Ω. Conexiunea directă a voltmetrului 

şcolar la polii blocului de alimentare ne dă posibilitate să măsurăm t.e.m. a lui, 

deoarece rezistenţa internă a blocului de alimentare (r) este cu mult mai mică decât 

rezistenţa voltmetrului şcolar (Rv): r << Rv. În cazul când studiem un circuit simplu 

format din: sursă de curent, rezistenţa R, ampermetrul şi întrerupător conexiune serie; 

voltmetrul conectat la polii sursei de curent din legea lui Ohm pentru o porţiune de 

circuit rezultă că tensiunea la polii sursei este egală cu: 𝑈 =  𝜀 −  𝐼 · 𝑟 (1). 

Observăm că dependenţa U = U(I) este liniară, însă în realitate această 

dependenţă rămâne liniară numai pentru valori a intensităţii curentului mai mici decât 

valoarea intensităţii curentului de scurtcircuit. Pentru valori a intensităţii curentului 
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apropiate de valoarea intensităţii curentului de scurtcircuit dependenţa devine 

neliniară din cauza modificării atît a t.e.m. ε, cât şi a rezistenţei interne r a sursei de 

curent. Din expresia (1) observăm că pentru I = 0 A U = ε, iar pentru U = 0V 

intensitatea curentului atinge valoarea maximă egală cu: 𝐼 =
𝜀

𝑟
=  𝐼𝑠. 𝑐. 

Din graficul dependenţei U = U(I), observăm că rezistenţa internă a sursei de curent 

numeric este egală cu tangenta unghiului de înclinare a graficului în raport cu axa OI: 

𝑟 =  𝑡𝑔 𝛼 =  ∆𝑈/∆𝐼 (2) 

Modul de lucru: 

1. Efectuăm tabelul în care vom introduce rezultatele măsurărilor şi a calculelor. 

Tabelul 1. 

Nr.crt. U(V) I(A) ε0(V) R(Ω) ε(V) Is.c. (A) 

1       

2       

3       

4       

5       

2 Măsurăm t.e.m. ε0 a sursei de tensiune, conectând voltmetrul direct la polii 

sursei, rezultatul măsurării îl scriem în tabelul 1. 

3 Montăm circuitul electric şi deplasăm (dacă este necesar) cursorul reostatului 

în poziţia cu rezistenţă maximă. 

4 Închidem circuitul cu întrerupătorul şi deplasând cursorul reostatului citim 

valorile tensiunii U şi intensităţii curentului I pentru cinci poziţii ale cursorului 

reostatului (pentru fiecare măsurare rezultatele le scriem în tabelul 1.). 

5 Construim pe hârtie milimetrică graficul tensiunii U în funcţie de intensitatea 

curentului I şi determinăm rezistenţa internă a sursei de tensiune utilizând 

relaţia (2). 

6 Prelungim (cu linii întrerupte) porţiunea pantei până la intersecțiile cu axele de 

coordonate 0U şi 0I determinăm valorile t.e.m. ε a sursei de tensiune U, 

intensităţii I curentului de scurtcircuit Is.c. Comparăm valoarea obţinută din 

grafic a t.e.m. ε cu cea obţinută la măsurarea directă ε0. 

7 Deconectăm din circuitul electric ampermetrul şi voltmetrul şcolar şi 

conectăm în locul lor  senzorul de curent-tensiune PS-2115 conectat la 

dispozitivul PASCO SPARK şi repetăm măsurarea. 

8 Utilizând graficul dependenţei tensiunii electrice U de intensitatea curentului I, 

proiectat pe tabla interactivă Smart, repetăm punctul 6. al lucrării. 
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9 Calculăm erorile absolute şi relativă ale mărimilor fizice determinate în 

lucrare, luând în consideraţie clasa de precizie a aparatelor de măsură utilizate. 

10 Analizăm rezultatele obţinute în punctele 6. şi 8. al lucrării şi formulăm în 

scris concluzia lucrării.  

Întrebări de control 

1. Care sunt legile lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru un circuit 

simplu? 

2. Cum trebuie să fie rezistenţa internă a voltmetrului? Explicaţi. 

3. De ce se recomandă până la închiderea circuitului electric cursorul reostatului 

de deplasat în poziţia cu rezistenţa maximă?  

Concluzii 

O performanţă poate fi atinsă numai dacă experimentul virtual este realizat pe 

calculator pe baza modelului fizic ştiinţific al fenomenului sau procesului studiat. 

Numai în acest caz experimentul pe calculator este aproape de cel de laborator şi are 

o funcţionalitate instructivă dublă: de experiment de cercetare şi ca sursă de 

cunoaştere. 

Cu ajutorul sistemului SPARK, elevii pot explora lumea din jurul lor și pot face 

propriile descoperiri științifice. Aceștia pot pune întrebări semnificative, pot aduna 

date, pot reflecta datele și pot interpreta constatările. SPARK, care reprezintă sens, 

percepe, analizează, reflectă și cunoaște, se bazează pe un proces de învățare a 

științelor care împuternicește profesorii și energizează elevi. 
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UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE 

LA ORELE DE FIZICĂ 

Reuleț Angela, profesor de fizică 

Liceul Teoretic Puhoi, Ialoveni 

O mare problemă a cadrelor didactice este de a găsi timp suficient pentru a testa, 

a selecta, a analiza, a reflecta asupra multitudinii de instrumente utile pe care 

Internetul ni le oferă, având permanent în vedere contextul educațional în care își 

desfășoară activitatea și pe beneficiarii acesteia – elevii. Una dintre preocupările 

constante ale unui profesor este aceea de a căuta în permanență noi moduri de lucru și 

noi instrumente care să facă activitatea cu elevii mai eficientă, să înlăture rutina și să 

favorizeze implicarea elevilor, cum ar fi instrumentele TIC. E ușor de sesizat că, în 

ultimul timp, Internetul oferă o abundență de asemenea instrumente educaționale, ba 

chiar s-a transformat într-un adevărat labirint, în care mereu e ceva nou de descoperit 

și de încercat. 

Când testăm un nou instrument, oricât de interesant ar fi acesta e bine să avem în 

vedere obiectivele pedagogice stabilite și taxonomia lui Bloom, dar și ce aduce el în 

plus față de alte instrumente de același tip deja folosite, adaos fără de care, oricât de 

amuzant ar fi, nu e decât o nouă „jucărie” (să ne gândim numai la gama extrem de 

largă de aplicații existente pentru partajare de fotografii și creare de slideshow-uri). 

În continuare, iată câteva criterii care pot fi utile în aprecierea unui nou 

instrument, deși fiecare cadru didactic poate găsi punctele de vedere proprii și care să 

fie mai potrivite contextului în care predă: 

1. Aspectul colaborativ: întrucât într-un proiect lucrul în echipă este foarte 

important, sunt preferabile acele instrumente care permit colaborarea sau editarea în 

comun, mai ales când e vorba de planificare (de exemplu realizarea de hărți 

conceptuale), dar și de produsele finale (editare colaborativă de cărți electronice, de 

videoclipuri etc.). 

Educația reprezintă principalul mecanism prin care societatea poate răspunde 

schimbărilor la nivel social, economic și tehnologic. În activitatea educațională TIC 

are un puternic impact asupra strategiilor didactice și a dezvoltării unor forme de 

organizare a instruirii care ni sunt posibile cu ajutorul metodelor și mijloacelor 

tradiționale. Actul învățării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor 

profesorului, ci rodul unor interacțiuni ale elevului cu cel care conduce învățarea, cu 

calculatorul, cu sursele de informare puse la dispoziție (Internet, medii de învățare 

colaborative online etc.).  
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2. Funcțiile noi: un instrument care aduce funcții în plus față de cele deja 

existente, sau care se îmbogățește în timp, merită adoptat (de exemplu, dacă la un 

videoclip se poate adăuga un chestionar). 

3. Conturi: pentru elevii de vârstă mică, sunt de preferat instrumentele care nu 

necesită crearea de conturi de utilizator sau, și mai bine, cele care oferă conturi pentru 

cadrele didactice, pe care pot fi create spații de lucru pentru elevi, pe care munca 

elevilor poate fi urmărită si evaluată pas cu pas. 

4. Suport tehnic: e util atât pentru elevi, cât și pentru profesori dacă 

instrumentele beneficiază de suport tehnic de calitate, manual sau o listă de întrebări 

frecvente, suport online etc. 

5. Siguranță (inclusiv durata în timp): desigur, toți dăm atenție siguranței 

elevilor, dar e important și cât de durabile sunt rezultatele muncii lor. Uneori, pagina 

web a aplicației oferă indicii – anunțuri de nefuncționare frecventă, de exemplu. 

6. Rezultatul: e util ca produsul obținut să poată fi descărcat și salvat, decât 

încorporat unei pagini web, blog etc. În cazul dispariției instrumentului care l-a creat, 

produsul nu se pierde, cum s-a întâmplat uneori. 

7. Instalare: deși nu e un criteriu major, poate fi important daca instrumentele 

sunt web-based sau necesită instalare de aplicații pe calculatorul personal. 

8. Preț: in contextul actual, acest criteriu nu necesită comentarii. 

Un alt aspect în testarea unui instrument nou este timpul. Elevii (și cadrul 

Iată o serie de instrumente utile, grupate în câteva categorii. Unele dintre ele pot 

fi utilizate în faza de planificare, altele în implementarea de proiecte. 

Fotobabble - aplicaţie web care permite adăugarea unui comentariu sau a unei 

naraţiuni la o imagine sau fotografie. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează 

naraţiunea folosind un microfon.  

VoiceThread - este un slide show colaborativ multimedia, care conţine imagini, 

documente şi înregistrări video şi permite utilizatorilor să navigheze şi să comenteze 

în 5 moduri: utilizând voce, text, fișier audio sau video.  

Screencast-o-matic - permite înregistrarea activității de pe ecranul calculatorului și 

vocii. Înregistrarea poate fi salvată online, pe YouTube sau pe calculator, în format 

mp4. Putem înregistra doar prezentatorii, doar ecranul, ori ambele 12. 

didactic) au nevoie de timpul care să le permită să îl asimileze și să găsească moduri 

noi și creative de a-l utiliza, nu neapărat căile bătătorite. Un instrument folosit în mod 

uzual pentru prezentări ale elevilor, ca Voki, poate fi foarte bine utilizat în cu totul alt 

scop – a introduce un conținut, a evalua o activitate, a sintetiza. De multe ori, elevii 

pot fi cei care găsesc utilizări noi și ingenioase 2, p. 34-41. 
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Glogster EDU o platforma web 2.0, care permite utilizatorilor să realizeze postere 

online cu fotografii, clipuri video, texte, audio, filme de pe internet sau personale. 

ThingLink este un serviciu online care permite etichetarea fotografiilor pe care le 

publicam pe bloguri, site-uri, ori rețele sociale, cu explicatii.  

 Padlet crearea posterelor digitale ,unde elevii pot expune cercetările lor in cadrul 

proiectelor.  

PhotoPeach nu numai că vei crea slide-uri cu foto și muzică, ci se pot adăuga 

comentarii, se poate seta viteza de redare și efectele sau să faci un chestionar.  

Canva, Fotojet, este un instrument pentru crearea graficelor, slideshowuri, și colaje 

de fotografii. Pentru aceasta selectați un șablon, apoi glisați în acesta o imagine de 

fundal, imagini, miniaturi, și casete de text.  

Powtoon-crearea de animații, dar și imagini ale utilizatorului.  

Storyjumper - crearea cărților electronice. Un instrument web care permite crearea 

unor cărți digitale cu imagini și text, audio.  

Learningapps - fișe de lucru digitale și exerciții interactive.  

Prezi - crearea prezentărilor online.  

Quizlet - fișe digitale gata elaborate care includ definiții, imagini și audio.  

Wand.education - crearea lecțiilor.  

Google Sites - care pot fi utilizate ca și suport digital pentru oricare disciplină sau 

curs,crearea unui portofoliu digital.  

Googleclssroom - comunicare cu elevii, profesori, aplicația pentru educație care 

facilitează predarea și colaborarea profesor – elev.  

Umaplata - crearea jocurilor interactive  

Piktochart - Infograficele sunt reprezentări vizuale ale unor cifre, date, informații, 

comportamente și evenimente. Au avantajul de a prezenta date complexe, cum ar fi 

statistici sau funcții matematice într-un mod mai intuitiv și mai ușor de înțeles.  

Biteable, Stupeflix ne permitea crearea unor filmulețe digitale în doar câteva minute.  

Beam- Creați diverse grafice 14. 

Tabelul 1. Activități care utilizează aplicații online 

Scurtă descriere a 

activității 

Aplicație 

Energia și puterea 

curentului electric 

17 
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Caracteristicile 

curentului electric 

- Calcularea 

rezistenței 5 

 
Întâlnirea cu 

absolvenții 3 

 

 
Lucrare de laborator 

Gruparea 

rezistoarelor 4 

 

 
Verificarea temei pe 

acasă 

Forța elastică 14 

 
Radioactivitatea 

13 

 

 
Jocuri interactive 

Fizica în jurul 

nostru 

Presiunea. Legea lui 

Arhimede 11, 12 
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Captarea atenției  

- Mecanisme simple 

- Circuitul electric 

9, 10 

 
 Recapitulare  

- Cinematica 

-Oscilații și unde 

mecanice 8 

 

 
Interacțiune și 

colaborare 

- Elevii pot să 

inițieze conversații cu 

profesorul  

- Adresează 

întrebări la care pot 

primi răspuns în timp 

real. 7 
 

Implementarea 

diferitor proiecte de 

grup, crearea unui 

portofoliu digital. 

6 

 

Evidența frecvenței 

16 
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Aceste noi instrumente vor schimba rolul profesorului, necesitând din partea 

acestuia o diagnosticare aprofundată a propriilor metode de predare, o creionare a 

unor scenarii de învăţare care să conducă la stabilirea acelor competente- cheie 

necesare pentru disciplina sa. Ce instrumente sunt disponibile, cum funcționează şi 

cum elevii le pot folosi cât mai eficient. Profesorii, indiferent de disciplina predată 

vor să-şi ajute elevii să achiziționeze cunoştinţe, competențe, deprinderi, abilităţi şi 

atitudini ce le vor asigura un start în viaţă. 
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INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ - PREMISĂ INDISPENSABILĂ PENTRU 

ASIGURAREA REUȘITEI FIECĂRUI ELEV  

ÎN CADRUL ORELOR DE FIZICĂ 

Rusu Tamara, profesor de fizică, grad didactic superior 

IPLT ,,Gheorghe Asachi”, or. Chișinău 

Una dintre tendințele modernizării învățământului vizează flexibilitatea instruirii 

și educației pentru a asigura dezvoltarea capacităților şi aptitudinilor fiecărui elev, în 

raport cu propriile posibilități si interese [1]. Învățarea eficientă la fizică se manifestă 

prin productivitate cognitivă şi creativitate numai dacă aceasta se întemeiază pe 

calitățile potențiale ale elevilor, utilizându-se lucrul diferențiat de instruire a elevilor 

prin variate şi complexe modalități.  Este necesară adaptarea demersului educațional 

la diversitatea talentelor individuale.  

Diferențierea şi individualizarea instruirii la fizică constituie o problemă 

pedagogică veche, dar mereu actuală, deoarece elevii se deosebesc prin felul lor de a 

gândi şi a fi,  prin capacitatea şi ritmul de asimilare a cunoștințelor. Pentru asigurarea 

reușitei fiecărui elev şi realizarea unor performanțe cât mai apropiate de potențialul 

său intelectual maxim este necesară utilizarea diferențierii activităților.   

Educația diferențiată  utilizată de cadrele didactice  în cadrul orelor de fizică este 

eficientă dacă elevii conștientizează că diferențierea este utilizată pentru creșterea 

performanțelor fiecăruia în parte. 

Instruirea diferențiată oferă o alternativă strategică pentru amplificarea 

performanțelor școlare. Cadrele didactice care organizează activități prin care copiii 

învață, sunt cei care îi diferențiază pe elevi şi au posibilitatea de a planifica predarea 

unor cunoștințe mai extinse pentru aceștia prin mai multe tipuri de strategii. 

Testarea inițială a elevilor, la început de an școlar la orice disciplină studiată 

permite o diagnosticare a capacităților de învățare şi aranjarea secvențelor curriculare 

conform aptitudinilor deosebite. 

Instruirea diferențiată este răspunsul oferit de cadrele didactice la nevoile 

elevilor. Este necesar aplicarea principiului diferențierii: conținutului, procesului și 

produsului instruirii. Parcurgerea materiei se va realiza conform ritmurilor 

individuale ale elevilor, intereselor, disponibilității și profilul de învățare. Planificarea 

lecțiilor are ca punct de plecare elevul, folosirea metodelor de predare și învățare 

individualizate, în perechi sau în grup. Apare necesitatea cunoașterii fiecărui elev în 

funcție de interesele sale și crearea variată a materialelor didactice.  

Obiectivul principal al cadrului didactic devine stimularea dezvoltării copiilor 

prin modalități ce vor asigura bazele unei personalități independente și creatoare.  
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Avantajele aplicării instruirii diferențiate: utilizarea variată a materialelor 

didactice; tehnici variate de muncă independentă; stimularea originalității și 

creativității elevilor; respectarea ritmului individual de muncă; spiritul de echipă; 

autoevaluarea proprie; criterii de evaluare diferențiate etc. 

Instruirea diferențiată se realizează de către un cadru didactic sau în binom pe 

arii curriculare fizică-matematică, fizică – chimie, fizică - biologie, fizică – 

informatică, fizică - limba franceză pentru clasele bilingve. În dependență de anumite 

teme studiate și de anumite dificultăți întâmpinate în procesul instruirii profesorii se 

cooperează, creează un plan special în comun și lecția se desfășoară de către două 

cadre didactice.  

Extinderea complexității activităților pentru elevii capabili de performanță înaltă 

permit acestora explorarea în profunzime a conceptelor şi aplicarea la situații diferite 

și probleme noi, extinderea se face în elaborarea proiectării de lunga durată, indicând 

numerele de exerciții de nivel ”dificil”. Planificarea unor activității diferențiate extra 

curriculare prin care elevii sunt încurajați să depășească granițele curriculum-ului de 

bază, să rezolve probleme din viața reală sau cele cu relevanță socială, utilizarea 

subiectelor de Olimpiadă, accelerarea conținutului face posibil ca elevii să parcurgă 

materia școlară la fizică într-un ritm specific lor, să dobândească un avans 

,,academic”. 

Elevii care dovedesc abilități înalte într-un anumit domeniu la fizică (teorie, 

experiment, rezolvarea problemelor dificile), dar care nu se manifestă consistent prin 

rezultatele școlare, fie că nu au răbdare, fie că fac erori elementare, nu pot generaliza 

cunoștințele la alte discipline apropiate ca matematica, chimia necesită o atitudine 

diferențiată și individuală pentru înlăturarea dificultăților cu care se confruntă. Mulți 

dintre ei evită sarcinile noi, asumarea riscului sau expunerea la eșec, deoarece nu au 

deprinderile sau strategiile necesare pentru a le face față, sau au greșit formate 

deprinderi de lectură, scris, calcul numeric, nu știu să caute informațiile într-o carte, 

pe net sau bibliotecă, nu au strategii bine însușite de rezolvare a problemelor. 

Profesorii sunt cei care pot recupera lipsa acestor deprinderi sau pot corecta cele 

greșit formate prin lucru suplimentar în afara orelor. 

În rezultatul chestionarul de identificare a inteligențelor multiple predominante 

se repartizează elevii pe grupuri de inteligență după H. Gardner care confirmă că 

oamenii posedă cel puțin opt inteligențe.  

Cele opt inteligente sunt:  

1. Inteligența verbal-lingvistică  

2. Inteligența logico-matematică  
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3. Inteligența vizual-spațială  

4. Inteligența muzical-ritmică  

5. Inteligența corporal-kinestezică  

6. Inteligența interpersonală  

7. Inteligența intrapersonală  

8. Inteligența naturalistă [1]. 

Scopul inventarului de inteligențe multiple este ca să desfășurăm tipuri de 

activități de învățare diferite în dependență de individualitățile reale ale elevilor. 

Aplicând necesitățile individuale în realizarea lecției, se va obține un impact mai 

mare în instruirea elevilor 

Atitudinea profesorilor în ceea ce privește predarea cunoștințelor, aranjamentele 

grupale în interiorul clasei, materialele didactice utilizate, forma de prezentare a 

lecției nu fac altceva decât să reflecte încercări de soluționare a întrebării: „cum să 

organizez o clasă de 30 sau 35 de elevi astfel încât să obțin rezultatele dorite”.  

Practicienii şi cercetătorii au relevat trei laturi ale organizării şi administrării 

grupelor de elevi: 

• examinarea posibilităților şi motivelor necesare de grupare: când se impune 

instruirea întregii clasei şi când a unui singur grup, care sunt resursele educaționale 

necesare unui grup eterogen şi care sunt cele specifice unui grup restrâns de copii cu 

abilități asemănătoare sau la un nivel de dezvoltare apropiat, care sunt rezultatele 

așteptate şi la ce nivel trebuie să fie performanțele grupului mic, cum se poate trece 

de la un grup la altul; 

• aranjarea fixă a băncilor în clasă, practică frecvent întâlnită, limitează 

posibilitățile de grupare a copiilor pe centre de interes ca şi accesul la resursele 

prezente în clasă ( cărți, net, enciclopedii...); 

• libertatea de mișcare în clasă este principala caracteristică a instruirii flexibile, 

prin care elevii sunt încurajați să-şi asume responsabilitatea propriei învățări, să știe 

să utilizeze resursele disponibile în clasă, să lucreze în liniște alături de alții. 

Toate aceste aspecte ale organizării claselor oferă șansa unei instruiri 

individualizate şi stimulării intereselor cognitive [3].  

Strategiile de predare care se impun în educația elevilor capabili de performanță 

înaltă sunt mult mai variate şi diferențiate decât ar putea apărea la prima vedere, 

deoarece, chiar dacă înțeleg mai bine sau rețin cu mai multă ușurință cunoștințele sau 

informațiile, nu toți sunt elevi autonomi sau au strategiile de învățare pe deplin 

formate. RENZULLI şi REIS (1985) specifică patru domenii în care trebuie formate 

sau stimulate abilitățile elevilor capabili de performanțe superioare: a) formare 
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cognitivă şi afectivă; b) a şti cum să înveți; c) formarea abilităților de cercetare şi 

utilizare a materialelor de referință; d) formarea abilităților de a comunica prin forme 

orale, scrise şi vizuale [2]. 

Cadrul didactic poate adopta mai multe strategii de a preda cunoștințele 

prevăzute într-un conținut sau altul, dar trebuie să fie conștient că anumite abilități 

sau capacități se formează numai prin intersecția mai multor strategii. 

Există şi opțiunea următoare în privința instruirii copiilor capabili de 

performanță înaltă: cea care constă în a modifica procesul de educație mai mult decât 

conținutul, în intenția de a stimula dezvoltarea creativității şi abilitățile intelectuale de 

a rezolva probleme ca modalitate de bază de a răspunde nevoilor definitorii ale 

supradotaților. 

Cât privește stilul de predare şi sprijin al elevilor supradotați în procesul de 

instruire, deosebim următoarele [4]: 

a) la cei mici este mai important: sprijinul psihoafectiv al profesorului, oferirea 

de prilejuri de explorare şi activitate; 

b) pentru elevii capabili de performanță înaltă mai mari sunt recomandate: 

introducerea în metodele şi tehnicile învățării eficiente şi rapide şi adaptarea acestora 

la caracteristicile individuale de activitate, discuții şi schimburi de idei cu adulții, 

introducerea în tehnica descoperirii informației în diferite surse, stimularea gândirii 

divergente, a creativității  prin metode specifice şi printr-un mediu școlar non-

conformist. 

Modalitatea accesibilă şi mai ușor de realizat în mod concret este tratarea 

diferențiată a elevilor capabili de performanță înaltă în cadrul claselor neomogene. 

Ideile inovatoare aplicate în cadrul instruirii diferențiate oferă un feedback 

permanent, formarea autocontrolului elevului, evaluarea formativă în cazul 

profesorului. Această abordare a procesului de instruire duce la existența unor elevi 

care învață mai rapid și mai profund decât alții și oferă posibilitatea de a avansa 

potrivit capacităților intelectuale. 
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ROLUL OLIMPIADELOR ȘCOLARE DE FIZICĂ LA FORMAREA 

ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR DOTAȚI 

Spînu Vasile, profesor de fizică 

Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni 

Pregătirea pentru concursurile de fizică joacă un rol deosebit de important la 

însușirea temeinică și profundă a cunoștințelor din matematica, astronomie, chimie, 

biologie etc. 

Participarea la olimpiadă contribuie la dezvoltarea intereselor cognitive, a 

activității creatoare și la lărgirea orizontului elevilor. Acest proces asigură formarea 

deprinderilor de lucru, necesare pentru consolidarea anumitor cunoștințe, prin studiul 

independent al literaturii de popularizare a științei, care conduce la altoirea interesului 

pentru fizică. În rezultat se creează o concepție integră despre natură, despre aplicațiile 

practice ale fizicii în realitatea înconjurătoare. Participarea la olimpiadele de fizică 

contribuie de asemenea la dezvoltarea și educarea unor astfel de trăsături valoroase de 

caracter ca insistența în vederea atingerii unui scop, individualitatea, independența în 

gândire și activitate etc. 

Olimpiada de fizică este în primul rând o competiție, unde elevii se vor confrunta 

cu adversari puternici și vor primi probleme cu un grad sporit de dificultate, care, de 

regulă, pot fi soluționate prin diverse metode. Rezolvarea unor astfel de probleme 

necesită nu numai o atenție sporită, ci și o voință de învingere a dificultăților, precum 

și deprinderi de rezolvare a problemelor obișnuite din cursul școlar de fizică. 

Elevii dotați ai claselor a VII-a – a XII-a , doritori de a participa la olimpiada 

republicană, mai întâi concurează la olimpiada interșcolară, organizată de profesorii 

din gimnazii și licee. Aceasta este prima rundă după care, învingătorii participă la faza 

raională și în apoi la cea republicană. 

În continuare prezentăm exemple de probleme, propuse elevilor la faza raională. 

Olimpiada Raională la fizică, Clasa a 9-a 

1. La distanța d=15 cm de la o lentilă convergentă cu puterea optică D=10 dioptrii este 

așezat perpendicular pe axa optică principală un obiect cu înălțimea h=4 cm. 

Determinați înălțimea imaginii și distanța ei de la lentilă. Efectuați construcția 

geometrică. 

2. O planetă mică, sferică, are raza de 500 km și densitatea medie egală cu 3000kg/m3. 

Determinați intensitatea câmpului gravitațional creat de planetă la o înălțime egală cu 

jumătate din raza ei. (𝛾 = 6,67 × 10−11 𝑁×𝑚2

𝑘𝑔2
) 
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3. Un fir de praf cu masa de 3,2×10-6g se află în echilibru într-un câmp electric omogen. 

Determinați numărul de electroni „în exces” de pe fir. Vectorul intensității câmpului 

electric este orientat vertical în sus și are valoarea de 200
𝑁

𝐶
. 

 

Olimpiada Raională la fizică, Clasa a 10-a 

1. Un automobil se mișcă rectiliniu cu viteza de 72 km/h . După ce a început frânarea, 

el a parcurs distanța de 24 m și s-a oprit. Determinați: a) distanța de frânare, dacă la 

momentul începutului frânării viteza lui ar fi de 54 km/h; b) timpul de mișcare până la 

oprire în ambele cazuri. Accelerația automobilului în ambele cazuri este una și aceeași. 

2. Dintr-un turn aflat pe o planetă oarecare cade liber un corp. După ce acest corp 

parcurge o distanță de 4 m, al doilea corp începe să cadă liber dintr-un punct situat cu 

h=12 m mai jos de vârful turnului. Care este înălțimea turnului, dacă ambele corpuri 

au ajuns simultan la suprafața planetei?  

3. Un parașutist de masa m=80 kg parcurgând în cădere liberă distanța de h=20 m 

deschide parașuta în timpul t=3s, își micșorează uniform viteza de n=10 ori. Care este 

tensiunea din firele de suspensie ale parașutei în acest timp?  

Olimpiada Raională la fizică, Clasa a 11-a 

1. Un gaz ce ocupă volumul V1=2·10-3 m3 la temperatura T1=400 K și presiunea P1=105 

Pa este supus la următoarele transformări:  

1) Comprimarea izotermă până volumul devine V2, și presiunea P2; 

2) Răcirea izobară până la temperatura T3=200 K; 

3) Destindere izotermă (T3=const.) până când volumul devine V4=10-3 m3. 

Să se afle presiunea finală P4 a gazului. Să se reprezinte grafic procesul în (P, V) (P, T) 

(V, T). 

2. O masă de oxigen m=2 kg ocupă volumul V1=1 m3 la presiunea P1=2·105 N/ m3. 

Gazul este încălzit izobar și se destinde până la volumul V2=3 m3, apoi izocor până 

când presiunea devine P3=5·105 . Să se afle: 

a) Variația energiei interne; 

b) Lucrul mecanic efectuat de gaz; 

c) Căldura absorbită de gaz. 

Se cunosc: 𝐶𝑉
5

2
𝑅; 𝑀(𝑂2) = 16 × 10−3; 𝑅 = 8,31

𝐽

𝑚𝑜𝑙×𝐾
. 

3. În vârfurile A, B și C ale unui pătrat cu latura a=0.41 m, se află trei corpuri 

punctiforme, cu sarcinile 𝑞1 = −2 × 10−6𝐶, 𝑞2 = 4√2 × 10−6𝐶, respectiv 𝑞3 = 𝑞1 =

−2 × 10−6𝐶. Să se determine:  

a) Intensitatea câmpului electric creat de sarcinile q1, q2, q3 în vârful D al pătratului;  

(K=9·109 𝑁·𝑚2

𝐶2
; 𝑞𝑒=1,6·10−19C; g=10

𝑁

𝑘𝑔
 )  

(g = 9.8
𝑚

𝑠2
 )  
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b) Potențialul electric în punctul D; 

c) Lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa un corp punctiform cu sarcina q4=10-6C 

din punctul D în centrul O al pătratului. 

Olimpiada Raională la fizică, Clasa a 12-a 

1. Un proton cu sarcina q=1.6·10-19 C și masa m=1.67·10-27 kg pătrunde într-un câmp 

magnetic omogen cu viteza inițială v0=2.5·108 m/s, perpendicular pe liniile de câmp. 

Inducția câmpului este B=1.5T. Determinați:  

a) raza de curbură a traiectoriei descrise de proton; 

b) perioada de rotație; 

c) frecvența rotațiilor. 

2. Un circuit RLC serie alternativ este alimentat la o tensiune efectivă de 6V, 

funcționează în regim de rezonanță. Știind că valoarea efectivă a intensității este egală 

cu 0,2A, frecvența este 50Hz, iar tensiunea pe condensator 8V, determinați:  

a) tensiunea pe rezistor și pe bobină; 

b) rezistența ohmică, reactanța inductivă, reactanța capacitivă și impedanța circuitului; 

c) inductanța bobinei și capacitatea condensatorului; 

d) factorul de calitate al circuitului. 

3. Un circuit oscilant ideal are o bobină cu o inductanța 31mH și un condensator plan 

cu aria armăturii de 20 cm2 și distanța dintre armături de 1 cm . Aflați: 

a) permitivitatea electrică relativă a mediului dintre armături, dacă amplitudinea 

intensității curentului în circuit este egală cu 200µA, iar amplitudinea tensiunii cu 10V; 

b) perioada oscilațiilor circuitului oscilant; 

c) frecvența proprie a circuitului oscilant (𝜀0 = 8,85 × 10−12 𝐹

𝑚
). 

Pentru a atrage un număr cât mai mare de elevi, care manifestă performanțe 

deosebite, profesorul de fizică trebuie să alcătuiască un proiect de activitate de lungă 

durată. 

În proiect se vor fixa anumite obiective de organizare a activităților 

extracurriculare: cercul de fizică (de exemplu „Viitorii fizicieni”, clasele a VI-a – a IX-

a), conferințe științifice cum ar fi „Talent, Muncă, Cutezanță” pentru elevii claselor a 

X-a – a XII-a), TVC-uri, serate consacrate savanților fizicieni ș.a. 

La ședințele de totalizare a activităților cercurilor de fizică, profesorul trebuie să 

facă o analiză a rezultatelor performanțelor elevilor dotați, să menționeze dinamica lor, 

dar și să valorifice rezervele posibile. 

Trebuie de menționat că în republica noastră la disciplina școlară Fizica, elevii 

dotați au multe posibilități de a participa la concursurile alternative, organizate de 

universitățile și liceele din Chișinău, Bălți, Comrat. 
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Există o colaborare frumoasă dintre catedra Fizică Teoretică și Experimentală a 

Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și LT „Ion Vatamanu”,din or. 

Strășeni în baza unui contract de lungă durată, care a făcut posibilă instituirea în liceu 

a unei asociații științifice a elevilor dotați, sub conducerea directorului adjunct, dna. 

Ludmila Berladean. 

Elevii noștri participă și la olimpiadele organizate în instituții din or. Chișinău. 

Vom menționa doar unele succese obținute de aceștia: Filip Iulian, cl. IX, locul II la 

Concursul „Științe” (2012), LT. Orizont; Lazar Olga, cl. VII, locul II la Concursul 

„Galileo” (2011), LT. Gaudeamus; Pereu Ion, cl. XI, locul III la Concursul Academiei 

de Științe (2011). 

E îmbucurător faptul că din anul 2012 în LT „Ion Vatamanu” se desfășoară 

Concursul Național de Fizică PHI (online), organizat de universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, Romania. La acest concurs au posibilitatea să participe un număr mult 

mai mare de doritori pasionați de fizică. Numărul cererilor de participare la acest 

concurs e în creștere. Iată câteva rezultate ale elevilor: 

 Țurcanu Oxana, cl. X, premiul III, PHI-2012; 

  Filip Iulian, cl. IX, premiul III, PHI-2012; 

 Jereghi Corina, cl. XI, premiul III, PHI-2013; 

 Balan Denis, cl. XI, mențiune, PHI-2013; 

 Corobceanu Pavel, cl. XII, mențiune, PHI-2014; 

 Sîrcu Vasile, cl. XII, mențiune, PHI-2014; 

 Dîrul Dan, cl. VIII, mențiune, PHI-2014; 

 Gaidău Mihai, cl. X, mențiune, PHI-2014; 

 Stratulat Ștefan, cl. X, mențiune, PHI-2014. 

În final concluzionăm, că lucrul cu elevii dotați joacă un rol important în 

rezolvarea problemelor științifice despre natură, în valorificarea interesului în 

domeniul fizicii, învățarea unor lucruri sau abilități noi. 
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UNELE ASPECTE NESTANDARDE ALE CÂTORVA SUBIECTE 

DIN CURSUL LICEAL DE FIZICĂ 

Zubac Ion, cercetător științific 

Institutul de Fizică Aplicată 

Rezumat. Perfecționarea rezolvării problemelor în învățământul preuniversitar și abordarea la nivelul 

cuvenit a exemplelor de la treapta liceală, devin în prezent o sarcină dificilă pentru cadrele didactice. 

În procesul didactic la fizică apar un șir de aspecte mai puțin standarde în special atunci când se 

lucrează în clasă. Unele exemple sunt discutate în articolul de față.   

Cuvinte-cheie: rezolvarea exemplelor, soluții inexacte, ore de fizică, predare-învățare, probleme 

aplicative. 

Abstract. Improving problem solving skills in high-school education and examples at the appropriate 

level often represent a difficulty for many teachers. When teaching physics a number of 

unstandardized issues arise. In this article, we examine some such examples. 

Keywords: solving examples, inaccurate solutions, physical classes, teaching-learning, applicative 

problems. 

Evoluția caracterului formativ al învățării face parte din interesele școlii naționale. 

Procesul în sine este influențat de științele socio-umane pe de o parte și de științele 

naturii de cealaltă parte, rolul fizicii fiind, bineînțeles, covârșitor.   

În curriculum-ul școlar [1] un pilon substanțial îl reprezintă metodologia 

didactică, adică sistemul de metode și procedee aplicate pentru îndeplinirea 

obiectivelor în învățământ. Termenul de metodă didactică, arhicunoscut în mediul 

pedagogic, este dat inclusiv de către Ionescu și Chiș [2]. Cu aceasta ne dăm bine seama 

că printre gama de metode ce se utilizează, rezolvările de probleme îndeplinesc o 

funcție majoră pe toate dimensiunile fizicii școlare și predării-învățării-evaluării 

acesteia. Diferența dintre exerciții și probleme constă în gradul de complexitate, și 

aceasta fiindcă „în exerciții primează aspectul algoritmic, în timp ce în probleme 

primează aspectul euristic” [3]. Asupra problemelor este necesar „să aplicăm anumite 

priceperi și deprinderi însușite prin exercițiu, cu scopul descoperirii unor strategii 

euristice de rezolvare, respectiv de găsire a soluției” [3]. 

Perfecționarea rezolvării problemelor în învățământul preuniversitar în general, și 

în timpul lecțiilor în mod special, abordarea la nivelul cuvenit a exemplelor de la treapta 

liceală, devin în prezent o sarcină responsabilă cadrelor didactice.  

Din perspectiva dată trebuie să spunem că eficacitatea, și în același rând 

transparența cu care este asistată parcurgerea problemelor respective începe a da 

naștere la implicări susținute ale elevilor în direct conținutul fiecăreia din ele, și 

neapărat, în acest caz, îi provoacă ca să gândească critic.  
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În același rând, această situație concretă pe care elevul o reușește se transpune în 

sursă inspirațională pentru el în a identifica și alte conexiuni cu alte fenomene. În felul 

acesta la elev se înlesnește așezarea reprezentărilor solide sprijinite pe acest cluster, 

ceea ce, mai târziu, va da posibilitate de a constitui niște competențe.  

În acord cu aceste motive, iată deci, putem vorbi despre un șir de aspecte mai 

puțin standarde ce pot să apară în timp ce se lucrează în clasă, în aceeași măsură și când 

se lucrează acasă. Să urmărim deci în ce constă primul exemplu.  

Un proiectil (obuz) este lansat sub unghiul de 30° față de orizont cu viteza inițială 

de 400 𝑚/𝑠. În punctul superior al traiectoriei obuzul erupe în două fragmente, unul 

dintre care are masa de trei ori mai mare decât altul. După explozie obiectele au ajuns 

simultan la sol. La ce distanță de la punctul de lansare a obuzului a ajuns fragmentul 

mai mare, dacă cel mai mic a căzut în punctul de lansare [4]? Exemplul respectiv 

reprezintă de fapt problema 4.52 pagina 46 din culegerea [4] de probleme pentru liceu 

la fizică în varianta ei actuală, adică în ediția cea mai recentă.    

În cazul de față s-ar cuveni să arătăm totuși situația concretă cu ajutorul unui 

desen.           

 

 

Se dă                                                

                                  Scriem legea conservării impulsului:    

𝑚 = 𝑚1 + 𝑚2                              𝑝𝑖 = 𝑝𝑓   (1),                 

𝛼 = 30°                     adică          𝑚�⃗�0 = 𝑚1�⃗�1 + 𝑚2�⃗�2   (2)            

𝑣0 = 400 
𝑚

𝑠
               iar în proiecții pe axa 𝑂𝑥,         

𝑚1 = 3𝑚2                               𝑚𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚1𝑣1 − 𝑚2𝑣2 ;            

𝑡1 = 𝑡2                              (𝑚1 + 𝑚2)𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚1𝑣1 − 𝑚2𝑣2              

𝑑                                       (3𝑚2 + 𝑚2)𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3𝑚2𝑣1 − 𝑚2𝑣2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fig. 1. Explozia proiectilului din problemă care se produce în punctul superior al 

traiectoriei, în două fragmente. În rezultatul exploziei fragmentul 1 primește impulsul 

1 1,m v fragmentul 2 capătă impulsul 2 2m v . La momentul lansării impulsul proiectilului 

este 0.mv  

396



                         4𝑚2𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚2(3𝑣1 − 𝑣2) ⇒   4𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3𝑣1 − 𝑣2     (3)                                        

Traiectoria mișcării este o parabolă. În punctul superior al parabolei, 𝑣𝑦 = 0.     

𝑣1𝑥 = 𝑣1 ;    𝑣1𝑦 = 0  ;   𝑣2𝑥 = −𝑣2 ;   𝑣2𝑦 = 0.     

{
𝑣0𝑥 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑣0𝑦 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼    (4) 

De-a lungul axei 𝑂𝑥 obuzul se mișcă uniform:                    

𝑥 = 𝑣𝑥𝑡  (5) 

𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 ⇒ 𝑥 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑡                            

{
𝑣𝑥 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑣𝑦 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑔𝑡   (6) 

𝑦 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑡 −
𝑔𝑡2

2
  (7)                                                      

În punctul superior 𝑣𝑦 = 0, deci 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑡 ⇒ 𝑡𝑢 =
𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑔
  (8)                         

𝑡𝑢 =
400∙

1

2

10
= 20 (𝑠) - timpul de urcare a obuzului. Din punctul superior începe altă 

mișcare parabolică. Bătaia acestui obuz va fi                    

𝐿 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑡𝑡 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙
2𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑔
=

2𝑣0
2𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑔
=

𝑣0
2𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑔
  (9) 

𝑥2 =
1

2

𝑣0
2𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑔
  ;   𝑥2 =

1

2

16∙10000∙
√3

2

10
= 4000√3 (𝑚)                 

𝑥2 = 𝑥2
′  (a ajuns în același loc), iar timpul 𝑡 în care a avut loc este unul și același.        

Scriem coordonata 𝑦 a obuzului:                          

𝑦 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑡 −
𝑔𝑡2

2
 (10) 

Folosim în (10) timpul de urcare 𝑡𝑢 obținut mai sus în relația (8) și avem          

𝑦 = 400 ∙
1

2
∙ 20 −

10∙400

2
= 4000 − 2000 = 2000 (𝑚) – înălțimea la care urcă 

obuzul.   

Atunci timpul de zbor al corpului (1) va fi:                                                      

𝑡1
2 =

2𝑦

𝑔
    𝑡1 = √

2𝑦

𝑔
     𝑡1 = √

2 ∙ 2000

10
= √400 = 20 (𝑠) ⇒ 𝑡1 = 𝑡𝑢 (11)              

Timpul de zbor al corpului (1) este egal cu timpul de urcare a obuzului. Putem scrie:  

{
𝑥1 = 𝑣1𝑡1

𝑥2 = 𝑣2𝑡𝑢
   (12) 

Din (3) îl exprimăm pe 𝑣2:        𝑣2 = 3𝑣1 − 4𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼   (13) 

Utilizând  expresiile (11) și (13) în sistemul de ecuații (12), primim:                       
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{
𝑥1 = 𝑣1𝑡

𝑥2 = (3𝑣1 − 4𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑡
 

din care rezultă că  3𝑣1 − 4𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥2

𝑡
⇔ 3𝑣1 =

𝑥2

𝑡
+ 4𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 ;  𝑣1 =

1

3
(

𝑥2

𝑡
+

4𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼)  

𝑣1 =
1

3
(

4000√3

20
+ 4 ∙ 400 ∙

√3

2
) =

1

3
(200√3 + 800√3) = 1000

√3

3
≅ 576,7 (

𝑚

𝑠
) 

𝑣2 = 3 ∙
1000√3

3
− 4 ∙ 400 ∙

√3

2
= 1000√3 − 800√3 = 200√3 ≅ 346 (

𝑚

𝑠
) 

Aflăm 𝑥1                                                𝑥1 = 𝑣1𝑡                                                                 

𝑥1 =
1000√3

3
∙ 20 =

20000√3

3
≅ 11533 (𝑚)                                                                              

𝑑 = 𝑥1 + 𝑥2  ;    𝑑 =
20000√3

3
+ 4000√3 =

32000

3
∙ √3 ≅ 18453 (𝑚) ≅ 18,5 𝑘𝑚.  

Toate acestea demonstrează că proiectilul dat a explodat în punctul superior al 

traiectoriei care corespunde punctului de pe sol ce se găsește la distanța de 18,5 – 

11,533 = 6,967 km față de locul lansării lui. Răspunsul cel greșit propus până în 

prezent, așa cum se poate observa, conține ideea că explozia bombei s-ar fi petrecut fix 

la jumătatea distanței totale de zbor, la o distanță de 9,25 km față de locul tragerii. 

Deducerile parcurse mai sus elimină definitiv această idee și aduc claritate asupra 

întrebării date. Ceea ce a fost propus ca și răspuns pentru distanța respectivă,  în ediția 

curentă este incorect. Răspunsul la această problemă vizează locul aterizării 

fragmentului cel mai mare în raport cu locul de unde s-a tras.      

Vedem în continuare ce presupune al doilea subiect.       

Pe un plan orizontal se deplasează un corp 1 cu masa de 20 g. În calea sa, el 

ciocnește elastic corpul 2 cu masa de 60 g, după care corpurile parcurg pe direcții 

perpendiculare distanțele de 15 cm și 5 cm până la oprire [4]. Ce distanță ar fi parcurs 

corpul 1 în caz că n-ar fi ciocnit corpul 2? Acest exemplu reprezintă de fapt problema 

4.215 p. 61 din culegerea de probleme despre care am menționat anterior. 

Se cuvine aici să examinăm situația acestei ciocniri și să efectuăm un desen.  

 

  

Fig. 2. Ciocnirea elastică care se produce între corpul 1 și 

corpul 2 conform cu situația din problemă 
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Se dă                  Pentru început utilizăm legea conservării impulsului,     

1 20m g                                            𝑝1 = 𝑝1
′ + 𝑝2

′                         

2 60m g             sau                                                                    

1 15l cm                                       𝑚1�⃗� = 𝑚1�⃗⃗�1 + 𝑚2�⃗⃗�2.               

2 5l cm               Din figură și condiția problemei rezultă că              

l                                                   𝑝1
2 = 𝑝1

′2 + 𝑝2
′2                                       

                            sau                                                                                

                                             𝑚1
2𝑣2 = 𝑚1

2𝑢1
2 + 𝑚2

2𝑢2
2.                                         (1) 

Forțele de frecare vor fi, respectiv, egale cu                                                       

                                           𝐹1𝑓 = 𝑚1𝑎1   și    𝐹2𝑓 = 𝑚2𝑎2                                           

                                                     𝑎1 = 𝑎2 = 𝜇𝑔 

                                                       (𝜇1 = 𝜇2)     - ?                                           

𝑚1𝑢1
2

2
= 𝑎𝑚1𝑙1 

𝑚2𝑢2
2

2
= 𝑎𝑚2𝑙2 

𝑢1
2 = 2𝑎𝑙1 

𝑢2
2 = 2𝑎𝑙2 

𝑣2 = 2𝑎𝑙 

                                               
𝑢2

2

𝑢1
2 =

𝑙2

𝑙1
            𝑢2

2 = 𝑢1
2 𝑙2

𝑙1
                                         (2) 

 

                                                 
𝑣2

𝑢1
2 =

𝑙

𝑙1
            𝑣2 =

𝑙

𝑙1
∙ 𝑢1

2                                     (3) 

Substituim (2) și (3) în relația (1)      

𝑚1
2

𝑙

𝑙1
𝑢1

2 = 𝑚1
2𝑢1

2 + 𝑚2
2 ∙ 𝑢1

2
𝑙2

𝑙1
 

𝑙

𝑙1
= 1 + (

𝑚2

𝑚1
)2 ∙

𝑙2

𝑙1
 

𝑙 = 𝑙1 + (
𝑚2

𝑚1
)2 ∙ 𝑙2 = 15 + 9 ∙ 5 = 60 (𝑐𝑚) 

R. 𝑙 = 60 𝑐𝑚. Am obținut rezultatul autorilor. Menționăm că acest rezultat nu satisface 

legii conservării energiei.  

Faptul că acest subiect a fost plasat direct la legea conservării energiei trezește unele 

semne de întrebare. Dacă este așa, rezultatul obținut îl contrazice clar pe cel din carte. 

Luarea în vedere a legii conservării energiei aduce la distanța parcursă de către bila 1  
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𝑙 = 𝑙1 +
𝑚2

𝑚1
𝑙2 = 15 + 3 ∙ 5 = 30 (𝑐𝑚). 

Dacă să admitem cealaltă ipoteză, vedem că distanța până la oprire parcursă de bila 1  

este realmente   𝑙 = 60 𝑐𝑚, de unde rezultă că răspunsul din carte este adevărat. În 

acest caz trebuie să existe câteva precizări:  

- Faptul că masele corpurilor sunt diferite nicidecum nu înseamnă că după ciocnire 

viteza corpului cu masa mai mică va fi mai mare 

- Coeficientul de frecare a bilei 1 cu suprafața este același cu coeficientul de 

frecare a bilei 2 cu suprafața, μ1 = μ2 

- La ciocnirea bilelor 1 și 2 nu se permite de aplicat legea conservării energiei 

- Subiectul 4.215 trebuie plasat în alt paragraf decât legea conservării energiei.  
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ ȘI EFORTURI SPRE UN MEDIU  

DE ÎNVĂȚARE COMBINAT 

Zubac Ion, cercetător științific 

Institutul de Fizică Aplicată 

Rezumat. Cadrul existent în care se poziționează învățământul, schimbările economice și sociale, 

împreună cu așteptările și exigențele publice față de unitățile de învățământ determină comunitatea 

europeană să-și focuseze preocupările pe asigurarea calității în educație. Ceea ce detașează STEM 

de educația științifică și matematică tradițională este mediul de învățare combinat și faptul că arată 

elevilor modul în care metoda științifică poate fi aplicată în viața de zi cu zi. Unele particularități 

întâlnite în procesul educațional de tip STEM sunt discutate în articolul de față.   

Cuvinte-cheie: educație STEM, aplicații reale, curriculum tradițional, investigație, oportunități. 

Abstract. The existing framework of education, the economic and social change, together with 

public exigencies towards educational institutions, determines the European community to focus its 

concerns on quality assurance in education. What STEM is detaching from traditional education is 

the combined learning environment and the fact that it shows to the students how the scientific 

method may be applied in everyday life. Some peculiarities encountered in the STEM educational 

process are discussed in this paper. 

Keywords: STEM education, real applications, traditional curriculum, investigation, opportunities. 

 

Introducere 

După cum se cunoaște, în scopul pregătirii pentru viață a tinerei generații o 

societate necesită specialiști înalt calificați dar și un complex educațional bine pus la 

punct. Dintru începutul existenței sale omul se ciocnește cu necesitatea supraviețuirii 

în fața naturii înconjurătoare. A obține treptat informații și cunoștințe despre tot ce 

înseamnă viața este un prim țel educațional spre care se orientează de mici copiii și 

școala deopotrivă. Educația tradițională își justifică prin acest motiv aportul pe care îl 

aduce în parcursul societăților din toate timpurile. Pe dimensiunea acțiunii sale un 

curriculum clasic asigură copilului acumulări de cunoștințe și formarea unei mulțimi 

de priceperi și deprinderi concrete în corespundere cu fiecare disciplină de 

învățământ. Trecând dincolo de capacitățile individuale ale elevului pentru un anume 

domeniu disciplinar, contextul vieții de zi cu zi pune amprenta în evoluția de 

personalitate. Pe măsură ce informațiile de bază corespunzătoare diferitor domenii de 

cunoaștere pot fi dobândite cu ușurință, survine în mod insistent nevoia de 

perfecționare a concepției despre curriculum, a concepției generale despre educație. 

Conform sistemului actual deși se urmărește dezvoltarea deprinderilor și formarea 

competențelor, cunoștințele se asimilează pe domenii despărțite, ceea ce face mai 

dificilă percepția asupra naturii, care are un caracter unitar.  
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1. Premise pentru o educație în știință, tehnologie, inginerie, matematică 

Mecanismul de pregătire a elevilor în domeniul fizicii pretinde atingerea unor 

ținte, și rezultatul acestui proces depinde de acțiunea mai multor factori, inclusiv de 

îndeplinirea responsabilă a sarcinilor concrete specifice programei școlare. Soluții 

menite să sprijine nivelul de formare a elevilor în domeniul respectiv ar putea fi 

identificate dacă, în prima instanță, se stabilesc forma actuală și premisele acestui 

mecanism.  

Cadrul existent în care se poziționează învățământul, schimbările economice și 

sociale, împreună cu așteptările și exigențele publice față de unitățile de învățământ 

determină comunitatea europeană să-și focuseze preocupările pe asigurarea calității în 

educație. Un complex educațional capabil să dezvolte o perspectivă academică și să 

ajute la  dezvoltarea unei perspective personale poate fi considerat un sistem de 

calitate. 

 STEM (Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics) este 

un curriculum construit pe ideea educării elevilor în patru discipline specifice - 

știință, tehnologie, inginerie și matematică - într-o abordare interdisciplinară și 

aplicată. Decât să predea cele patru discipline ca subiecte separate și discrete, STEM 

mai degrabă le integrează într-o paradigmă de învățare coezivă bazată pe aplicații din 

lumea reală [1]. Sistemul de învățare conform curriculumului clasic presupune 

formarea și dezvoltarea capacităților și asimilarea cunoștințelor epistemologice dintr-

un domeniu concret și independent de succesele atinse în alte domenii de cunoaștere 

[2]. În contrast, metodologia de educare STEM însoțește elevul în decursul devenirii 

sale într-un anturaj propice de investigare științifică. Totuși ceea ce detașează STEM 

de educația științifică și matematică tradițională este mediul de învățare combinat și 

faptul că arată elevilor modul în care metoda științifică poate fi aplicată în viața de zi 

cu zi. De rând cu aceasta STEM predă elevilor gândirea computațională și se 

concentrează asupra aplicațiilor din lumea reală de rezolvare a problemelor. Datorită 

acestor aspecte, educația STEM începe în timp ce elevii sunt foarte tineri.  

O bună parte din educația STEM are drept scop atragerea categoriilor de 

populație care sunt reprezentate într-un procent mai mic. Pentru exemplu, elevii de 

gen feminin sunt semnificativ mai puțin susceptibili să urmeze o facultate în 

domeniul respectiv și o profesie [1]. Aceasta nu reprezintă o noutate, însă decalajul 

crește într-o rată semnificativă. De asemenea, elevii de gen masculin sunt mult mai 

predispuși să urmeze niște domenii legate de inginerie și tehnologie, în timp ce elevii 

de gen feminin optează pentru domenii științifice cum ar fi biologia, chimia și 

biologia marină [1]. Un raport STEMconnect declară că în general pentru elevii de 
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gen masculin sunt șanse de trei ori mai multe de a fi interesați ca să urmeze o profesie 

STEM [3].  

2. Particularități ale explorării interdisciplinare STEM 

Etapa inițială de învățare STEM corespunde în acest caz cu școala elementară. 

În școala elementară învățământul STEM se concentrează pe cursurile introductive 

STEM, precum și pe conștientizarea câmpurilor și ocupațiilor STEM. Acest pas 

inițial oferă o învățare structurată așezată pe niște standarde axate pe anchete și 

fundamentată pe probleme reale, prin aceasta conectând toate cele patru subiecte 

STEM. Această pregătire nu se face într-un sistem impus, dictat, pentru că așa 

trebuie, ci scopul este de a spori interesul elevilor așa ca ei să dorească să urmeze 

cursurile. Există, de asemenea, un accent pus pe îmbinarea oportunităților de învățare 

STEM în școală și în afara școlii.  

Stadiul școlii medii corespunde cursurilor STEM cu un nivel de rigurozitate și 

dificultate aflat în creștere. Aici încă este urmărită conștientizarea elevilor în raport 

cu domeniile și ocupațiile STEM, și în aceeași măsură cu cerințele academice ale 

unor astfel de domenii. La nivelul dat este posibil ca elevii să fie atrași spre a explora 

anumite cariere profesionale legate de STEM. 

Pentru stadiul de liceu programul de studiu se concentrează pe aplicarea 

subiectelor într-un mod provocator și riguros. Cursurile și căile sunt acum disponibile 

în domenii și ocupații STEM, precum și pregătirea pentru educația post-liceală [1,4] 

și ocuparea forței de muncă. Se pune un accent mai mare pe oportunitățile STEM în 

școală și în afara școlii. 

STEM oferă acces [5] elevilor și profesorilor pe un spectru larg de activități 

didactice. Să admitem următoarea activitate științifică de studiere a unor efecte 

interesante sub diverse aspecte. La predarea unor subiecte precum influența forțelor 

în natură, deplasarea maselor de aer, mișcările centrifuge, dinamica și hidrodinamica, 

vârtejurile, este oportun a întrebuința activități științifice. Este necesar să avem 

pregătite două butelii goale, de volum a câte 2 litri; un adaptor pentru tornadă 

(adaptor cu răsuflătoare) disponibil online și în laboratoarele științifice; apă  [6]. În 

acest caz se poate de propus următorii pași: 

1. Umpleți una din sticle cu apă până când este aproape plină. 

2. Înșurubați adaptorul pentru tornadă în sticla goală. 

3. Răsuciți sticla goală cu capul în jos și înșurubați cealaltă parte a dispozitivului 

în sticla plină cu apă. 

4. Răsturnați totul cu susul în jos. 
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5. Prindeți partea superioară și mijlocul setării și rotiți-o într-o formă circulară, 

cu mișcare - în sensul acelor de ceasornic sau în sens antiorar. 

6. După formarea unui vârtej în sticla de sus, opriți rotirea – trebuie să ia naștere 

o formă de vârtej în întregul lichid și vârtejul ar putea continua atâta timp cât în sticla 

de sus mai este lichid [6].  

În exemplul respectiv se cuvine să atragem atenția că această demonstrație 

produce un vârtej, cum ar fi cele observate în cicloane, tornade, și vânturi. Pe măsură 

ce apa se rotește în jurul flaconului respectiv, există o tracțiune descendentă datorită 

apei care trece prin orificiu în sticla goală care este dedesubt. Rotirea inițială mică, 

cauzată de rotirea sticlelor, crește viteza cu care apa este aspirată prin deschidere. Pe 

măsură ce crește viteza de rotație vârtejul evoluează în întreg lichidul, propriu-zis 

întreg lichidul își asumă formă de vârtej. 

Activitatea dată este o demonstrație oportună pentru familiarizarea cu unele 

influențe ale forțelor în natură, cât și cu vârtejurile de orice fel. Astfel, în timpul 

demonstrației respective le sugerăm elevilor să încerce a imlica niște coloranți 

alimentari în apă pentru a produce un efect vizual.  

Înainte de a realiza experimentul făcând vârtejul, elevilor le recomandăm din 

timp să se asigure cum vor face acest lucru. Dacă nu funcționează imediat, să încerce 

să reducă mărimea cercurilor și să mărească viteza rotirii pe care o fac. De asemenea 

să se asigure că sticlele sunt ținute vertical și că cercurile lor sunt centrate. Dacă sticla 

de plastic se îndoaie prea mult, se recomandă înlocuirea acesteia, căci sticlele trebuie 

să fie rotunde pentru a face un vârtej adecvat.  

Pentru a investiga spre exemplu atmosfera terestră și poluarea aerului se pot 

pune la dispoziție câte un slide dedicat componenței atmosferei, substanțelor chimice 

care poluează aerul, complexului de poluanți de proveniență naturală și a celor de 

origine artificială separat. Imediat poate urma un chestionar scurt prin care elevul 

independent propune careva origini și cauze ale poluării aerului. Mai pot fi pregătite 

valorile nivelului, respectiv a concentrației de monoxid de carbon din atmosferă la 

diferite ore ale zilei, și pe diferite zile ale săptămânii pentru ca elevii să stabilească 

anumite grade de poluare, lucrând la construirea diagramei nivelului de poluare a 

aerului. Pe această cale le este oferită oportunitatea să înțeleagă, să implementeze și 

să opereze cu informații veridice. Alt aspect al subiectului respectiv ține de indicele 

calității aerului. La această temă se poate recomanda elevilor să facă cunoștință cu 

valorile pentru indicele calității aerului, cu clasificarea valorilor respective și cu 

nivelele pe care le ocupă acest indice în raport cu posibilele consecințe asupra 

sănătății populației.            
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Concluzii 

În raport cu educația clasică, predarea după STEM contribuie într-o măsură mai 

satisfăcătoare la pregătirea pentru viață a elevului. Elevul, în cazul de față, 

conștientizează felul în care metoda respectivă se poate aplica direct în viața reală. 

Pregătirea elevului în cele patru discipline în mod unificat și aplicat determină o 

atracție a acestuia spre investigarea mai multor fenomene. Exemplele de utilizare a 

educației STEM în raport cu disciplina fizica, de mare folos elevilor și profesorilor,  

satisfac cerințelor unor societăți contemporane, având un conținut bogat și 

echidistant.  

Lucrarea de față este elaborată în cadrul proiectului instituțional 15817.06.10A 

EDUSCIENCE. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ 

ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Беляева Светлана, учитель физики 

Лицей М. Коцюбинского 

Костерин И, студент, Молдавскии ГУ 

Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний,  

а на завтрашний день детского развития. 

Л.С. Выготский 

«Сведений науки не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он 

сам их находил, самостоятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый 

трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость его применения. Изложение, 

считывание, диктовка против него детская забава. Зато такие приёмы никуда не годятся…» 

А. Дистервег. 1790 – 1886 годы 

Одна из серьёзнейших проблем настоящего времени - как организовать 

обучение физике в современных условиях. Почему возникает такой совершенно 

не новый вопрос? Прежде всего потеря интереса к обучению в целом, и, к 

физике в том числе. Причин в данном случае несколько. Причины, связанные с 

учащимися: 

- недостаточный уровень развития когнитивных компетенций в 

соответствии с возрастом: чтение, изложение изученного материала 

научным языком и в логической последовательности на заданную тему 

по физике, выполнение алгебраических преобразований (гимназия), 

низкий уровень вычислительных умений; 

- учащиеся не читают учебник и не стремятся вдуматься в прочитанное; 

- непонимание учащимися да, и некоторыми учителями, того факта, что 

всё, что изучается в доуниверситетском образовании, оказывает 

формирующее воздействие на личность ученика, не говоря уже о 

формировании единой научной картины мира, о демонстрации единства 

природы, т.е. природных и общественных явлений; 

- непонимание учащимися и их родителями необходимости изучения 

физики; 

- пассивность учащихся в добывании знаний; 

- в среднем ухудшение здоровья детей и подростков. 

Причины, связанные с предметом: 

- отставание содержания учебной дисциплины «Физика и астрономия» от 

современных представлений, которое порождается тем, что адекватное 
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понимание современных идей невозможно без глубокого понимания 

классической теории; 

- необходимость использовать математический язык (алгебру, геометрию, 

дифференцирование и интегрирование) для описания изучаемых 

физических явлений. 

Кроме того, есть проблемы, которые существуют испокон веку: возрастные 

особенности, проблемы в семьях, проблемы в детских коллективах по месту 

учёбы и по месту жительства, влияние окружающей среды проживания. В 

целом, для современных детей характерны: более сильное «Я», высокие 

амбиции, стремление к успеху, клиповое мышление, обширная, но 

бессистемная осведомлённость, снижена значимость образования, 

оторванность городских детей от физического труда, оторванность от 

настоящего искусства и художественной и научно-популярной литературы. 

Ослабить влияние выше указанных проблем позволяют технологии 

личностно – ориентированного обучения. Задача современного среднего 

образования – создать условия для обучения, обеспечивающее право ученика 

на индивидуальное развитие и максимальное раскрытие его психологического 

потенциала. При этом необходимо понимать, что всякая педагогическая 

технология должна содержать и обеспечивать психолого-педагогические 

аспекты обучения:  

- действия педагога, направленные на получение учащимися основ 

культуры; 

- действия педагога, обеспечивающие освоение учащимися познавательной 

деятельности, 

- действия педагога, обеспечивающие актуализацию знаний и умений, 

поддержку и развитие мотивации, пробуждающей «знаниевую» и 

«деятельностную» активность. 

При организации обучения необходимо учитывать некоторые психологические 

явления и характеристики:  

 когнитивные процессы; 

 явления: понимание и мышление; 

 деятельностные единицы: целеполагание, ориентировочные действия, 

исполнительские действия, действия контроля, оценивания, рефлексии; 

 личностные качества: мотивы, чувство авторства, самостоятельность; 

 эмоциональные качества: чувство безопасности, принадлежности, 

признания за достижения, тревожность и т.п.; 
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 восприятие учителя: образованость, толерантность, справедливость, 

требовательность, авторитарность, недоверие; 

 групповая идентификация: осознание себя как члена класса, участника 

общей деятельности или не желание участвовать в работе группы 

(индивидуализм); 

 качество взаимоотношений на уроке, на занятии: защищённость, 

взаимопонимание между учениками, осознание учениками себя как 

членом единого коллектива. 

Рассмотрим две технологии, которые дают возможность создать условия 

если не для устранения, то хотя бы для ослабления воздействия некоторых 

негативных факторов современного физического обазования. В гимназии при 

обучении физике полезно применять технологию модульного обучения.[1,2,3] 

Опишем кратко суть модульного обучения. При изучении нового содержания 

ученику предлагается «модуль», в котором указываются тема блока курса 

физики соответствующего класса, тема текущего урока, операциональные цели, 

урок разбит на этапы, а содержание распределено по заданиям, в которых 

предлагается прочитать определённую часть параграфа логически завешенную, 

вопросы на её понимание, приборы и материала, организация работы – 

индивидуальная, в парах или группах, указано время на работу над каждым 

заданием, домашнее задание и правило выставления отметок. Каждый 

учащийся должен сначала выполнить задание – прочитать указанную часть 

текста. После чего проходит обсуждение прочитанного с использованием 

интерактивной доски. Обязательно проводятся уроки решения задач, выполния 

лабораторных работ, а также, если позволяет оборудование, проводится 

демонстрацонный эксперимент. «Девиз модульного обучения: приучай ученика 

работать, заставь его не только полюбить работу, но и настолько сродниться с 

ней, чтобы она стала его второй натурой!». Каков результат применения 

модульной технологии? При её применении учащиеся гимназических классов 

начинают внимательно читать задания в модуле, внимательно прочитывают 

учебник и дополнительные материалы. Начинают ощущать операциональные 

цели своими собственными, т.е. происходит их интериоризация. При работе с 

модулем учащимся предоставляется полная самостоятельность, ограниченная 

только временем выполнения. Для ученика модуль – это технология освоения 

предлагаемой информации, видов деятельности. Учитель управляет 

образовательной деятельностью учеников двумя путями: через модуль и 

непосредственно на уроке. Фактически, модуль – это руководство по освоению 
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содержания и по контролю уровня усвоения. Учащимся предоставляется 

возможность при участии учителя пройти все этапы усвоения: восприятие => 

представление => запоминание => понимание => систематизация => 

применение. В процессе совершения полного цикла учебно-познавательных 

действий учеником выполняется определённая работа по запоминанию и 

применению усвоенных знаний на практике, их повторению и систематизации. 

В результате такой управляемой самостоятельной деятельности достигается 

более высокая прочность знаний.  

Правда не всё так радужно, как это пишется на бумаге. На самом деле 

возникает одно очень важное препятствие – воспитанность гимназистов 

младших классов 6 – 7 классов, которая в сочетании с возрастными 

особенностями подчас создаёт большие трудности для учителя.  

Но эффективность такой технологии при работе с современными детьми 

очевидна: 

- учащиеся поставлены в условия необходимости прочесть текст учебника, 

т.к. после прочтения сначала пересказывается прочитанное; 

- затем необходимо ответить на вопросы модуля по прочитанному тексту 

или прочитать их из учебника; 

- после чего необходимо сделать вывод, а, следовательно, обдумать 

прочитанное. 

Все эти действия приводят к интериоризации и содержания, и способов 

деятельности. Вначале работа с применением такой технологии идёт трудно. 

Но учащиеся постепенно привыкают. Опыт показывает, что модули 

эффективно применять при изучении нового материала или при обучении 

учащихся методам решения задач.  

С целью развития интереса и мотивации учащихся к изучению физики 

полезно предложить ученикам 6-х и 7-х классов разработать, выполнить 

проекты, защиту которых удобно провести в конце учебного года. 

Обязательным элементом обучения, формирующим самостоятельную 

познавательную деятельность, является внеклассная деятельность. Для 

учеников 6-х классов силами учащиеся 7,8,9 классов мы проводим игру-

конкурс «Физикон», ставший в лицее традиционным. Такие конкурсы 

повышают интерес учащихся к физике и развивают их самостоятельность при 

подготовке к конкурсу. 

Другим типом педагогической технологии, формирующей основы 

самостоятельной познавательной деятельности, является технология 
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перевёрнутого урока [4], которую я применила в 11-ом и 12-ом классах. 

Особенность этой технологии состоит в том, что первичное изучение 

содержания курса осуществляется самостоятельно. По каждой теме курса 

ученикам предоставляются: 

- выписка из перспективного планирования учителя, где указываются 

содержание изучаемой темы, формируемые компетенции и 

операциональные цели;  

- адреса изучаемой информации с указанием темы, которая излагается в 

учебнике, а также на сайтах интернета в печатном виде, в виде анимаций 

или видео, могут быть рекомендованы просмотр видео-уроков или 

прослушивание лекций;  

- презентации и другие дополнительные материалы, разработанные 

учителем; 

- тексты качественных задач, вопросы на понимание, а также задания по 

установлению причинно-следственных связей; 

- тексты расчётных задач, рекомендуемых к выполнению; 

- тесты первичного усвоения на разных уровнях, на выполнение которых 

предоставляется по две попытки. 

Всё выше перечисленное размещается в интернете в среде, в котрую легко 

могут попасть учащиеся.  

При наличии 2-х попыток ученик имеет возможность исправить 

допущенные ошибки. Сразу на платформе ученику выставляется отметка либо 

по последнему результату, либо средняя из двух результатов. 
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Примеры результатов ученика 12 класса за тесты разного уровня усвоения 0,1,3 

за тесты по блоку №1 «Электромагнетизм» по теме «электромагнитные 

взаимодействия».  

 

Второй пример отметок у того же самого ученика по теме «Переменный 

электрический ток». Как вы можете заметить, что он значительно лучше. 

 

Третий пример – результаты ученика 11 класса по блоку «Молекулярная 

физика и термодинамика» - отметки за выполнение тестов усвоения 0,1,2,3 

уровня.  
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Ученик приходит на первое занятие ознакомленным с тем, что будет изучаться, 

и что он должен знать и уметь к концу изучения темы. Следует заметить, что не 

все учащиеся это делают. Поэтому учителю необходимо построить первое 

занятие как лекцию. Лекция должна быть сфокусирована на ученика, т.е. 

должна быть построена так, чтобы от ученика исходил запрос на информацию. 

В такой лекции учителю необходимо выделить наиболее трудные вопросы для 

восприятия и понимания учащихся, затем ответить на все вопросы учеников и 

нацелить их на дальнейшую работу по усвоению изучаемой информации. 

Необходимый контроль первичного усвоения изученного материала может 

быть осуществлён через интернет. Это даёт возможность экономить время 

ученика и учителя. Кроме того, позволяет учителю общаться с учеником, 

обсуждая его ошибки, что даёт возможность усилить индивидуальный подход в 

обучении учащихся. Технология перевёрнутого урока – одна из форм 

смешенного обучения, т.к. предполагает соединение ИКТ с другими 

технологиями. При её применении инвертируются традиционные методы 

обучения. Дома изучается новое содержание, а его отработка происходит на 

уроках всеми известными учителю методами и приёмами. Преимущества 

ученика – он не боится сделать ошибку.  

Чтобы применить технологию перевёрнутого урока необходима среда 

обучения, составляющими которой являются: указания источников в учебнике, 

в интернете, материалы, подготовленные учителем, видеоматериалы, анимации, 

задачи, и самое главное установление обратной связи, которая должна 

позволять учителю общаться с учеником в учебной среде. Напомним, что все 

виды обратной связи – это формирующее оценивание, цель которого подтянуть 

ученика на более высокий уровень.  

В рамках договора о сотрудничестве между лицеем М. Коцюбинский и 

Факультетом Физики и Инженерии Молд. Государственного Университета с 
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помощью студента третьего курса специальности Информационные 

Технологии была разработана on-line - технология перевёрнутого урока. [5] 

Было предложено использование платформы MOODLE, с успехом 

применяемую на факультете. 

Что мы на сегодня освоили? Размещение материалов на платформе и 

управление оцениванием тестов. Предстоит освоить другие возможности и 

главная из них - это статистическая обработка результатов. В применении 

обратной связи возникают некоторые проблемы, связанные с запрещением 

требовать от учащихся выполнения домашних заданий. Это положение в 

старших классах «на руку» тем, кто в лицей поступил неосознанно и, 

соответственно, входит в группу риска. С этими учащимися приходится 

обычным путем проводить тестирование усвоения. Ученик, выполняющий тест 

усвоения на уроке, попадает в более сложные условия, чем тот, который 

выполняет их дома. Во-первых, в moodle предоставляется учащимся 

возможность исправить ошибки, если таковые были допущены, т.к. на этой 

платформе есть опция «комментарии», которую удобно использовать для 

индивидуального общения с каждым учеником. Это удобно и для ученика, и 

для учителя, т.к. при обучении важно не просто поставить отметку за 

выполненную работу. Важно, чтобы ученик понял изучаемое содержание, 

усвоение которого проверялось в тесте. У учащихся, выполняющих эти тесты в 

классе в бумажном варианте, такой возможности нет. 

Прежде чем указать итоговые результаты, которые показали ученики этих 

двух классов по окончании 2017-2018 уч. года и первого семестра 2018-2019, в 

двух словах охарактеризуем оба коллектива. 12 класс – работающий коллектив, 

образованный из двух 10-х классов – класса с русским языком обучения и 

класса с углублённым изучением украинского языка. 11 класс состоит из 

учащихся очень среднего уровня. Оба класса уже работали в системе 

перевёрнутого урока, но через облако на mail.ru. В этом году мы перешли на 

работу на платформе MOODLE. Этот переход произошёл безболезненно, т.к. у 

ребят был, хотя и не полный, но всё-таки опыт такой работы. Как было сказано 

ранее, на платформе moodle.usm.md были опубликованы тесты усвоения 

разного уровня, которые и выполняли роль обратной связи.  

Ниже приведены графики изменения результатов обучения коллектива 12 

класса. Подсчёт уровня обученности осуществлялся по формуле: 
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СУО =
0,36∙𝑁5−6+О,64∙𝑁7−8+1∙𝑁9−10

𝑁
, где СУО – средний уровень обученности 

классного коллектива, N5-6 – количество учащихся, получивших отметки 5 и 6 

баллов, соответственно, N7-8 - число учащихся, получивших 7 и 8, 

 а N9-10 – 9 и 10, [6]. Использовался excel. Программу его применения 

разработала Дымовская Г.И., заместитель директора Т.Л. Лупу[7].  

Оценивание осуществлялось по результатам контрольных работ по блокам 

изучаемого курса физики и «входному тестированию» учащихся 12-го класса. 

 

Обратим внимание на некоторые особенности приведенных графиков: 

- в начале учебного учащиеся в среднем показали более высокий результат в 12 

классе, чем в предыдущем году; 

- на первой и второй контрольной работе в 12 классе уровень учебных 

достижений был также был более высоким, чем в 11 классе. В среднем 

очевидно, что уровень результатов постепенно возрастает, хотя и не 

стремительно. Кроме того, средние результаты обучения классного коллектива 

становятся более стабильными. 
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Выводы 

1. Педагогические технологии «Модульного обучения» и «Перевёрнутого 

урока» способствуют увеличение уровня самостоятельной познавательной 

деятельности, что приводит к более глубокому пониманию изучаемого курса 

физики.  

2. В гимназии применима модульная технология, приучающая учащихся 

внимательно читать задания модуля и тексты в учебнике, выполнять задания 

и, не боясь ошибки, участвовать в обсуждении полученной информации. 

3. При изучении курса физики в лицее эффективнее использовать технологию 

перевёрнутого урока, т.к. при переносе первичного восприятия информации 

на домашнее ознакомление, позволяет учителю больше уделять времени на 

другие виды деятельности, способствующие более глубокому освоению 

физических явлений, понятий, законов и закономерностей. 

4. Обе рассмотренные технологии не отвергают активные и интерактивные 

методы обучения, существующие в современной методике, а требуют их 

разумного сочетания с ИКТ. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИКЕ 

Давиденко Андрей, доктор педагогических наук  

Черниговский областной институт последипломного педагогического 

образования им. К. Д. Ушинского 

В средствах массовой информации достаточно часто можно встретить 

информацию о том, что, например, один из школьников изобрел транспортное 

средство, танк, устройство для получения энергии, вакцину для лечения 

серьезного заболевания и пр. И не всегда можно понять, какова цель таких 

сообщений. И получив такую информацию, человек теряется в догадках о 

целях такого сообщения:  

 хотят похвастаться перед миром, что в такой-то стране есть огромный 

людской капитал в лице молодежи и потому с ней можно иметь деловые 

отношения; 

 хотят заявить миру о существующей системе образования, которая 

усиленно работает с так называемыми одаренными детьми; 

 хотят оправдать расходы бюджетных средств, выделенных на подъем 

творческой активности молодежи, а заодно и на содержание определенных 

структур, которые имеют к этому отношение, и др. 

В каждом из названных выше пунктов есть определенный смысл и 

подчиненный системе журналист с рвением будет выполнять заказы. 

Однако, чтобы у членов общества, у работников системы образования и, 

особенно, у учащейся молодежи не возникало по этому поводу сладких 

иллюзий, с одновременным комплексом собственной неполноценности, 

необходимо разобраться в понятии «изобретение».  

Понятие изобретения надо искать в законодательных актах своей страны. 

Так, например, в Законе Украины “Об охране прав на изобретения и полезные 

модели”, дается такое его определение: “Изобретение – технологическое 

(техническое) решение, которое отвечает условиям патентоспособности 

(новизне, изобретательскому уровню и промышленной пригодности)” [3]. 

Во времена Советского Союза существовало такое определение 

“Изобретение – новое, что имеет существенные отличия, техническое решение 

задачи в любой отрасли народного хозяйства, социально-культурного 

строительства или обороны страны, дает положительный эффект ” [4, с. 45]. 
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Как видим, сформулированные в разное время определения изобретения 

отражают одну и ту же суть. Во-первых, изобретение - это техническое 

(технологическое) решение задачи. Во-вторых, это решение должно быть 

новым, то есть должно существенно отличаться от уже существующих 

решений. В-третьих, оно должно быть полезным, то есть давать 

положительный эффект. Все эти пункты заложены в понятие изобретения 

любого государства. 

Под техническим понимают такое решение, при котором создается 

осуществимое, работоспособное предложение, согласно которому в настоящее 

время или в будущем можно создать практическое средство, способное 

выполнять соответствующую функцию [4, с. 156].  

Техническое решение задачи признается новым (новизна изобретения), 

если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения 

не была известна в данном государстве и за ее пределами для неопределенного 

круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление [4, c. 80].  

Считается, что изобретение имеет существенные отличия, если по 

сравнению с решениями, которые известны в науке и технике на дату 

приоритета заявки, он характеризуется новой совокупностью признаков, 

позволяющих получить положительный эффект [4, с. 150]. 

Объектом изобретения и полезной модели, согласно действующему 

законодательству нашего государства, могут быть: 

 продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток 

растений и животных); 

 способ; 

 применение ранее известного продукта или способа по новому 

назначению [3]. 

Исходя из темы нашей статьи, мы не будем касаться таких продуктов 

изобретения, как вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений 

и животных. 

Однако мы твердо убеждены в том, и это является одним из важных 

пунктов нашей статьи, что учитель и преподаватель физики не должен 

уподобляться фейковым журналистам. В своей педагогической практике он 
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должен использовать правильную терминологию из любой сферы деятельности 

человека, точно так же, как и терминологию, касающуюся научных 

определений скорости движения тела, его траектории, силы, ускорения и др. 

Очевидно, что в первую очередь, учитель должен знакомить своих 

учеников с тем, как знания по физике способствуют созданию оригинальных 

устройств. Так, например, сила упругости шайбы, которую изобрел инженер 

Гровер (рис. 1), не позволяет самопроизвольно раскручиваться резьбовому 

соединению. Это устройство, является обычной, но разрезанной в одном месте 

шайбой. При отвинчивании гайки, острые края шайбы врезаются в тело гайки и 

соответствующей детали, а, возникающая при деформации такой шайбы сила 

упругости, удерживает гайку в заранее определенном положении. 

Ученик должен видеть пользу от получаемых знаний по физике и 

понимать, что обычные текстовые задачи являются всего лишь средством для 

лучшего запоминания формул да демонстрации важности самой математики, а 

также то, что вряд ли ему после окончания школы и ВУЗа находить скорость 

движения тела по наклонной плоскости, высоту подъема жидкостей в частях U-

образной трубки, но он должен согласиться с тем, что соединение в одно целое 

упомянутой трубки и определенного сосуда позволили получить умывальник 

или же кухонную раковину с водяной пробкой в колене (рис. 2). 

Одним из первых учителей, а позже и физиков-методистов, которые 

использовали задачи, близкие к изобретательским, был В. Г. Разумовский. Он 

написал для учителей две прекрасные книги «Развитие творческих 

способностей учащихся в процессе обучения физике» [5] и «Творческие задачи 

по физике в средней школе» [6]. Пособия содержат определенное количество 

задач и их возможных вариантов решения. Но все эти решения, хотя и были 

 

Рис. 1. Шайба Гровера 
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техническими, не могли претендовать на изобретения, т.к. не имели новизны. 

Об этом говорил сам автор, отмечая, что для развития творческих способностей 

учащихся не имеет значение, будет ли эта новизна объективной или же 

субъективной.  

Не отрицая полностью мнения В. Г. Разумовского, автору удалось развить 

изобретательскую деятельность школьников до более высокого уровня. Это 

нашло отражение в его докторской диссертации, монографии и приводимом в 

библиографии пособии [1]. Более того, ему удалось организовать 

изобретательское движение школьников Украины с ежегодным подведением 

итогов в виде Всеукраинского открытого турнира юных изобретателей и 

рационализаторов, в котором принимают учащиеся не только этой страны, но и 

Республики Беларусь, и Российской Федерации.  

Из-за ограниченного объема статьи мы не будем раскрывать условия его 

проведения и участия в нем. Частично это изложено в работах автора [1, 2]. О 

его проведении снято достаточное количество видеоматерила, ведь уже 

проведен 21 турнир и на ноябрь текущего года запланировано проведение 

следующего - 22-го. Его результативность состоит хотя бы в том, что многие 

участники получили патенты на изобретения, а один получил высшую награду 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (Женева) – Золотую 

медаль в номинации «Лучший молодой изобретатель». Хотя, главное здесь в 

другом, – школьники убеждаются в ценности физики, в ее практическом 

значении, в развитии их творческих способностей. 

Ежегодно, до начала турнира, его потенциальные участники получают 17-

18 оригинальных изобретательских задач, на местах находят их решения и при 

 

Рис. 2. Умывальник - это совмещение раковины с U-образной трубкой  
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необходимости подают заявки на изобретения. Школьники, которые нашли 

наиболее удачные решения, на основании приказа Министерства образования и 

науки Украины осенью собираются в определенном месте, где в присутствии 

нескольких десятков членов жюри в ходе ролевых командных игр докладывают 

о сделанных изобретениях. Трем командам, которые проходят в финал, даются 

совершенно новые задачи (5-7 задач), которые они должны решить в течение 

нескольких часов, а потом доложить их в ходе такой же ролевой игры членам 

жюри и всем присутствующим участникам. 

Следует отметить, что все участники и на любом этапе турнира (он длится 

5-6 дней) пользуются электронными ресурсами глобальной сети Internet. ведь 

им надо искать аналоги и прототипы своих технических решений 

(изобретений); они не имеют права выдавать найденное решение за свое 

собственное! 

Ниже приводится несколько задач турниров. 

1. “Динамик”. Для преобразования электрического сигнала в звуковой 

используются разнообразные типы электродинамиков: электромагнитные, 

пьезоэлектрические, магнитострикционные (между прочим, динамик такого 

типа изобрел Альберт Эйнштейн) и другие. Предложите устройство 

аналогичного назначения, которое бы было более эффективным (хотя бы в 

отдельных ситуациях), по сравнению с уже существующими. 

2. “Звукосниматель”. Для преобразования звука обычной акустической 

гитары в электрический сигнал под каждой из ее струн достаточно установить 

обычные катушки провода с ферромагнитным сердечником. Можно, даже 

воспользоваться и одной катушкой с широким сердечником. Присоединенная 

ко входу усилителя такая катушка, становится датчиком, который превращает 

механические колебания струны в электрические. Существуют и другие 

устройства аналогичного назначения, принцип действия которых основан на 

пьезоэлектрическом эффекте. Периодические изменения силы натяжения 

струны приводят к возникновению в контактирующем с ними 

пьезоэлектрическом датчике электрического сигнала, который подается на вход 

усилителя звуковой частоты. Предложите устройство аналогичного назначения, 

принцип действия которого основывался бы на других физических явлениях 

или эффектах, и который бы функционировал при условии использования 

струн, изготовленных из разных материалов (не только из металла). 

3. ”Тренажер-генератор”. Выполняя физические упражнения на любом 

тренажере, человек, расходуя собственную энергию, выполняет работу по 
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преодолению сил притяжения или упругости. А нельзя ли создать такой 

тренажер, выполняя на котором соответствующие упражнения, человек бы не 

просто расходовал свою энергию, а превращал ее в электрическую энергию? 

Попытайтесь это сделать. 

Эти задачи взяты из турниров, которые проводились более 15 лет назад, 

поэтому не стоит говорить о том, что это уже известные вещи. 

Значительная часть «сыгранных» задач содержится в пособии автора [1]. 

Там же есть или же их полные решения, что менее полезно для учителя и 

школьников, или же подсказки возможных вариантов решения.  

Часть этих задач можно легко развить в творческие проекты. 
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЗИКИ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ПОЗНАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Поблагуева Елена, учитель физики 

МОУ «ТСШ№4» 

Пропедевтика (от греческого слова «propaideuo» - предварительно 

обучаю), введение в какую-либо науку, предварительный, вводный курс, 

систематически изложенный в сжатой и элементарной форме [1]. 

Пропедевтика способствует повышению эффективности учебно-

воспитательного процесса. Пропедевтика не только обобщает и 

систематизирует ранее полученные знания, но и готовит учащихся к изучению 

нового материала в более усложненных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

При традиционном изучении физики в 7-м классе «с нуля» педагогу 

приходится осваивать с детьми общие учебные и простейшие 

методологические умения [2]. А ведь все эти умения и навыки могут быть 

сформированы уже в 5-6 классах при изучении пропедевтического курса 

физики. Плюс в том, что на их приобретение отводится гораздо больше 

времени – целых два учебных года.  

И самое главное, что в возрасте 10-11 лет, как утверждают педагоги-

психологи, наступает период, создающий наиболее благоприятные условия для 

формирования у ребёнка определенных психологических свойств и видов 

поведения. В этот период любознательность ребёнка направляется 

непосредственно окружающими впечатлениями. [2]. Ребёнку интересно то, что 

он видит. В этом возрасте учащиеся уже готовы к тому, чтобы понять многие 

явления природы, изучать которые им предстоит в старших классах.  При 

переходе в старшую школу, обладая определенными знаниями и умениями, 

учащиеся уже могут устанавливать закономерности протекания основных 

явлений, обнаруживать их проявления в собственной жизни, учиться 

предвидеть их последствия. Пропедевтический курс, основанный на 

физическом материале, приобщает ребёнка к реальности и поможет ему 

объяснить многие природные явления. 

Для изучения пропедевтического курса физики в 5-6 классах мне выделен 

1 час в неделю на 5 класс и 1 час на 6 класс.  Поэтому при изучении программ 

по данному курсу я остановилась на учебной программе М.Д. Даммера и В.В. 

Хохловой «Пропедевтический курс физики» [5].  Цель данного курса – 
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способствовать развитию мышления учащихся, осуществить первоначальное 

ознакомление с теми физическими явлениями, с которыми они 

непосредственно сталкиваются в окружающем мире. К концу изучения курса 

учащиеся должны иметь первые представления о физических явлениях; об 

устройстве и принципе действия элементарных приборов и технических 

устройств; о ведущих отраслях техники, где используются законы физики. 

После изучения пропедевтического курса у учеников формируются такие 

общие учебные умения и навыки, как умение проводить простейшие опыты и 

прямые измерения при помощи измерительных приборов; оценивать время, 

расстояние и размеры тел. Учащиеся учатся работать с дополнительной 

литературой и соблюдать правила техники безопасности (прогнозировать 

последствия неправильного поведения во время проведения опытов),  

знакомятся с числовыми параметрами различных процессов и узнают значение 

физических величин.  

Все темы в пропедевтическом курсе физике могут изучаться отдельно, 

независимо друг от друга (строение вещества, движение тел, тепловые явления 

и т.д.). Количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

является примерным и может быть изменено по желанию учителя. Но в каждой 

теме учитель должен обратить внимание на те вопросы, которые должны быть 

глубоко и прочно усвоены. 

Например, при рассмотрении первой темы «Введение» учащиеся получили 

первоначальные представления о явлениях, которые изучает физика. Для этого 

необходимо показать ученикам увлекательные опыты [3]: 

- «Вода не выливается из стакана» - работа атмосферного давления; 

- «Непослушный лёд» - плотность вещества; 

- «Иголка в воде не тонет» - сила поверхностного натяжения (в природе 

водомерки, скользящие по воде); 

- «Облако в домашних условиях» - механизм образования облаков; 

- «Ракета из воздушного шара» - реактивное движение; 

- «Опыты с электрофорной машиной» - электрические явления. 

В первой части курса, учащиеся знакомятся с физическими приборами и 

определяют цену деления разных шкал. На практических занятиях ученики 

измеряют длину, площадь различных предметов и объем тел неправильной 

формы. Во время проведения опытов можно познакомить учащихся с 

единицами измерения длины, площади и объема, которые использовались в 

древние времена или в других странах [4].    
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Весь пропедевтический курс физики в 5-6 классах строится на 

демонстрации опытов и на самостоятельном проведении опытов и расчетов 

учащимися. Конечно, для учителя это большая подготовка (подготовка 

раздаточного материала, наличие физических приборов, соблюдение техники 

безопасности на каждой работе). Но, во-первых, без опытов невозможно 

фактически изучить физические явления. А, во-вторых, по мнению детей, это 

самое любимое занятие на уроках физики. 

Для привития интереса к изучению физики некоторые лабораторные 

работы можно предложить учащимся сделать дома вместе с родителями. Но эти 

лабораторные работы должны быть безопасны, больше связанные с расчетами, 

измерениями. Так, например, при изучении темы «Движение и его 

характеристики» можно дать задание рассчитать свою скорость движения и 

построить траекторию движения от исходной точки «Дом» до конечной точки 

«Школа». Чтобы определить расстояние, ученик измеряет среднюю длину 

своего шага или использует программу «Шагомер» в мобильном телефоне. 

Фиксирует время движения. Затем рассчитывает скорость. Такие простые 

задания приучают учащихся к дисциплине, к правильному использованию 

времени утром. 

При изучении пропедевтического курса по физике необходимо продумать 

закрепление изученного материала. Лучше всего организовать повторение на 

каждом уроке. Это можно сделать при помощи тестовых заданий, можно 

использовать видеоролики о природных явлениях (дети объясняют с точки 

зрения физики увиденные сюжеты) и т.д. 

Одним из существенных недочётов курса является его несогласованность с 

курсом математики в 5-м классе: округление величин в процессе измерений, 

знание десятичных дробей в процессе выполнения различных математических 

подсчётов. В таких ситуациях необходимо обсудить эти проблемы с учителем 

математики или подбирать задания так, чтобы в них встречались только целые 

числа.  

Трудность еще и в том, что пятиклассники еще очень медленно пишут. 

Учителю надо заранее подготовить краткое оформление лабораторных работ. 

Оформляя лабораторные работы, ученики значительно быстрее и лучше 

усваивают навыки оформления, логику проведения опытов. Учатся ставить 

цель работы и учатся делать выводы. 
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Положительные результаты работы по пропедевтическому курсу по 

физике: 

1) учащиеся учатся наблюдать, измерять, задавать вопросы, проводить 

эксперименты; 

2) учащиеся были знакомы с большинством физических терминов в 

начальной школе на уроках «Окружающий мир». Но объяснить эти 

термины с научной точки зрения не могли. Поэтому одним из результатов 

пропедевтического курса физики является восполнение пробелов в 

знаниях учащихся, что позволит в дальнейшем более успешно изучать 

физику; 

3) учащимся предоставлена возможность самим участвовать в процессе 

создания теории (гипотеза, исследование, использование расчетов и 

физических терминов); 

4) учащиеся после изучения пропедевтического курса готовы к изучению 

физики в 7-м классе, а по желанию в дальнейшем к обучению в 

профильном классе. 
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